У име Оца и Сина и Светога Духа,
Ево нас браћо и сестре у средини Светог Великога поста. Данас
Крстопоклона недеља, празник који је Црква одредила управо
да буде у средини овога поста да би нас сила Крста Господњега
окрепила и оснажила да наставимо своје путовање кроз Свети
Пост и да нас Крст свети доведе до Христовога Васкрсења.
Господ је рекао у Светом Јеванђељу: „Ко хоће за Мном да иде
нека се одрекне себе и узме крст свој и за Мном иде.“ Узети Крст
Господњи, браћо и сестре, значи са вером прихватити све оно
што Бог допусти у животу да нам се деси. Свака невоља, свако
страдање, свака мука, свака болест јесте у ствари вид нашега
крста који ми са благодарношћу треба да примимо и да
поднесемо, јер без ношења Крста Господњега, или ако га
носимо недостојно, као што су на Голготи била три крста – један
је био Господњи Крст, један покајаног разбојника и трећи
непокајаног разбојника. Крст Господњи је био спасоносан за цео
род људски, за све људе који се Крсту клањају и у Христа верују.
Крст деснога разбојника који се на крсту покајао и признао
своје грехе и обратио се Господу са вером јесте крст спасења
њега самога. А трећи крст, крст разбојника који је остајао
упоран до краја у неверју своме није ни за кога спасоносан.
Зато Господ каже у данашњем Светом Јеванђељу: „Шта вреди
човеку ако цео свет задобије а души својој науди.“ Тиме Господ
каже да је душа људска скупоценија од целога видљивога и
невидљивога света. То је то благо у човеку које је Господ усадио,
то је тај лик Божији у човеку по коме је човек створен и којега
треба да очувамо неупрљаним да бисмо били достојни
наследници Царства Небескога. Каква је корист човеку да цео
свет задобије? А људи често пута на своју душу не мисле и њу
жртвују за много мање ствари него што је цео свет. Сваки који
има било шта за шта је везан у овоме свету, материјално и

пролазно, он је у ствари душу своју заложио за ту материјалну
ствар, и он не испуњава ову заповест Божију, јер сваки онај који
се плаши за своје радно место, за свој углед, за своје било шта,
за своју породицу, за своју децу, за било шта да је везан више
него за Христа он није достојан Царства Небескога. Зато Господ
и каже за Њим идемо носећи крст свој. Не барабар са Њим, јер
Он је вођа увек и свакоме, не испред Њега јер не можемо бити
испред Господа Христа нити можемо сами путовати кроз овај
живот и доћи до жељенога царства, него само ићи за Господом.
То је пут спасења.
И овај Часни пост јесте у ставри ношење Крста Господњега. Јер
човек се одриче неких макар и малих ставри, малих
задовољстава у овоме животу ради нечега вишега, ради
узвишенога циља. Свака врлина за коју се човек труди то је
ношење Крста Господњега. Ако хоћемо да будемо милостиви,
ако хоћемо да будемо скромни, ако хоћемо да будемо праведни
то треба да водимо борбу и то јаку борбу са нашим слабостима
са нашим манама које су супротне тим врлинама. Та борба у
ствари јесте ношење Крста Господњег и ходење за Њим. Само
кроз такав начин живота, браћо и сестре, и овај Свети Велики
пост биће нам на спасење.
А Света Црква је ову недељу поставила у средину Часног поста
да би нас окрепила силом Крста Господњега. Као што човек
путник који путује, поготову по врелом песку пустиње неке, под
јарким сунцем, како се обрадује када наиђе на неко лиснато
дрво које му пружа пријатан заклон од сунца и прилатну
хладовину. Тако и Света Црква у ову недељу износи пред нас
Крст Господњи да се под њим као под једним дрветом
одморимо од наших трудова које смо до сада уложили и да
прикупимо снаге да наставимо до краја овога поста како би смо
заиста са радошћу духовном, окрепљени, освежени дочекали и

прославили и славно Васкрсење Христово. А чинећи тако у
животу ми у ствари обезбеђујемо и себи наше васкрсење које је
Господ обећао и чега је Он залог и гаранција да ће то бити у
време када дође последњи час овога света и века.
Нека би Господ дао да нам ова Света Недеља и цео свети пост
буде бања препорода на исцељење душе и тела и на спасење
наше како бисмо у Царству Христовоме били са свима светима
и тамо славили Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и
сву вечност.
Амин.

