
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Сваке недеље, сваког празника, свакога дана, браћо и сестре, по 
једно Јеванђеље Господа Христа црква износи пред нас и у 
свакоме од њих налази се поука, налази се заповест Божија, 
налази се путоказ за нас људе као треба да живимо у овоме 
животу. Данашње Свето Јеванђеље, по садржини кратко по 
дубини веома дубоко, свега неколико реченица. У једнога 
човека роди њива и он се забрину: „Шта да радим? Где ћу 
сабрати толико благо своје, толику летину? Немам где! 
Житнице које имам мале су да то све приме.“ Тако размишља и 
одлучује: „Порушићу старе житнице и саградити нове и веће. 
Сабраћу сву летину своју, сво благо своје у њих па ћу онда рећи 
души својој: Душо, имаш многа блага на много година – 
почивај, једи, пиј и весели се.“ Тако мисли човек а Бог мисли 
другчије. И Бог рече томе богаташу: „Безумниче, још ове ноћи 
узеће душу твоју од тебе то што си приправио чије ће бити!“ 

Дакле, ово Свето Јеванђеље, браћо и сестре, односи се на свакога 
човека, на свакога од нас који живот свој вежемо за било шта 
земаљско и пролазно, који смисао нашега живота видимо у 
пролазним стварима, у стварима које ће нас надживети, које ће 
претећи иза нас. Ко се у такве ствари узда и нада, ма шта то 
било земаљско и пролазно, било богатство, било породица, било 
деца, било наука, било каријера, било шта друго и њему ће 
Господ рећи: „Безумниче, још ове ноћи узеће душу твоју од тебе 
а то што си припремио, за шта си толико бринуо, за шта се 
залагао - чије ће бити?“ Да се то односи на свакога од нас говори 
управо крај данашњег Светог Јеванђеља јер Господ завршава: 
„Тако ће бити свакоме ко стиче себи благо земаљско а не богати 
се у Богу.“  



Шта значи богатити се у Богу? Како то да остваримо? То значи 
да нам је Бог увек на првом месту, Његове заповести, Његова 
света воља, да бринемо о томе да се богатимо вером у Бога, да 
се богатимо добрим делима, да се богатимо врлинама, вечном 
правдом, вечном љубављу, да би смо имали и Живот Вечни 
ради чега је Господ и дошао на земљу међу људе, живео са 
људима, пострадао од људи и васкрсао ради људи да би људима 
осигурао и обезбедио Живот Вечни. Само онај ко богати себе у 
Богу а не у пролазним стварима, он ће и наследити то вечно 
богатство, Живот Вечни. А онај ко се везује за земаљско, за 
пролазно а нарочито као овај богаташ за починак, за једење и 
пијење, за уживања у овоме животу, такав ће увек чути ову 
страшну опомену: „Безумниче, ове ноћи узеће душу твоју од 
тебе а што си спремио, за чим си чезнуо, чије ће бити, коме ће 
остати?“  

Тако данашње Свето Јеванђеље, браћо и сестре, изречено једном 
важи за сва времена, важи за све људе без обзира коме народу 
припадали, којим језиком говорили, које боје коже били јер сви 
људи су позвани на Живот Вечни у Царство Небеско. Благо 
ономе ко то разуме, ко схвати и прихвати и по томе живот свој 
управи. Да се богатимо у Богу, то је најважније а то значи да 
цео наш живот буде посвећен Богу као што и говори Света 
Црква у својим молитвама: „…и сав живот свој Христу Богу 
предајмо“, да предамо и себе и све своје бриге да пренесемо на 
Господа јер се Он брине за нас. Не треба се ничега плашити у 
овоме животу, једино греха који одваја душу нашу од Бога и 
који нас уместо и рај уводи у пакао вечни, у муку вечну. Каже 
Господ: „Не бојте се оних који убијају тело а потом не могу 
ништа друго учинити, него се бојте онога који када убије може у 
пакао вечни бацити.“ 



Нека би Господ молитвама свете Богородице, преподобног 
Јустина Ћелијског и осталих угодника из рода нашега, нека би 
Господ и нама дао снаге да схватимо и разумемо ово данашње 
наше Јеванђеље, јер то је Јеванђеље свакога од нас, да по њему 
живимо, да се трудимо у овоме животу и за овај живот па да 
нам је увек на првом месту Бог и Царство Небеско и Живот 
Вечни; како би пошавши одавде, једнога дана морамо сви поћи, 
били достојни да нас Господ прими у Царство Своје, да нам 
дарује Живот Вечни, да тамо и ми са свима светима славимо 
Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. 

Амин!  


