
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Данас браћо и сестре славимо три велика угодника Божија, три 
Светитеља, три Јерарха Цркве Божије. Славимо три сјајна сунца на 
небу Цркве Христове. Светог Василија Великога, Григорија 
Богослова и Јована Златоустог. Они се славе појединачно у месецу 
јануару. Свети Василије првога јануара, Свети Григорије Богослов 
двадесет и петог јануара и Свети Јован Златоусти двадесет и седмог 
јануара. А ево данас славимо сву тројицу заједно.  

До овога дивнога празника дошло је због неспоразума у народу у 
једанаестом веку, који је од ове тројице Светитеља већи. Па су једни 
величали Светог Василија Великога да је он највећи од свих, други 
да је то био Григорије Богослов због свога дубоког богословља и 
богословског ума, а трећи сматрали су Светог Јована Златоустог 
највећим због његове златоусте благоречитости и његових беседа 
које је држао. И тако се једни називали „Василијани“, други 
„Григоријани“ а трећи „Јованити“.  

Међутим Бог је преко једнога Епископа открио у сну да међу њима 
нема разлике. Њих тројица јавила су се у сну једном Епископу и 
казали му да су они пред Богом потпуно једнаки, и да они заједно 
делују и заједно помажу. И рекли су му да напише заједничку 
службу за сву тројицу њих, и да им се одреди дан када ће се 
прославити. Тако је и било. И одређен је дан тридесети јануар, зато 
што су сва тројица помињана у јануару, да би се са њима и месец 
јануар завршио.  

Три угодника Божија браћо и сестре, три светла сунца који 
обасјавају целу васељену, јер се они називају и васељенским 
учитељима. Они су својом науком, својим умом, својим животом, 
прослављали Тројединога Бога, Оца, Сина и Духа Светога, а Бог је 
прославио њих тројицу као три велика светила на земљи, које 
обасјавају васељену својим животом и својим учењем.  

Како су се они удостојили, и чиме су се удостојили да постану 



светила која обасјавају васељену? На основу речи Христових: „Тако 
да се светли ваша светлост пред људима, да виде ваша добра дела и 
прославе Оца вашег који је на небесима“. И они су то постали 
извршавајући заповести Божије, живећи по Јеванђељу Христовоме, 
предајући себе у потпуности у службу Богу и своме народу. И тако 
су се они удостојили да их слави данас цела Православна васељена, 
сви Православни народи славе ову тројицу Светитеља Божијих, као 
своје велике заштитнике и помоћнике. Они су испунили душу своју 
Господом Христом, јер је Он једина незалазна светлост која је дошла 
на земљу, да обасја свакога човека који долази на свет. И од те 
Божанске светлости упаљене су ове три светозарне свеће или луче, 
које и данас светле роду Хришћанскоме. Они светле Божанском 
светлошћу а то значи врлинама и делима, које је Бог заповедио и 
оставио у своме Јеванђељу.  

Њих тројица, једном када се молимо сва тројица помажу, како каже 
Свети Владика Николај. И када једнога славимо, та слава се односи 
и на осталу двојицу, а ми данас славимо њих сву тројицу заједно не 
правећи међу њима никакве разлике, јер ни Бог није њих раздвојио, 
нити прави разлике међу њима. Они су дакле својим животом, 
Свети Василије својом чистотом и својом неустрашивошћу, Свети 
Григорије својим мудрим умом, богословским и Свети Златоуст, 
својим златоустим језиком, они су прославили Господа на земљи, и 
они и данас Господа прослављају, својим списима која су написали 
и оставили као путоказе поред пута, којим упућују Хришћански 
народ како треба да живи овде на земљи, ради Царства небескога. 
Јер они су животом својим заслужили и задобили живот вечни у 
Царству Христовоме, и они помажу и свима онима који се моле и 
који њих прослављају такође, да тим путем иду и да остваре циљ 
свога живота на земљи а то значи добијање живота вечнога, ради 
чега је човек и створен и послат на земљу, ради чега је Господ 
Христос дошао на земљу, проповедао људима и пострадао од људи, 
да би људима даровао живот вечни.  



Данас је велики празник, велико славље а овде имамо и два 
сабрата, два монаха који носе имена ових дивних светитеља, имамо 
оца Василија и оца Хризостома који су положили своје завете и 
добили као своје друге Анђеле чуваре, ове дивне Светитеље Божије. 
Нека је оцу Хризостому и оцу Василију срећан имендан, којега 
данас прослављају, а свима браћо и сестре нека је данашњи 
празник на спасење и на славу Божију. Да би смо се ми трудили да 
одржимо ону веру коју су они проповедали, за коју су много 
пропатили и живот свој положили, да би смо и ми остали на 
њиховом путу, не скрећући ни десно ни лево, него идући оном 
стазом коју су они показали, осветили и осветлили, да би смо ми 
када пођемо одавде удостојили се бити са њима у Царству Христа 
Бога нашега, да тамо и ми свима Светима славимо Оца и Сина и 
Светога Духа, Тројицу једносушну и нераздељиву, кроза све векове и 
сву вечност. Амин! Нек је срећан и Богом благословен данашњи 
празник.  


