
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Ево браћо и сестре сабрасмо се данас у овоме светоме храму 
Божијем посвећеном светом оцу Николају на његов празник, на 
славу многих данас у роду нашему, крсну славу многих који 
прослављају светог Николаја као свога домаћег заштитника. 
Али шта казати о светом Николају? Којим речима исказати све 
његове врлине, његове заслуге, његову љубав према Богу и 
према ближњима својима. Његов тропар то можда најсажетије 
говори о његовим врлинама. Он је правило вере, он је образац 
кротости, он је учитељ уздржања, он је милостив тако да душу 
своју полаже за ближње своје, он спасава све који су у невољи и 
оне на мору и оне на суву. На житејскоме мору – сви смо ми на 
мору овога живота. Свети Николај је близу свакога од нас ко му 
се обраћа и моли за помоћ.  

Данас су сви учесници прослављајући светог Николаја. Каже се 
да пола Срба светог Николу славе као крсну славу а друга 
половина Срба иде на славу код ових тако да практично цео 
народ учествује у данашњем слављу. Свети Николај образац 
кротости, правило вере али и ревности за веру. Када је био Први 
васељенски сабор сазван против јереси Аријеве, свети Николај 
је био на томе сабору и не могући речима да уразуми безумног 
Арија он је у ревности својој пришао и опалио му један врућ 
шамар. Светитељи Божији који су били на сабору, остали оци, 
сматрали су да је то недолично за једнога владику. И они су 
светог Николаја осудили због тога удара Арија и одузели му 
епископски чин, достојанство – његове исигније, његов омофор. 
Али те ноћи у сну тројици њих јави се Господ и Света 
Богородица који светом Николају враћају то што су му ови 
одузели. И тиме је Господ показао, у ствари да је та ревност 
била не из мржње према Арију него из љубави за очување 
чистоте праве православне вере. И онда свети Николај је постао 



чувен по томе и по свему осталоме. Он је био владика у Миру 
Ликијском у Малој Азији, он је показивао такве врлине а 
најпознатије је његово милосрђе јер је он на тајни начин 
спасавао многе људе из беде и од греха, да не би у грех пали 
због беде и немаштине. И свети Никола је познат као помагач 
морепловаца, и њега сви морепловци, бродовласници славе као 
свога заштитника. Јер он има такву моћ пред Богом да се 
заузима за све нас који смо у невољи, у страдању, у 
искушењима. Зато кад год смо у некој невољи и опасности 
треба да се помолимо светом оцу Николају са уверењем да нас 
он чује, да нас штити и да ће нам помоћи. И будите сигурни да 
нико неће остати неутешен ако наша молитва, наравна ствар, 
буде из чистога срца и праве вере.  

Нека је данас срећна и Богом благословена слава овога 
манастира, оцу Николају са његовом братијом. Ово је прва 
слава овога манастира, први свети Никола зимски и ако је 
манастир освећен на летњег светог Николу, ово је такође 
манастирска слава. Нека је срећна слава и ктитору ове свете 
обитељи брату нашем Милоју и његовој породици који такође 
славе. И многима из мога монаштва који данас славе па и мени 
нек је срећна слава, јер знам да ћете сви честитати али ред је да 
и ја сам себи честитам. Нек да Бог и свети Никола да свима буде 
ова слава, ова молитва на спасење и на живот вечни. 

Амин. 


