
У има Оца и Сина и Светога Духа 

Данашње свето Јеванђеље, браћо и сестре, иако кратко, прича 
Господња сажета, кратка, али има дубоки смисао. Сви смо чули о 
чему се ради, о чему се говори у данашњем Јеванђељу. То је она 
чувена прича о сејачу и семену. Господ је испричао како један 
домаћин изађе у њиву своју и посеја семе своје. Али, једано паде 
крај пута и птице га позобаше, друго паде на каменито место и 
будући да немајући влаге довољно усахну, треће паде у трње, 
нарасте трње и угуши га и не донесе плода, тек четврти део, четврто 
семе паде на плодну земљу и донесе стоструки плод. Народ је чуо те 
приче о обичју из живота свакога домаћина, свакога земљорадника 
који се бави пољопривредом и свима је то познато, али изгледа 
апостолима није била јасна ова прича и они упиташе свога 
учитеља: „Шта значи прича ова?“ И Господ им објасни.  

То је редак случај у Јеванђељу да Господ сâм тумачи своје речи. И 
Господ им одговори: Сејач то је Господ Бог, семе то је реч Божија, 
земља по којој сеје је овај свет и душе људске, али то божанско семе 
не доноси свуда исти плод, јер оно које паде крај пута каже, то су 
они који слушају реч Божију али не поклањају пажњу и ђаво 
покупи то семе и однесе. Оно што паде каже, на каменито 
земљиште то су они људи који са радошћу чују реч Божију, приме је, 
али немају дубину, немају влаге, жито не може да пусти корена и 
оно се осуши и увене. Семе које паде у трње, то су људи који су 
заузети многим земаљским бригама које као коров и трње угуше 
божанско семе у души њиховој и остаје бесплодно. А четврто које 
падне на плодну земљу то су вели они који слушају и у доброме и 
чистоме срцу доносе плод. Ето то је тумачење које је дао Господ.  

А шта ми да кажемо после тога што је Господ објаснио? Заиста 
ништа ново, ништо ново немам да кажем сем да је сејач сâм Господ 
Христос, да је семе божаска реч, његово свето Јеванђеље које је 
проповедао и сејао по целоме свету, и лично за свога боравка на 
земљи и преко својих апостола и њихових ученика до дана 



данашњега то семе Божије се сеје по душама људским и по овоме 
свету. Али погледајмо себе! Какво је земљиште наше душе где то 
семе божанско треба да падне? Да ли није утабано разним 
страстима и гресима које ђаволи сеју у нас и да то семе не може да 
опстане него га ђаволи покупе и однесу? Или је можда наша душа 
каменита, отврдла у злоби, злоћи, у рђавим делима, и не може да 
прими и да божанско семе пусти корен у њу?  

Погледајмо и треће, да није наша душа заузета многим, пролазним 
земаљским бригама које нам узимају сво време па немамо време 
ни за молитву, ни за пост, ни за одлазак у цркву или за било који 
духовни подвиг и рад? Те наше бриге као трње, браћо и сестре, 
угушиће ту божанску реч коју ми слушамо сваке недеље и примамо 
у срца своја. Ал ако душа наша није припремљено земљиште, ако 
није узорана покајањем, ако није натопљена сузама покајања, онда 
тешко да ће донети стоструки плод. Ако је наша душа богољубива, 
правдољубива, христољубива, ако се трудимо у вршењу заповести 
Божијих, онда та божанска реч кад падне на нашу душу и ми је 
примимо и обделавамо у нашој души, и живимо по њој, по 
заповестима Божијим, онда можемо се надати да и ми донесемо 
стоструки плод. Од тога, браћо и сестре, какву бригу ми о души 
водимо од тога зависи судбина божанскога семена, божанске речи 
које је Господ и Црква његова сеју у наше душе. Зато обратимо 
пажњу, браћо и сестре, погледајмо свак себе чиме је окупиран, шта 
је његова главна брига? Шта га води у овоме животу? Чему служи? 
Да ли Богу, да ли својим интересима, да ли своме богатству, да ли 
својим страстима и слабостима греховним, и ако нађемо да нисмо 
на правоме путу треба под хитно да се, као онај блудни син из 
Јеванђеља, покајемо и вратимо на пут који води у живот вечни у 
Царство небеско. То је оно што нам света Црква проповеда сваке 
недеље, свакога празника и што ми код куће читамо у Светоме 
Писму и у духовним књигама које су писали свети Божији људи.  



Нека би Господ дао снаге свима нама да ми њиву душе наше 
припремимо да би божанско семе у нама донело стоструки плод, да 
би Господ тај плод душе наше примио у своје небеске житнице а 
нама даровао живот вечни, да и ми у Царству његовоме са свима 
светима славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву 
вечност. Амин. 

Срећан и Богом благословен данашњи дан, срећан празник. Нека је 
срећна слава сестри, мати Параскеви која данас слави иако је света 
Петка у уторак. Нека је свима срећно и Богом благословено. Амин.  


