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Ви знате браћо и сестре која је највећа радост у једној породици. То 
је долазак принове. Када се роди дете, онда се сви у породици 
радују, а нарочито деца ту у породици јер добијају новога брата или 
сестру. Па ето, ја бих желео да са вама поделим ту радост.  

Пре две недеље у Америци добили смо још једну бебу, то јест једну 
катакомбу. Ви сте добили сестру, а сви смо добили благослов 
Божији. Јер, као оно зрно горушичино о којем говори Господ у 
Јеванђељу, то је јако мало, ситно семе, па кад се посеје у земљу 
никне, израсте велико дрво да и птице могу у њему да праве гнезда. 
Тако је почело и код нас. Ово је, где смо данас, друга наша 
богомоља, прва је била у Љуљацима, као оно мало горушичино 
зрно, а ево разрасло се у Србији, има нас око тридесет сада 
катакомби, али почело је да ничу и ван граница Србије. Подигнута, 
основана је једна катакомба пролетос у Босни, близу Бања Луке, 
једна у Бечу, у Аустрији, и сада ево хвала Богу, и у Америци је 
створена једна катакомба.  

И тамо има браће наше и сестара којима је стало до Праве Вере, који 
желе да служе Богу и светом Сави онако као што су наши преци 
служили. Да се Богу моле на исти начин и да тако васпитавају и 
своју децу. И зато су они тамо понели велику жртву да дође до 
отварања те катакомбе, и то се по благослову Божјем десило 
тринаестог септембра. И ево, да вам кажем да су тамо остала два 
наша монаха, отац Дамјан, кога сви знате, као ђакон што је био овде 
дуго са мном, и отац Андреј, бивши овде искушеник Миљан, можда 
и њега многи знате. Они су сада у Америци, то мало горушичино 
зрно, са надом и благословом Божијим да се и тамо шири то дрво 
гранато, да што више нашег народа обухвати и да наш народ има 
где да нађе искру светосавске вере. Ето то сам желео да вам 
саопштим, да са вама поделим радост.  


