
У име Оца и Сина и Светога Духа 

Благодат Светога Духа данас нас сабра браћо и сестре у овоме светом 
и дивноме храму да заједно прославимо његову прву славу, да се 
заједно Богу помолимо и милост од Бога измолимо и прославимо 
наше дивне светитеље из рода нашега, светитеље и просветитеље и 
учитеље који су род наш учили правој вери коју су проповедали свети 
апостоли и свети Оци.  

Данас је толика радост браћо и сестре да недостају речи којима би се 
то могло исказати. Јуче је овај храм освећен, јуче је посејано једно 
зрно горушичино овде о коме је Господ говорио у Јеванђељу, да то 
мало зрно кад порасте буде велико дрво у коме птице небеске свијају 
гнезда своја. И то мало зрно горушичино које смо ми јуче посејали 
овде на овоме светоме месту, данас је већ донело обилне плодове. Не 
само оволики број народа што се сабрао него је ово место испуњено 
благодаћу Духа Светога.  

Данас, добили смо једног новог служитеља Божијега; синоћ смо 
замонашили брата Андреја а данас рукоположили у чин свештеника 
брата Стефана из Канаде. Дакле, ово је данас сабрање нашега народа 
са читавог америчког континента, из САД и из Канаде. То је нешто 
што само Божија благодат може да учини. А до ове катакомбе, до ове 
цркве се дошло такође само по благослову Божјем и по вољи Божијој.  

Многи су се трудили да се ово место припреми за данашњу 
свечаност, за данашњи дан. Колко се ко трудио то је Богу познато, 
нећемо овде истицати никога сад, јер сви сте ви на неки начин 
допринели. Неко радом, неко прилозима, неко молитвом, неко 
добром жељом. И данас који сте дошли овде ви сви учествујете у 
ствари, у утврђивању овога храма Божјега који постаје и који ће 
остати, ако Бог да, светосавско огњиште у овом беломе свету на коме 
ће се наш народ моћи огрејати кад год му то буде потреба духовна 
налагала. Шта даље рећи, Господ је милостив; Он је даровао нама 
таквога вођу и такве учитеље и просветитеље које данас славимо. Они 



су наш народ учили оној вери која спасава, која води у Царство 
небеско.  

Данас нажалост многи ту веру покушавају да искваре, да измене, да 
уведу неке новотарије своје, да утопе наше светосавско православље у 
неку јерес екуменизма. То је баруштина од многих и многих јереси 
сачињена и тамо желе многи и нашу свету Цркву да утопе у то. Али 
Господ је тај који брине о свему. Он је рекао да његову Цркву ни врата 
пакла неће надвладати. Дакле, Црква Божија ће увек остати светла и 
чиста, невеста Христова као што је Он њу основао и створио. А они 
који нагињу на друге стране, који уводе друга учења, друге вере, који 
се колебају у својој вери, они самим тим себе одлучују и одвајају од те 
свете православне Цркве.  

Нека Господ буде милостив и њима и нама, нека их поврати на пут 
светосавски, на пут светих Отаца, на пут који води у живот вечни у 
Царство небеско. А ми који смо се овде сабрали и који ћемо се овде 
сабирати, како буде време пролазило ја верујем да ће све више овде 
народа долазити, да се трудимо да држимо веру своју православну 
али и да живимо по тој вери. Јер вера без дела је мртва кажу свети 
апостоли. И вера сама не спасава него вера са добрим делима. А и 
добра дела сама без праве вере незначе ништа. Једино то двоје 
спојено – права вера и права дела, православље и право делање то је 
оно што нам омогућава спасење душама нашим. Трудимо се у томе 
браћо и сестре, учимо тој вери нашу децу и омладину да има на коме 
да остану ове наше светиње. Да остане крсна свећа да се пали у 
нашим домовима и у нашим храмовима и да тако благослов Божији 
буде на нашем народу и у нашем народу до свршетка и века. А ми да 
припремамо себе да када пођемо одавде да се и ми нађемо тамо у 
Царству Христовоме где се налазе данашњи наши светитељи, 
учитељи и просветитељи, на челу са светим Савом и осталим који су 
после њега Богу угодили, да и ми са њима и са свима светима 
славимо чудесног Господа Христа са Оцем и Духом Светим у све 
векове и сву вечност. Амин.       


