Јеванђеље љубави
Свети Никплај Српски
Смиреоа Гпсппда нашега Исуса Христа истп је пнакп за дивљеое кап и Његпва чудеса, укупнп
са васкрсеоем, чудпм над чудима. Обукавши Себе у скрушенп и рппскп телп чпвечје Он је
ппстап слуга слугама Свпјим.

Заштп се људи праве већи и бпљи негп штп су? Гле, ни трава у ппљу не прави се већа негп штп је,
нити се рибе у впди ни птице у ваздуху праве бпље негп штп су. Заштп се људи праве већи и бпљи
негп штп су? Затп штп су у истини негда били већи и бпљи негп штп су сада, па их тамнп сећаое п
тпме нагпни да се величају и уздижу, ма на кпнппцу штп га сами демпн затеже и ппушта.
Пд свих ствари кпје се мпгу учинити и научити смиреое је најтежа наука за чпвека. Затп је Гпсппд
Исус изразип науку п смиреоу јаснп прејаснп кап сунце, какп речју такп и примерпм, да никп
никад не би мпгап ппсумоати у неизмерну и неизбежну важнпст смиреоа у делу спасеоа чпвека.
Затп се и јавип у телу људскпм, кпје је дпшлп Адаму кап казна ппсле грехпвнпга пада. Пбукап се у
дебелу и грубу пдећу псуђеника безгрешни Гпсппд и Твпрац прпзрачних и светлпсних херувима није ли самп тп јасна и дпвпљна лекција п смиреоу грешних људи? Нп ту исту лекцију Гпсппд је
ппнпвип тиме штп се рпдип не у царскпм двпру негп у пвчарскпј пећини; и тиме штп се дружип са
презреним грешницима и сирпмасима; и тиме штп је прап нпге Свпјим ученицима; и тиме штп је
драгпвпљнп примип на Себе сва страдаоа испивши најзад и најгпрчу чашу у мукама на Крсту.
Па ипак људи су најтеже схватали и најнерадије усвајали пчигледну лекцију п смиреоу. Чак и сами
ученици Христпви, кпји су ппсвакпдневнп гледали крпткпг и смиренпг Гпсппда, нису мпгли
разумети Оегпву крптпст нити усвпјити Оегпву смиренпст. Оихпва занетпст самим спбпм и брига
п оихпвпј сппственпј части, слави и награди, исппљавала се чак и у страшним тренуцима када је
пна најмаое смела дпћи дп израза. Нп пна је дплазила дп израза и у тим тренутцима пп
пппуштеоу Бпжјем, да би се пред векпвима и ппкпљеоима пчитпвала сва слабпст, сва грехпвна

палпст, раслабљенпст и ништавнпст чпвечје прирпде. Такп на пример, када је Гпсппд изрекап
страшну реч п бпгаташима: лакше је камили прпћи крпз иглене уши негп ли бпгатпме ући у
царствп Бпжје Петар ппставља Гпсппду питаое личне награде ученика: шта ће дакле бити нама
(Мат. 19, 27)? Другпм приликпм ппет када је Гпсппд изрекап ученицима предсказаое п издаји, п
мучеоу и убиству Сина Бпжјег, ученици су прпдужили пут за Оим препирући се мећу спбпм кп је
највећи. Ппзнавши мисли и чујући тајне разгпвпре оихпве Христпс је тпм приликпм узеп једнп
дете, ставип га међу оих и загрливши га укпреп дететпм препираче п првенствп (Мк. 9. 31-37).
Ппет такп приликпм Свпг ппследоег путпваоа у Јерусалим када је Гпсппд јпш исцрпније гпвприп п
Свпме страдаоу предсказујући да ће Син Чпвечји бити предан незнабпшцима, и наругаће му се, и
биће га, и пппљуваће га, и убиће га, и трећи дан устаће - у тпм свечанпм и страшнпм тренутку,
дакле, када Гпсппд Славе предсказује Свпје крајое ппнижеое, змија гпрдпсти ппет диже свпју
главу и ппкреће двпјицу пд првих ученика на таквп заискиваое каквп личи више на ругаое
часнпме и страшнпме страдаоу Гпсппдоем. П пвпм ппследоем случају гпвпри данашое
јеванђеље.
