
У име оца и Сина и Светога Духа! 

Христос се роди! Ваистину се роди! И срећна вам Нова година. 
Данас осми дан од Божића, од дана када се Господ родио у 
Витлејемској пећини, сабрао нас је Дух Свети у овоме Божијем 
храму да се поучимо још неким стварима које света Црква 
објављује данас. Господ је у осми дан од рођења показао примером 
да је послушан оним законима које је Он дао преко пророка у 
Старом завету и зато је као човек примио обрезање. Касније за 
време својих проповеди Он је говорио: Нисам дошао да покварим 
законе него да испуним. И на крштењу у Јордану када се Јован 
Претеча бранио да га крсти Он је рекао: Остави то сада нам треба 
испунити сваку правду. Што значи испунити сав закон, све оно што 
је Бог преко пророка објавио као вечну истину, као заповести своје 
које треба извршавати. Тиме је Господ већ у осми дан почео да 
проповеда. Оно што је касније речима рекао сада је то делом 
показао. Да треба испуњавати сваку правду Божију, да треба 
извршавати сав закон, не кварити него извршавати, испуњавати.  

Та његова наука браћо и сестре, и остале заповести јеванђеља 
обавезују и нас данашње хришћане да и ми водимо рачуна како 
живимо, као што каже апостол Павле: Пазите како живите, живите 
као пред Богом и са Богом. И заиста рођењем својим Бог је постао са 
нама, родио се Емануил што значи с нама је Бог, зато и наш живот 
треба да буде богоугодан. Да буде извршење свих заповести Божијих 
и сваке правде Божије. Да је то могуће учинити показали су многи 
светитељи пре нас који су живели у Цркви Божијој и који су 
животом својим показали да јеванђеље Христово није тешко, да се 
може по њему живети и испунити.  

Најбољи пример данас јесте свети Василије Велики кога света Црква 
прославља првога дана у години, дакле, првога јануара када смо 
служили његову литургију коју је он сачинио богонадахнут Духом 
Светим, али он је животом својим показао како треба и како се 
може живети по јеванђељу Христовоме. Он је био веома учен човек, 



завршио високе школе али је више од тога био предан вољи Божијој 
и трудио се у најпре у манастиру, касније као епископ и 
архиепископ Кесаријски у Кападокији, он је показао да треба Богу 
служити целим животом својим. Не само једним делом, не само 
неким делићем својим него целим бићем својим. И он је био 
спреман и то је показао животом својим, не само да живи по 
јеванђељу него и да страда за јеванђеље Христово.  

Када је Јулијан одступник, отпадник од вере, цар, император тада 
пошао у рат и свратио кроз Кападокију онда се срео са светим 
Василијем Великим и тражио од њега да принесе жртве идолима. 
Наравно светитељ Божији није на то пристао и овај је почео да му 
прети. А свети Василије је рекао шта ми можеш учинити? Да ми 
одузмеш имовину ја ништа немам сем ово мало старе одеће на себи 
и ово неколико књига али и то сам прочитао. Да ћеш ме прогнати 
из овога места у неке даље крајеве, свуда је земља Господња, свуда 
је Бог присутан. Претиш да ћеш ме убити, тело моје ћеш убити али 
ћеш тиме чинити да пре будем са Господом мојим. Задивљен 
таквим одговорима цар му рече: Никада ми човек овако није 
одговарао као ти. А он му рече: Није ти се десило да разговараш са 
епископом. И тиме је он показао какви треба да смо сви ми људи а 
пре свега они који су постављени од Бога Духом Светим у Цркви 
Божијој на руководећа места. Да народ уче, да народ упућују, да 
народу буду пример живота и рада у овоме животу ради живота 
вечнога, ради Царства небескога.  

Нажалост данас је мало таквих учитеља, таквих просветитеља, 
таквих пастира као што је био свети Василије Велики. Али то нас не 
лишава наше дужности да будемо ми прави хришћани јер имамо 
на кога да се угледамо. Црква Божија није од јуче настала, Она 
постоји двехиљаде и више година. Календар је препун предивних 
светитеља Божјих, житија светих нам то говоре и све то показује да 
је у сваком времену било оних који су испуњавали закон Божији, 



заповести Божије, живели по јеванђељу Христовоме и доказивали, 
показивали да је то могуће учинити.  

И данас је и нама браћо и сестре то дужност, и када кажемо, 
честитамо једни другима срећну Нову годину шта ми у ствари 
њима желимо? Да ли само земаљска добра? Да ли само телесно 
здравље? Да ли напредак само у послу, у деци, у породици, у 
имовини? Не! Пре свега желимо им да буде пријатна година 
Господња као што је Господ и објавио да је дошао да објави пријатну 
годину Господњу, а то је година која је започела доласком 
Христовим и траје и трајаће до свршетка века. А то значи пријатна 
година Господња да живимо по вољи Божијој, по закону Божијем. 
Свети владика Николај је рекао једном приликом: Ми људи у Новој 
години исказујемо своје жеље шта би желели да нам Бог даде у тој 
години: здравља, напретка, живота, благостања па чак и уживања, 
можда и грехе пожелимо.  

