
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Давно је било браћо и сестре када смо кренули на овај велики пут, 
кроз Свети, Велики, Часни пост, већ пет недеља путујемо. Али данас 
имамо и прву радост, већ се назире и циљ нашега путовања, већ 
почиње зора да руди тога великога дана коме идемо у сретање, дана 
Васкрсења Христовога. Данас у Светом Јеванђељу, Господ по први 
пут својим ученицима наговештава шта га чека у наредним данима 
у Јерусалиму. Син човечији биће предат у руке неверника и 
пљуваће га и биће га и убиће га. Али и трећи дан устаће, 
васкрснуће.  

То је та најава васкрсења Христовога. То је тај први знак који нам 
говори да смо близу нашега циља и да не треба да клонемо сада при 
крају путовања. Једном је рекао Господ: „Ко претрпи до краја, тај ће 
се спасити“. Ко издржи до краја овај Свети Пост биће му на спасење. 
Ако смо издржали пет недеља, можемо још две недеље. И Господ 
данас говори још нешто, како треба да се припремимо за сусрет тога 
великога дана, како да се понашамо када стигнемо на циљ 
васкрсења Христовога. Говори да је темељ нашега живота смирење. 
Јер каже Господ: „И Син човечији није дошао на земљу да му служе, 
већ да служи, и даде живот у откуп за многе“.  

„А и међу вама (говори Исус ученицима), да не буде као међу 
владарима земаљским, већ који хоће да буде први нека буде свима 
слуга. Ко хоће да буде велики нека понизи себе, да смири себе“. То је 
рекао као одговор двојици ученика, који су били браћа међу собом 
Јаков и Јован, који су од Њега очекивали да ће Он сада да се зацари 
и постане Цар. Па кажу: „Нешто би Те молили. Дозволи да један 
седимо с десне стране Тебе, а други са леве. Значи да будемо први 
до Тебе. Да будемо у Твојој слави, први међу осталима“. А Господ 
каже: „Не знате шта иштете! Да ли можете да пијете чашу коју ја 
пијем?“ Мисли на своје страдање. „И да се крстите крштење којим се 
ја крстим?“ Такође мисли на своје распеће на крсту. А они 
неразумевајући кажу: „Можемо“. Самоуверено! А Господ каже: 



„Чашу коју ја пијем и ви ћете испити, и крштењем којим се ја 
крстим и ви ћете се крстити“.  

Тиме је предсказао да ће и они имати невоља и страдања у животу. 
Да ће пострадати за веру коју проповедају. „Али да дадем ја вама да 
седнете са десне и леве стране није у мојој власти, него ономе коме 
је припремљено“. А Господ ће на Страшном суду одредити где ће ко 
да стане, где ће ко да седне. И онда је рекао то, ко хоће да буде први 
нека буде свима слуга. То је смирење које је Господ поставио још 
много раније на почетку своје проповеди на гори када је рекао: 
„Блажени су сиромашни духом, јер је њихово Царство небеско“. Шта 
значи то сиромашан духом, шта значи то они који су сиромашни 
духом? Нису то они који су без ума, болесници неки, не! Него то су 
људи који схватају своју греховност, који схватају своју немоћ 
људску, своју слабост људску пред величином Божијом и смиравају 
се. То су ти сиромашни духом, који се смиравају.  

То је прва лествица о којој нам је говорио прошле недеље Свети 
Јован Лествичник. Лествица рајска којом се узлази на небо! Прва 
степеница јесте смирење. Човек смирен ако стоји на тој степеници, 
нема опасности да падне, јер је већ доле, нижи од свих. А ако се и 
деси да падне, неће се много повредити јер није високо. Онај који 
високо мисли да стоји, па кад падне онда се добро и угрува и можда 
и повреди. Тако да се то смирење које је Господ оставио као пример 
својим ученицима, односи на све нас.  

А у то смирење како стижемо браћо и сестре? Стижемо кроз 
покајање, а покајање је спознаја својих грехова, својих страсти, 
својих слабости, својих немоћи. Туга зато што смо својим гресима 
Бога ожалостили, увредили, и решеност да убудуће не понављамо 
своје грехе. То је истинско покајање, тада су нам и греси опроштени 
када на исповести говоримо своје грехе, треба да буде пропраћено 
покајањем а то је значи одлуком, чврстом вољом, намером да 
убудуће то не чинимо. И Света Црква води нас кроз овај велики и 
Свети пост, сваке недеље даје нам по неки диван пример које треба 



да следимо. Прошле недеље била је поука о тој рајској лествици, 
које је проживео и доживео и написао диван угодник Божији, Свети 
Јован Лествичник. Лествица од тридесет степени која се састоји а то 
су Хришћанске врлине, којима душа наша усходи са земље на небо 
у Царство небеско у живот вечни. А данас Света Црква поново пред 
нас изводи један диван пример великога и правога покајања.  

Данас је недеља посвећена Преподобној Марији Египаћанки, која у 
почетку беше велика грешница. А затим и велика покајница. 
Четрдесет и седам година је у пустињи провела, кајући се за своје 
грехе и подвизавајући се у служби Богу, и спасења душе своје. 
Какви су њени подвизи били само су Богу познати. А делимично је 
она открила старцу Зосиму, и та повест њена је записана и налази 
се у њеном житију, и може се тамо прочитати. Али она је тај пример 
који нам показује браћо и сестре, како треба наше покајање да буде. 
Да не попуштамо својим слабостима, својим рђавим мислима, 
својим рђавим речима, својим рђавим делима, да се трудимо да 
прођемо она блаженства која је Господ поставио, а Свети Јован 
Лествичник разрадио и уградио у своју рајску Лествицу. Да вршимо 
заповести Божије и стичемо врлине Хришћанске, које красе као 
бисери нашу душу, и тако припремљени кроз овај велики Свети 
пост, уз појачан пост и молитву, кроз Свету Тајну покајања и 
исповести, и Свету Тајну причешћа и Евхаристије, ми уствари 
чистимо себе од сваке прљавштине греховне, од сваке нечистоте 
тела и духа, и припремамо се за сусрет са васкрслим Господом. А 
Његово васкрсење јесте извор неизмерне духовне радости, за све 
оне који у Христа верују, који Његовим Јеванђељем живе. Јер 
Његово васкрсење јесте гарант и гаранција и нашег васкрсења, када 
дође Господ по други пут да суди живима и мртвима, када ће сви 
мртви васкрснути, душе наше спојиће се са својим телима, да би 
примили од Господа оно што смо у овом животу заслужили, оно 
зашто смо се ове трудили. Зато док имамо времена браћо и сестре, 
да свој живот употребимо за кајање за грехе наше, на чињење 
добрих дела, на поправку живота нашега, како би нас Господ 



васкрсли препознао као своје верне слуге, који чувају Његову веру 
Православну, и да би нас као такве примио у Царство своје небеско, 
и даровао нам живот вечни. А ми тамо са свима Светима да се 
удостојимо да славимо Оца и Сина и Светога Духа, кроза све векове 
и сву вечност. Амин!  