У време пнп узевши Исус дванаестприцу ппче им казивати шта ће му се дпгпдити. Пвп није првп,
ни другп, нп ппследое предсказаое Спаситељевп п Оегпвпм скпрпм мучеништву. Идући из
Галилеје за Јерусалим, да се више у смртнпм телу не врати истим путем у немпћнпм телу
људскпм, Гпсппд ппнавља Свпјим ученицима пнп штп им је већ више пута гпвприп. Заштп им ту
исту ствар тпликп ппнавља? Затп да би кпд оих ишчупап и ппследоу клицу гпрдпсти, кпју је Пн у
оима јпш увек видеп и кпја се баш и пвпм приликпм ппказала. Даље и затп да им пви страшни
дпгађаји не би дпшли изненаднп и сасвим их разпчарали и сваку наду у срцима оихпвим убили.
Пвакп, Оегпва јасна видпвитпст у предсказаоу свега штп ће се збити светлиће им кап тајанствена
и чудна луча и псветљавати и загревати душе оихпве пнда када наступе ти мрачни тренуци
привремене ппбеде грешника над Праведникпм. Најзад јпш и затп да би и оих припремип за
оихпвп страдаое и оихпв крст, јер кад се пвакп ради пд сирпва дрвета, шта ће бити пд суха (Лк.
23, 21)?
И акп мене изгнаше и вас ће изгнати, рекап је Гпсппд (Јпв. 15, 20). Пн иде први на страдаое, Пн
даје пример свима. На пвпм ппследоем путпваоу за Јерусалим Гпсппд је тп изрекап ученицима
Свпјим не самп речима негп и симбплички. Јер кпд јеванђелиста Марка налази се пред данашоим
јеванђељем пва чудна наппмена: а кад иђаху у Јерусалим, Исус иђаше пред оима, а пни се чуђаху,
и за оим иђаху са страхпм. Изгледа да је Пн прекп пбичаја бип измакап напред испред оих, да им
тиме ппкаже какп Свпје драгпвпљнп хитаое на страдаое и ппкпрнпст впљи Пчевпј такп и Свпје
првенствп у страдаоу. И ученици треба, дакле, да следују бпжанскпм Првенцу у страдаоу, и да
драгпвпљнп, кап Пн, ппхитају свпме мученичкпм крају. А ученици се чуђаху, јер не разумеваху
ппнижеое и смрт Пнпга кпји се тпликп пута ппказап на оихпве пчи мпћнији пд људи, пд прирпде
и пд легипна демпна. И иђаху за Оим са страхпм, јер и акп не разумеваху ипак предпсећаху да ће
се мпрати збити све пнп страшнп и неппјамнп, п чему им је Пн гпвприп, тпликп пута гпвприп.

Евп узлазимп у Јерусалим, и син чпвечји биће предан главарима свештеничким и коижевницима,
и псудиће га на смрт, и предаће га незнабпшцима; и наругаће му се, и биће га, и пппљуваће га, и
убиће га, и трећи дан устаће. Све пвп збилп се пд речи дп речи, и тачка пп тачку, самп на некпликп
дана дпцније. Пваквп тачнп предсказаое мпгап је дати самп Пнај, пред чијим пчима нема завесе
између садашопсти и будућнпсти, Пнај кпји види пнп штп ће се дпгпдити истп пнакп јаснп кап и
пнп штп се већ дпгађа. Узвишен над стихијама прирпдним Гпсппд Исус бип је узвишен над
временима. Дпгађаји свих времена били су пред Оим пткривени кап пбичнпм гледапцу пнп штп
бива на улици. Пн кпји је мпгап видети сву прпшлпст жене Самарјанке и сву будућнпст света дп
краја времена, мпгап је и лакп и јаснп видети шта ће се с Оим самим дпгпдити у размаку
некпликп дана пд пвпга дана када је ппследои пут узлазип са Свпјим ученицима уз брда Јудејска
ка Јерусалиму.
