
У име Оца и Сина и Светога Духа.  

Шта рећи браћо и сестре у овоме моменту када се Господ наш 
полаже у гроб. То је највећи злочин од стварања света који су људи 
могли да учине. Да осуде Бога на смрт, да га разапну и да га 
сахране. А срца људска у то време остадоше тврђа од камена. Чули 
смо у Светом Јеванђељу где је цела природа бунтовала, када се тај 
злочин извршавао. Сунце се помрачило, земља се тресла, камење се 
распадало, гробови се отварали, али људи остадоше и слепи и глуви 
у то време. Зашто је тако Господ допустио да тако са Њим поступају, 
Он који је створио човека, дозвољава да га Његово створење пљује, 
да га шамара, да га удара, да му се подсмева, да му се руга и сва 
остала понижења које је Господ поднео на Голготи.  

Зато што је Он ради тога и дошао, оваплотио се и постао човек, да би 
људе ослободио од ропства греху, смрти и ђаволу. Он који греха не 
учини, на коме се не нађе превара на устима Његовим, Он би 
осуђен као најтежи злочинац, јер распињање на крсту била је казна 
у то време за највеће злочинце. И још у Старом завету, пророк 
Исаија је провидео и пророковао и рекао: „Метнувше ме и 
уврстивше ме са безаконицима.“ А то се овде на Голготи показало, 
јер поред Господа Христа разапеше и два велика разбојника, тешка 
разбојника, једнога са леве а једнога са десне стране Њему.  

А данас ми празнујемо и доживљавамо поново тај страшни догађај. 
Ова Велика недеља јесте када смо у својим мислима, у својим 
молитвама, у Црквеним песмама пратили Господа на Његовоме 
страдалноме путу. И певали: „Иде Господ на добровољно страдање.“ 
Он је то учинио по својој вољи и дозволио да све то буде, да би нашу 
вољу исправио, јер човекова воља је породила грех а грех је породио 
смрт.  

А Господ је дошао да људе ослободи тога ропства и својим погребом 
и страдањем да искупи род људски и да га поново врати да га 
усинови Оцу своме небескоме. Али Господ је то учинио јер је знао и 



прорекао говорећи ученицима својим: „Ево идем у Јерусалим и Син 
човечији предаће се у руке људи безаконика и осудиће га и биће га, 
убиће га и трећи дан васкрснуће.“ То васкрсење које ће се десити за 
два дана, то је оно што је људе уверило, што је људима даровало 
живот вечни, што је био гарант да ћемо и ми као створени по лику и 
образу Божијему, да ћемо у последњи дан историје овога света, сви 
васкрснути. Ради чега? Ради вечнога живота! Да би смо сваки 
добили оно што смо у своме животу овде на земљи, себи 
припремили и изградили. Или вечни и блажени живот у Царству 
Христовоме, или вечну муку у паклу огњеноме. Припремљеном 
ђаволу и анђелима његовим.  

Није пакао створен за људе него за ђаволе али тамо иду и они који 
уместо да врше вољу Божију, вршили су вољу ђавољу. Чинили зла 
дела, имали зле помисли, нису се кајали, нису веровали у Господа 
Христа, за њих нема треће место. Нису за Рај, онда иду тамо које је 
припремљено за оне који врше безакоње, као што су ови који су 
Христа судили, осудили, изабрали и ослободили разбојника Вараву, 
а Христа тражили од Пилата да буде разапет. Питао је он њих: „А 
какво је зло учинио?“ Нису имали доказе. Нису ништа наводили, 
него су галамом изнудили од Пилата вичући само да се разапне! 
Пилат и он човек склон рђавим делима, попустио је овде маси и 
предао Господа на распеће.  

Ето то је тај Велики петак браћо и сестре, то је тај страшни догађај, 
то је тај велики злочин, када су људи Бога осудили на смрт, а он њих 
осудио односно даровао им. То је љубав Божанска. То је љубав који 
је Христос показао, то је оно што је оставио својим ученицима, да 
имају љубави између себе, јер по томе ће свет познати вели да сте 
моји ученици! Ту љубав браћо и сестре и ми треба да имамо између 
себе и према свакоме човеку, али највише према Господу Христу јер 
Он је савршени човек и савршени Бог, савршени Богочовек. Кроз 
љубав према Њему ми пројављујемо и објављујемо и своје 
Богољубље и своје човекољубље и своје братољубље.  



Нека би Господ наш који је ради нас људи благоизволео да претрпи 
страшна страдања, распеће, смрт, погребење, нека би и нама 
даровао снаге да и ми издржимо све невоље нашега живота које нас 
сналазе, све прогоне, све увреде, сву неправду, да би смо 
састрадавајући са Њим распетим, саваскрсли са Њим за живот 
вечни. Нека Господ дарује снаге да будемо и останемо верни 
Његови ученици, вршећи Његове заповести, живећи по Његовом 
Јеванђељу, да би смо са Њим били и у Царству небескоме и тамо са 
свима Светима славили, Њега чудесног Господа нашега са Оцем и 
Духом Светим, кроза све векове и сву вечност.  

Амин!  


