
Христос воскресе!  

Добро дошли, браћо и сестре, да саборујемо, да празнујемо, да се радујемо и да све 

чинимо у славу Божију као и Свети преци наши, Свети Сава, Свети Немањићи и остали из 

рода нашега. И Свети Немањићи су саборовали, саборовали, славили једнога Бога у Три 

Лица, Пресвету Тројицу. Свети Сава је идући по стенама светогорским као млади 

кнежевић, својом кнежевском крвљу залио стене светогорске, поквасио стене светогорске. 

Босоног је тамо ишао, подвизавао се, трудио се и тамо се задојио чистом вером 

православном, вером светоотачком, вером пророчком, вером Светих мученика, Светих 

угодника, вером православном, чистом вером, живом вером у живога Бога. Свети Сава је 

све ово нама оставио и нас благословио да овако чинимо, да чинимо све у славу Божију и 

правду Божију и да милост Божија и правда Божија и благослов Божији и благослов 

Светога Сава почива на нама.  

То се трудимо, зато сте дошли да празнујемо, да саборујемо, да се радујемо, да 

чувамо свету веру нашу која нам је предата од светих Божијих људи. Имамо тај велики 

дар, тај небески дар - веру православну. Имамо ту велику част али и још већу обавезу да 

живимо по тој вери и да је сачувамо чисту и неокрњену и да је предамо деци нашој, 

потомству нашем. Окупили смо се овде да се боримо против сваке јереси и против сваке 

лажи. Свети Оци, Седам Светих Васељнских сабора борили су се против различитих 

јереси, борили се и изборили се. И ми се боримо у ово време сада, и ми носимо своје 

бреме и по моћима својим, боримо се и ми против једне страшне јереси која садржи сваке 

друге јереси у себи. Та лаж сатанска, та обмана сатанска садржи се у тој јереси и она 

садржи све друге јереси. И Свети Ава Јустин Ћелијски који председава данас овим 

сабором нашим и благосиља нас, он је то назвао свејересју екуменизма. То је 

псеудохришћанство, лажно хришћанство, а ми се трудимо да будемо истинити хришћани, 

да живимо у истини, у светом предању. Оставио нам је Свети ава Јустин  Ћелиски то  

свето предање православно богословско. Оставио нам је и књиге своје и беседе своје и 

благослов свој. И ми се зато окупљамо и зато славимо и зато се радујемо. Огањ Божанске 

ревности да живи у свима нама, ако Бог да, као и у Светим прецима нашим. Свети Ава 

Јустин Ћелијски се Богу молио и Бог је у њему објединио и дао му је веру Аврамову, 

ревност Илијину, кротост Мојсијеву, покајње Давидово. Све је то он спојио у својој 

личности, у својој светој личности спојио је Свети ава Јустин Ћелијски све те врлине, све 

те божанске врлине. Оставио нам је Житија Светих, оставио нам је богословске књиге, то 

богословље тако бистро, тако чисто ко планински поток и бистрије. Свет ава Јустин 

Ћелијски председава овим сабором и благосиља нас.  

Данас у попразништву Васкрса поздравили смо се овим општим и најрадоснијим 

поздравом, али ми данас се налазимо у петој недељи после Васкрса. Недеља је о слепом. 

Господ је отворио очи слепоме од рођења, онда му је отворио и духовни вид. Нека би 

благи Господ, заједно са свим Светим угодницима које славимо, отворио и духовни вид 

српском народу, да прогледамо, да видимо, да гледамо као што су Свети гледали, као што 

су гледали Свети апостоли, као што су гледали Свети пророци, да у Духу Светом живимо 

и гледамо и будемо истинска чеда православне свете цркве српске, православне цркве 

Божије, да будемо истинска чеда, истински служитељи, да ревнујемо, да славимо, да се 

трудимо, да се боримо. Прегаоцу Бог даје махове. Чули смо како је Свети ава Јустин 

Ћелијски се трудио и како га је Бог наградио. И ми се трудимо према моћима својим да 



све ово испоштујемо што нам је предато од Светих предака наших, да испоштујемо, да 

славимо Бога, једнога Бога у три Лица, Пресвету Тројицу, са свим Светим Анђелима и са 

овим Светим угодницима које сам поменуо, са светим мученицима, исповедницима вере 

православне који су крвљу својом запечатили ово исповедање. Тако да нас Бог благослови 

да и ми будемо препознати као истински хришћани који верујемо живом вером у живога 

Бога. И кад пођемо одавде, да нас Господ препозна и призове и прими у Царство Своје 

Небеско где ћемо и ми славити једнога Бога у три Лица, Оца и Сина и Светога Духа кроза 

све векове и сву вечност. Амин.  

Бог вас благословио и свако добро даровао! 


