
У име Оца и Сина и Светога Духа! 
 
Сваки хришћански празник, браћо и сестре, обележава неки догађај из 
живота Господа Христа, или из историје Његове Свете Цркве, догађај који 
се десио, и чији спомен ми вршимо. 
Данас у Недељу месопусну, у Недељу трећу припремну пред Свети Пост, 
Црква обележава један догађај који ће се тек десити. Обележава догађај 
који ће се десити последњега дана у историји овога света и века. Догађај 
другога доласка Господа Христа и Страшнога Суда Његовог. Јер ће Господ 
поново доћи, као што је наговестио и проповедао, не више као смирени 
младенац у витлејемској пећини, него доћи ће са славом Својом, да суди 
живима и мртвима, и да свакоме да по делима његовим. Том догађају 
посветила је Света Црква ову Недељу пред Свети Велики Пост. Зашто? 
Рекли смо пре неког времена, да Света Црква има четири припремне 
недеље, да би нас припремила за једно велико путовање, путовање које 
траје седам недеља, преко пучине Светога Великога Поста. 
 
Прошле Недеље Црква нам је говорила кроз Причу о блудноме сину, о 
Богу као милосрдном Оцу, који опрашта грех своме заблуделоме сину, 
прима Га у наручје, радује се са Својим укућанима:, „Јер овај син мој беше 
мртав и оживе, беше изгубљен и нађе се“. Да не би људи, ослонивши се на 
то милосрђе Божје, постали немарни, постали склони да „грешимо па 
ћемо се покајати“, као онај блудни син, да не би, дакле, немар завладао 
нашом душом, Црква у ову Недељу дакле, одмах после Недеље блудноме 
сину, говори нам о догађају Страшнога суда Божијега. 
Чули смо и данашње Свето Јеванђеље, када дође Господ, по други пут, 
онда ће Анђели Његови сабрати све људе који су живели на земљи од 
првога дана до последњега човека, сабраће се на Суд, да би примио сваки 
по делима својим. 
 
И каже Јеванђеље да ће Господ тада раздвојити људе, једне на десну 
страну себи, друге на леву страну, као што пастир одваја овце од јаради. 
Овце ставља са десне стране, а јарад са леве стране. Почетак Суда, огњена 
река испред Судилишта тече, књиге се отварају где су записана сва наша 
дела, сва тајна дела наша која смо чинили, сакривени у тами, у самоћи, 
уверени да нико не види, да нико не зна, да нико неће сазнати. Али 
Господ је рекао: „Нема ништа тајно што неће бити јавно, ни сакривено 
што се неће открити“. 
Свети владика Николај тумачећи ове речи Јеванђеља говорио је 
Праведницима: Нека не брину Праведници да ће њихова добра дела 
остати непозната, да неће свет сазнати за њих, да неће бити довољно и 
адекватно награђени, и нека не мисле грешници да ће њихова зла дела 
остати сакривена, да ће остати непозната. Долази дан када ће се књиге 



отворити, и свачија дела показати пред небесима и пред земљом, пред 
свима Ађелима и пред људима. 
 
Када Господ раздвоји по својим критеријумима на десну и леву страну, 
онда ће им се обратити. Прво онима на десној страни, и казаће им: 
„Ходите благословени Оца мога, примите Царство које вам је 
припремљено од постања света“. Зашта их Господ награђује? Шта тражи 
од нас да бисмо и ми чули те Његове слатке и блажене речи? Ништа 
немогуће, ништа велико. 
Свето Јеванђеље набраја само шест неких дела милосрђа, по којима ће 
Господ судити. „Гладан бејах и нахранисте ме, жедан бејах и напојисте 
ме, наг бејах и оденусте ме, болестан бејах и обиђосте ме, у тамници бејах 
и посетили сте ме“, и вели: „Када учинисте једноме од моје мале браће, 
мени то учинисте“. 
Смирење Господње, он се поистовећује са нама, грешним и смртним 
људима, са нама малим и ништавним: „И ако учинисте једноме од ове 
мале браће, мени учинисте.“ Дакле, Господ тражи оно што је свакоме од 
нас могуће учинити, према својим моћима, према приликама у којима 
живимо. 
 
Исте те речи упућује онима са леве стране, али у другом контексту: 
„Гладан бејах и не нахранисте ме, жедан бејах и не напојисте ме, стран 
бејах и не примисте ме, болестан бејах и не обиђосте ме, у тамници бејах 
и не дођосте к’ мени“. А они, спремни и навикли да се увек правдају за 
своја недела, почеше и овде да се правдају: „Господе кад смо Те видели 
гладна или жедна, или боса, или гола, или болесна, или у тамници, и не 
послужисмо ти?“ Дакле, желе да се оправдају, а Господ им каже: „Када не 
учинисте једноме од моје мале браће, ни мени не учинисте“. Тиме овде 
Господ показује да смо ми браћа Његова, да ми који верујемо у Господа 
Христа, да Он у нама и страда, и болује, и пати, и прогоњен је, и гладује, и 
жеђује: „И ако не учинисте једноме од ове моје мале браће, ни мени не 
учинисте“. 
  
Свето Јеванђеље предвиђа, за оне који су са десне стране:, „Ходите и 
наследите Царство Оца Мога, које је припремљено од постања света“. Шта 
ћете тамо добити? Оно што око не виде, што ухо не чу, што у срце човечије 
не дође, то припреми Бог онима који Га љубе. А онима са леве стране 
Свето Јеванђеље предвиђа шта ће они добити, отићи ће у муку вечну, а 
тамо је плач, шкргут зуба, црв неуспављиви, огањ неугасиви, удаљеност 
од Бога, у томе и јесте вечна мука. И једно и друго, Господ каже „нема 
краја“, трајаће вечно. 
 



Зато нас Света Црква опомиње пред овај Свети Велики Пост, да се не 
уздамо много у милосрђе Божје. Јесте Бог милостив и милосрдан, али од 
нас захтева наш труд и нашу борбу са нашим слабостима, са нашим 
гресима. Зато канони данашње Недеље су препуни позива свакога од нас 
на покајање, на плач за грехе своје, и на чињење добрих дела. 
 
То је тај догађај браћо и сестре, који ће доћи последњега дана овога света 
и века, као што је Господ и рекао када дође да суди живима и мртвима и 
да свакоме даде по делима његовим. Тако нас Црква припрема браћо и 
сестре, тако нас спрема за подвиг Великог Часног Поста, Ускршњег Поста, 
коме идемо у сусрет, и за недељу дана, ако Бог да, ступићемо у тај Свети 
Велики Пост. Да га искористимо онако као што Црква препоручује, да нам 
то буде време за покајање, бања душе, и узда тела, да обуздамо своје 
страсти, своје грешне навике, своје грешне мисли, и да уместо њих 
негујемо оне врлине, које данашње свето Јеванђеље помиње, а по којима 
ће Господ онда делити људе на десну и леву страну. 
 
Нека би Господ и нас удостојио, када дође тај страшни дан, дан Страшнога 
суда, да нас удостоји да станемо са десне стране Његове, и да чујемо оне 
Његове благе и блажене речи: „Ходите благословени, наследите Царство 
које је припремљено од постања света!“ Амин! 


