
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Свака реч, браћо и сестре, која се чује у цркви Божијој има дубоки 
смисао. Све што је Господ учинио за живота свога, све што је 
проповедао, сва Његова чудеса која је чинио, сав Његов живот имају 
само један задатак, један циљ – да човека припреме за живот вечни 
и да му дарује Господ живот вечни.  

Господ је дошао на земљу, донео је своју Божанску науку, учио је 
људе речима Својим, проповедао, говорио им о тајнама Царства 
Небескога, али и сва Његова дела су говорила још јасније и гласније 
него саме Његове речи. Тако је Он исцелио Божанском силом 
Својом многобројне болеснике од најразноврснијих болести. Неки 
од њих се и данас помињу у Светом Јеванђељу, она жена 
крвоточива, дванаест година боловала, нигде није могла да нађе 
лека, у маси народа која је увек пратила Господа Христа, она је 
веровала у себи - ако се само дотакнем хаљина Његових оздравићу. 
Није тражила ни да је Он благослови, ни да Га се она дотакне да 
опере ноге као у другим приликама, него само хаљина да се 
дотакне, скута хаљине Његове и оздравиће. И пришла је уз сав страх 
дотакла се Господа Христа и Његове хаљине и осетила је у моменту 
да је оздравила и да је исцељена. Али, та тајна њена није могла да 
остане сакривена. Јер Господ је ту њену веру велику искористио да 
поучи остале. Он рече: Ко ме се то дотаче? А остали видећи велики 
народ око Њега казаше: Учитељу, народ те гура са свих страна, како 
говориш – ко ме се дотаче? Неко ме се намерно дотаче, јер ја осетих 
силу која изађе из мене. Жена видећи да не може да сакрије свој 
поступак, прилази и пада пред ноге Његове и говори му сву истину 
о себи, о њеној болести и како је оздравила , а Господ је саветује: 
Жено вера твоја спасла те је, иди с миром.  

Пазите, у свакој прилици Господ наглашава и свуда наглашава 
потребу вере! Ко има вере ко зрно горушичино преместиће брда и 
долине. Ко има вере, све је могуће ономе ко има вере, па и мртве да 
васкрсава. То су показали Његови ученици и многи светитељи 



касније у Цркви и кроз живот. Али, Он дакле свуда говори о потреби 
вере.  

А шта је вера? Вера је у ствари, живо осећање и убеђење да постоји 
Бог, да постоји душа човекова, да постоји Рај и да постоји Пакао. То 
су темељи наше вере. Наравно, Господ је најјасније показао да је Он 
Бог и Син Божији, својим славним васкрсењем. Тада је Он показао и 
шта је и где је место за људе припремљено, у Царству Небескоме, јер 
је Он и пре васкрсења Свога, говорио људима о васкрсењу и о вери. 
Ако ко верује у мене и ако умре живеће, и ко верује у мене неће 
видети смрти довека - и тако је говорио, и онда својим је 
васкрсењем и показао. А све је то чинио да би људима обезбедио и 
даровао живот вечни. А живот вечни је уствари, каже сам Господ, 
познање Бога, Оца и Сина Његовога, Господа Исуса Христа који је 
дошао на земљу.  

После чудесног исцељења ове жене, један кнез који је дошао код 
Господа, и позвао га, јер је његова кћер веома болесна, на самрти, да 
дође и да је исцели. Чуо је он за многа исцељења Господа Христа. 
Али, док се Господ забавио овде са народом и око случаја жене 
крвоточиве, стиже порука из дома кнезa Jaира, јави му - кћи твоја 
умре. Не мучи учитеља да долази тамо. Чује то и Господ, а и знао је 
и пре него што је чуо, и каже му: Не бој се само веруј! И одлази са 
њим кући његовој. Затиче велики народ, као и свуда кад неко умре, 
поготово неко млад. Велика жалост, велики плач, велика туга. А Он 
долази и каже: Не плачите, није умрла него спава. И они почеше да 
му се подсмевају, знајући да је девојка умрла. А онда Господ узима 
три своја ученика верна, узима родитеље девојке, оца и мајку и 
улази тамо где је покојница била, лежала. Хвата је за руку и каже: 
Девојко устани. И она устаде. А не само да је устала, него је и 
потпуно здрава. Дајте јој да једе – каже Господ. И онда заповеди да 
никоме не говоре шта се десило.  

Јел' могло да се сакрије тако једно велико чудо? Па није могло да се 
сакрије. И народ је то одмах видео и сазнао. Али Господ је то рекао 



да се не би погордили ни родитељи, ни његови ученици тиме што је 
Он пред њима учинио то преславно чудо.  

Тако, браћо и сестре, Господ је својим чудима показивао да је Он 
заиста Син Божији, Спаситељ света, који је дошао на земљу ради нас 
људи и ради нашега спасења. Зато та вера коју је Господ 
проповедао, коју је Господ говорио, и људе учио да верују, та вера је 
стигла и до нас ево у 21. веку, преко светих Апостола, преко 
њихових наследника, преко светих отаца, потврђена многобројним 
светим мученицима који су крв своју пролили за своју веру. Данас 
неколико њих помињемо, а многе још које не помињемо по имену, 
сви су они животе своје дали, крв пролили да би очували веру и да 
се не би одрекли живога Господа и Бога Исуса Христа.  

Ту веру коју су они тако држали, и предали нама, преко наших 
славних светих предака, пре свега преко светога Саве који је Српски 
народ просветио и упутио на праву веру, јер је држао и своју беседу 
о правој вери у Жичи, та вера је дошла и код нас и ми смо данас 
дужни да по њој живимо и да је бранимо и да је чувамо, и да 
будемо спремни на сваку жртву као што су били спремни многи и 
многи мученици који су пострадали за Веру Православну. Не треба 
се плашити ни гоњења, ни страдања, ни понижавања, ни било чега 
другога јер ко је са Господом јачи је од целога света! Јачи је чак и од 
смрти! Јер каже: Ко верује у мене ако и умре живеће. Не треба се 
плашити, то је Господ показао својим делима, својим чудесима и 
својим славним васкрсењем.  

Нека би Господ и нама даровао снаге да ту веру праву, неокрњену, 
неискварену, неизмењену сачувамо и ми у својим душама, у својим 
породицама, да је пренесемо нашој деци и омладини, да би се та 
вера у нашем народу очувала, до свршетка света и века. А нас због 
тога Господ да удостоји, у милости својој, да се и ми нађемо тамо 
где се налазе свети мученици, свети оци, свети апостоли, у Царству 
Његовоме и тамо, са свима њима, да и ми славимо чудесног 
Господа Христа са Оцем и Духом Светим кроза све векове и сву 
вечност. Амин. 


