
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

 

Како су величанствена дела твоја Господе све си премудро 
створио рекао је пре више од две и по хиљаде година свети 
пророк и цар Давид. Све што видимо, све што постоји на 
овоме свету у васиони све су то преславна и предивна дела 
и чудеса Божија која је Бог као једини творац свега што 
постоји и учинио. Као што је овај свет препун чудеса 
Божијих на које смо ми људи навикли и сматрамо их 
обичним стварима, а у ствари свакога дана око нас и у 
нама дешавају се многобројна чудеса. Када погледаш 
једну травку како она напредује и расте и доноси плод, 
или једно дрво користећи исто сунце, исти ваздух, исту 
кишу али различите плодове дају. Ту је та чудесна тајна 
Божија која је усађена у свако живо биће да доноси 
плодове по роду своме.  

Као што је ова природа препуна чуда Божијих тако и Свето 
Јеванђеље Господа Христа испуњено Његовим божанским 
чудесима која је Он за време свога живота на земљи са 
људима и међу људима чинио и показивао кроз њих своју 
божанску моћ, своју божанску силу, показивао да је Он 
заиста син Божији који је дошао у свет да спасе род 
људски.  

И данашње Свето Јеванђеље говори о необичним чудесима 
Господњим која је Бог учинио, јер када је проповедао 
народу пришла су му два слепца од рођења, два слепа 
човека и молили га да им помогне, да их исцели. Он је 
оћутао али када је ушао у кућу и они су пришли и поново 
су вапили и тражили помоћ од Њега, а било је јако много 
народа око Господа Христа. И Господ Христос пита њих: 



„Верујете ли да то могу учинити?“ И они рекоше да. И Он 
рече по вери вашој нека вам буде и прогледаше. Оба слепа 
човека прогледаше. Шта је ту чудесно, шта је то што треба 
и ми данашњи хришћани да знамо и да се тога држимо? То 
је вера у Господа Христа.  

Много пута у Јеванђељу се говори да је Господ пред своја 
чудесна дела тражио веру оних који су му приступали и 
који су нешто од Њега тражили. Увек је било верујете ли да 
то могу учинити, верујете ли у то и после исповедање вере 
обично је говорио по вери вашој нека вам буде. И тако се 
дешавала чудеса Божија, али то показује нама браћо и 
сестре да је вера најмоћнија сила коју је Господ Христос 
оставио нама људима у Цркви Његовој, да вером у Њега, не 
у било шта и у било кога, него вером у Њега као сина 
Божијега, као Спаситеља нашега, као Господа нашега, онда 
Господ чини чудеса. Без вере је, каже апостол Павле, 
немогуће угодити Богу. Вером живимо а не знањем и не 
гледањем каже на другом месту.  

Јер заиста када човек погледа овај живот обичан, 
свакодневни заснован је на вери нашој. Полази човек на 
воз да иде за Београд он верује да ће тамо стићи, без те 
вере он не би кренуо на пут. Ђак у школи слуша учитељицу 
која му говори, тамо неке рогове на табли нацртала и каже 
то је слово А. Деца верују да је то А. Коју би муку она 
имала када би неко од деце усудило се да каже докажи да 
је то А. Чиме би могла да докаже? То се вером прима. 
Вером живимо а не знањем. Јер вера је та сила која и нама 
људима помаже у нашем хришћанском животу. Све 
хришћанске врлине извиру из вере. Вера је корен свих 
осталих врлина, а на дрвету тих хришћанских врлина на 
врху његовоме као најзрелији и најслађи плод јесте 



хришћанска божанска љубав. Јер љубав је како каже свеза 
савршенства. Вера је корен, врлине су дрво а љубав на томе 
дрвету је савршенство и врхунац тога дрвета и његовог 
плода.  

Без вере дакле, браћо и сестре не можемо се ни Богу 
молити и од Бога нешто просити. Ако стајемо на молитву 
да молимо од Бога помоћ, било за нас, било за наше 
ближње, било за успех у животу и раду ми верујемо у Бога 
да ће Бог дати благодат своју, да ће нам помоћи и врло 
често по вери нашој нам то бива. А некада и не бива. Јер 
каже Господ не знате како се треба молити. Ако човек 
планира да иде у разбојништво, да иде у крађу, да иде на 
неко зло, рђаво дело па се моли Богу да му помогне у томе 
неће му Бог помоћи. Бог нам помаже у нашим делима која 
треба да нам послуже нашем спасењу и задобијању 
живота вечнога а не у чињењу рђавих и злих дела. То 
човек чини без Бога, то чини по својој вољи и уз помоћ 
непријатеља Божијега, уз помоћ демона, ђавола који нас и 
навраћају на та рђава и зла дела. Човек никада није сам у 
овоме свету. Или је са Богом или је са ђаволом. У срцу 
човековом постоји само један престо на којем може да 
седи само један господар. Или је господар у нашем срцу 
Бог коме ми служимо, коме се клањамо, коме верујемо и 
који нам помаже, или ако није Бог онда је онај други – да 
му име не помињемо.  

Нека би Бог дао молитвама Свете Богородице и свих светих 
угодника Божијих из рода нашега и рода човечанскога 
који су Богу вером угодили и постали заступници наши 
пред Богом да би Господ њиховим молитвама помогао и 
нама браћо и сестре, да одржимо и очувамо веру нашу 
православну, веру неискварену, веру непромењену, веру 



какву нам је предао Свети Сава коју је он примио од светих 
апостола и светих Отаца. Јер само та вера браћо и сестре 
јесте која омогућава и обезбеђује људима живот вечни. 
Нека би Господ молитвама њиховим помогао и нама да и 
ми у нашој вери живимо, по вери да живимо, да чинимо 
дела Божја, да испунимо заповести еванђелске и да се 
удостојимо када пођемо одавде да се нађемо и ми у 
Царству Христовоме и да тамо са свима светима славимо 
Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. 
Амин.  

Срећан и Богом благословен данашњи празник. 


