
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Свакога дана браћо и сестре, сваке недеље, свакога 
празника Господ нас обрадује новом благовешћу својом из 
Светог Јеванђеља. Господ нам покаже увек један нови 
пример како треба у овоме животу живети да бисмо 
постали грађани Царства небескога и наследници живота 
вечнога. Све што је Господ чинио у своме животу овде на 
земљи, све што је говорио, све што је радио и доживео све 
је то чинио ради нашега спасења и ради живота вечнога 
који је Он донео и предао људима. Многобројна су и 
безбројна чудеса која је Господ учинио за свога живота; 
нека су од њих записана у Светоме Писму – Светом 
Јеванђељу а сигурно многа нису. Јер каже на једном месту 
свети Јован Богослов: Када би све што је Господ говорио 
или радио да је било записано мислим ни у цео свет не би 
могле стати написане књиге. Али оно што је записано у 
Јеванђељу је сасвим довољно да нас хришћане покрене да 
будемо верни Господу своме, да слушамо Његове 
заповести, да живимо по њима и да живимо међу собом 
као браћа у љубави Христовој коју нам је Он даровао.  

Јер је рекао: „Ако будете имали љубави међу собом свет ће 
познати да сте моји ученици.“ Љубав је последња врлина 
браћо и сестре на корену хришћанске вере. Вера је извор 
свега, вера је корен свега а љубав је свеза савршенства, то 
је онај најслађи плод на дрвету које се зове вера 
хришћанска. Од многобројних чуда и данашње Свето 
Јеванђеље говори о једноме необичноме чуду, необичноме 
за нас који не умемо да размишљамо и да сагледавамо 
чудеса Божија која се дешавају свакога дана, свакога часа, 
свакога минута око нас, говори се о нахрањењу пет хиљада 
људи са пет хлебова и две рибе. Господ у пустињи негде, 



народ га је пратио свуда у великом броју, и кад је завршио 
своју проповед видео је многи народ око себе био је дан 
при крају, пустиња нема никакве хране, апостоли му 
прилазе и кажу: пусто је ово место, пусти овај народ да 
иде у села да нађе и купи себи хране. А Господ знајући шта 
ће да учини каже им „нема потребе да иду дајте им ви 
нека једу“.  

Пет хиљада људи без жена и деце. Апостоли у чуду кажу па 
откуд нама толика храна, имамо само пет хлебова и две 
рибе шта је то за оволики народ! Каже Господ „донесите их 
овамо“. И они донесоше пред Њега, Господ благослови и од 
тих пет хлебова и две рибе насити се, нахрани се цео тај 
народ — пет хиљада, и још претече дванаест пуних 
котарица. Само ти комади који су претекли било је више 
него оних пет хлебова свецели што су били.  

Ето! Народ видевши то задиви се и рече: „Никада се ово 
није видело“. Није се видело јер немамо духовне очи да 
видимо. Како је Господ са пет хлебова нахранио толике 
људе? Благодаћу својом, благодаћу божанском. А благодат 
Божија она храни данас седам и по милијарди људи на 
земљи. Не само пет хиљада него седам и по милијарди 
храни иста благодат Божија. Како? Па тиме што благосиља 
Бог ову земљу коју називамо мртвом природом да она 
производи храну не само за све људе и жене и децу него за 
сва жива бића производи та мртва земља. Производи 
храну и Господ је дарује свакога дана свима нама и тако 
ми навикнувши на то да нам Господ свакога дана чини то 
чудо, да из црне земље никне пшеница, од једнога зрна 
стотину зрна, да никне парадајз, да никне кукуруз, да 
никне било која друга воћка која служи људима за храну, 
ми бисмо у свему томе видели чудо Божије. Али ми 



навикли да је то свакодневна појава и то није чудо. А 
нахранити пет хиљада са пет хлебова то је велико чудо. 
Јесте велико чудо али ово је још веће чудо што Господ 
свакога дана чини и нама људима показује и доказује да је 
Он Син Божији, да је благодат Божија та која овај свет 
одржава у животу и да Господ храни све оне.  

