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Омилије - Јеванђеље о разделењу стада у присуству Пастира 

 
Ко доноси радост дому једном? Добар гост. 
Ко доноси још већу радост дому једном? Пријатељ дома. 
Ко доноси највећу радост дому једном? Домаћин дома када дође после дужег одсуства. 
Благо рукама које прихватише Христа Господа као доброг госта, и угостише Га! 
Благо устима која Га поздравише као пријатеља! 
Благо душама које Му се поклонише с похвалном песмом као домаћину! 
Али неки Га не познаше и не примише, нити као госта, нити као пријатеља, нити као домаћина, 

него својим рукама дигоше камен на Њега, и својим смртним душама припремише смрт телу Његовом. 
Такво је божанско својство Господа Исуса, да где год се Он појавио, Бог у човечјем телу, људи су 

се делили надесно и налево од Њега, као што ће се поделити при Његовој појави последњега дана 
земаљске историје. И дан данас кад се поведе разговор у световном друштву о Господу Исусу, људи се 
деле надесно и налево. Како ли је тек оштра морала бити та деоба у дане Његовог телесног живота на 
земљи! 

Данашње Јеванђеље описује два случаја такве оштре подељености мећу људима у односу према 
Господу нашем. У првом случају, на вечери у селу Витанији, присутни су се били тако поделили, да су на 
једној страни били апостоли, васкрсли Лазар и његове сестре, Марта и Марија, које су гостиле Господа, а 
на другој Јуда издајник, који је протествовао што је Марија излевала мирисно уље на главу Господа. У 
другом случају, на једној страни био је народ, који је свечано дочекивао Господа при уласку Му у 
Јерусалим, а на другој фарисеји, књижевници и првосвештеници, који су се саветовали да убију, не само 
Христа, но и Његовог пријатеља Лазара. „На шест дана пре Пасхе дође Исус у Витанију где беше Лазар 
што умре, кога васкресе од мртвих.“ (Јован 12, 1) Где је био Господ пре тога? Из претходног Јеванђеља 
види се да се Он одмах по васкрсењу Лазара удаљио близу пустиње у неки град Јефрем. А удаљио се из 
просте острожности да Га старешине јеврејске не ухвате и не убију. Јер васкрсење Лазара узбунило је ове 
безумне старешине више од свију других чуда Његових. Види се да је овај Лазар био човек чувен и 
знаменит, што сведоче и многобројне посете дому његову, како у време његове смрти, тако и по 
васкрсењу. „Многи од Јудејаца беху дошли к Марти и Марији да их теше за братом њиховим“ (Јован 11, 
19), и: „...многи њега ради иђаху да виде чудо сотворено на њему Господом“ (Јован 12, 11). Па како још 
није било дошло Његово време, Господ се повукао даље од Јерусалима и склонио од злоковарних 
непријатеља Својих. И ово је Он учинио ради нас. Прво, зато да се Његова смрт не би десила у тајности, 
него пред стотинама хиљада сведока, који су се о Пасхи сабирали у Јерусалим; да би тако цео свет знао 
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да је Он несумњиво умро, те да би после било очигледно и несумњиво чудо Његовог Васкрсења. Друго, 
зато да нас научи савршеној покорности вољи Божјој, те да и ми не јуримо у смрт пошто пото, по нашим 
сопственим саображењима, него да испитујемо вољу Божју и да будемо готови пострадати онога часа 
који нам се открије. Јер ако се потпуно предамо вољи Божјој, „ни длака с главе наше неће погинути“ (Лука 
21, 18), и све ће нам се десити у оно време у које треба да се деси, а не пре и не после. Ако смо достојни да 
умремо мученичком смрћу за Христа Господа, и ако смо при том потпунце покорни вољи Божјој иштући 
при том славу Божју, а не нашу, онда ће наша мученичка смрт доћи у време и на начин како је то 
најкорисније и за нас и за наше ближње. Не треба, дакле, мислити, да је Господ Исус избегавао смрт 
склањајући се испред Својих џелата: Он је није избегавао, него само одлагао до онога часа који је Оцем 
Његовим био одређен, до онога часа када ће смрт Његова донети највише користи свету. А да Господ 
није имао страха од страдања и смрти јасно је из Јеванђеља као светлост сунца. Тако једном је Он 
прорицао Своје страдање и смрт, кад га је Петар почео одговарати од таквих мисли с уверавањем да Му 
се то неће десити, Господ је запретио Петру и рекао страшне речи: „Иди од Мене, Сатано; јер ти не 
мислиш што је Божје, него што је људско!“ (Марко 8, 33) 

