
У име Оца и Сина и Светога Духа, 

Човек живећи у овоме свету, браћо и сестре, и ходећи кроз овај 
свет сусреће се са многим и разним питањима. Многе ствари 
му изгледају нејасне, проблематичне, и он се често пита: Зашто 
ово, зашто оно бива? Али највеће питање које човек поставља 
себи, јер примећује такву једну појаву у свету да праведници 
највише страдају у животу своме. И људи се питају: Зашто добри 
људи, зашто праведници, зашто светитељи страдају? Чиме су 
они то заслужили? Не страда онај ко само заслужи, браћо и 
сестре, него страда и онај који иде за страдалником. А највећи 
страдалник у роду људскоме јесте Господ наш Исус Христос. Он 
је и рекао: „Ко хоће за мном да иде нека се одрекне себе и узме 
крст свој и за мном иде“. Ићи за Господом Христом значи ићи 
путем страдања, путем невоља, путем искушења. Али то не 
треба нас да збуњује јер човек праведник, иако страда без 
заслуга својих, то каже и апостол Павле: Ако страдате гледајте 
да страдате добро чинећи а не зло чинећи, јер ако неко страда 
зато што је заслужио, што је чини зло, грехе злочине, нема 
никакве награде за његово страдање. А ако страда зато што је 
био добар, што је побожан, што је ишао у цркву, што је веровао у 
Бога, а страда од злога света, онда он добија награду као што је 
Господ рекао: Благо вама ако вас узасрамоте и успрогоне и кажу 
свакакве рђаве речи лажући Мене ради. Лажући а не истину 
говорећи. Значи ако на правди Бога страдамо онда се треба 
радовати јер је тада велика награда ваша на небесима.  

Господ је рекао и прорекао својим ученицима и свима нама: У 
свету ћете имати невоља али не бојте се јер Ја победих свет. 
Он је наш вођа, Он је наш Господ, Он је наш Спаситељ. Не треба 
се плашити страдања, треба се плашити само греха. Једино је 
грех тај који има моћ да одвоји човека од Бога, да га лиши 
вечнога живота. Све друго није проблем и није опасно. А зашто 



свет гони праведнике? То је Господ објаснио у данашњем 
Светом Еванђељу: Зато што вас Ја изабрах од света зато вас 
мрзи свет, каже Господ. Он је изабрао своје ученике, своје 
апостоле, изабира и све нас који у Њега верујемо. Он нас је 
призвао на спасење, призвао у живот вечни ради чега је Он и 
дошао – да људима обезбеди и дарује живот вечни. Зато вас 
мрзи свет јер кад бисте били од света, а свет у злу лежи, онда би 
каже Господ свет своје љубио. Али како нисте од света него вас 
Ја изабрах од света зато вас мрзи свет. Мрзи и гони. Кроз две 
хиљаде година и више праведници страдају зато што имају 
пример за којим иду, имају Господа Христа који је ради нас 
људи пострадао разапет на Крсту, али и васкрсао. И ми кроз 
наше страдање, браћо и сестре, припремамо себе и за наше 
вечно васкрсење – васкрсење у живот вечни. На томе путу 
страдања помаже нам највише Господ јер сви смо ми у Његово 
име крштени и у Њега се обукли, као што каже на крштењу 
молитва: Сви који се у Христа крстисте у Христа се обукосте, 
тако да ми који за Господом идемо ми се у Христа облачимо. 
Или још боље ми Христа примамо у себе и кроз свету Тајну 
покајања и нарочито свету Тајну причешћа, коју смо данас 
већина овде примили, ми примамо Господа у себе, а Господ 
нам онда дарује снаге да издржимо на путу на који нас је Он 
позвао. Али да би нам причешће било на спасење и на живот 
вечни, као што се каже, треба се за причешће и припремати! Јер 
каже свети апостол: Онај ко недостојно једе и пије тело и крв 
Господа Христа суд и осуду себи једе и пије.  

Нека би дао Бог молитвама Свете Богородице, Светог Теодора 
Тирона чији је данас празник, чији празник славимо, и осталих 
светитеља из рода нашега и целога рода хришћанскога, да 
схватимо смисао нашега страдања. Недавно сам чуо да једноме 
нашем вернику, једноме хришћанину, који је позвао неке од 



мојих јеромонаха да му освети кућу, да су дошли двојица 
свештеника и претили му. Претили му чак да му се може 
десити да му се и кућа запали. Али се он не боји. Он сматра ако 
је Божија воља нека буде и то али страдамо гоњени на правди 
Бога.  

Нека би дао Бог да истрајемо на томе путу, на путу Божијем, на 
путу чувања и држања праве Вере, како су нам Свети Сава, 
Свети владика Николај и отац Јустин предали, а пре њих свети 
апостоли и свети оци од којих су и они то примили, да и ми 
држимо ту Веру, да по њој живимо, да се клонимо греха и зла, 
да не чинимо другоме оно што не би желели да нама други 
чини. То је закон који када би људи испуњавали на земљи био 
би Рај већ на земљи. Али има људи који то не знају или не желе 
да извршавају. Греха има и увек је било али Господ је дао и лек 
за наше грехе а то је покајање. Покајање је света Тајна Цркве 
Божије коју је Господ оставио у Цркви јер је знао за нашу 
људску слабост, знао је за немоћ људске природе која је 
наслеђена од Адама, првога нашега праоца, и зато нам је и 
оставио тај свемоћни лек који чисти нашу душу од свакога 
греха и сваке прљавштине.  

Нека би Господ дао и нама да нам овај свети пост који нас води 
и уводи у свето Васкрсење Христово, да нам буде бања 
препорода, да нам буде на исцељење душе и тела.  

Амин.  