А треба се запитати шта Бог од нас жели у Новој години? Шта Бог 
очекује од нас то је основно и главно питање које треба свак самоме 
себи да постави. И збиља шта Бог очекује од нас? Очекује да будемо 
бољи него што смо били у прошлој години. Да будемо бољи данас 
него што смо били јуче, да будемо бољи сутра него што смо данас и 
да тако постепено узрастамо у меру раста висине Христове и да 
тако оспособимо себе за житеље Царства небескога, за живот вечни 
у Царству Божијем. Јер само тако има смисла да један другоме 
честитамо и пожелимо срећну Нову годину.  

Нека би Господ молитвама Свете Богородице, светог Василија 
Великога кога као крсну славу слави наш настојатељ овде отац 
Наум и још неки од монаха, отац Кипријан и још неки од верника 
славе као крсну славу, да нам свети Василије буде на помоћи, да 
нам молитвама својим измоли милост од Бога да и ми издржимо и 
истрајемо на путу Божијем, да живимо као што је он живео и да се 
тако спасавамо и припремамо за Царство небеско. Поред радости 
данас коју смо доживели због празника Обрезања Господњег, због 



празника светог Василија Великога имамо међу нама још једну 
радост браћо и сестре а то је што данас имамо једнога драгога госта 
из Грчке, архимандрита оца Евтимија који је дошао да нас посети, 
дошао да види како ми овде живимо, како се Богу молимо и да са 
нама се заједно Богу помоли што је и учинио на овој светој 
Литургији. Хавала му што је дошао, што нам је донео поздраве из 
братске Грчке од браће Грка и ја бих замолио њега да вам и он 
упути коју реч, да вас поздрави са пар речи. 

Преосвећени, епископе рашко-призренски, радост је моја велика 
што се налазим овде са вама, требало је да дођем раније, пре 
Божића, да узмем ваш благослов да бисмо обновили наш 
заједнички црквени живот, нашу слогу у Христу јер у време наше 
када постоји јерес као што су говорили савремени наши црквени 
оци, и то најстрашнија јерес екуменизма који нису онда када јерес 
завлада значи да су пристали на јерес. Данас када наша Црква 
слави два велика празника Обрезање Господње и памјат светог 
Василија Великога јесте сасвим пригодна, празник светог Василија 
јер се и он у своје време борио против јереси свога времена.  

У његово време гоњење хришћана је било вероватно страшније него 
данас јер је тада и држава била на страни прогона хришћана. Данас 
имамо друкчију врсту прогона а то је разна путовања, туризам, 
задовољства и тако даље, која нажалост ценимо више него што су 
тада хришћани то чинили и тако савремени свет у ствари се слаже 
и путује заједно са јересју. Свети Василије Велики кога данас 
славимо јесте један светли пример на кога се угледамо. Био је вођа 
православних хришћана у време тих јереси, у време прогона 
хришћана. Био је он тај који је борио се против две опаке јереси у то 
време аријанизма и духоборства. Био је он тај који је организовао 
Други васељенски сабор али је преминуо у Господу пре него што се 
сабор састао тако да на њему није узео учешћа. Био је тај који је 
учио исправно о Светоме Духу и писао о Светоме Духу што је 
помогло Другом васељенском сабору да настави Символ вере и да 



уврсти онај члан верујем и у Духа Светога који од Оца исходи који се 
заједно са Оцем и Сином обожава и слави који је говорио кроз 
пророке.  

Свети Василије је био тај који је монаштво које је цветало у то време 
у Египту преселио и у Малу Азију – Кесарију. Био је он тај који је 
написао правила монашка, каноне, како монаси треба да живе и да 
се подвизавају. Био је свети Василије и тај који је и друге каноне 
састављао и писао од којих су озакоњена на шестом Васељенском 
сабору и налазе се у Крмчији у књизи канона православне Цркве. 
Био је један од тројице великих јерараха просветитеља тросунчног 
божанства заједно са светим Јованом Златоустом и Григоријем 
Богословом. Био је тај кога је Црква назвала Великим који је назив 
дала веома малом броју светитеља и он је тај који треба да буде 
светли пример нама који живимо у време опаке јереси екуменизма. 
Био је онај који се није колебао никада нити је правио компромисе 
на рачун вере православне. Треба и ми данас на њега да се 
угледамо. Мислим преосвећени да нама не фали данас ни наука 
светих Отаца ни Светога писма али нам фали воља наша да 
следимо те примере и да тако живимо у нашем времену. Зато се 
врло често саглашавамо са савременим начином живота, са 
посветовњачењем у Цркви и са самом јереси. Нека би дао Бог да 
нам светитељи ови буду примери, да нам Господ дарује снаге да се 
на њих угледамо. Помолите се преосвећени да и ово будуће време у 
које данас улазимо са Новом годином да нам буде време покајања и 
исправљања живота нашега. Ово покајање да нас прати целога 
живота и да нас Господ удостоји да се упокојимо као православни 
хришћани. Тако ћемо имати наду да ћемо кроз покајање и ми 
заслужити живот вечни за шта се помолите за нас а и ми за вашу 
духовну децу којој и ми припадамо из Грчке. Овога пута вас 
позивамо да поново дођете и код нас доле у Грчку да нас и тамо 
благословите. Да вас виде и они који прате ваш живот овде и прогон 
кроз који пролазите. Молите се Богу да нас кроз покајање Господ 
удостоји Царства свога. Амин. 


