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Род људски браћо и сестре, од кад постоји на овој земљи обузет је 
многим бригама које га муче и које не може да реши. Јављали су се 
у историји човечанства многи мудраци, многи философи, многи 
цареви, многи научници који су покушавали ра реше проблем 
човека и нису га решили. Уместо да реше основну муку човека – 
тајну смрти, они су свет заливали крвљу, водећи крваве и дуге 
ратове. И дошао је Господ Христос на земљу да реши проблем људи, 
да спаси човека од греха, смрти и ђавола, да донесе мир, спокој и 
правду на земљу. Да ли је Он то успео? Јесте. Својим животом, 
својим васкрсењем, својом привременом смрћу, својим светим 
учењем, Јеванђељем својим, свим благодатима Божијим које је 
донео с неба на земљу и предао људима. Тиме је Господ спасао род 
људски.  

А проблеме међу људима Господ је решио на најједноставнији 
могући начин, који ако би се људи придржавали на земљи би 
завладао рај. Шта је то Господ рекао? Шта је обећао људима? Рекао 
је све што желите да вама чине други, чините и ви њима. То смо 
чули у данашњем светом Јеванђељу. Камо среће да тај глас Господа 
Христа допре не само до наших ушију него и до нашега срца, да га 
примимо у себе, да се тако почнемо владати и понашати. Него како 
ми радимо и даље? Онако као што раде незнабошци. Дајете у зајам 
ономе ко ће ти вратити онолко колко си дао. Чините добро онима 
кој вама чине добро. И каже Господ шта одвише чините? То и 
незнабошци раде што ви радите. Какви сте онда ви хришћани! Него 
шта треба да радимо Господе? Љубите и непријатеље своје, чините 
добро онима који вас гоне, молите се Богу за оне који вас мрзе, дајте 
не очекујући да вам се врати, будите милостиви као што је 
милостив Отац ваш небески. Ето мере, ето циља, браћо и сестре, 
ради којега је човек овде на земљи.  



На другом месту Господ је рекао својим ученицима и свима нама до 
данас: Будите савршени као Отац ваш небески. Како је могуће 
човеку да буде савршен тако? Да то није сувише превисок циљ за 
човека огрезлог у грехе, у страсти, у патње, у невоље, у бриге? Не. 
Господ је донео све оно што треба да човек тај циљ постигне и 
оствари. Јер Господ је дошао да човека врати његовоме првобитном 
назначењу. Човек је створен по икони Божијој, по лику Божијем и 
треба и поживоту да личи на живот Господа Христа који је Бог 
будући постао човек да људима покаже како треба на земљи 
живети. 

Будите савршени као Отац ваш небески. Како? Држећи се заповести 
Христових које је Он дао људима, љубећи све људе подјенако, не 
чинити никоме зло, веровати у Господа Бога, Њему се молити за 
грехе своје које као људи чинимо, исповедати их, кајати се, светим 
Тајнама приступати Господњим које је оставио у Цркви својој, да 
њима живимо и да се њима спасавамо. Између осталога је ту и 
милост која је веома, веома ретко присутна међу људима. Да 
укажемо милост према другоме, да укажемо милосрђе, да 
помогнемо некога од кога не очекујемо да ћемо добити заузврат то 
исто или можда и више као што често бива. То су средства којима 
можемо и које треба да користимо, браћо и сестре, у овоме животу 
да бисмо заслужили онај вечни блажени живот у Царству Христа 
Бога нашега ради чега је Господ и дошао на земљу. Дошао је да 
људима даде живот вечни. Ништа мање, ништа незначајније него 
живот вечни. То значи блажени живот у Царству небескоме.  

Тај пут су прошли многи светитељи Божији у роду хришћанскоме у 
историји Цркве за две хиљаде година, многи из рода нашега 
српскога су прошли тај пут, угодили Богу и били од Бога 
прослављени и ми их славимо и прослављамо свакога дана. Тако и 
данас, браћо и сестре, прослављамо светог, преподобног 
исповедника Харитона, а са њим сећамо се и нашега новомученика 
Харитона који је пре шеснаест година на Косову пострадао од 



злочиначке руке шиптарске. Он је био наш монах и на послушању 
своме био је ухваћен и обезглављен.  

Нека би преподобни Харитон, свети новомученик Харитон са свима 
светима измолили милост Божију и нама грешнима, да се и ми у 
животу на њих угледамо, да се у животу своме трудимо да 
Јеванђеље Христово испунимо и да се припремимо тако, браћо и 
сестре, када пођемо одавде да се и ми нађемо тамо где се они данас 
налазе, у Царству Христовоме, да тамо са њима и са свима светима 
славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. 
Амин. 

Срећан данашњи празник, срећан дан.          


