
У име Оца и Сина и Светога Духа 

Пред сваким човеком браћо и сестре и пред свима нама заједно, 
предстоји једно велико путовање. Предстоји повратак из даљње 
земље у дом Оца нашега небескога. Предстоји повратак из ове 
долине плача у Царство Христово у небески Рај у вечно блаженство 
и вечни живот. Који то пут води са земље на небо? Који то пут води 
из даљње земље, где је страдање и мука и патња, што се назива 
долина плача, у Царство небеско? Тај пут зове се пост. А ми смо пред 
вратима Светога Великога Ускршњег поста. Који је Црква одредила и 
поставила пред нас људе, да помоћу поста и молитве постигнемо 
онај циљ ког је наш праотац изгубио.  

Рај у коме је био настањен, затворен је, зато што је Адам нарушио 
пост. Било је забрањено, боље речено било је дозвољено да једе са 
сваког дрвета у Рају, сем са једнога. Са дрвета познавања добра и зла. 
Шта значи забрана неког јела? То значи пост. И не одржавши ту 
заповест о посту, нарушивши пост, Адам је истеран из Раја, и врата 
Раја су затворена за њим. А ми се налазимо сада пред вратима 
затвореног Раја, и треба да уђемо у њега. Како? Истим оним кључем 
да га отворимо, којим је био закључан. Рај је закључан нарушењем 
поста, ми га отварамо држањем поста. Тај наш пут у Царство небеско, 
трајаће седам пуних недеља. На том путу, није добро да кренемо 
неспремни. Треба да се припремимо, да узмемо све оно што нам је 
потребно на томе дугом путу, да не би изнемогли, да не би 
поклекнули, да не би пропали на томе путу, јер велике опасности 
прете, непријатељ је свуда око пута и вреба кога ће да уграби са тога 
пута. Зато је Света Црква пред почетак Светога поста, послала нам у 
помоћ два велика помоћника. Две велике врлине. Смирење и 
покајање.  

О смирењу је било говора прошле недеље, у недељу митара и 
фарисеја, где је онај цариник, онај митар показао истинско смирење, 
јер је познавао и признавао своју грешност, и његова молитва је 
била кратка: „Боже, милостив буди мени грешноме“. А на супрот 



томе стоји гордост, фарисејска гордост, која се хвали и узноси над 
свим осталима. Фарисеј се молио: „Хвала ти Боже што нисам као 
остали људи, прељубочинци, лопови, убице, нити као овај цариник 
иза мене“. Дакле смирење је први корак на томе путу, на повратку у 
дом очев у Царство небеско.  

Други сапутник, друга помоћ, Црква нуди данас, то је покајање. Кроз 
причу Јеванђељску коју смо чули овде данас, о блудноме сину. 
Ономе сину, који беше млађи у оца свога, и који понесен младошћу 
и лудошћу својом, затражи део имања који му припада, и ако му 
ништа не припада док је отац жив а он сматра да му припада. И отац 
имао је два сина, подели им имање, и млађи покупи своје имање и 
оде из дома очевога. Где оде? Оде у даљњу земљу, далеко од оца, 
далеко од његових очију, и тамо живљаше развратно. И потроши сво 
своје имање, сво богатство које је од оца добио. И онда у тој земљи 
даљњој, настаде глад. И он нашавши се у беди, најами се у једнога 
човека да му служи и овај га посла у поље да чува свиње. И овај 
нашавши се у тој невољи јер није имао чиме да утоли глад, чак ни 
оним рошчићима што су свиње јеле, јер му и то нико не даваше.  

Шта је та даљња земља у коју је млађи син отишао? То је земља греха, 
браћо и сестре. То је сваки грех који нас одваја од Бога, удаљује од 
Бога, и води у даљњу земљу, тамо где се лице Божије не види. То је 
грех. И сви ми смо уствари, јер нема човека жива а да не греши, сви 
смо ми сада у тој далекој земљи. У земљи греха, страсти, уживања, и 
свега онога што то прати. Зато је потребно да се вратимо, ко овај 
несрећни син, или боље речено „срећни син“ како се све завршило, 
нашавши се у тој невољи каже Јеванђеље: он дође к себи! Дође к себи! 
Где је био до тада? Био је ван себе. Бити у греху значи бити ван себе. 
А када кажемо за некога да је вансебан, значи да је луд. И сваки грех 
јесте лудост која помрачује ум. Која трује срце, која убија душу.  

И он дошавши себи, значи сагледавши свој положај тај, своје стање,  
своје душе која је остала без дарова Божијих, све је био потрошио, 
дође к себи и сети се: „Колико слугу најамника у мога оца имају 



хлеба у изобиљу, а ја овде умирем од глади. Шта да радим? Устаћу, 
па идем оцу своме. Па ћу му рећи: оче сагреших небу и теби, прими 
ме не као сина, већ као једнога од твојих слугу, твојих најамника“. И 
како је донео ту одлуку тако је и поступио.  

Устаде и оде оцу своме. А отац да ли је био заборавио на тога сина? 
Не! Као што Бог не заборавља на нас, без обзира колико смо грешни. 
Зато је Бог послао и сина свога јединороднога, да нас грешне поведе 
тим путем спасења да нас врати оцу нашем небеском. Отац је 
очекивао повратак сина, гледао је низ пут којим је син отишао, јер је 
знао да ће се истим путем и вратити. И угледа га издалека. Не 
наљути се отац, него потрча у сусрет њему, загрли га, изљуби га. А он 
рече, поче да говори у ствари као што је решио: „Оче, сагреших небу 
и теби“. Даље, отац му није дозволио да говори. Него је наредио 
слугама: „Донесите најбоље одело, најбољу одећу, донесите му 
прстен на руку, донесите му ципеле на ногу“, био је и бос сиромах. 
„И још закољите угојено теле да се веселимо“. Зашто толика радост? 
„Јер овај син мој беше мртав и оживе и беше изгубљен и нађе се“.  

То је милосрђе Божије, које увек са љубављу очекује наш повратак из 
даљње земље, из земље греха у дом Оца нашега небескога. То је то 
покајање које је син овај принео, али прво дошао к себи. Што значи и 
ми морамо доћи к себи. Сагледати своје грехе, исповедити их пред 
свештеником пред духовником, решити и борити се да више не 
грешимо, и тако да се кренемо кроз велики Ускршњи пост, тим 
путем који ће нас одвести сигурно у Царство небеско.  

Ето то је порука браћо и сестре, данашњег Светог Јеванђеља, и 
порука Цркве која брине о нама као о деци својој. Свакога дана, 
сваке недеље, свакога празника, ми славимо по неколико Светитеља 
који нам служе као путовође, и данас славимо дивне Светитеље 
Ксенофонта и Марију, који су животом својим, подвизима својим 
Богу угодили, и спремни да и нама помогну на том нашем путу 
повратка, из даљње земље у дом очев.  



Нека би Господ молитвама Свете Богородице и свих Светих угодника 
својих, даровао и нама духовне снаге, мудрости, смирења и 
покајања, та два крила којима ћемо узлетети са земље на небо. Да се 
и ми искрено покајемо, дочекамо Васкрсење Христово и наше 
васкрсење у последњи дан, те да будемо житељи Царства небескога 
и тамо са свима Светима и ми славимо Оца и Сина и Светога Духа, 
кроза све векове и сву вечност.  

Амин!  


