У име Оца и Сина и Светога Духа!
Прослависмо, браћо и сестре, светле и велике празнике
Васкрсења Христовога, Вазнесења Његовог на небо и све што је
везано за те празнике. А данас у недељу по Спасовдану а у
недељу пред педесетницу Света Црква слави богоносне Оце
Првог Васељенског Сабора, њих тристаосамнаест на броју.
Зашто је Света Црква одредила баш ову недељу да се
прослављају свети богоносни Оци? Зато што су они браћо и
сестре, после светих апостола били они који су утврдили веру
Христову коју је Господ оставио људима на земљи, коју су
апостоли проповедали, али су Свети Оци због тога што се тада
појавила једна јерес опака, они су се сакупили на једно место,
на Први Васељенски Сабор и ту су онда богомудро надахнути
Духом Светим објаснили и формулисали веру нашу
православну у Символу вере којег ми читамо свакога дана по
више пута. То је њихово дело, и оно у шта хришћани треба да
верују све је тамо садржано. А шта су свети апостоли
проповедали и шта су Свети Оци утврдили? Прво и основно да
је Господ Исус Христос Син Божији који је дошао на свет да
спасе људе; да је Господ Христос васкрсао из мртвих и да се
вазнео на небо и да је тим својим делима извршио спасење
рода људскога. Својим васкрсењем показао је Господ да је Он
заиста истинити Бог али и истинити човек који је био разапет
на Голготи, изумро на Крсту и сахрањен био у Гетсиманском
врту али је као Бог трећи дан и васкрсао. Јављао се апостолима
четрдесет дана, говорио им о тајнама Царства Небескога и онда
се узнео пред њиховим очима у слави својој на небо и узнео
људску природу изнад свих небеса, изнад Анђела и Арханђела,
изнад Херувима и Серафима и сео с десне стране Бога и Оца. То
је срж вере хришћанске, то је садржина проповеди апостола и
проповеди Светих Отаца.

Апостоли су говорили ми не можемо не говорити оно што смо
видели, што смо чули, што су наше руке опипале. Значи било је
проверено све то што су они проповедали и за ту своју
проповед, за ту веру коју су ширили сви су они положили
животе своје, пролили крв своју и тиме посведочили истинитост
своје проповеди, истинитост вере хришћанске. А свети
богоносни Оци, они су такође показали како треба чувати веру
нашу православну од свих јереси, од свих јеретика. Ми данас
свечано
прослављамо
свете
богоносне
Оце
у
свим
православним храмовима али авај, на многим местима они се
прослављају само устима и језиком док су дела наша супротна
њиховим делима. Многи данас, као што рече и свети апостол
Павле у апостолу који се данас читао, да ће изаћи многи вуци у
народ који неће штедети стада, који ће кварити веру предату од
светих апостола и Светих Отаца. И данас, данас је управо то
време браћо и сестре. Јер многи они који данас певају химне
Светим Оцима, хвале њихову ревност, њихову чврстоту у вери,
већ сутра ће ићи да се заједно моле са разним јеретицима. И
својим делима у ствари показују да они презиру Свете Оце, да
они њих не поштују нити их славе из дубине душе и срца. Нема
примера који би могао да оправда такав поступак многих који
данас то чине јер немогуће је замислити неког од Светих Отаца,
светог Николаја, светог Спиридона чудотворца, светог Јована
Златоустог, светог Василија Великога, да се заједно моле са
јеретицима који кваре истину о Господу Христу, који кваре веру
у Његово васкрсење, у Његово рођење, у Његову богочовечанску
природу. А данас, данас у свету влада и шири се једна опака
јерес која се зове свејерес екуменизма. И многи од оних који
прослављају Свете Оце устима и језиком, они својим делима
чине супротно, чине оно што Свети Оци никада нису чинили
нити су нама заповедили да то чинимо. Напротив, заповедили
су нам да се строго чувамо заједнице са јересима, са

јеретицима, да се са њима не молимо. Чак је свети апостол
Јован, који беше препун љубави, написао у својој посланици да
такве ни у кућу не примамо и да им не назовемо на путу добар
дан. Толико је то важно у питању чувања наше вере браћо и
сестре. Томе нас је учио и наш Свети Сава кроз своје књиге, кроз
своје проповеди, кроз своју науку коју је наследио од Светих
Отаца. У његовој књизи Законоправило управо наводи све те
каноне и правила Светих Отаца који захтевају да се чува вера
православна неупрљана, неокрњена, неумањена. Ето ми се
трудимо да останемо на томе путу, на путу Светога Саве и
светих богоносних Отаца браћо и сестре.
Нека би Господ њиховим молитвама даровао свима нама снаге
духовне и телесне да истрајемо на томе путу, да издржимо сва
искушења и страдања која неминовно прате оне који иду путем
Светих Отаца, јер је рекао свети апостол Павле да сви који хоће
побожно да живе, да ће бити гоњени. Не треба се томе чудити.
Кад су људи гонили Господа Христа, Сина Божијега који је
дошао да људима дарује живот вечни, да их научи како треба
да живе да би постали достојни тога живота вечнога, људи су и
Њега гонили од Његовог самог рођења, од Витлејемске пећине
па до Крста на Голготи. Али Господ је све непријатеље своје
победио и дарује снаге својим следбеницима да и они победе
све непријатеље своје, све непријатеље душе наше – грех, смрт и
ђавола. И тиме, браћо и сестре, да се и ми удостојимо оне
награде коју је Господ обећао онима који Га љубе, да нас прими
Он у Царство своје небеско и да тамо са свима светима, са
Светим Оцима, светим мученицима, светим исповедницима и
преподобним оцима, да и ми славимо Оца и Сина и Светога
Духа кроза све векове и сву вечност.
Амин.

