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Данас имају мобилне, паметне телефоне, имају интернет, имају

телевизије, имају триста других чуда и покора којима се баве, а све их то

одвлачи од њиховог корена, од познавања својих предака и од дужности

њихове према будућности Србиновој. Каква је дужност сваке генерације,

народа? Да чува оно што је добила од старих, од предака својих – да чува

и сачува и да то преда млађим поколењима у аманет, да и они чувају и

предају даље. Ако је неко оставио дукате, злато, у наследство деци, деца

треба да те дукате очувају и дају својим наследницима, тако да се Српска

земља у духовном, националном и економском погледу развија и иде

напред. Без тога Црква и Србија остају празне: све што је школовано, све

што је паметно, све што је способно – оде у бели свет. Зашто? Не зато што

они то воле, него зато што им мајка Србија, односно режим који влада у

њој – ево већ седамдесет и више година, не стварају могућност да раде и

поштено од свога рада живе. Данас та средства информисања отварају

очи младима: виде како се живи на Западу, у Европи, у Америци, у

Аустралији, то пореде са својим стањем овде у Србији, и у њима се рађа

идеја, да и они крену у тај бољи свет; а кад оду тамо онда нису понели

своје корене у себи и зато се тамо лако однарођују, отуђују, заборављају

чак и свој језик – и прве генерације, о другим и трећим генерацијама да

не говоримо. Мало је деце наших расељеника која знају српски. Зашто?

Зато што њихови родитељи не говоре српски. Они који хоће да своју децу

васпитају како треба – они у кући говоре свој матерњи језик и деца су



дужна да га говоре и знају. На улици, у школи, наравно, говориће језик те

земље, у којој се са својим другарима играју, уче и тако даље, али српски

језик се у кући учи, у породици, од родитеља и сродника. Данас тога

нисмо свесни, чак ни овде у самој Србији, ја мислим да нема више од 5

посто оних који знају своје писмо, ћирилицу, да читају, још мање да пишу:

све смо заборавили, од свега смо се удаљили. И докле ћемо тако ићи и

где ћемо тако стићи? О томе морамо сви да мислимо, и да се на нашим

дивним гуслама, на јуначким песмама, духовношћу нашег народа,

духовним песмама Владике Николаја, књигама Оца Јустина, васпитавамо

духовно и да се припремамо за Небеско Царство, као што су се Свети

Кнез Лазар, његови витезови и његова војска определили за Царство

Небеско, „јер је земаљско за малена царство, а Небеско, увек и довека.“

Таква је и ова песма оца Драгише и многе, он их зна много – немамо

времена, нити он има снаге да нам све то пева и говори, али постоје

књиге још увек где то можемо да нађемо, да се душа наша и срце наше

разгоревају, истинском љубављу према својој отаџбини, према нашим

Светим Прецима, не мрзећи никога око нас, али чувајући и волећи себе и

своје.


