
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Благодат Светога Духа данас нас сабра са свих страна 
браћо и сестре да прославимо новога, новопројављенога 
угодника Божијега преподобног оца нашег Јустина 
Ћелијског. Сабрали смо се овде у овој светињи која је 
посвећена његовоме имену. Ово је друго место у нашој 
отаџбини где се преподобни Јустин свечано прославља. 
Прво место је тамо где је његов свети гроб у манастиру 
Ћелије, а друго место је овде у овом манастиру 
преподобног Јустина где је његов дух. Јер нема сумње да је 
он данас овде са нама присутан али ни из Ћелија није 
одсутан. Његова благодат, његова молитва, његово 
заступништво пред Богом покрива све оне који га поштују, 
који га призивају, који му се моле. А преподобни Јустин 
Ћелијски који се упокојио у Господу пре тридесет и пет 
година, он је такорећи наш савременик.  

Многи од нас њега знају и познају лично а многи, да не 
кажем сви, су чули о њему и од њега многе ствари, многе 
поуке, многе речи јеванђелске које је он проповедао за 
време свога живота на земљи, јер његово име мирско било 
је Благоје, а Благоје значи блага вест, радосна вест. Он је 
био радост својим родитељима али је био и радост целом 
роду српскоме. Касније као монах добио је име Јустин али 
се родио на Благовест зато је добио то име, и упокојио се на 
Благовест седамдесетдевете године браћо и сестре. И тиме 
је његов цео живот обележен између Благовести дана 
рођења и Благовести дана упокојења. И цео његов живот је 
био благовешћење јеванђеља Христовога.  

Од целога живота свога, све што је говорио, све што је 
писао, све што је радио радио је да би Господа Христа 



проповедао да би Његово име пронео кроз наш народ а и 
много много шире. Јер отац Јустин је познат не само у 
нашем српском народу он је познат широм православнога 
света па и међу онима који нису православни, и они знају 
за оца Јустина, знају за његове књиге, за његове беседе, за 
његову догматику, за његова тумачења Светога Писма, за 
његова Житија Светих, све је то он оставио. Јер он је цео 
живот свој посветио Богу и служби Богу и његовим 
угодницима. Зато је будући гоњен и прогањан још за 
живота овде на земљи, он је нашао мира у манастиру 
Ћелије после рата, и тамо је у пустињи ћелијској, у тишини 
и молитви превео житија свих светих угодника Божијих у 
дванаест томова, у дванаест књига и то је Богу хвала 
доступно целом нашем народу који жели да се упозна са 
дивним примерима како се вера православна штити и 
брани, и како се за веру живи и за веру страда када је то 
потребно.  

Отац Јустин је браћо и сестре наш учитељ заједно са светим 
владиком Николајем који је био његов професор а овај 
његов ђак, њих двојица су испунили историју Српске цркве 
у двадесетом веку и почетком двадесет и првога века. Оно 
богатство које су ова два светитеља Божија оставила 
нашем народу је непроценљиво. Нема тога блага, нема те 
цене којом би се то могло проценити и откупити. Зато смо 
ми Богу благодарни на овом дару Божијем који нам је дао 
кроз ову двојицу угодника својих – владику Николаја и 
преподобног оца Јустина.  

Данас је његов свети празник, данас смо пресекли колач у 
његово име и његову част и данас су били домаћини, 
поред манастира овде, Слађан и Ивана Арсић из Београда. 
За идућу годину су се већ јавили Владимир Вукојевић из 



Београда и Саша Аксић из Грачанице са Косова и 
Метохије, јер тако је отац Јустин увек својим животом, 
својом науком обухватао све крајеве српскога народа, а 
посебно је говорио и проповедао о Косову, о Косовском 
јеванђељу, о јеванђељу светог кнеза Лазара сводећи га на 
само једну реченицу – све за Христа, Христа низашта.  

Дакле, све се може жртвовати ради Господа Христа али 
Њега ни ради чега не смемо жртвовати или се Њега 
одрећи, или Његову веру кварити и мењати и прилазити 
другим учењима која нису православна него да следимо 
пут оца Јустина онако као што је он ревновао за веру 
православну и нама оставио и науку и пример да и ми 
тако поступамо браћо и сестре у животу нашем, да тој вери 
учимо нашу децу и омладину и да тако служећи Богу у 
овоме животу када пођемо одавде да нас Он прими у 
Царство своје небеско тамо где је Он после свога вазнесења 
се узнео и сео с десне стране Бога и Оца, да нас Он прими у 
Царство своје и удостоји нас да и ми са свима светима, а 
пре свега са владиком Николајем и оцем Јустином, 
славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све векове и сву 
вечност. 

 

Амин. 


