У име Оца и Сина и Светога Духа!
Овако је браћо и сестре почело дело Господа Христа. После
Његовога крштења на Јордану и боравка у пустињи четрдесет
дана и четрдесет ноћи у посту и молитви, Господ је кренуо да
сабира Своје ученике, Своје апостоле. И где је то урадио? Поред
мора галилејскога. Пролазећи поред мора Он виде два брата где
лове рибу и позва их: „Хајдете за мном и учинићу вас ловцима
људи.“ До сад сте ловили рибу од сада ћете ловити људе. И они
оставише своју лађу и кренуше за Њим. Недуго после тога
наилази на другу двојицу браће који са оцем у лађи својој,
такође рибари, крпе мреже своје, сиротиња била Божија. Мреже
се поцепале и немају нове, они их крпе. И Господ и њих позва
хајдете за Мном и они оставише и лађу и оца свога, и мреже
своје и кренуше за њим. То беху први апостоли Христови Петар
и Андреја и Јован и Јаков синови Зеведејеви.
Господ је и даље прибирао Своје ученике и они су се одазивали
на Његову реч. Господ је у току свога рада, три и по године
проповедања, и путовао по Галилеји, по Јудеји, чинио
многобројна чудеса и речју и делом и додиром, али чини ми се
да су ова чудеса које је Јеванђеље данас описало, ова спремност
ових простих људи рибара да крену за непознатим човеком, јер
они нису били видели ниједно чудо Христово до тада, нису
знали ни ко је Он али су осетили неку силу у Његовим речима.
Осетили су да то нису обичне речи, да су то речи које живот
значе и зато су оставили све и кренули за Њим. И тако Господ је
каснијим Својим радом утврђивао своје прве и касније ученике
у верности Њему, у оданости Њему и Његовом Светом
Јеванђељу. Па ипак кад је дошло време страдања ти ученици, ти
прости људи који су кренули за Њим, због страха од људи,
страха за своје животе они су га напустили. Неки се чак одрекли
Њега да га познају. Али после силаска Светог Духа на апостоле

њима се вратила храброст и ревност и они су онда прошли цео
свет проповедајући Јеванђеље Христово, Јеванђеље о Христу
распетом и васкрслом ради нашега спасења.
Одакле је Господ мислио да треба људе ловити? Јер каже
учинићу вас ловцима људи. Где су се људи налазили до тада
браћо и сестре да их је требало ловити? Јесу људи били као
дивље звери да се лове? Не, него су били као рибе које се даве у
мртвоме мору незнабоштва. Ето из мора греховнога, из мора
страсти, из мора пропасти, из мора смрти требало је спасавати
људе. И зато је Господ и позвао ове просте рибаре да крену и да
спасавају људе из мртвога мора греха, смрти и да их отимају од
ђавола. Касније је Господ установио Цркву Своју и оставио у
Цркви све оно што је потребно за наше спасење, све оно што је
апостолима проповедао три и по године, што им је даровао
Духом Својим Светим на дан Педесетнице, све је то оставио у
Цркви као у лађи спасења која преводи људе преко тога
мртвога мора са једне обале смрти на другу обалу бесмртности
и искрцава их у Царство небеско у вечни блажени живот. Ради
тога је Господ и дошао у овај свет да људима дарује живот
вечни. А Он је објаснио шта је то живот вечни. Живот је вечни
да познамо истинитога Бога и кога је Он послао Исуса Христа.
То су Његове речи. Дакле, треба Бога познати, треба у Бога
веровати, треба заповести Божије извршавати. Јер каже Господ
на другом месту: „Неће сваки који ми говори Господе, Господе
ући у Царство небеско него онај ко врши вољу Оца мога који је
на небесима.“ Томе су нас учили свети апостоли, браћо и сестре,
Петар и Андреј, Јован и Јаков и остали, сад има њих
дванаесторица. Томе су нас учили и њихови наследници Свети
Оци, томе нас је учио наш Свети Сава и остали свети из рода
нашега до светог владике Николаја и оца Јустина, томе нас
Црква Божија учи и данас да треба познати истинитога Бога

Господа Исуса Христа и вршити Његове заповести. Јер ко је онај
ко има љубав према Мени, рекао је Господ, то је онај ко држи
заповести Моје.
Нека би Господ молитвама светих апостола првопозваних и
свих осталих апостола и светитеља Божијих, нека би и нама
Господ даровао снаге да и ми познамо и останемо у томе
познању истинитога Бога, у вршењу Његових заповести, у борби
са својим гресима, својим слабостима, својим искушењима и да
тако живећи у овоме свету припремимо себе у тој лађи спасења
да нас она превезе из смрти у бесмртност, у живот вечни, у
Царство небеско да би тамо и ми са свима светима славили Оца
и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност.
Амин.

