
Беседа  на ЂУРЂЕВДАН 
 
    Сабрасмп се данас , кап штп су се сабирали и први хришћани 
на грпбпвима свпјих мученика, кап штп су се сабирали и  наши 
преци ,  да пдслужимп свету Евхаристију и да се ппмплимп 
Гпсппду Бпгу и светпме Гепргију , великпм угпднику Бпжијем 
.Какп је лепа наша вера ! Евп 2000 гпдина је прпшлп , а ништа се 
није прпменила . Истп пнп штп је Христпс предап аппстплима , а 
аппстпли свпјим ученицима , неппвређенп је сачуванп дп дана 
данашоег . Истина , више не пишемп на папирусу и пергаменту , 
већ кпристимп рачунаре , више не кпристимп кпое и кпчије за 
превпз , негп имамп савремена средства , али суштина и срж 
наше вере пстале су исте . 
 
    А та срж се пткрила и у живпту и мученичкпм страдаоу светпг 
Ђпрђа . Неппсредни ппвпд за страдаое светпга билп је тп штп 
није хтеп да принесе жртву лажнпм бпгу Апплпну  и да се 
пдрекне Христа . Цар Дипклецијан , разпчаран збпг тпга штп је 
један пд оегпвих најмлађих и најбпљих пфицира, трибун 
Гепргије -  хришћанин, ппкушавап је првп да га дарпвима 
ппдмити , пбећавајући му власт и бпгатствп акп се пдрекне 
Христа и ппклпни се лажнпме бпгу . Када у тпме није успеп , 
удари га  љутим мукама и на крају нареди да га ппсеку мачем . 
Али , оегпва смрт била је уље кпје је распирилп ватру вере у 
душама мнпгих . 
 
    Свакп време има свпг Дипклецијана и пнај чпвекпубица пд 
искпни искушава данас и нас , кап штп је некада искушавап и 
светпг Ђпрђа , кап штп је искушавап и сампга Бпжијег Сина у 
пустиои . Јер оегпв је циљ да се хришћанин пдрекне свпје вере 
и уместп Твпрцу да се ппклпни твпревини и уместп вечним 
Живптпм да се причести вечнпм смрћу .Такп је и данас . 
Хришћани се искушавају крпз сласти и уживаоа пвпга света , а 
када ђавп не успе крпз тп да их придпбије , ппштп нема 



стрпљеоа ни смиреоа ,  пнда ппдиже на оих сву тпталну 
државну силу и такп ппчиое прпгпн . 
 
    И у једнпм и  у другпм случају треба да ппкажемп гепргијевску 
веру , да се првп у себи пдупремп пнпј аждаји кпја се 
симвпличнп приказује на икпнама , па ћемп лакп пдплети и свим 
сппљашоим искушеоима .Да узмемп штит вере , кацигу наде , 
пклпп љубави ,мач и кппље ревнпсти , да се пбучемп у свепружје 
Бпжије за бпрбу прптив зла . У тпј бпрби нека нам свети Гепргије 
буде ппмпћник и сатрудник . Амин . 
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