
Ево, после овако лепих говора и песама, да и ја кажем коју реч. Да се захвалим
браћи архијерејима који су овде са мном, часним и преподобним оцима, часним
монахињама и свима вама браћо и сестре, сродницима, пријатељима, доброчинитељима.
Данас је, ово радостан дан за мене, а верујем и за све нас, што нас је Господ окупио у
овако лепоме броју и поводом овога нашега скромнога славља.

Чули смо од владике Максима како је ово грађено и зашто је грађено, те је данас
било освећење новога конака и званично усељење нас који ћемо у њему живети. Господ је
тако хтео, Господ је благословио, и ми смо пре свега Богу благодарни, а онда и свима
онима који су на било који начин допринели да се ово дело Божије успешно заврши. Овде
имамо пријатеља са разних страна, из близа и из далека, имамо из иностранства, имамо из
Беча, имамо из наше драге Грчке, имамо овде и њих, они који су нам верни и одани били
кад год смо ишли у Грчку они су нас братски примали и свесрдно нам помагали. Ја се
посебно захваљујем брату Теодору Накосу и његовој супрузи Христини који су данас овде
са нама. Нека им Господ дарује и узврати сваким небоземним добром за ово што су
учинили и што чине. Користим прилику да за њихова добра дела, која су до сада показали
према нама и нашој Епархији, предам ову захвалницу добротворима Христини Накос из
Волоса из Грчке. Да ли је ту Христина? Нека приђе да прими ову захвалницу. Ово је знак
пажње и љубави. Радовао бих се да можемо више да им узвратимо за њихова добра дела,
али ако ми не можемо, молимо се Господу да то Господ учини. И свима вама браћо и
сестре који сте дошли нека Господ стоструко узврати сваким својим благословом и да и ви
и ваши сродници и ваши пријатељи добију благослов Божији, благодат Божију за живот
по вери православној, и за очување наше православне вере да бисмо живећи по њој
удостојили се да будемо примљени у Царство Небеско тамо где је Свети Владика Николај
одавде из Лелића и Преподобни Јустин Ћелијски такође одавде.

Да и ми са њима будемо тамо, да наследимо живот вечни и са свима светима да
славимо Оца и Сина и Светога Духа, Тројицу јединосуштну и нераздељиву, кроза све
векове и сву вечност. Амин. Бог вас све благословио.