На шест дана пред Пасху Господ се опет вратио у Витанију, где је живео Његов пријатељ Лазар, 
кога је Он васкрсао из мртвих. Ту је за Њега била спремљена вечера. И онде му зготовише вечеру, и 
Марта служаше, а и Лазар сеђаше с Њим за трпезом. Јеванђелист Јован прећуткује дом где је била та 
вечера. Могло би се мислити на први поглед да је то било у дому самога Лазара. Но према 
јеванђелистима Матеју 26, 6 и Марку 14, 3 изгледа јасно, да је вечера била у дому Симона губавога, пошто 
се код та два јеванђелиста описује истоветан догађај као и код Јована. Иначе би се морало претпоставити 
да се тај истоветни догађај десио два пута у Витанији, и то у врло кратком размаку времена: једном у 
дому Лазаревом, а други пут у дому Симона губавог, што је мање вероватно. Овај Симон указивао је своје 
гостопримство Господу несумњиво из разлога што је Господом био исцељен од губе. Јер се не да ни 
замислити, с обзиром на страшну строгост Мојсејевог Закона, да би један губав човек приређивао вечере 
и позивао толике госте, када ни најближи његови сродници нису смели имати с њим никаква додира. А и 
Лазар сеђаше с Њим за трпезом. Јеванђелист нарочито истиче ово, да тиме покаже стварност Лазарева 
васкрсења. Васкрсли мртвац живео је својим обичним животом телесних људи: кретао се, ишао у госте, 
јео и пио. Он није био једна тренутна сенка, која се неком опсеном појавила пред људима па убрзо 
ишчезла, но жив, здрав и нормалан човек какав је био пре своје смрти и болести. Господ га је васкрснуо и 
удаљио се из Витаније у град Јефрем на неколико дана. И у присуству и у одсуству Христовом васкрсли 
Лазар подједнако је био жив човек; да се не помисли и не каже, дакле, да се тобож Лазар само у 
присуству и под „сугестијом“ Христовом појављивао људима као жив. Сада, пак, када се Господ поново 
вратио у Витанију, ево Лазар седи с Њим за трпезом и гостује у свога суседа – а можда и сродника – 
Симона. Како диван призор! Господ седи за вечером са два човека којима је Он дао више него што им сва 
васиона може дати: једнога је подигао из мртвих, а другога је исцелио од губе. Једноме је тело трулело 
од гроба, а другоме од губе. Он је Својом чудотворном силом повратио првоме живот, а другоме 
здравље. И сада, пред сам Свој полазак на Часни Крст, Он се склања код њих и налази у њима благодарне 
пријатеље. О, кад би сви ми знали колико нас Христос сваки дан спасава од трулежи ове земље и губе 
овога страсног живота, ми би Га непрестано гостили у срцу своме, и не би Га пуштали да оде испод 
крова наше душе! 

