
У име Оца и Син и Светога Духа! 

Христос васкрсе браћо и сестре! Ваистину васкрсе! Заиста васкрсе 
Христос и обасја цео род људски светлошћу богопознања, светлошћу 
небеском која нам осветљује пут из овога живота у живот вечни. 
Његово славно васкрсење јесте највеће чудо које је после стварања 
света Бог учинио, али је то учинио ради нас људи и ради нашега 
спасења. Јер до Господа Христа смрт је царовала над људима кроз 
грех, јер плата за грех је смрт како каже апостол Павле. И сви људи 
који су долазили на свет они су потпадали под ту власт и то је била 
највећа мука коју је човек имао у овоме животу. Доласком Господа 
Христа, Његовим славним васкрсењем све се изменило. Уместо 
смрти царује живот. Људи су Господа Христа на Велики петак 
осудили на смрт а Он је својим васкрсењем људе осудио на живот 
вечни, у ствари даровао им живот вечни.  

Свим људима без обзира које су расе, којег језика, које вере, сви ће 
васкрснути у последњи дан када дође Господ, али живот вечни неће 
бити подједнак за све, него тамо тек настаје разлика на страшноме 
суду Божијем када ће Господ када дође по други пут и седне да суди 
живима и мртвима и раздвоји сабране на две стране: једна је са 
десне стране и друга је са леве стране као што пастир разлучује овце 
од јаради, каже Свето писмо. Праведници иду са десне стране а 
грешници са леве стране и они који су веровали у Господа Христа, 
који су живели по Његовом јеванђељу, који су се трудили у своме 
животу да чине добра дела а да избегавају зла дела, који су се за 
своје грехе кајали и трудили се да поправе свој живот, они ће доћи 
са десне стране Господа. А они који нису веровали или који су криво 
веровали, постоје многе и многе вере у свету али једна вера спасава 
– вера православна. Вера у Господа Христа, у Његово васкрсење и у 
Његову божанску науку онако како је Он оставио, како су апостоли 
проповедали и свети Оци утврдили и нама Свети Сава пренео и 
оставио у аманет да је чувамо и сачувамо.  



Ту веру православну браћо и сестре, целога живота свога 
проповедао је и утврђивао својим животом, својим примером и 
својим речима, својим списима и данашњи дивни велики светитељ 
кога славимо свети владика Николај епископ охридски и жички. Он 
је целога живота свога служио васкрслом Господу. Он је Господа 
имао у срцу своме и он је живео васкрсењем Његовим и зато је 
могао на крају да каже: „Добар рат ратовах, трку сврших и веру 
одржах.“ Он је заиста очувао веру православну и предао је нама, 
нашем српском народу као најдрагоценији бисер који у овом свету 
постоји да га чувамо и сачувамо. Свети владика Николај он је наш 
савременик такорећи, упокојио се у Господу пре педесет и нешто 
година али је увек са нама кроз своје мисли, кроз своје речи, кроз 
своја дела, кроз своје духовне песме које је написао духовну лиру а 
коју певамо сваке недеље, сваког празника у цркви по неку од 
његових песама, ето он је у тим својим делима износио само једно – 
величао Господа Христа, славио Његову моћ и Његово славно 
васкрсење.  

Он је и дисертацију своју докторску посветио управо Васкрсењу 
Христовоме али је и целог живота то проповедао онако као и свети 
апостоли који су после силаска Светота Духа на апостоле у дан 
Педестнице разишли се по целом свету и проповедали. Шта? 
Господа Христа и њега васкрслога! То је темељ хришћанске вере, то 
је темељ наше наде у наше спасење, јер Господ је рекао: „Ко верује у 
мене ако и умре живеће и ја ћу га васкрснути у последњи дан.“ То је 
вера наша славна вера православна коју су нам свети Оци оставили, 
свети владика Николај утврдио и насадио у нашем народу, а на 
нама је остало да ту веру сачувамо неупрљану, неокрњену, 
неискварену разним другим заблудама и јересима које нажалост у 
целоме свету се множе као гљиве после кише.  

Ми овде сабрани у овој малој богомољи, која је посвећена светом 
владици Николају, данас овај празник дочекујемо са васкрсном 
радошћу, јер још увек траје празник васкрсења Христовога и трајаће 



до Спасовдана и трајаће сваке недеље у току године али и радост 
због празника светог владике Николаја који се удостојио да га 
Господ прослави и на небу и на земљи. Нема Србина, нема српске 
душе која није чула за владику Николаја, која не зна за њега и која 
му се не радује и која га не прославља.  

Нека би Господ светог владике Николаја даровао и нама снаге да и 
ми останемо тврди у оној вери коју је он проповедао, да се 
спасавамо истом вером у васкрслога Господа и да његових 
молитава ради и свих осталих угодника из рода нашега, почев од 
Светога Саве па до владике Николаја и оца Јустина да Господ и 
нама дарује живот вечни у Царству своме да га тамо и ми са свима 
светима славимо кроза све векове и сву вечност. Амин Боже дај. 

Срећан и Богом благословен данашњи празник и данашњи дан 
браћо и сестре.  


