
У име Оца и Сина и Светога Духа. 
 
Недеља за Недељом, браћо и сестре, долази и пролази у овоме 
Светом Посту и свака нас дарује понеком благодаћу Божијом, 
понеком Истином Јеванђелском, понеким дивним примером на који 
треба и можемо да се угледамо. 
 
Данашња Света Недеља посвећена је, браћо и сестре, једном дивном 
угоднику Божијем, Преподобном Јовану Лествичнику, човеку који је 
доживео, проживео и на папир ставио и написао једну Рајску 
Лествицу, Лествицу која спаја Небо са земљом, Лествицу по којој се 
пењемо из овога света у онај вечни, блажени живот. Свети Јован 
Лествичник пустињак, монах Синајске Горе, проживео је у тој 
пустињи цело Јеванђеље Христово, испунио на себи све заповести 
Божије, остварио у себи све врлине Јеванђелске и онда то написао за 
пример нама који треба да наследимо. 
 
Свака врлина јесте по једна лествица којом се пењемо на небо. Свака 
та степеница јесте један корак ближе од земље ка Небу, али исто 
тако и сваки пад у грех јесте по једна степеница падања према 
пропасти, према понору, према паклу огњеноме. Свети Јован 
Лествичник оставио је то и за њим су кренули многи жељни вечнога, 
блаженога живота. Хиљаде, десетине хиљада монаха, стотине 
хиљада монаха од његовога времена, из четвртога века, до данас 
прошли су ту његову Лествицу и удостојили се награде коју је Господ 
обећао онима који Га љубе - „оно што око не виде, што ухо не чу, што 
у срце човечије не дође, то припреми Бог онима који га љубе“. 
 
И данас има много оних који слушају Реч Господњу, до чијег срца, а 
не само до ува, допире она Реч Господња: „Ко хоће за мном да иде 
нека се одрекне себе и узме крст свој и иде за мном.“ То су те младе 
душе данас које испуњавају наше манастире, који остављају свет и 
све што је у свету, јер знају да не може бити човек истовремено и 
слуга свету и слуга Богу. Јер је Господ рекао: „Нико не може два 
господара служити.“ Тако да не можемо и ићи за Господом Христом 
и следовати за нашим слабостима, за нашим страстима, за нашим 
гресима. Зато је потребно да сви ми који долазимо у храм Божији да 
знамо и осећамо и упознамо ту лествицу Светог Јована Лествичника, 
лествицу од врлина, и да њоме и ми се трудимо да узађемо из овога 
света у онај вечни, блажени живот у Царству Христовоме. 
 
Дао је Бог данас да таквих жедних душа, жедних и гладних Бога 
живога, да их је у нашем народу не мали број и да се стално јављају 



нови и нови. Зато је потребно народу нашем много жетелаца. Као 
што каже у Светом Писму: „Жетве је много, а посленика мало.“ И 
данас Господ је учинио у овоме светоме храму да је Света Црква 
наша добила нова два служитеља олтара Божијега, једнога 
јеромонаха и једнога јерођакона, оца Прохора и оца Паладија, који 
ће од сада бити служитељи Божијег Олтара и молитвеници пред 
Престолом Божијим за себе, за нас, за цео наш народ. То је та 
благодат Божија која се излива на нас по речи господњој: „Не бој се 
мало стадо, јер би воља Оца вашег да вам даде царство.“ И ми да се 
не уплашимо ничега, да останемо чврсто укорењени на путу нашем, 
на путу исповедања Праве Вере, на путу борбе за Истину, за Правду 
Вечну, за Живот Вечни, за Љубав Вечни. Темељ и прва степеница ове 
рајске лествице јесте Вера наша Православна, јер без Вере није 
могуће Богу угодити, није могуће се попети ни уз једну другу 
степеницу - ако не пређемо ту прву. 
 
Огањ ове Вере Православне пали се на много места у нашем народу. 
Отварају се нова богослужбена места, браћо и сестре. Једно место је у 
Барајеву код Београда где почиње да се врши Света Литургија 
Божија. Друго је место у Нишу, ако Бог да, на Благовести. Треће ће 
бити још на неком другом месту и тако, као онај огањ кад се пале 
логорске ватре, па се онда повезују и тако обасјавају наш народ. 
 
Нека би дао Бог свима нама снаге духовне и телесне да и ми 
изградимо своју Рајску Лествицу, да у себи у души својој поставимо 
темеље наше Праве Вере, да се трудимо за Врлине Јеванђелске и да 
по тим степеницама врлина узлазимо са земље на Небо, из овога 
смртнога, пролазнога живота у онај Вечни Непролазни Живот да 
бисмо и ми када пођемо одавде достигли у Царство Христово, у 
Живот Вечни, тамо где се налазе наши славни и Свети Претци, где се 
налази Свети Јован Лествичник и та плејада његових ученика и 
следбеника кроз векове и векове, да бисмо са њима славили Оца и 
Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. Амин. 