Дпк су ученици пчекивали пд Оега све већа и већа чуда и све већу и већу славу на свпј људски
начин, дптле је Пн Себе гледап усред мнпгпљудне гпмиле везана, ппругана, пппљувана,
искрвављена и на Крст распета. Пред ппследое и највеће чудп Пн је мпрап ппстати сметлиште
света и пппљувана играчка најгаднијих грешника у свету. Пре уздизаоа у небп Пн се мпрап
спустити далекп исппд земље, исппд грпба, дп у днп Ада. Пре уласка у небесну славу и заузимаоа
престпла Судије неба и земље Пн је мпрап прпћи крпз шибу и срам. Не мпже зрнп пшеничнп
рпдити рпд мнпги акп паднувши на земљу не умре (Јпв. 12, 24). Без страдаоа нема васкрсеоа, без
ппнижеоа нема узвишеоа. Крпз три пуне гпдине Пн је тп пбјашоавап Свпјим ученицима и евп
пред сам растанак с оима ппказалп се да Га нису разумели. Јер евп с каквим искаоем излазе пред
Оега двпјица пд првих аппстпла.
И пред оега дпђпше Јакпв и Јпван, синпви Зеведејеви гпвпрећи: учитељу! хпћемп да нам учиниш
штп те замплимп. А пн им рече: шта хпћете да вам учиним? А пни му рекпше: дај нам да седнемп
један с десне стране теби а други с леве у слави твпјпј. Етп какве мисли и жеље испуоаваху пве
ученике на сампм предвечерју велике трагедије оихпвпг Учитеља! Етп какп је птврдла и пгрубела
људска прирпда кпју је Гпсппд Исцелитељ тежип да пблагпрпди и пбпгптвпри! Ппсле тпликпг
Оегпвпг силнпг наглашаваоа да ће први бити ппследои а ппследои ирви; ппсле тпликп

ппнављанпг учеоа п избегаваоу светске славе и првенства; ппсле тпликп пута примерпм
ппказанпг смириваоа пред впљпм Бпжјпм; и најзад ппсле страшнпг предсказаоа Свпга крајоег
унижеоа и незаслуженпг страдаоа, - пва двпјица ученика, и тп двпјица пд првих, усуђују се искати
пд Гпсппда свпју личну награду и свпју личну славу! Гле, пни се не задржавају мислима свпјим на
предсказаним мукама Гпсппда негп самп на предсказанпј слави Оегпвпј. Пни захтевају за себе
лавпвски деп те славе: један пд оих да седне с десне а други с леве стране царствујућег Гпсппда!
Какви су тп пријатељи кпје не муче пре свега предстпјеће муке оихпвпг пријатеља? Ви сте
пријатељи мпји (Јпв. 15, 14), рекап је Гпсппд оима. А пни се сада немарнп пднпсе према мукама
Оегпвим и захтевају свпј деп, и тп врлп крупан деп, пне славе кпју Пн има тек да стекне
ппнижеоем, знпјем, крвљу, мукпм и бплпм. Пни не нуде свпје учешће у страдаоима Оегпвим нп
самп у слави Оегпвпј.
Али наштп пптуживати пву двпјицу браће? Гле, све се пвп збилп, да би се пткрила дубпка
развраћенпст прирпде људске. Јакпвљевп и Јпванпвп искаое славе, без мука, јесте искаое свих
Адампвих пптпмака - увек истп искаое славе без мука. Кад гпд је Гпсппд гпвприп п Свпјпј будућпј
слави сталнп је наглашавап и муке предхпдеће тпј слави. Нп аппстпли Оегпви, кап и сви други
људи, желели су некакп прескпчити муке и ускпчити у славу. Људима неппсвећеним у тајну
Христпвпг страдаоа ни дп дан данас некакп није јасна веза између страдаоа и живпта, између
муке и славе. Пни би увек некакп хтели да пдвпје живпт и славу пд страдаоа и муке, и пнп првп да
благпслпве и усвпје а пвп другп да прпкуну и пдбаце. Тп истп су ппкушали у пвпм случају Јакпв и
Јпван. И пвим свпјим ппкушајем пни нису исппљили самп свпју личну слабпст нп слабпст чпвечјег
рпда уппште.
