
У име Оца и Сина и Светога Духа. 

Сабрали смо се браћо и сестре данас овде у овоме дивном Божијем 
храму да прославимо великог угодника Божјега, светог 
великомученика и победоносца Георгија, којега наш владика 
Николај и многи у нашем народу, данас славе као своје крсно име.  

Свети великомученик Георгије слави се не само данас када је 
празник преноса његових светих моштију него се празнује још и у 
априлу месецу, 23. априла по старом календару. Тај велики угодник 
Божији свети Георгије чиме је заслужио да се толико помиње, да га 
толико славимо, да га толико величамо? Заслужио је тиме што је 
испунио у животу своме сво Јеванђеље Христово, а пре свега ону 
заповест: Љуби Господа свога свим срцем својим, свом душом својом, 
свом снагом својом, свом мишљу својом. То је свети Георгије показао 
и доказао. Јер је из љубави према Богу своме отишао на велике муке 
и страшне муке те се на њему испунило цело Јеванђеље Христово. 

Као што је он испунио Јеванђеље Христово на њему се испунило и 
остварило Јеванђеље Христово. Које? Оно што је Господ рекао што 
смо чули данас у светом Јеванђељу: Гониће вас пред цареве, водити 
на судове, предаваће вас на муке, убијаће вас, мучиће вас имена 
мога ради. То је Господ предвидео и обећао онима који га љубе и 
хоће за њим да иду. И заиста, свети Георгије је све то доживео и 
преживео у своме животу и за веру своју, коју се није хтео одрећи 
пред безбожним царем Диоклецијаном, који га је мучио, он је после 
великих и тешких мука и живот свој положио за веру своју. Зато и у 
песми светог владике Николаја пева се, за њега каже се - све си 
сматрао јефтиније од истине Георгије.  

Истина, то је у ствари, истина о Богу. Нема виших истина, нема 
других истина, нема лажних истина – истина је Бог. Јер Господ је 
рекао о себи: „Ја сам Пут, Истина и Живот.“ Ето, све друго у животу, 
све другоме свету је јефтино и ништавно, пролазно, само вера у 
Господа Христа, истина Божија коју смо дужни да сви чувамо и да 



исповедамо, то је важније од свега и од самога нашега живота. Тиме 
нам свети Георгије даје пример, браћо и сестре, да и ми данас, када 
је православље угрожено са свих страна, када многи покушавају да 
искваре веру православну, да је измене, да је промене, да је 
унакараде, ми које је Господ сабрао овде и оне који иду истим тим 
путем светога Саве и светог великомученика Георгија, ми смо 
дужни да останемо чврсти, непоколебиви, на путу своме, онако као 
што је био непоколебљив и свети Георгије у својим страдањима. Јер 
само ако се будемо борили достојно за нашу веру православну, и не 
само борили него и живели православно, живели по Јеванђељу 
Христовоме, ако и ми испунимо Јеванђеље у нашем животу, онда ће 
се и Јеванђеље испунити на нама самима које је Господ рекао: Онај 
који ме љуби он ће бити тамо где сам и ја. Господе да буду тамо где 
сам и ја. Тако се Господ молио Оцу своме небескоме.  

 

Нека би Господ молитвама светог великомученика Георгија даровао 
свима нама снаге као што је даровао светом Георгију да истрајемо 
на путу Божјем, на путу истине и правде, да останемо следбеници, 
исповедници вечне истине Божије у овом нашем животу. Нашем 
владици Николају, сестри Јовани и свима вама браћо и сестре који 
данас славите нека је срећна и Богом благословена данашња слава. 
Свети Георгије да буде на помоћи сада и увек и у векове векова. 
Амин.  


