У име Оца и Сина и Светога Духа!
Нека је срећан данашњи празник, имендан игуманији Сари, мати Гаврили и свима
вама, браћо и сестре, који сте дошли на ово славље. Свака молитва Господу, сваки дан,
сваки празник јесте, у ствари, прослављање Имена Божијега. Али, уједно, и свакога дана
ми добијамо поуке од светитеља које тог дана прослављамо, који нас својим примером
упућују како треба живети овде на земљи ради Царства Небескога и који нас штите својим
светим молитвама.
Данашње Свето Јеванђеље, чули сте, говори једну обичну причу из живота, причу о
десет девојака, коју Господ једном приликом изрече, које пет од њих, вели, бише мудре, а
пет луде. Пет мудрих, пет лудих. И чули сте даље шта је било. Све су оне са својим
упаљеним свећама, или светитељкама, изашле на сусрет Женику. Али, пошто је Женик
каснио, пет од њих, све су у ствари задремале и поспале, али кад дође Господ и настаде
вика: „Ево Женика, излазите Му у сусрет!“ Онда устадоше ових десет девојака, упалише
своје светиљке и украсише. И сад се догађа нешто необично. Оних пет, које су назване
лудима, обраћају се оним другим пет девојака и траже од њих уља за њихове светиљке, јер
се вели наше светиљке гасе. А ових пет мудрих, које зато и јесу мудре, мудро одговарају:
„Да не би недостајало и нама и вама, боље идите па купите себи код продавца.“ И оне
отидоше да купе. И то показује колико су биле луде, јер у том моменту, у поноћ, где ће да
нађу продавницу, продавца и док оне врате се већ је све завршено. Тако се и десило. Дође
Женик и оне које су спремне уђоше са Њим у дворану где се свечаност одржавала и врата
се затворише, каже. Онда дођоше оних других пет девојака, које су нашле негде уља и
почеше да лупају на врата и да вичу: „Отвори нам, отвори нам!“ А Женик одговара:
„Заиста вас не познајем.“ И нису, остале су изван затворених врата. И Господ завршава
Своју дивну причу: „Стражите и молите се, јер не знате часа и дана у који ће Син
Човечији доћи“.
И, тако, ова дивна прича нам говори да сви ми хришћани, сви смо ми добили по
једну светиљку, онда кад смо примили Свето Крштење. Светиљка наша јесте, у ствари,
наша душа која је помазана Духом Светим. А уље? Шта је уље? То је наш труд кроз
живот, наша добра дела, наше молитве, наше милостиње, наше држање вере праве,
држање Заповести Божијих. То је уље за ту нашу светиљку. И они који то држе, који се по
томе владају, они сврставају се у оне мудре девојке. А они који су немарни и после
Крштења настављају да живе у гресима својим, настављају да чине грехе а да се не кају,
настављају да пакосте другима, да оговарају, да пакосте, да завиде, да се горде нечим у
животу своме, они остају без тога уља. А дан свадбе, то је дан када дође Господ други пут
на земљу да свакоме даде по делима његовим. То је дакле дан Страшнога Суда, када ће
Господ судити свакоме према његовим делима. И они који су држали се правила живота
хришћанскога, они ће ући у Царство Небеско, а они који нису то чинили остаће изван
закључаних врата Царства Небескога. То је пример који нам данас упућује преподобна
мати Сара Мисирска, која је цео живот свој провела у стицању тога уља за своју светиљку
и тако припремила своју душу за Господа свога и зато је Господ и њу прославио и она се
данас слави у свим православним храмовима широм света, не само овде него и у осталим
храмовима, она се помиње, она се слави данас.
А Архангел Гаврило? Шта о њему да кажемо, чије име носи мати Гаврила? Он је
један од великих архангела Божијих, слуга Божији, који је увек био спреман да врши вољу

Божију. Он је био тај који је вољу Божију објављивао људима, преносио добре вести и
штитио оне који се њему моле. Он је тај који је и Светој Дјеви Богородици благовестио да
ће родити сина, Господа нашега Исуса Христа. И много пута у историји Цркве Божије он
је посредовао између Бога и људи. Он је један од ретких анђела чије име знамо, чије је име
сам објавио: „Ја сам Гаврило који стоји пред Богом.“ Тако је рекао и старцу Захарији када
му је јавио вест о рођењу Светог Јована Претече.
Нека би Свети архангел Гаврило и нас данас овде сабране и цео наш народ ставио
под своје крило и заштиту. Нека би његова молитва била свима нама помоћ и заштита.
Нека би нам пример преподобне Саре био пример за углед како бисмо и ми живећи овде
на земљи постали достојни Царства Небескога, тако када пођемо одавде да се нађемо тамо
у Царству Божијем и да тамо са њима и са свима светима славимо Оца и Сина и Светога
Духа кроза све векове и сву вечност. Амин!