А Марија, узевши литру правога нардова многоценог мира, помаза ноге Исусове, и отре косом 
својом ноге Његове, а кућа се напуни мириса од мира. Прва два јеванђелиста пишу да је жена просула 
миро на Христову главу, при чему свети Марко још додаје: разбивши скленицу, леваше Му на главу. 
Најскупоценија мира држана су у добро залемљеним и тврдо запечаћеним скленицама. Жена је разбила 
грлић од стаклета, па је онда излевала миро најпре по Његовој глави, па онда – у знак неизмерног 
поштовања према Њему и своје сопствене смирености – и по ногама. Она се није трудила да лагано 
отвори стакло, него га је разбила још и зато што је имала намеру да све миро, без остатка, излије на 
Господа. И тако, док је Марта служила по кући и око трпезе као и увек, дотле је Марија на свој начин 
одавала пошту чудотворном Учитељу. Две рођене сестре изражавале су своје поштовање према Господу 
на два разна начина. Другом једном приликом, кад је опет Марта служила, а Марија седела крај ногу 
Христових и слушала Његове свете речи, Господ је одао већу похвалу Марији но Марти, рекавши: „Марија 
је добри дијел изабрала“ (Лука 10, 42), хотећи тиме да истакне претежну важност духовне ревности над 
телесном ревношћу. Сада, пак, Марија је набавила скупоцено нардово миро и, по источноме обичају, 
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левала Га по глави и по ногама, Онога Који је Својом надприродном чистотом омивао и миросавао њену 
душу. При овоме догађају присутни су се поделили у осећају, сви су ћутали и ћутањем одобравали 
поступак Маријин, но један само од њих нити је ћутао нити је тај поступак одобравао. Ево како 
јеванђелист, који је и сам био присутан ту, описује негодовање тога једнога: Онда рече један од ученика 
Његових, Јуда Симонов Искариотски, који Га намераваше издати: Зашто се ово миро не продаде за 
триста гроша и не даде сиромасима? А ово не рече што се стараше за сиромахе, него што беше лопов, и 
имаше ковчежић, и носаше што меташе у њ.“ (сравнај Марко 14, 4-5) Према првој двојици јеванђелиста 
није сам Јуда негодовао, него и остали ученици (=Матеј) или још неки од присутних (=Марко). Да су још 
неки негодовали, било тајно у души, било полугласно, јасно је и из одговора Христовог у данашњем 
Јеванђељу: не дирајте у њу... јер сиромахе свагда имате са собом, а Мене немате. Господ, дакле, одговара 
у множини. Но ма колико њих да је негодовало и ма како да је опажљиво било њихово негодовање, 
главно је да је Јуда најљуће, најгласније и најизразитије негодовао. Зашто јеванђелист Јован спомиње 
само њега? И то још га нарочито бележи са пуним именом, и са ознаком издајника? Да га читаоци не би 
помешали са другим Јудом апостолом. Јуда протествује, дакле, зашто се оно скупоцено миро изли 
бадава, а не продаде, и новац не раздели сиромасима. Он означава и високу цену тога мирисног уља: 
триста пењаза или триста гроша. То је заиста висока цена једне скенице мира; то износи неколико златних 
дуката. Но то баш показује превисоко страхопоштовање које је Марија имала према Господу Исусу. Ко 
зна колико је времена она штедела док је заштедела толики новац, да га одједном утроши, и тиме 
овековечи један тренутак времена? Јуду је дубоко заболело то што тих неколико златних дуката нису 
звекнули у његов ковчежић. Јеванђелист отворено каже да он беше лопов. Наравно, да је Господ то знао, 
то јест знао је да Јуда подкрада ковчежић у који су сабиране добровољне жртве за издржавање 
сиромаха. Но и ако је то Господ знао, Он никад није хтео изобличити Јуду за крађу, можда зато што је Он 
дубоко презирао новац, те није хтео о томе уопште да говори, а можда и зато што је чекао час, па да у 
једној речи каже о Јуди све што се могло казати. Ево те страшне речи, коју Господ рече о Јуди пред 
ученицима Својим: „Не изабрах ли ја вас Дванаесторицу, и један је од вас ђаво?“ (Јован 6, 70) Нашто, дакле, 
називати Јуду само лоповом, кад је он заслужио да се назове ђаволом? 