Јер рекао је Господ на једном месту: „Не брините шта ћете 
јести и шта ћете пити и у шта ћете се оденути.“ Погледајте 
љиљане пољске, најлепше цвеће, не труде се, не преду, не 
ткају а Господ их одева у најлепшу хаљину. Ни Соломон 
цар није се лепше одевао од њих. Или погледајте птице 
небеске које лете изнад наших глава, не ору, не сеју, не 
жању, а ипак Отац ваш небески их храни. Па када тако 
храни биље пољско, траву пољску која данас јесте а сутра 
се осуши и у огањ баца, и птице небеске како неће вас чеда 
своја, своја бића најсваршенија која је створио, како вас 
Бог неће хранити. Зато иштите најпре Царства Божијега и 
правде његове а остало све ће вам се додати. Тако Господ 
говори и тако нас учи света Црква. И ми гледајући та 
преславна и предивна чудеса Божија око нас ми свакога 
дана Бога славимо и Богу благодаримо, као што каже 
апостол Павле „на свему благодарите.“ На свему. Свака 
наша реч, свака наша молитва, свака наша мисао треба да 
је благодарност Богу за Његова доброчинства, за Његова 
добра дела која нам чини свакога дана и свакога часа. 

Али ето Господ нас данас овде у овоме храму обрадова још 
на један начин, овде су са нама и наша браћа из Грчке који 
су дошли нама у посету, у госте, отац Евтимије са још два 
брата хришћанина – Панајотис и Лаврентије који су ту 
међу вама. Они су дошли да виде како ми живимо, како 
Бога славимо и како Богу служимо. Да ли чувамо веру 



нашу православну онако као што су нам је предали свети 
Оци наши и наш Свети Сава. Да виде да ли по тој вери 
живимо и да видећи то и они могу да кажу тамо у своме 
народу да постоји један мали српски народ који је веран 
Богу своме, веран светим Оцима, веран Цркви светој 
Православној. Ето то је наша данас велика радост због 
посете ове наше браће из православне Грчке земље. На 
крају бих замолио оца Евтимија да вас и он поздрави са 
пар речи и да вам пожели све добро од Господа.  

Преосвећени владико рашкопризренски и владико 
прогнаних монаха и вернога народа који се скупља по 
катакомбама. Верујем да овога момента изражавам не 
само своје лично мишљење него и браће моје која су 
дошла са мном. И да вам кажем да данас осећамо 
јединство вере Православне и Духа Светога за коју се 
молимо да постоји међу нама на свакој светој литургији. 
Јединство вере преосвећени као што знате, то је предуслов 
да би постојала заједница у Светоме Духу. Јединство у вери 
је трајна која је постојала од светих апостола и светих 
Отаца до данас. Али је јединство вере и то да ми следимо 
оно јединство које је кроз векове постојало у Цркви 
православној. Чудесно постоји и неко јединство данас 
међу јеретицима и екуменистима који настоје да на сваки 
начин ратују и побеђују православну Цркву Божију. 
Јединство вере код нас владико као што знате нападају 
многи и споља и изнутра. Ђаво се труди да међу нас посеје 
кукољ раздора уместо јединства вере тако да нисмо у 
стању да схватимо шта нам доносе јеретици екуменисти. 
Помолите се владико да се сачува јединство вере и да се 
разраста вашим молитвама тако да достигнемо да 
подражавамо светитеље наше које прослављамо. Ја вам се 



захваљујем што сте ми дали прилику да по други пут 
доживим овде и осетим како јединство вере тако и 
заједницу Светога Духа. Молим вас да се молите за мене 
да и ја останем истрајан у овим тешким временима, за 
моју духовну децу који кроз мене данас моле од вас такође 
молитве. Да јединство вере стигне у сва места и у Грчкој и 
у Волосу и у Ларису и друга места као што је овде код вас. 
Тако да и они осете то јединство вере и заједницу Светога 
Духа која постоји овд међу вама. Захваљујемо се и 
позивамо вас да дођете и код нас доле у православну 
Грчку да нас и тамо благословите и поучите. Хвала много. 

Хвала оцу на овим лепим речима, мислим да је то било 
потребно да чујемо сви данас овде и да останемо у том 
јединству веру у којој смо и до сада живели и да останемо 
у заједништву Духа Светога да будемо истински прави 
хришћани и браћа међу собом. Нека вас Господ благослови 
на много много година у здрављу и весељу. 

Амин.  