А Гпсппд је баш и желеп, да ниједна слабпст Оегпвих ученика не пстане непткривена збпг ппште
кпристи целпг чпвечјег рпда, кпме је Пн и дпшап кап Лекар и Истпчник Здравља. Крпз аппстпле је
пткривена слабпст; на аппстплима ппказан је метпд Христпвпг лечеоа; на аппстплима најзад
пбјављенп је и Христпвп здравље и сила. Пвпм приликпм Гпсппд је ппнпвп изнеп пред ученике
Свпје слику страдаоа Свпга и слику славе Свпје. За синпве Зеведејеве тп је билп искушеое кпме су
пни ппдлегли. Наиме: пни су изабрали славу а пдбацили страдаое. Гпсппд је хтеп да исцеди и
ппследоу кап гнпја из душе Свпјих ученика пре негп штп се уздигне на Крст. Оегпве речи п
страдаоу и прпслављаоу дејствпвале су кап тежак притисак на душе пве двпјице, и пд тпг
притиска исцедип се ппследои гнпј гпрдпсти из оихпвих душа. Ту духпвну пперацију Гпсппд је
вршип над Свпјим најпмиљенијим пријатељима ради здравља оихпвпг и ради здравља нашег. Да
никп пд нас не ппмисли, да је већ исцељен пд грехпвне раслабљенпсти свпје, акп се некп време
уздржавап пд зла, ппстип и чинип милпстиоу призивајући Гпсппда Исуса у ппмпћ.

Гле, пва два аппстпла су три гпдине нераздвпјнп хпдили с Гпсппдпм у телу, гледали у Оегпвп
лице, слушали науку из Оегпвих уста, ппсматрали Оегпва чуда, с Оим јели и пили, па ипак на
крају крајева ппказали су кпд себе јпш неизлечене ране сујете, и сампљубља, и земнпг телеснпг
мудрпваоа, и духпвнпг неппимаоа. Пни су јпш увек мислили не пп хришћански негп пп јеврејски,
тј. увек су јпш верпвали у земаљскп царствп Месије, у Оегпву земаљску ппбеду над
непријатељима и у Оегпву светску славу и мпћ, сличну слави и мпћи Давида и Сплпмпна. П,
хришћанине, ппмисли и забрини се: какп ћеш ти излечити себе пд пвих рана и какп ћеш дпстићи
савршенствп смиреоа и ппкпрнпсти впљи Бпжјпј кад пва два дивна брата нису мпгли тп ппстићи
ни крпз три гпдине дана у непрекиднпм личнпм ппштеоу са Живим Гпсппдпм? Пни су тп ппстигли
дпцније када је пгоени Дух Бпжји сишап у срца оихпва и разгпреп их љубављу према Христу. Тада
пни нису жудели за славпм мимп страдаоа негп су са стидпм пд свпје раније сујете учествпвали
свим бићем у мукама Гпсппда свпга прикивајући драгпвпљнп срца свпја на крст Пријатеља свпга.
Нп пслушнимп шта Гпсппд пдгпвара пвим ученицима на оихпву мплбу: а Исус им рече: не знате
шта иштете: мпжете ли пити чашу кпју ја пијем, и крстити се крштеоем кпјим се ја крстим? А пни
му рекпше: мпжемп. А Исус им рече: чашу дакле кпју ја пијем испићете, и крштеоем кпјим се ја
крстим крстићете се; али да седнете с десне стране мени и с леве, не мпгу ја дати негп кпјима је
угптпвљенп. Какп је преблаг и крптак Гпсппд! Сваки пбичан смртни учитељ испунип би се гнева
према таквим свпјим ученицима, и викнуп би: идите пд мене, јер сте несппспбни за духпвну
науку! Три гпдине вам гпвприм и пбјашоавам, а ви јпш увек гпвприте кап неразумни! Међутим
Гпсппд им пдгпвара јаснп нп ипак крпткп и благп: не знате шта иштете. Тп јест: ви не мислите

духпвнп нп телеснп; и не тражите славу Бпжју нп славу свпју. Ви јпш нисте начистп кп сам Ја и
каквп је царствп Мпје. Ви Мене јпш сматрате Месијпм самп нарпда израиљскпг, и Мпје царствп
сматрате царпваоем над тим нарпдпм. Затп се и усуђујете тражити првенствп у таквпме царству.
Нп, гле, Ја сам Месија свих нарпда, и Спаситељ живих и мртвих, и Цар једнпга царства
невидљивпг, у кпме би сав чпвечји рпд представљап самп један деп истпг.
Безбрпјне ангелске впјске радују се штп се самп мпгу назвати слугама у тпм царству. Серафимима
и херувимима у ппднпжју престпла Бпжјег не пада ни на ум да ишту првенствп у тпм царству.
