
Христос воскресе! 

Ево, браћо и сестре, у овим великим светим данима Васкрсења Христовога 

благодат Светога Духа нас је сабрала са разних страна у ову нашу малу богомољу да 

прославимо светога угодника Божјега, Светог Георгија победносца и великомученика, 

коме је овај храм Божији посвећен. Кажем сабра нас Дух Свети са свих страна одавде, из 

ових крајева, из Србије, из Аустрије, из осталих места где наш народ живи. То је та 

светлост божанска, браћо и сестре, светлост Васкрсења Христовога, јер с Христовим 

Васкрсењем Он је засјао из гроба као сунце правде, обасјао целу васељену, цео род 

људски и даровао људима Живот Вечни, даровао им победу над смрћу, над грехом, над 

ђаволом. Сведоци тог Његовог чудесног Васкрсења били су многобројни сведоци у то 

време, најпре жене мироноснице, па Његових дванаест Апостола којима се Он јављао 

четрдесет дана по Васкрсењу, и многима другима посведочавајући истинитост Свога 

Васкрсења.  

Један од тих дивних сведока Васкрсења Христовог јесте и данашњи светитељ 

Божји, Свети великомученик Георгије који је своју веру посведочио својом крвљу и 

страдањем за Господа Христа. За време цара Диоклицијана, он је био млад војвода у 

војсци римскога цара. И када је видео како он гони хришћане, он се њему супроставио и 

рекао: „Зашто гониш ове невине људе који ти ништа нису учинили?“ И онда је он њега 

ставио на страшне и невиђене муке али је Свети Георгије све то поднео благодаћу 

Божијом која га је крепила. И он је био на крају посечен мачем од стране безбожнога цара 

и тиме прославио Васкрсење Христово али прославио и себе тако да се његово име до 

дана данашњега слави и помиње у свим крајевима где православни хришћани живе и коме 

су многобројни храмови и цркве подигнути у његову славу и част. Ето, том дивном 

светитењу посвећена је и ова овде мала богомоља коју воде и руководе наших двојица 

монаха отац Прохор и отац Платон, који је родом из ових крајева одавде. И они се труде 

да овде очувају ту светлост божанску која је из гроба засијала, да очувају праву веру у 

нашем народу, неокрњену, неискварену, непомућену разним јересима екуменизма и 

папизма. И то је та вера, браћо и сестре, која чуда ствара и за коју се све жртвује, као што 

је Свети Георгије жртвовао све и свој живот и многи угодници Божији и мученици који су 

своју веру сведочили и посведочили животом својим и проливањем крви своје. 

Нека би Господ молитвама Светог Георгија дао снаге и нама овде сабранима, али и 

свима осталима, да спознамо ту истину Божију, да спознамо светлост истиниту и да 

останемо у тој вери православној коју су Свети Апостоли проповедали, Свети Оци 

утврдили, Свети  Сава у народу нашем насадио и остали угодници наши попут владике 

Николаја и оца Јустина Ћелиског су утврдили ту веру, да и ми останемо укорењени у тој 

вери, да тој вери учимо наша млађа покољења, децу и омладину, те да се та вера сачува у 

нашем народу до свршетка века и света. Нека би Господ помогао свима нама да истрајемо 

на томе путу крстоносном, јер је Господ рекао: „Ко хоће за Мном да иде, нек се одрекне 

себе и узме крст свој и иде за Мном.“ И ми смо узели крст свој, наш је крст крст страдања 



у овоме свету јер као што су некада хришћани били прогоњени од стране незнабожаца и 

данас су прогоњени и зато се скупљају овако по приватним домовима, по кућама, по 

катакомбама - да би служили истинитом Богу Господу Исусу Христу.  

Нека Бог дарује свима нама снаге и да нас на крају, молитвама Светог Георгија и 

осталих угодника Божијих, удостоји Царства Небескога да тамо и ми са свима светима 

славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. Амин! 