На његово негодовање, ево шта Господ одговара: Не дирајте је; она је то сачувала за дан Мога 
погреба. Јер сиромахе свагда имате са собом, а Мене немате свагда. О, да дивна и дирљива одговора! Она 
иста уста која су изрекла: „Милости хоћу, а не жртве“, и која су казала богатоме младићу: „Продај све 
што имаш и раздај сиромасима“ – та иста уста сада оправдавају Марији због просипања скупоценог мира. 
Није ли ту каква противречност? Не, никако; јер „не живи човек само о хлебу“, и јер и ово дело Маријино 
јесте колико жртва толико и милост, и то милост према највећем Сиромаху који је икада ходио по овој 
земљи. Јер није толико сиромах онај ко је одувек био сиромах и чији су ђедови и прађедови били 
сиромаси, али је прави сиромах један цар кад се изједначи са сиромасима, а шта тек да кажемо за Цара 
над царевима који је од постанка царовао над бесмртним војскама ангелским, па је из човекољубља 
учинио се човеком родивши се у пећини и поставши слуга свима? Волови и овце позајмили су Му своју 
шталу као новорођеном младенцу, а по смрти ко ће Му пристојно помазати мртво тело Његово, бар 
онолико колико је то обичај и са сиромасима кад умру? Ево ко – Марија. Као Духом научена она унапред 
свршава овај чин помазања тела Христовога припремајући га тако за погреб. За њу, ово је тајна вечера, на 
којој она свршава једну тајну не над живим него над мртвим Господом. Као да је знала, да ће моћни 
Чудотворац који је њеног брата повратио међу живе и губавог домаћина вечере међу здраве кроз два три 
дана пасти у руке злочинаца који ће га злочиначком смрћу уморити. Зато – не дирајте у њу; пустите је нека 
врши погребни обред нада Мном. А сиромахе ћете свагда имати са собом, па се старајте да на њима 
испуните заповест Моју о милосрђу. Што учините сиромасима, учинили сте Мени; но исто тако: што 
учинисте Мени, учинили сте сиромасима. Оно што Мени учинисте Ја ћу троструко вратити и вама и 
сиромасима вашим. Још је Господ рекао: заиста вам кажем: где се год успроповеда јеванђеље ово по 
свему свету, казаће се и то за спомен њезин (Мк. 14, 9). Видите ли како наш царствени Господ царски 
награђује учињену Му услугу! Он награђује љубав стоструком љубављу, и потрошених триста гроша, за 
којима је Јуда толико жалио, Он отплаћује Марији бесмртном славом. За триста гроша, које би крадљиви 
Јуда сакрио у мрак заједно са именом Маријиним, Марија је купила неисплативи бисер, наиме једну 
корисну поуку милионима и милијардама хришћана, поуку о том како Господ царски плаћа онима који 
Њему служе. 
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Разумеде пак многи народ из Јудеје да је (он) онде и дођоше не само Исуса ради него и да виде 
Лазара кога подиже из мртвих. А првосвештеници се договорише да и Лазара убију, јер многи њега ради 
иђаху из Јудеје и вероваху у Исуса. Ево опет људи подељених од силе Христове! Једни иду да виде 
чудотворца, и Лазара, чудо Чудотворчево; а други се договарају да убију обојицу, не само Христа него и 
Лазара. Зашто Лазара? Да би тако уништили и живог сведока чудотворства Христовог. Но зашто се онда 
нису договорили да побију и све остале људе, жене и децу, на којима је Господ показао Своју божанску 
моћ, – све слепе који су прогледали, и глуве који су прочули, и неме који су проговорили, и сумасшедше 
који су се уразумели, и мртве који су васкрснули, и губаве који су очишћени, и узете који су исцељени, и 
раслабљене, хроме, бесне, и остале и остале, који су чудом оздрављени? Сведоци Христове чудотворне 
моћи постојали су по градовима и селима на све стране земље израиљске. Зашто се првосвештеници не 
договорише, да све њих побију, него само Лазара? Не зато што су се ови зли људи бојали крви и што су 
жалили људе него само зато што је то било неизводљиво и по њих саме опасно. А Лазара су нарочито 
хтели убити зато што је његово васкрсење изазвало, изгледа, веће узбуђење по Јудеји него ма које друго 
чудо Спаситељево; па онда и зато што је многи народ врвео да види Лазара и видевши га почео веровати 
у Господа Исуса; а можда још и зато што је Пасха била сасвим блиско, па су се бојали да сав народ који се 
о Пасхи сабира у Јерусалим не крене за Витанију да види оживелог мртваца и не поверује у Христа. И тако 
док је народ тражио спасења, дотле су се његове духовне вође трудиле да му заграде и спрече пут ка 
спасењу. Но сав труд ових злобних вођа народних против Божјега дела остао је узалудан. Што год су 
више они притискивали дело Божје, то је оно више избијало на видело. То се показало јасно и доцније са 
црквом Христовом до дана данашњега: читаве војске противника Христове цркве нападале су ову и споља 
и изнутра, но сви ти напади не само што нису успели да је сруше него су јој, на против, баш тиме помогли 
да се рашири и да се утврди у свету. Не могу слабе људске руке војевати против Свемоћнога Творца и 
Његовог дела. Оно што Он хоће бива упркос свих противних сила у Паклу и на земљи. 