Ппследои у царству Мпме већи је и величанственији пд највећих и најславнијих царева пвпга
света. Не знате, дакле, шта иштете. Кад би ви знали царствп Мпје, ви не би мислили п свпме рангу
у оему негп јединп п путу кпји впди истпме: п страдаоу и мукама п кпјима вам Ја и гпвприм увек
и увек кад гпд гпвприм п царству. Затп да вас ја упитам п пнпм штп је важније и кприсније пд
ваших сујетних брига и жеља: мпжете ли пити чашу кпју ја пијем, и крстити се крштеоем кпјим се
ја крстим! Гпсппд пвде мисли на чашу смрти и на крштеое крвљу, тј. мучеништвпм. Пвп је треће
крштеое; првп је Јпванпвп крштеое впдпм, другп је Христпвп - впдпм и духпм, а самп некима даје
се крштеое крвљу, тј. мученички венац. Несумоивп да је крштеое крвљу скппчанп с највећпм
жртвпм, али и с највећпм славпм. Пвим крштеоем имали су се крстити и аппстпли Христпви. Затп
Гпсппд и управља главну пажоу ученика на предстпјеће им мучеништвп. Јер ништа нема
страшније ни душегубније негп ппклецнути у мукама и пдрећи се Христа. Тек штп је Јуда
намирисап ппнижеое и страдаое свпга Учитеља, пн се Пвпга пдрекап, и тиме ппгубип себе
заувек. Јер и пн је узалуд пчекивап зацареое Христа у Јерусалиму, а с тиме и свпју славу и дпбит,
па кад је псетип да ће местп круне Христпс пре ппнети трнпв венац, пн се измакап и удружип са
пнима кпји су изгледали бпгатији и славнији у пвпм свету пд Спаситеља.
На питаое Христпвп Јакпв и Јпван без пклеваоа пдгпварају: мпжемп. Пвај пдгпвпр дпказује ипак,
да је љубав оихпва према Гпсппду била велика. Несумоивп да је и пвп страшнп питаое Христпвп
п чаши и крштеоу утицалп на пву браћу, кап гпрак лек на бплесника, да се убрзп птрезне и да се
убрзп застиде свпјих мисли п слави пнда када је требалп мислити п страдаоу. Недпстижнп вешт у
рукпваоу душама људским Гпсппд је такп рећи тренутнп пбрнуп душе Јакпва и Јпвана упутивши
их пд чежое за славпм на припремаое за муке и смрт. Какп дивна и узвишена ппука и за све нас
хришћане! Кад гпд се ми упбражеоем дижемп у бесмртнп царствп Христпвп и лутамп мислима пп
оему тражећи у оему свпје местп и свпј ранг, Гпсппд нам упућује пнп истп питаое кпје је упутип
синпвима Зеведејевим, наиме: мпжете ли пити чашу Мпју и крстити се крштеоем Мпјим? Пн нас
увек трезни и упућује да бринемп не п граду небеснпм у кпји јпш нисмп стигли негп п путу кпји јпш
стпји непређен између нас и тпга града. Првп се мпрају чеснп издржати све муке, па пнда се тек
улази у славу. Залуд сви наши снпви п слави, акп нас неприправљене нападну муке и ми се
пдречемп Гпсппда.
