Браћо и сестре у Христу,
На данашњи дан 326. године царица Јелена, мајка цара Константина,
пронашла је у Светој земљи Часни Крст на коме је распет Исус Христос. Патријарх
Макарије је поставио крст на једно узвишење (уздизање – воздвижење). Каква
симболика да баш на данашњи дан, посвећен Воздвижењу Часног Крста
утемељујемо идеју око које смо се данас овде окупили, колонију „Крст патријарха
Павла“.
И ми данас, на овај празник, узносимо прве ручно рађене крстове у славу и
част патријарха Павла.
Идеја за колонију „Крст патријарха Павла“ се родила када сам почетком
2015. године изразио жељу да направим штап за колонију „Пастирски штап
патријарха Павла“ која постоји у оквиру Сабора фрулаша у Прислоници. Писмо
које сам послао на неколико адреса у Граду Чачку, у којем сам изразио идеју,
једино се одазвала ЈУ Туристичка организација Чачка која је то одмах уврстила у
свој програм за 2016. годину, на чему им се искрено захваљујем, а посебно
директору Драгомиру Савићу.
У Светом Писму је речено „Ко хоће за мном да иде нека се одрекне себе и
узме крст свој и за мном иде“. Крст је темељ наше вере, нешто најсветије, нешто
без чега не би било ни Васкрсења. Без крста, Голготе и живота по Јеванђељу нема
васкрсења, нема Царства Небеског. А циљ овоземаљског живота јесте Царство
Небеско. И стално постављамо питање како до њега? Следећи Христов пут, живети
по Јеванђељу!
Патријарх Павле је узео свој крст и кренуо за Христом. Он нам је показао
како би ми требали да поступамо, да следимо Христов пут, да живимо по
Јеванђељу како би себи обезбедили место у царству Оца и Сина. Он нам је то
показао својим овоземаљским животом чега смо и сами сведоци. Њега нам је
послао Отац да нам покаже да је могуће следити пут Сина. Као што је Христос веза
између Бога и људи, тако је и патријарх Павле веза између Христа и људи.
Ово је начин да приношењем и уздизањем крстова њему у част и њему у
спомен, баштинимо вредности његовог живота и дела, да показујемо и нама и
другима диљем Српских земаља и уопште хришћанском свету и другим верама
како треба Богоугодно живети ради вечног мира и благостања на Земљи.
Зашто сам инсистирао да се установи колонија „Крст патријарха Павла“
овде у Чачку. Поред наведеног у прилог томе су и чињенице да је патријарх Павле
као искушеник боравио у манастиру Вујан у Прислоници код Чачка, манастиру
Тројице на Овчару, а да се замонашио у манастиру Благовештење овде у Овчар
Бањи и да се сам бавио резбарењем. Направио је и крст који се данас чува у
манастиру Вујан – Вујански крст патријарха Павла.
Ако би, а надам се да хоће, уз Божију помоћ, колонија заживела, број крстова
би се из године у годину повећавао. Тако би, једнога дана, Чачак постао једино
место у Васељени које би имало највећу колекцију крстова украшених идејама
уметника, не само из Србије и других Српских земаља већ из целе православне
Васељене, а зашто не и из целог хришћанског света. Тако би смо организовали и
изложбе крстова овде у Чачку, у манастирима и диљем Србије и Српских земаља и
свугде у свету где нас има ширећи тако и мисао и дело патријарха Павла.
Колонија „Крст патријарха Павла“ са крстовима који ће доћи, могла би
једнога дана да прерасте и у манифестацију „Дани патријарха Павла“ баш овде у
Чачку јер за то постоје чврсти аргументи.

На крају, користим још једном прилику да вам се искрено захвалим на
подршци, ТОЧ и директору велику захвалност без чије основне подршке ми ово не
бисмо чинили данас. Хвала жирију и вама који сте направили прве крстове
утемељиваче ове колоније уз позив руководству града Чачка да ову колонију
уврсти у свој програм за наредну годину.
На многаја љета!
Живели!
На дан Воздвижења Часног Крста - Крстовдан (27. септембар) 2016. године
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