Догађај који се даље описује у данашњем јеванђељу показује колико је народ био отворенији за 
истину од својих вођа, и колико великодушнији и благодарнији. Тај догађај познат је под именом свечаног 
уласка Христовог у Јерусалим. А сутрадан многи од народа који беше дошао на празник чувши да Исус 
иде у Јерусалим узеше гране од палме и изиђоше ми на сусрет, и викаху му говорећи: Осана! благословен 
који долази у име Господње, цар Израиљев. Сутрадан, по вечери у Витанији, Господ се кренуо за 
Јерусалим, за град који убија пророке. Но Јерусалим није био обиталиште само тесногрудих фарисеја, и 
надмених књижевника, и богоборних првосвештеника, но један невиђени мравињак од људских бића, 
један огроман логор од хаџија и богомољаца. За време пасхе Јерусалим је у себи имао скоро онолико 
људских душа колико и Рим, тадашња престоница света. Та непрегледна маса људских бића сабирала се у 
Јерусалим, да као буде ближе Богу. Не може се рећи, да срце незаведене масе народне није видовито. У 
овоме случају и овога дана оно је уистини наслутио чудновату близину Бога и провидело је у Господу 
Исусу жељенога Цара из колена Давидова. Зато кад је Господ силазио низ Гору Маслинску, овај народ 
узлазио је уз ту исту Гору Њему у сретање. Једни простираху своје хаљине на путу пред Њим, други 
одсецаху гране од маслина и другог дрвећа и њима урешаваху пут, трећи нарочито бираху за ту сврху 
палмове гране, а сви заједно испуњени радошћу поздрављаху Га клицањем Осана! Осана сину Давидову! 
Осана на висини! Благословен цар Израиљев који долази у име Господње! Насупрот гвозденоме гњету 
римском; насупрот покварености и партизанском ситничарству својих старешина, душа народна 
веровала је у могућност чуда Божјега које ће целокупно несносно стање тренутно изменити. И народна 
душа је осетила да је носилац тога чуда Исус Господ. Зато Њега и поздравља тако радосно. Како ће Он 
извести ту темељиту промену у току ствари народ није знао; он је васпитаван да зна само за један начин 
извођења те промене, наиме помоћу цара из колена Давидова, који ће се зацарити у Јерусалиму на 
престолу Давидову. Народ је стога гледао у Исусу тога цара и поздрављао Га с радошћу и надом, да ће се 
Он овом приликом зацарити у Јерусалиму насупрот Риму и насупрот Јерусалиму. Но та вера народна 
изазвала је страх код фарисеја; и та радост народна изазвала је гњев њихов. Зато неки од фарисеја 
рекоше Христу, да им запрети да тако не кличу. А кротки Господ, свесан неодољивости силе Своје, 
одговори им: ако они ућуте, камење ће проговорити (Лк. 19, 39-40). Тако им одговори Цар над царевима, 
преобучен у сиромаха и јашући на магарету. Јер јеванђелисти описују да је Господ при овом 
величанственом уласку јахао на магарету. 

