
У име Оца и Сина и Светога Духа.  

Христос васкрсе браћо и сестре! 

Ето још увек се налазимо у празнику васкрсења Христовога браћо и 
сестре, празник који траје четрдесет дана. Од Васкрса до 
Спасовдана. Зато што је то празник над празницима и славље над 
слављима како се пева у Цркевним песмама. То је догађај 
најважнији у историји васионе и целога рода људскога. Јер Господ је 
својим васкрсењем извршио спасење рода људскога и показао 
свима људима шта је човек и зашто је човек створен и послат овде 
на земљу. Није човек овде на земљи да би поживео педесет или сто 
година па да га нестане, него је човек створен ради живота вечнога. 
Људи су пре Господа Христа наслућивали да овај живот на земљи 
није једини живот, али било је све то нејасно и магловито, као у 
огледалу неком. А Господ Христос када је дошао он је почео да 
проповеда и учио је своје ученике и народ, о животу вечноме, о 
Царству небескоме. Његова приповед почиње управо тако: Покајте 
се, јер се приближи Царство небеско. Е то Царство небеско је 
отворено Христовим васкрсењем, јер Он је рекао својим ученицима, 
прорекао је своје страдање, своју смрт али и своје васкрсење и Он је 
све то испунио. И својим васкрсењем показао да су људи створени 
за живот вечни, а не за привремени и пролазни живот, не да би 
били само храна црвима и змијама у гробу.  

Господ је своје васкрсење показао и доказао тиме што се јављао 
четрдесет дана, од Васкрсења до Спасовдана, својим ученицима и 
другим лицима. Једном приликом скупу од пет стотина браће и 
показивао да је Он заиста тај који је дошао да спасе људе од греха, 
смрти и ђавола. Али нису само то били сведоци васкрсења 
Христовога, којима се Господ непосредно јављао по своме 
васкрсењу. Него и за две хиљаде година, Господ има сведоке овде на 
земљи у Цркви својој. Један од дивних сведока васкрсења 
Христовога јесте данашњи велики Светитељ кога славимо, многи и 
као крсну славу, то је Свети Великомученик и победоносац Георгије. 



Који је као Апостоли и многи други Свети мученици своју веру у 
васкрсење Христово потврдили и запечатили својим страдањем, 
својом крвљу и својим животом. Тако и Свети Великомученик 
Георгије који је био млад, који је био војсковођа у римској војсци 
али је био у хришћанин. И када је цар незнабожни открио да је 
Свети Георгије хришћанин, да не поштује незнабожачке богове, он 
га је ставио на страховите муке. И Свети Ђорђе је све муке издржао 
и победио непријатеља свога мучитеља, зато се и слика као онај 
који побеђује аждају, који убија аждају. Аждаја то је у ствари 
непријатељ Христов, непријатељ праве вере, и он је Свети Георгије 
својим животом показао да је он уништио ту аждају и проповедао 
Господа Васкрслога.  

Свети Георгије се назива победоносац а пострадао је. Кога је он 
победио? Победио је себе! Победио је непријатеља свога. Победник је 
онај ко постигне циљ на свим утакмицама, које су се данас тако 
намножиле у свету, разних спортова и увек се славе неки 
победници. Ко је победник на тим утакмицама? Онај који постигне 
циљ. А Свети Георгије је постигао свој циљ. Његов циљ је био да 
очува веру у Христа. Да се Христа не одрекне. А циљ његовог 
непријатеља није био да убије Светог Георгија, него да га одврати од 
Христа, да га одвоји од Христа. И он тај циљ није остварио. Зато је он 
губитник а Свети Георгије је победник, јер је свој циљ постигао и 
остварио. Тако се Свети Георгије назива победоносцем и свима 
помаже који се истински боре за праву веру, за Господа Христа, за 
Његову Свету Цркву.  

Данашње Свето Јеванђеље говори о прогонима ученика Христових. 
Каже Господ: Ако мене прогнаше и вас ће прогнати. Зашто? Зато 
што нисте од овога света. Јесте у свету, али нисте од овога света, 
него вас ја изабрах од света, за живот вечни за Царство небеско. И 
заиста многи, десетине хиљада, милиони људи за две хиљаде 
година, дали су животе своје за своју веру Православну и 
посведочили своју веру, веру у васкрслога Христа. Да је Христос 



заиста васкрсао и да је Он даровао људима живот вечни. И данас 
браћо и сестре постоје гоњења на многим местима. Било је и у 
нашој земљи, било је и на Косову и данас у Украјини и сутра не 
знам где ће бити на другом месту. Свуда су верне слуге Христове 
гоњене. Од кога? Од света! Од оних који у Христа не верују, који 
Христа не препознају и који се боре против Христа. И ми сабрани 
данас у овој Катакомби и у осталим нашим Катакомбама, да би 
прославили Светог угодника Божијега, и ми смо ученици Христови. 
И зато није чудо ако нас суде, ако нас клеветају, ако нас оговарају, 
ако нас називају разним именима, а сутра можда ће нас и убијати.  

Нека и то Господ допусти, нека буде слава Господу и на томе. Наше 
је да останемо у својој вери, као што је Свети Георгије остао, да 
исповедамо своју веру чисту, неупрљану, неокаљану, неизмењену, 
него онако како су Свети Апостоли проповедали, Свети оци 
утврдили. И Свети Сава наш, Српском народу пренео и утврдио у 
њему. Јер само живећи по тој вери браћо и сестре, ми можемо 
имати наду да ћемо сутра када пођемо одавде, да се нађемо и ми у 
Царству Христовоме, да добијемо живот вечни са свима Светима 
Његовим и да тамо са Анђелима Божијим и са Светитељима 
Божијим и са свима Светима из рода нашега од Светитеља Саве до 
Владике Николаја и оца Јустина, да и ми са свима њима славимо 
чудесног васкрслог Господа Христа са Оцем и Духом Светим кроза 
све векове у сву вечност.  

Амин!  