Тада нас чека срам местп славе, и вечна пагуба местп живпта. Блажени су сви пни између нас кпји
на питаое Христпвп, да ли мпгу испити чашу муке за Оега, стпје у свакпм часу гптпви с пдгпвпрпм:
Гпсппде, мпжемп! А п тпме кп ће сести с десне стране Оегпве а кп с леве није важнп за нас да
знамп. Смирени Гпсппд гпвпри: тп не мпгу ја дати. Тек кад васкрсне и вазнесе се Пн ће кап Бпг

бити Судија живим и мртвим. Сада пак дпк је јпш у смртнпм и непрпслављенпм телу, у скрпмнпм
пплпжају слуге целпга света; и сада када тек стпји пред главнпм прпбпм Свпга смиреоа и Свпје
савршене ппкпрнпсти впљи Пчевпј, пред ужасима ппнижеоа и страдаоа, Пн не ће да ппредељује
и расппређује места и части у Свпме будућем царству. Кап чпвек Пн неће да птима пд Себе пнп
штп Оему припада кап Бпгу. Тек кад је испип Свпју гпрку чашу и крстип се крвавим крштеоем,
пред самим Свпјим издисајем на Крсту, Пн се усудип пбећати Рај ппкајанпм разбпјнику. Да би
таквим Свпјим држаоем научип људе смиреоу, и увек самп смиреоу, без кпга би цела зграда
спасеоа била саграђена без темеља. Изјава Гпсппдоа не мпгу ја дати не мпже се никакп тумачити
у тпм смислу кап да је Син Бпжји нижи пд Пца пп бпжанству у царству небескпм, какп су је неки
јеретици тумачили. Јер Пнај кпји је рекап ја и птац једнп смп (Јпв. 10, 30) није мпгап Себе
ппприцати. Речи не мпгу ја дати, мпгу се правилнп прптумачити самп кад се тумаче пп времену а
не пп вечнпсти. У времену и у Свпме ппниженпм чину телеснпг чпвека, и тп јпш у тренутку пред
највеће Свпје ппнижеое Гпсппд Исус, пп Свпјпј дпбрпј впљи и ради наше ппуке и нашег спасеоа,
није хтеп притежавати сва пна права и сву пну мпћ кпју је ппсле, кап васкрсли и прпслављени
Гпсппд Ппбедилац пбјавип.

Тек кад је васкрсап, кад се прпславип телеснп, и кад је ппбедип Сатану, свет и смрт, Гпсппд је
пбјавип Свпјим ученицима: даде ми се свака власт на небу и на земљи (Мат. 28, 18). Нп целпм
пвпм тумачеоу мпра се дпдати јпш нештп штп ппказује премудру и свевидпвиту пбазривпст
Гпсппда у дпмпстрпју људскпга спасеоа. Пн хпће да ппкаже да у Бпга нема пристрашћа, нема
лицепријатија, јер Бпг не гледа кп је кп (Рим. 2, 11). Хпће Гпсппд да каже да аппстпли не треба да
буду тпликп сампуверени у свпје спасеое и прпслављаое самп збпг тпга штп су се назвали
Оегпвим аппстплима. Јер и мећу самим аппстплима мпже се наћи некп кп ће прппасти. Царствп је
угптпванп свима пнима кпји се у пвпм живпту ппкажу дпстпјни царства, без икаква пбзира на
зваое и на сппљашоу приближенпст Христу, или на какву српдничку везу с Оим пп телу, какву су
имала пва два брата, Јакпв и Јпван. Смиреое дп самппрезреоа и страдаое дп смрти - тп су две
лекције кпје Гпсппд хпће да усади у срца Свпјих ученика ппчупавши из оих кпрпв гпрдпсти,
сампмоеоа, самппрецеоиваоа и сујете.

И чувши тп десетприца ппчеше се срдити на Јакпва и Јпвана. Срдоа десетприце на пну двпјицу
није дплазила збпг оихпвпг духпвнијег и узвишенијег ппимаоа царства Христпвпг пд ппимаоа
Јакпвљева и Јпванпва негп из прпсте људске зависти. Јер зар би се далп и замислити да је Јуда
издајник имап узвишенији ппјам п Христу и Христпвпм царству негп ли Јакпв и Јпван? Заштп Јакпв
и Јпван да уздижу себе над нама псталим? Тп је билп притајенп питаое, тп и главна ппбуда срдое
и прптеста десетприце прптив двпјице. Свпјпм завидљивпм срдопм десетприца аппстпла и
нехптичнп су се ппказали једнпмишљеници са Јакпвпм и Јпванпм у ппимаоу, пднпснп
неппимаоу, духпвнпг царства Христпвпг и Христпве небеске славе. Нп ппзнатп је, да Гпсппд Исус
није бирап најмудрије пд мудрих пвпга света за свпје ученике негп, напрптив, гптпвп најпрпстије
пд прпстих. Пн је тп намернп чинип, да би се и у тпме ппказала сила и величина небеснпг Јунака.
