
У име Оца и Сина и Светога Духа!

Нека је благословен Бог, браћо и сестре, који нас је окупио данас у овом светом
манастиру да прославимо славу његову, заштитника његовог Светог архангела Гаврила и
остале небеске бестелесне силе. Протеклих пет година ову славу смо прослављали у
скромним условима, у приватним кућама, онако како смо морали и како смо могли. А ево,
данас, Господ нас је окупио у овом предивном конаку, у овој предивној капели. Господ је
благословио ову братију овим прелепим богослужбеним местом да надаље у њему Богу
жртву приносе. Ето, њихов труд, њихово богољубље, њихова вера, њихова борба за
чистоту вере, њихово трпљење крунисано је овом прелепом капелом. Тако је увек било,
без жртве нема ничег великог. То се и сада показује. Принели су жртву трпљења, вере и
љубави и добили ово предивно богослужбено место, веће чак и од оног којег су имали у
Светим Архангелима царским, пре пар година. Таква је милост Божија, таква је благодат
Божија. Тако Господ узвраћа онима који Га љубе свим срцем и свом душом.

Данас, браћо и сестре, прослављамо Светог архангела Гаврила. Његов спомен још
једном је у години, а то је одмах после Благовести, 26. марта по старом календару. А данас
се прослављају његова јављања и чудеса која је он починио у историји рода људскога.
Свети архангел Гаврило се много пута јављао људима. Он се најпре јавио Светом пророку
Мојсију, поучио га како је Бог створио свет и све оно што је записано у Књизи Постања.
То је Свети пророк Мојсије чуо управо од њега, од архангела Гаврила, записао и пренео
људима. Свети архангел Гаврило се јављао и Светом пророку Данилу откривши му тајне
будућих царстава, откривши му и рођење Спаситеља света од Пречисте Дјеве. Јавио се и
Светом пророку Захарији, оцу Светог Јована Претече, јављајући му да ће се од њега
родити Претеча Господњи. Отац Захарија није поверовао па је од светог архангела био
кажњен немилом. Јављао се Свети архангел и Светој Ани, мајци Пресвете Богородице,
благовестећи да ће она родити кћер која ће бити мати Спаситеља нашег Исуса Христа.
Јављао се и Пресветој Богородици много пута у храму јерусалимском. Пресвета
Богородица је са њим разговарала као са другом својим. Ето, таква је била чистота њена,
ангелска чистота, да са ангелима разговара. Он јој се јављао док је и у Назарету била,
благовестећи да ће родити Спаситеља Света Господа Исуса Христа.

Ето, то су све чудеса и јављања Светог архангела Гаврила. Овај његов спомен, овај
његов сабор није од почетка прослављaн у Цркви Божијој. Прославља се од деветога века.
А почетак тога празновања у Цркви Божијој јесте једно знаменито чудо. Свети архангел
Гаврило се јавио у једној испосници, келији, поред Кареје, на Светој Гори и ту прстом
својим на камену урезао речи свима нама познате песме Достојно јест, коју певамо на
Светој Литургији. То његово чудесно јављање и знамење било је повод да се од тада његов
сабор празнује и до данас се он свечано прославља, браћо и сестре. Ето, то је данашњи
празник.

Данас, када прослављамо Светог архангела Гаврила, нашег старијег брата, јер су
анђели створени пре људи, да се трудимо да њима и подражавамо, нашој старијој браћи, и
да тежимо ка тој ангелској чистоти. Јер сваком човеку, сваком хришћанину на крштењу је
додељен један анђео чувар који га учи свакоме добру, који га учи вршењу заповести
Божијих. Али и од супротне стране придодат је један зли анђео, ђаво који човека наговара
на свако зло. Када човек послуша савет злог анђела, онда он запада у грех, прља душу
своју, прља срце своје и тако се удаљује од Бога. А када слуша савете свога анђела чувара,



када врши заповести Господње, када своју савест чува чистом, онда се његово срце чисти
и он, мало по мало, уз Божију помоћ, задобија ангелску чистоту и то је циљ нашега
живота, браћо и сестре, да се вршењем Заповести Господњих очистимо од свакога греха и
постанемо станишта Божија, станишта Духа Светога.

Данас, када прослављамо Светог архангела Гаврила, будимо одлучни у тој нашој
борби која траје читавога нашега живота. Будимо усрдне слуге Божије које врше
Заповести Господње. И знајмо у тој нашој борби, браћо и сестре, да нећемо изићи као
победници ако не опстанемо у правој вери. Јер, само онај који обитава у правој вери, који
право верује, који је православан може да се право избори и да задобије венац победе.
Човек који не верује православно, отпада од Бога и постаје плен наших неријатеља. Такав
човек не може да задобије чистоту срца и спасоносно смирење, јер само у правој вери
задобија се свето смирење а са њим се и спасава. Због тога и сва ова наша борба, браћо и
сестре, за чистоту вере. Јер ако дозволимо да нам јерес екуменизма упрља веру, ми ћемо
постати лак плен ђавола и отпасти од Бога, јер наша вера више неће бити спасоносна. Не
постоји сила која би нам надаље помогла у борби са нечистим дусима. Онда ћемо бити
робови нечастивог.

Нека би нам Господ молитвама Светог архангела Гаврила и осталих небеских
бестелесних сила подарио снаге, љубави и вере и трпљења, да до краја ову борбу нашу
успешно водимо. Нека је сретна и Богом благословена слава оцу Бенедикту и његовој
братији. Нека их Господ и даље краси вером, љубављу, трпљењем. А када оду из тела да
се настане у своју небеску кућу, јер су многи станови у дому Оца нашег Небескога, да то
буде њихова награда за целоживотни труд. Нека је сретна и Богом благословена данашња
слава и празник свима.