А Исус нашавши магаре уседе на њега, као што је писано: не бој се, кћери Сионова, ево цар твој 
иде седећи на магарету. Други јеванђелисти исцрпно описују, како је сиромашни Господ, без игде икакве 
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својине, дошао до магарета. Зато свети Јован прелази преко тога, као познатог, и само вели нашавши 
магаре. Најисцрпније јеванђелист Лука (19, 30-35) описује чудо прозорљивости и власти Христове којом је 
Господ дошао до тог магарета. Идите у то село према вама, рекао је Господ неким ученицима, и кад 
уђете у њега наћи ћете магаре привезано на које никакав човек никад није уседао; одрешите га и 
доведите. Ученици су пошли по заповести, и заиста нашли су све како им је речено. С магаретом је била и 
магарица, матер његова. Зашто Господ није узјахао на магарицу него на магаре, на коме нико никад 
дотле није јахао? Зато што се магарица није дала ни јахати ни водити. Магарица представља народ 
израиљски, а магаре народе незнабожачке. Тако тумаче Свети Оци, и тумачење је њихово несумњиво 
тачно. Израиљ ће одбацити Христа, а незнабошци ће Га прихватити. Незнабошци ће углавном пронети 
Христа кроз историју, и заједно с Њим ће ући у Вишњи Јерусалим, у царство небесно. 

Али ови ученици његови не разумеше пре: него кад се прослави Исус онда се опоменуше да ово 
беше за њега писано, и ово му учинише. А, уопште, врло мало разумеше ученици од свега што се збиваше 
с њиховим Учитељем све докле им се не отвори ум да разумеју и докле их не озари Дух Божји у виду 
пламених језика. Тек тада разумеше све и опоменуше се свега. 

А народ сведочаше који беше пре с њим кад Лазара изазва из гроба и подиже га из мртвих. Зато 
га и срете народ, јер чуше да он учини ово добро. Овде је реч о две врсте народа: о једнима који су били 
присутни сведоци васкрсења Лазарева у Витанији, и о свему осталом народу, стеченоме у Јерусалиму, 
који чу од оних првих о чуду над Лазаром. Први сведочише, а други због тог сведочанства изађоше и 
сретоше Га. И док се дим од жртава дизао код храма Соломонова; док су се књижевници с досадом 
препирали о мртва слова закона Мојсејевог; док су отупели свештеници гордељиво распоређивали ток 
свечаности, док су се старешине народне пућиле и показивале народу као у самоуверењу, да се сав тај 
народ скупио ради њих; и док су левити тачно и задовољно одвајали делове жртава које њима припадају – 
дотле је народ чезнуо за чудом и Чудотворцем. Зато су сада непрегледни таласи људских бића, окренути 
леђима храму Соломонову у Јерусалиму, и жртвеницима и свештеницима, и целој тој немоћној 
машинерији извештаченог варошког друштва, окренути леђима свему томе управљали лица своја ка Гори 
Маслинској, низ коју је силазио Чудотворац. Јер шта могу помоћи мртве куле јерусалимске, са живим 
мртвацима у њима, гладној и жедној души народној, која тражи прозор на затвореном небу и виђење Бога 
Живога? Обе гордости, које су испуњавале и препуњавале Јерусалим, и римска и фарисејска, нису биле у 
стању учинити ни једну длаку белом или црном. А гле, низ Маслинску Гору спушта се Онај, који је Својим 
гласом изазвао четвородневног мртваца из гроба васкрснувши га из мртвих и повративши га из гробне 
трулежи! 

О, да би и ми сви одвратили дух свој од горде но немоћне машинерије овога света, и управили га 
ка гори небесној, попут Христа Цара! О, кад би и ми управили све наше надање само у њега! Наша душа 
тражи победиоца и смрти, које сва васиона сама собом не може победити. Христос је тај Победилац. 
Наша душа гладни и жедни за Царем смиреним и моћним, смиреним због Своје моћи и моћним због Своје 
смирености, за Царем пријатељем свакога од нас појединачно, за Царем чијој власти нема границе и чијем 
човекољубљу нема мере. Такав је Цар Христос Господ. Њему, дакле, ускликнимо сви: Осана, осана! Њему 
нека је слава и хвала, заједно са Оцем и Духом Светим – Тројици једнобитној и неразделној, сада и навек, 
кроза све време и сву вечност. Амин. 
 

 