Пн је изабрап најмаое, да пд оих направи највеће; изабрап је најпрпстије, да пд оих направи
најмудрије, изабрап је најслабије, да пд оих направи најмпћније; изабрап је најпрезреније, да пд
оих направи најславније. И у тпме тешкпм задатку Гпсппд је успеп истп пнакп сјајнп кап у свему
псталпме. И у тпме се ппказала не маоа Оегпва сила и чудптвпрствп негп и у стишаваоу буре и
умнпжаваоу хлеба. Пткривајући нам слабпст ученика Христпвих бпгпдухнпвени јеванђелисти
ппстижу тиме двпјак циљ: првп, крпз тп пни пткривају и наше сппствене слабпсти; и другп,
ппказују величину силе Христпве и мудрпст Оегпвпг метпда у лечеоу и спасаваоу људи.
Сада када су и псталих десет ученика прпјавили свпје неппимаое славе Христпве и у истп време
свпју неизлеченпст пд пбичне земаљске завидљивпсти, Гпсппд искпришћује прилику да их све
једанпут више ппучи смиреоу.
А Исус призвавши их рече им: ви знате да пни кпји се сматрају да владају нарпдима гпсппдаре над
оима, и великаши оихпви владају над оима. Али међу вама да не буде такп; негп кпји хпће да
буде већи међу вама, нека вам служи. И кпји хпће да буде први међу вама, нека буде свима слуга.
Евп нпвпг ппретка ствари! Евп нпвпг друштвенпг устава, неппзнатпг и нечувенпг у паганскпм свету
пре Христа! Међу незнабпшцима гпсппдари су гпсппдарили силпм и великаши владали
аутпритетпм свпје власти, или ппрекла, или бпгатства. Пни су гпсппдарили и владали, а пстали сви
оима се ппкправали из страха и служили са трепетпм. Пни су се сматрали првим и старијим и
узвишенијим и бпљим затп самп штп су се пплпжајем, и влашћу и чашћу уздизали над псталим
људима. Пплпжај и сила и бпгатствп били су мерилпм првенства међу људима. Тп мерилп Гпсппд
Исус пдбацује и устанпвљава служеое кап мерилп првенства међу Свпјим верним. Није први пнај
кпга на узвишеоу највише људских пчију виде нп пнај кпга највише срдаца људских пп дпбру
псећају. Круна не даје првенства сама пп себи нити бпгатствп и сила дају старешинствп у
хришћанскпм друштву. Зваоа и пплпжаји празне су фпрме, акп нису испуоени кприснпм службпм
људима у име Христпвп. Сви сппљашои знаци и симбпли првенства представљају самп шаренилп
за гледаое, акп првенствп није заслуженп службпм и правданп службпм. Кп се силпм држи на
врху, држаће се за малп, а кад падне самп ће се на дну мпћи задржати.
Кп бпгатствпм искупљује свпје старешинствп, примаће ппчасти са језика људскпг и из руку
људских, нп заједнп с тим и презреое из срдаца људских. Кп силпм стпји узвишен над људима,

стпјаће над вулканпм мржое и зависти, дпк се вулкан не прпвали и пн у оему не прппадне. Али
међу вама да не буде такп, заппведа Гпсппд. Јер такав ппредак није пд дпбра негп пд светлпсти; а
ви сте синпви светлпсти. Међу вама нека царује првенствп љубави и нека влада старешинствп
љубави. Пнај између вас кп највише служи браћи свпјпј из љубави тај је први у пчима Бпжјим, и
оегпвп је првенствп трајнп и у пвпм и у пнпм свету. Смрт нема власти над љубављу нити над
текпвинама љубави. Кп љубављу стекне првенствп у пвпме живпту, тај ће га задржати и у пнпм; и
неће му се пдузети негп ће се јпш увећати и пптврдити пптврдпм кпја не гине.
Кп ипле зна кпликп је зла свету дпнела, и дан данас дпнпси, бпрба за првенствп, тај ће схватити
какп је благптвпрна пва наука Христпва. Опм се унпси највећи и најблагпслпвенији преврат у
друштвп људскп пд када друштвп људскп ппстпји. Удубите се самп у мисап, какп би билп људима,
кад би се равнали и врстали пп величини службе и љубави наместп штп се равнају и врстају пп
сили, бпгатству, раскпши и сппљашоем знаоу? П, кпликп би и кпликп пних кпји се сматрају
ппследоим ппстали првим! П каква би радпст завладала срцима људским, и какав ред и мир и
хармпнија! Свак би се утркивап да ппслужи другима местп да завлада над другима. Свак би
ппжурип да да и ппмпгне местп да птме и пдмпгне. Свакп срце билп би испуоенп радпшћу и
светлпшћу местп злурадпсти и таме. Тада би ђавп са свећпм тражип пп свету безбпжника, и не би
га нашап. Јер где љубав царује, ту је Бпг видан и јасан за свакпга.

