
Христос Васкресе-Ваистину Васкресе! 

Ево браћо драга и сестре и овога дана прослављамо Свето 
Васкрсење Христово, догађај који је изменио цео свет, који је 
остао темељ на коме свет почива. Јер да није било Васкрсења 
Христовога свет би сасвим другачије изгледао. Васкрсење 
Христово је најважнији догађај у историји не рода људскога, него 
у историји целе васионе. Јер Васкрсење Христово десило се онда 
када је било најпотребније, када је род људски потонуо сав у таму 
греха и страсти, када га је требало отуда ослободити не само од 
греха него и од последица греха то је од смрти.  

Христово Васкрсење је победа, највећа победа у историји рода 
људскога који је неко однео. Јер нико од људи, нико од царева, 
нико од императора, нико од диктатора није могао и успео да 
победи главног непријатеља човековог тојест смрт. А Господ 
Васкрсли је управо то учинио.  

Јуче смо поред Васкрсења Христовог славили и Светог 
Великомученика Георгија, једнога дивнога Светитеља сведока 
Васкрсења Христовога, који је своју веру Васкрсења посведочио 
својом крвљу и својом смрћу. Данас прослављамо такође са 
Васкрсењем Христовим и једнога другога сведока Васкрсења 
Христовога Светога Владику Николаја Жичког, дакле кост од 
наше кости, тело од нашега тела. Човека који је дао свој језик 
народу Српскоме, и он је изразио на своме језику у својим 
беседама, у својим Омилијама, у својим књигама, у својим 
духовним песмама, сву тајну неба и земље, и нарочито је 
наглашавао и подвлачио значај Васкрсења Христовога.  

Свети Отац Јустин Ћелијски је још после упокојења Светог 
Владике Николаја, онда говорио да је Свети Николај највећи 
Србин после Светога Саве. Јер оно што је Свети Сава урадио за род 
наш Српски, то је Свети Николај урадио у новијем времену, у 
новијој историји нашој. Зато ми данас са великом радошћу 
прослављамо Светог Владику Николаја, коме је ова мала и 
скромна Катакомба, ова мала капела посвећена. Јесте мала по 
запреминој али је велика по своме значају, јер је овде једно свето 



место у коме се Бог слави, у коме се вера Православна чува, у 
онаквом виду како нам је предата од стране Светих Апостола, 
Светих Отаца и Светог Оца нашег Саве, како нам је проповедао 
Свети Владика Николај и Отац Јустин.  

У томе и јесте смисао ове мале капеле, да се очува то семе праве 
Православне вере, неупрљане, неокрњење, неунакажене разним 
јересима, које данас нажалост се шире у нашем народу и од 
самих често пута представника Цркве који уместо да штите и 
бране веру своју, они срљају у некакве екуменизме, у некакве 
папизме и остале глобализме које је у ствари данас једна нова 
модерна религија, која има за чежњу и тежњу да обједини цео 
свет у једну државу, све религије да споји и смућка у једну масу и 
тако да се припреми једна управа на светом, онако као што је 
речено да је потребно Антихрист када буде дошао у овај свет.  

Али ми верујемо у Господа који је рекао да Његову Цркву Свету 
неће ни врата пакла надвладати, верујемо у Свете Оце, верујемо у 
Светог Владику Николаја који је штитио своју веру, који је и даље 
штити и наш народ учи. Јер као што је био у своме животу, тако је 
после упокојења он остао звезда водиља Српском народу на 
нашем небу Православном.  

Нека је срећна данашња слава оцу Небојши који је овде 
свештеник, који овде служи, нека је срећна слава и свима вама 
браћо и сестре који сте дошли, нека је срећна слава и домаћину 
ове славе брату Љубиши.  


