
Христос се роди! Ваистину се роди! 
 
Ово је једно велико и пријатно изненађење. Јесте Божић дан и празник 
радости, и јуче био и данас, и биће и наредних дана, али ово је заиста једно 
изненађење које нисам очекивао, јер бих се ја припремио некако мало боље 
за овај сусрет, али штa је - ту је. 
 
Ја знам да сте ви овде окупљени покренути љубављу, покренути жељом за 
чување онога што нам је свима најсветије, а то је жељом за чување нашега 
Светога Православља, онога што је Свети Сава усадио у срце наших предака 
и што се покољењима преносило до данас. А Свети Сава се напајао на 
изворима хришћанства - у Светој Гори, у Светој Земљи у Јерусалиму, у 
Витлејему, на Синају - тамо где је Бог ходао, где се Бог јављао Мојсију и 
народу јеврејскоме, тако да је он црпео те изворе праве вере и донео у нашу 
мајку Србију. 
 
Данас многи покушавају да нам измене то предање, ту Веру Светоотачку, 
оно што су Апостоли примили од свога Учитеља, што су предали својим 
наследницима, Светим Оцима, и што је утврђено Светим Васељенским 
Саборима. Ја сам знао да је Чачак одан тој Вери и данас то видим и на делу. 
 
Нека би дао Бог молитвама Светога Саве и свих угодника из рода нашега, до 
Светог Владике Николаја и Оца Јустина, да останемо на томе Путу 
Светосавском, да очувамо ту нашу Богом предану Веру, и да је предамо 
нашим млађим покољењима, нашој деци и омладини, како би та Вера живела 
у нашем народу док је сунца и док је месеца. 
 
Са тим речима ја вам се захваљујем на овом изузетно пријатном дочеку за 
који нисам знао да се припрема и још једном вас поздрављам са Мир 
Божији! Христос се роди! Ваистину се роди! 
 
Дај Боже да догодине дочекамо у нашем царском Призрену и на нашем 
слободном Косову и Метохији. Амин. Боже дај. Живели! 


