
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Где су двојица или тројица сабрани у име моје, рекао је Господ, 
онде сам и Ја међу њима. И та Његова реч обистињује се већ преко 
више од две хиљаде година. 

Православни хришћани који се сабирају на молитву, они се 
сабирају у име Свете Тројице, Живоначалне, Оца и Сина и Светога 
Духа. У име Господа Исуса Христа Спаситеља нашега. И Он је увек 
присутан на тако једном молитвеном збору. 

Ако је Господ рекао да ће бити тамо где су двојица или тројица, 
онда нема сумње да је Он и тамо где нас је много више. И данас 
овде у овој маленој катакомби, сабрао је Господ приличан број 
православних хришћана, који се труде да остану верни вери 
православној, путу светосавском и верни Господу нашем Исусу 
Христу, Који је дошао на земљу ради нас људи и ради нашега 
спасења, не за нешто безначајно, него да људима дарује живот 
вечни и Царство Небеско. 

Реч Царство Небеско, браћо и сестре, налази се на самом почетку 
Јеванђеља Христовога. Још свети Претеча, Јован Крститељ, када је 
Господ дошао у реку Јордан да се крсти, Јован је пре Њега 
проповедао народу покајање и говорио: „Покајте се јер се 
приближи Царство Небеско.“ Са тим речима своју проповед је 
почео и Сам Господ, „Покајте се јер се приближи Царство Небеско.“ 

Шта значи Царство Небеско? 

То је заједница Оца, Сина и Светога Духа и оних који у Свету 
Тројицу верују. Господ Исус Христос је Цар наш Небески и где је 
Цар ту је и Његово Царство. Зато је свети Јован и рекао: „Покајте се 
јер се приближи Царство Небеско“, приближи се Господ Христос 
Који долази на реку Јордан да би био објављен народу, „гле јагње 
Божије које узима на себе грехе света.“ И тај Цар Небески, Он је са 
собом на земљу донео сва небеска блага, све оно што Бог може 
дати човеку, то је Господ донео са собом на земљу и предао 
људима у Цркви Својој. И вечну правду и вечну истину, и вечну 
љубав, и вечни живот и све дарове Божије Бог је дао људима, да се 
њима користимо и да тиме себе припремимо за житеље тога 



Царства Небескога. Јер Царство Небеско је свето Царство и тамо не 
може ништа несвето ући. Зато Господ и позива све нас да се 
трудимо око добијања Царства Небескога. 

И данашње Свето Јеванђеље говори о томе. Какво је Царство 
Небеско? Господ је много прича у Свом Јеванђељу наводио да би 
људима приближио ту идеју шта је Царство Небеско, како се оно 
задобија? И о сејачу и семену, и о зрну горушичином, и о мрежи 
која захвати много рибе разне врсте, али и данас говори да је 
Царство Небеско као човек домаћин, који нађе у земљи неко 
драгоцено зрно бисера, а пошто није била његова њива он продаде 
све што је имао, купи ону њиву не ради њиве, него ради онога 
зрна бисера. То је та вредност која се пореди са Царством 
Небеским, Царство Небеско се пореди са тим драгоценим зрном 
бисера, за које човек све што има даје да би то зрно бисера добио. 

И ми људи на земљи дужни смо, Господ нас кроз то позива, да и 
ми уложимо максимум труда свога. Ми нема потребе да тражимо 
у земљи, Царство Небеско је на небу и Господ је нама показао и 
отворио пут за то Царство Своје и Васкрсењем и Својим 
Вазнесењем. Ал' шта треба да радимо? Да се и ми потрудимо да 
ослободимо себе од сваке нечистоте телесне и духовне, да 
очистимо душу своју од својих грехова, од својих страсти, да би 
могли да задобијемо то зрно бисера драгоцено које се зове 
Царство Небеско. Ето зато се Царство Небеско стално помиње у 
Светом Писму, нема тaкорећи странице те свете књиге, а да се на 
њој не помиње и не говори о Царству Небескоме. 

Царство Небеско су задобили сви они браћо и сестре који су пре 
нас живели по заповестима Христовим, по Јеванђељу Христовоме, 
који су испунили све оно што је Бог од њих очекивао и Бог их је 
прославио. 

Тако је и свети Дионисије свештеномученик, први епископ 
Атински, Ареопагит, који је Јеванђеље чуо од Апостола Павла и 
поверовао у његову проповед о Христу Васкрсломе као Спаситељу 
света. Он је, дакле, не само поверовао, него је био спреман и то је 
показао животом својим, да за ту веру, за то Царство Небеско 
положи и душу своју и пролије крв своју. 



И многи после њега, три стотине година, крв хришћана се лила у 
тадашњој Римској империји, јер хришћанство je било гоњено. 
Убијани су без суда, на сваком месту где их је ко проналазио 
могао је да их убија и да не одговара никоме. То су ти мученици 
браћо и сестре који испуњавају календар наш православни и њих 
Црква прославља свакога дана у години, било по имену једнога, 
двојицу или више, било кроз богослужбене песме и молитве које 
се певају у част светих мученика. 

И наш народ православни српски народ и остали православни 
народи су дали у својој историји многобројне свете мученике и 
угоднике Божије. Познато је седамстотина хиљада новомученика 
српских у Јасеновцу, колико их има у о ово новије време, њихова 
имена позната су само Господу Исусу Христу, Богу нашем. Али 
сви су се они удостојили због те вере своје и жртве своје да буду 
становници тога Царства Небескога. Они се моле за нас и они 
очекују од нас, ако не да положимо животе своје, јер то се не 
тражи од свакога, да бар положимо труд свој за душу своју, за 
спасење наше, да бисмо се и ми нашли са њима у Царству 
Небескоме. 

То је радост браћо и сестре данашњег Јеванђеља, то је радост коју 
Црква проповеда свакога дана и сваке недеље, али нашу радост 
данас увећала су и наша браћа која су нам дошла из братске 
Русије. Свештеник, отац Роман, са својом пратњом дошао је да 
буде са нама на молитви. Он нам је донео благослов Свете Русије 
и светитеља из рускога народа, која је такође једна мученичка 
Црква, мученички народ попут нашега народа, а ми смо и по крви 
и по вери браћа у Христу Господу и он је својим доласком нама 
овде допринео нашој радости и увећао нашу радост. Добро сте нам 
дошли оче Романе! 

Нека би Бог дао снаге, браћо и сестре, да и ми данашњи 
православни хришћани, гоњени у нашој отаџбини ,скупљамо се по 
овим малим катакомбама, не напуштамо своју веру и свој труд на 
путу ка Царству Небескоме. 

Нека би Господ примио наше жртве, наше молитве, наш труд, 
наше покајање, наше сузе и муке и удостојио нас када пођемо 



одавде да се и ми нађемо у Царству Небескоме, тамо где се налазе 
сви свети угодници Божији и да и ми са њима славимо кроз све 
векове и сву вечност, Оца и Сина и Светога Духа. Амин. Боже дај! 


