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У име Оца и Сина и Светога Духа!Ја сам одредио њега да каже неку реч, а он је одредио мене да и јакажем неку реч. Хвала на тим речима, мало ме је можда превишехвалио него што треба, него што има места за то, али хвала му. Он јеговорио о својим осећањима, а је не би имао ништа нарочито дакажем, сем да изразим радост и благодарност Богу што смо се овакоокупили у овом светом дану, на овом светом месту, у оваквом броју.Знам да је требало да буде више нас овде, али како је ко могао, тако јеето било. Ја би само да подсетим све вас на речи Псалмопевца Давидакоји каже: Се, аз и дјети, јаже ми даде Бог. Тако сте и ви моја деца иБогу хвала што вас је даровао, нарочито у овоме тешком и смутномвремену. Једна ласта не чини пролеће – али када нас је више онда тонешто значи.Нека да Бог да се ово стадо Божије умножава још више и да сеучвршћујемо у коренима вере наше православне у ономе што су намСвети Оци предавали и оставили у аманет, да то сачувамо и даодржимо, али и да млађе који нам прилазе и долазе томе научимо. Онје поменуо – кад ја одем, наравно, оно што би желео за овога живота,то је да буде онако као што кажу Свети Оци: „ Добар син се познаје уодсуству оца.“ И кад ме не буде било, кад буде Божија воља, ви ћетебити и треба да будете оно што сте и сада: и верни и ревносни иодани ономе духу којим смо живели овде заједно на земљи. Нека да



Бог да тако буде, да то буде знак препознавања монаштва Епархијерашко-призренске, некада на Косову и Метохији, а сада у егзилу. Некавас Бог све благослови, и да се молимо једни за друге, ја вас помињем,знам да и ви то чините, тако да заједно идемо истим путем, ка истомециљу. А Господ нас чека на крају тога пута, да свакоме да оно штоодговара његовом труду, његовом животу, овде на земљи. Нека јесрећна Слава свима вама који славите и који не славите и који стедошли, Свети Николај Чудотворац, да он буде свима помоћник, углед,путовођа, на путу у Живот Вечни и Царство Небеско.  Амин.


