
У име Оца и Сина и Светога Духа 

Данас, браћо и сестре празник Спасовдан. Дан који је позајмио име од 
самога Господа Христа Спаситеља нашега и који му је даровао то своје име. 
Дан Вазнесења Господа Христа, Васкрслога на небеса, и седења са десне 
стране Бога и Оца. Дан када је завршено дело људскога спасења које је 
започето Благовестима и рођењем Господа Христа на Божић. Зато је 
данашњи дан празник, браћо и сестре, који даје смисао свим ранијим 
празницима Господњим које у току године прослављамо. Јер данашњи дан 
објашњава све раније празнике, и зашто се Господ Христос родио као човек 
на земљи и зашто се крстио у реци Јордану и зашто се преобразио на гори 
Тавор пред Својим ученицима, и зашто је пострадао на Велики Петак 
разапет, умро на крсту, сахрањен али и Васкрсао у трећи дан. Све то 
објашњава, браћо и сестре данашњи велики празник-празник Вазнесења 
Господњег на небо.  

Зашто? Зато што је овим задњим чином Господ потврдио ради чега је он 
дошао на земљу. Дошао је ради нас људи и ради нашега спасења, да људима 
открије правога Бога и да људима покаже ко је прави човек и шта значи 
бити човек. Тако да се у данашњем празнику браћо и сестре испуњава и 
завршава сваки од ранијих празника. Да није било Васкрсења Господњега и 
Вазнесења на небо, сви остали празници били би само једна успомена и 
ништа више. А Господ је својим Вазнесењем на небо показао људима ради 
чега су они створени и ради чега живимо у овом свету. Не зато браћо и 
сестре да бисмо овде поживели 50, 80 или100 година, па да нас онда коначно 
нестане потпуно и да нам гроб буде последња станица у нашем животу. 
Господ је показао данашњим празником да је човек створен ради живота 
вечнога и за живот вечни. И Господ је овим празником показао људима пут, 
како треба да живе овде на земљи и да би стигли у живот вечни - у Царство 
Небеско.  

Он је први у свему, а ми увек за Њим следујући Њега као што је и рекао: „Ко 
хоће за мном да иде нека узме крст свој и за мном иде“. Неће Господ да 
идемо испред Њега, да ми будемо ти који воде. Неће Господ ни да идемо 
барабар као да смо равни Њему, него да идемо за Њим. Он је наш Спаситељ, 
Он је наш Пастир, Он је наш Вођа, Он је наш Господ и Бог и ми треба да 
идемо за Њим. Тако и данашњи свети празник показује да је човек створен 
да са земље пређе на небо и да живи вечно у Царству Божијем, у Царству 
Небескоме. А како ћемо тамо стићи? Зато је Бог основао Цркву своју, оставио 
све свете тајне, свете врлине у њој, оставио свето Јеванђеље, науку коју треба 
да држимо по којој да живимо и да се трудимо да испунимо вољу Божију. И 
тиме у ствари онда можемо да следујемо Господа на Његовом путу. Као што 
је Он Васкрсао и сви ћемо васкрснути у последњи дан, али као што се Он 



Вазнео на небо и почаствовао људску природу том највећом славом, узнео је 
људску природу изнад анђела, изнад арханђела инад серафима и херувима 
и поставио је с десне стране Бога и Оца. О тој слави човек није могао сањати, 
није могао помислити, а ето Господ је ради тога принео људско тело да нас 
прослави, да нас узвиси, да нас узнесе из овога света у онај вечни блажени 
свет. Да нас учини од грешника праведним, од смртних бесмртнима, од 
изгубљених да нас нађе и приведе у своје небеско стадо. Ради тога је Господ 
дошао браћо и сестре, ради тога су и светитељи Божији схватећи и схватајући 
Његову Божанску науку трудили се да животом својим посведоче да су 
верни следбеници Његови. 

Свети Апостоли, Свети Оци, Свети Мученици који животом и крвљу 
запечатише веру своју у Васкрслога Господа и Вазнесенога, ето Они су и 
наше вође и путовође и помоћници у нашој борби, у нашем труду да овде на 
земљи поживимо Богоугодно да поживимо онако као што су наши свети 
славни преци поживели и нама пример и углед оставили да их следимо да 
имамо за ким да идемо. Јер само следујући Светим Оцима остајући верни и 
чврсти у вери Православној не допуштајући да нас поколеба никакав ветар 
или промаја овога света, разне јереси, екуменизми и друго, да нас покрене 
са нашега темеља него да останемо чврсто укорењени у вери Отаца наших, у 
вери коју су Свети Апостоли проповедали и која је до нас сачувана у Цркви 
Светој Православној. Јер само живећи тако, браћо и сестре, ми ћемо се 
показати достојним следбеницима Светога Саве и верна чеда његова, и 
верни следбеници Цркве Светосавске, да останемо њој верни и одани целога 
живота свога, а онда да нас Господ удостоји да идући за Њим и свима 
светима и ми стигнемо у царство Његово небеско и да тамо славимо Њега 
чудесног Господа и Спаса нашега са Оцем и Духом Светим кроза све векове и 
сву вечност Амин. Срећан празник и Христос се вазнесе! 


