
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Као и сваке недеље браћо и сестре, тако и данас Света Црква 
пред нас износи Христово учење, Христову божанску науку и 
Његова чудесна дела. Кроз то Господ нас поучава како и у шта 
треба да верујемо, како треба да живимо у овоме животу да би 
смо постигли циљ и намену нашега постојања на земљи. Није 
човек створен и послат у овај свет да проживи педесет или 
осамдесет година па да га онда нестане сасвим. Не! То би било 
недостојно човека. Човек је створен и послат у овај свет ради 
живота вечнога. Овде живимо да би припремили себе за 
грађане Царства небескога јер је Господ ради тога дошао у овај 
свет да људима дарује живот вечни. То је основна благовест 
Јеванђеља Христовога. То је оно што је једино ново под сунцем, 
како каже пророк Соломон, да ништа нема новог под сунцем. 
Има, то је Господ Христос, Он је једино ново под сунцем.  

Ето Господ Христос је дошао, живео са људима, проповедао 
људима, чинио чудеса многа и пострадао од људи и васкрсао и 
вазнео се на небо ради нас људи и ради нашега спасења. Али 
поред Бога у овоме свету постоји и његов противник, постоји и 
ђаво. Било би страшно живети у свету где ђавола има а Бога 
нема. Било би страшно гледати човека у коме ђавола има а Бога 
нема. Било би страшно у породици да има ђавола а да Бога 
нема. То нам говори данашње свето Јеванђеље. Онај човек, отац, 
гледајући свога бесомучнога, ђавоиманога сина мучио се са 
њим и горе од њега јер син није био свестан своје муке и свога 
страдања а отац је то гледао и зато је патио више од њега. Чуо је 
тај отац за Господа Христа да лечи од сваке болести, довео је 
сина свога; Господ је био на другом месту, заузет то ћемо видети 
касније, и он је довео сина свога пред апостоле јер је чуо да и 
они чине чудеса. Али они нису могли помоћи. Кад се Господ 
појавио пред њима онда он припаде Господу, поклони се и 



каже помилуј сина мога јер се много мучи, јер је месечар, у 
ствари ђавоиман. А Господ гледајући у оца а и у присутни 
народ рече: „О роде неверни докле ћу бити с вама, докле ћу вас 
трпети.“ Зашто Господ такав прекор упућује? Упућује зато што 
људи који су очима гледали нису видели у Њему оно што је Он 
био него су мислили да је то обичан човек, обичан учитељ или 
неки мађионичар који излечује људе. И Господ рече доведите 
ми овамо тог дечка и када је дошао Господ речју својом истера 
ђавола из њега и оздрави момче од онога часа, каже Свето 
писмо. Апостоли мало постиђени а мало радознали јер до тада 
су и они многа чуда чинили а овде су били немоћни. Толика је 
сила ђавоља била у томе момку да апостоли нису могли да му 
помогну. И кад остадоше насамо са својим учитељем они га 
постиђени упиташе а зашто га ми не могосмо исцелити? 
Господ рече њима због маловерија вашега, јер ви сте се 
уплашили пред силом ђаволском која је била у томе момку, ви 
сте изгубили веру у мене зато нисте могли да га истерате. И 
додаје Господ чудесне речи које важе увек и за сва времена: 
„Овај се роди изгони само постом и молитвом.“ Род ђавољи, шта 
је то, који је то род ђавољи? Сви греси браћо и сестре, све 
страсти које муче човека, сва зла дела која чинимо јесу у ствари 
род ђавољи. Човек који чини грех а не каје се, он је у ствари 
ђавоиман. У њему није један ђаво него многи ђаволи, као што 
се на другом месту каже у Светоме писму легеон беше у њему; 
јер многи ђаволи беху у њему. Значи човек који је поседнут 
гресима многим он је у ствари испунио себе ђаволом, јер нема 
греха без ђавола. Иза свакога греха крије се по један ђаво, и 
човек који греши стално, свакодневно он у ствари живи живот 
са ђаволом али без Бога. То је страшан живот, то је пакао још 
овде на земљи а тек шта ће бити када одавде пођемо у онај свет. 
Тада ће Господ дати свакоме по делима његовим. Раздвојиће 
Господ као Судија, као што пастир раздваја овце од јаради, једне 



с десне стране друге са леве стране, тако ће и Господ одвојити 
праведнике од грешника. Праведници су не они који никад 
нису погрешили него они који су се за грехе своје кајали, Богу 
молили, у Бога веровали и тако душу своју чистили и 
припремали целога живота свога овде на земљи да би се 
удостојили Царства небескога. У молитвама црквеним се каже 
нема човека да живи а да не греши. Али имамо светитеље 
Божије, и они нису прошли овај живот без греха него се борили 
са својим слабостима, са својим страстима, са својим гресима, 
са својим немоћима и уз помоћ Божију побеђивали сами себе. 
Зато су и постали пријатељи Христови, зато су постали 
светитељи Божији и зато их Црква слави ево већ више од две 
хиљаде година. Свети апостоли које данас прослављамо, светог 
апостола Тому и још неке апостоле из броја седамдесеторице, и 
света мајка Ангелина српска, велика светитељка наша којој је 
посвећен манастир Крушедол на Фрушкој Гори, ето они су исто 
били људи као и ми од истога тела, од истога састава као и сви 
ми остали, од крви и тела, али су животом својим испунили 
закон Божији, испунили Јеванђеље Христово, истерали постом и 
молитвом ђавола из себе, јер се овај род једино изгони постом и 
молитвом. 

Нека би Господ браћо и сестре, помогао и свима нама да и ми 
схватимо нашу мисију у овоме свету, зашто смо овде и шта 
треба да радимо. Да се трудимо, да чинимо добра дела, да 
избегавамо оно што није добро. Каже Господ што не желите да 
вама чине људи немојте ви другоме чинити. То је сво Јеванђеље 
Христово. То ако би људи поштовали онда би био заиста мир у 
овоме свету и међу свим људима добре воље. Али људи су ко 
људи склони слабостима и онда често пута долазе сукоби 
једних са другима јер су различите воље њихове. На небу међу 
анђелима влада једна воља, воља Божија и зато је хармонија, 



зато је мир, зато је слога и песма и славословље Бога, а међу 
људима су ратови. Међу народима, међу државама, међу 
браћом рођеном у истој кући, међу децом и родитељима често 
пута имамо сукобе, имамо рат, имамо пакао у ствари у кућама. 
Зашто? Зато што ту има ђавола а Бога нема.  

Нека би Господ помогао молитвама свете мајке Ангелине чији 
данас спомен вршимо и осталих угодника Божијих, да и ми овај 
живот проживимо богоугодно, да проживимо по заповестима 
Божијим и да се удостојимо када пођемо одавде да се и ми 
нађемо у Царству Христа Бога и тамо да славимо Оца и Сина и 
Светога Духа кроза све векове и сву вечност. 

Амин.   