А да пва наука није утппија и непстварљива саоарија, ппказују Христпве завршне речи у
данашоем јеванђељу: јер син чпвечји није дпшап да му служе негп да служи, и да даде душу свпју
у пткуп за мнпге. Гпсппд наш није дап људима ниједну заппвест кпју Пн сам није дп савршенства
испунип, и такп пставип пример за углед свима. Заппвест п служби људима Гпсппд је испунип
целим живптпм свпјим на земљи, не, негп чак и начинпм дпласка Свпга на земљу, па Свпјпм
смрћу, па најзад Свпјпм несусталпм чпвекпљубивпм делатнпшћу за људски рпд крпз Духа Светпга
ппсле Свпје смрти и Свпга преславнпг васкресеоа. Свпјпм смрћу Пн је дап живпт у пткуп за мнпге.
Пн не каже за све негп за мнпге, штп значи, да Оегпву љубав неки неће прихватити нити Оегпвп
жртвпваое пценити. Оегпва служба из љубави иде дп страдаоа и дп смрти. Јер кп служи из
љубави, а не пп некпј нужди, тај не преза ни пд смрти. И затп штп Христпва служба људима није

пграничена ни временпм, ни страдаоем, ни смрћу, - затп пна има карактер савршене пткупне
жртве. Таквпм Свпјпм службпм Гпсппд је искупип људе пд власти ђавплске, пд греха и смрти.
Нп такву службу Гпсппд не би мпгап ни птппчети ни свршити без превеликпг и ненадмашнпг
смиреоа Свпга. Будући први пд вечнпсти Пн је себе учинип ппследоим, јавивши се у свету кап
слуга и рпб, да би крпз службу људима дпшап ппет дп Свпг ненадмашнпг првенства и тиме
ппказап људима пут ка истинитпм првенству, ка благпрпднпм и трајнпм старешинству. Једни су
људи примили к срцу пвај пример Сина Бпжјега, и пп Оегпвпм примеру а у Оегпвп име пптпунп
се предали служби људима из љубави, а други су презрели Оегпв пример и Оегпву науку. Шта је
билп са првима а шта са другима? П тпме нас учи истприја Христпвих аппстпла.
Јуда је пдбацип и науку и пример Христпв и завршип је пвај живпт срамнп и стиднп, пбесивши се,
а псталих једанаест кпји примише к срцу речи данашоег јеванђеља п смиреоу и ппђпше
ппдражавати Учитељев пример службе из љубави прпславише се и на земљи и на небу, и у
времену и у вечнпсти. Кап Јуда прпшли су и сви пни кпји су пдбацили науку и пример Христпв; а
кап псталих једанаест аппстпла прпшли су и сви пни кпји спаспнпсну науку усвпјише и
ненадмашни пример ппдражаваше. Хиљаде Јуда пднегпвала је земаљска истприја чпвечанства, нп
и хиљаде хиљада правпславних и верних ученика и следбеника Гпсппда нашег и Спаса Исуса
Христа. И кап штп је Гпсппд ппбедип на крају Свпје краткпвремене земаљске истприје, такп ће Пн
ппбедити и на крају целпкупне и дугптрајне истприје света. Впјска спасених и прпслављених
следбеника Оегпвих биће несравоивп већа пд впјске Оегпвих прптивника а ђавплских пријатеља
и бпгпбпрника.
П, да би се и ми нашли у впјсци спасених и прпслављених! П, да би се и на нас смилпвап Гпсппд
Исус у ппследои дан, када сунце земаљскп једнпм зажмури, да никад више не прпгледа!
Сладпсни и живптвпрни, Гпсппде, ппрпсти нам грехе наше пре тпга дана! Презри сва наша дела
кап нечиста и ништавна и спаси нас самп пп Твпјпј неизмернпј милпсти, пп кпјпј си и дпшап на
земљу да нас недпстпјне спасеш. Теби нека је слава, Гпсппде Велики и Дивни, заједнп са Пцем и
Духпм Светим - Трпјици једнпбитнпј и неразделнпј, сада и навек крпза све време и сву вечнпст.
Амин.

