
У име Оца и Сина и Светога Духа!

Нека је благословен данашњи дан, браћо и сестре, и нек је благословено свето
место у коме смо се сабрали да се заједнички помолимо Господу нашем и Спаситељу
Исусу Христу. Нека сте благословени сви ви који долазите овде, сваке недеље или када
вам прилике дозволе, јер овде у храму Божијем увек ћете чути и научити нешто што је
потребно, што је неопходно за наш живот хришћански на земљи а ради спасења наше
душе и стицања Царства Небескога. Сваке Литургије Божије, када се чита Реч Господа
Христа, који је дошао да људима дарује Живот Вечни и показао им пут како се до тог
Живота Вечнога стиже.

Страшно је живети у свету, браћо и сестре, без Господа Христа. Где нема Господа
Христа тамо је пакао још овде на земљи, тамо влада противник Божији ђаво. А где је ђаво,
тамо је онда пакао за људе и мучење за људе.  И данашње Свето Јеванђеље о томе говори,
браћо и сестре, а чули сте кад је Господ дошао у крајеве гергесинске, да су тамо била два
човека бесомучна, значи луда, који су били толико страшни да нико није смео тим путем
да прође а Господ је дошао са Својим ученицима, тамо са пратњом народа. И они кад Га
видеше повикаше му: „Што си дошао пре времена да нас мучиш?“ То су викали ђаволи,
нису викали људи. Али ђаволи су управљали са та два човека, несретна и болесна. И онда,
молише Га, јер су знали шта ће се десити са њима, молише Га: „Ако нас изгониш одавде,
дозволи нам да уђемо у свиње накнадно.“  Јер ђаволу је пакао бити сам, зато он и тражи да
уђе у човека, да уђе у било коју Божију ствар, Божију творевину јер тамо се он осећа
господар, а кад је сам онда он мучи сам себе. И, гле, Господ им дозволи. И они, изишавши
из ова два човека, уђоше у крдо свиња. И, гле, силе демонске, силе ђаволске. Свиње са
брега навалише, скочише у језеро и подавише се. Зашто? Нису ни свиње могле да поднесу
нечистоту ђаволову у себи. А, ево, људи су годинама живели са њима. Која је то мука била
за њих! Који је то страх био за околину, за оне који су туда пролазили! И када чувари
свиња видеше шта би, потрчаше у град и јавише шта се десило са свињама. Народ изађе из
града да види то чудо и дошавши видеше она два бесомучна човека где паметни седе крај
ногу Исусових. И они се тада још више уплашише и замолише Христа да иде из њиховога
краја. „Не требаш нам, Господе, иди одавде јер, ако смо толику штету претрпели чим си
овде дошао, шта ли ће бити са нама ако овде останеш дуже!“ И Господ, скромно и тихо,
удаљи се од њих али остадоше она два човека који се исцелише, да проповедају и да
говоре и сведоче о чуду које се десило.

Ђаво, где се он појави тамо човекова душа полуди, браћо и сестре. А ђаво је у
свакоме греху. Иза свакога греха крије се ђаво и он је тај који нас наводи и нашаптава нам
да чинимо оно што не ваља. И кроз грех он улази у нас и задобија власт над нама. Човек
огрезао гресима многима, он је у ствари ван себе, човек ван себе а наш народ каже да је
вансебан онај који је луд, да је ван себе. Где је решење за те људе, не само за ова два
човека него и за данашњи велики и велики број људи, чак и у нашем православном
српском народу? Решење је и спасење само у приласку Господу Христу, приласку кроз



веру, кроз покајање, кроз исповест, кроз вршење заповести Божијих, кроз показивање
љубави према Богу и према ближњима и само тамо, где је љубав Божија, тамо је и Бог са
њом. Где је вера у Господа Христа, тамо је и Господ Христос са њом. Тако, браћо и сестре,
нека је благословено име Господње које нам даје такве дивне поуке и које нас упућује
како треба да живимо овде на земљи.


