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У име Оца и Сина и Светога Духа!

Ево дивнога празника, браћо и сестре,ево дивнога светитеља којег данас прослављамо, Светог оца
нашег Николаја, кога славе данас сви православни хришћани у целоме свету, а посебно је свечано
прослављан у нашем српском народу, када, како кажу, половина Срба слави Светог Николаја као
своју крсну славу, а друга половина иде код ових на славу, тако да цео наш народ учествује
молитвено у прослављању овога дивнога угодника Божјега.
Чиме јеСвети Николај стекао такво поштовање, такву заслугу, такву милост од Бога и поштовање
од људи? Ничим другим него својим животом. Он је био човек као и сви ми што смо,имао је исту
природу нашу, али је његова воља била устројена на службу Богу. Зато, каже у његовом светом
тропару и кондаку, да је он испунио Јеванђеље Христово.У томе је његова сва величина,што је он
животом својим, у животу своме испунио све заповести Христове,записане у Светом Јеванђељу и
тиме постао живо ходајуће Јеванђеље, међу својим савременицима, а сада међу свим
православним хришћанима.
Он је животом својим достигао такву висину вере и смирења да се каже да је постао правило вере
и образац смирења и кротости,онако како доликује свакоме хришћанину да држи веру
православну онакву какву су нам предали Свети Апостоли,Свети Оци.Ту исту веру је држао Свети
Николај данашњи наш заштитник. Он се, уз држање те вере, успео лествицама коју је Господ
поставио на гори блаженства,идући из једног блаженства у друго док није узрастао до онога
задњега - ''радујте се и веселите се јер је ваша награда велика на небесима''.И заиста, Свети
Николај је заслужио и добио ту велику награду на небесима,јер је од Бога прослављен као угодник
Божји, као Светитељ Божји,као чудотворац,јер Бог је њему дао Божанске силе своје,дао му
благодат Духа Светога,да и за живота на земљи овде и после и до данас са неба чини разна и
безбројна чудеса.Он притиче у помоћ свима који га моле,који се њему моле,који га призивају
својим молитвама и траже његову помоћ и заштиту.Посебно је поштован Свети Николај код
морепловаца, јер он је познат као светитељ који помаже на води, значи оне који плове водом или,
не дај Боже, који се даве у води.Сви они тада позивају и куме Светога Николаја и он је увек близу и
спреман да помогне онима који га са чистом и искреном вером призивају.
Данас је слава и овога нашега храма у коме смо се сабрали данас браћо и сестре.Данас је слава
ктитора овога храма,брата Милоја Стевановића.Данас је имендан нашега владике Николаја. Данас
је крсна слава мати Саре и још неколико сестара овде,и кад погледате колико нас само овде има,а
и ви сви који сте дошли,уствари дошли сте да прославимо дивнога угодника Божјега Светога
Николаја.
Нека би Господ примио наше данашње молитве, нека би Свети Николај са нашим молитвама
придружио и своје молбе и молитве Господу,да нам Господа дарује снаге да истрајемо и останемо
на путу православном,као што је он био. Да будемо примери вере,ако никоме другом - нашој
деци,нашим потомцима.Свети Николај је био пример вере за све људе тога времена и до данас
је,а ми макар да будемо толико пример вере нашим млађима. Тако да би се та вера браћо и
сестре очувала и одржала у нашем православном светосавском народу, онакву каква је предата
од Светих Апостола, преко Светог оца Николаја, преко нашега Светога Саве, Светог владике
Николаја жичког и Јустина Ћелијског и осталих угодника из рода нашега. Да живећи по тој вери и
ми достигнемо у оно блаженство у оно место где се данас налази Свети Николај.И мириликијски и
жички и Јапански,који је такође међу светитељима.Да би смо и ми заједно са њима и свима
светима славили чудесног Господа Христа са Оцем и Духом Светим кроз све векове и сву
вечност.Амин



Нека је срећна слава свима који данас славе,браћо и сестре.Нека је срећно и благословено
данашње славље и данашњи празник.
Владико Николаје, срећан имендан!


