
У име Оца и Сина и Светога Духа!

Нек је срећан и Богом благословен данашњи дан, браћо и сестре, нек је
благословено ово свето место на коме смо се данас сабрали, из близа и из далека, да
прославимо угодницу Божју, Свету великомученицу Марину, којој је и овај храм овде
посвећен.

Господ благосиља све оне који се сабирају у Његово Име јер је рекао: „Где се двоје
или троје сабирају у Моје име, ту сам и Ја са њима, ту сам Ја међу њима.“ А данас, када
нас је оволико овде сабрано, нема сумње да је Господ са нама данас овде и не само Господ
него и Света Богородица и сви угодници Божји који су Богу животом својим на земљи
угодили. Међу њима данас је Света великомученица Марина која је пострадала као
девојчица од петнаест година. Она је у дванаестој години чула за Христа, поверовала. До
тада је била из породице незнабожачке, није знала за правога Бога а тада, када је сазнала и
чула за Господа Христа и упознала Његову жртву за нас људе, она је онда изведена на суд
пред управника а остала непоколебљива до саме смрти и прошла је кроз страховита
мучења са циљем да је одврате од Господа Христа. Међутим, она је остала као камен
дијамант непокретљива и непобедива, тако да се од њеног мучеништва многи народ, који
је посматрао то, и сам обратио ка Христу, ономе који Својој мученици даје такву моћ да
победи све непријатеље своје и многи су ти који су тада у последњем моменту се
обратили Христу и поверовали у Христа и они су пострадали мученички за Име Његово.

Сви смо ми, браћо и сестре, позвани да будемо слуге Божје. Тако је Господ дошао
на земљу да људима донесе Живот Вечни и да им дарује Царство Небеско. Као што је и
рекао једном приликом да је дошао да свима који верују у Њега дарује Живот Вечни. А
Живот Вечни, шта је? То је, каже Господ, да познају јединога истинитога Бога и кога си
послао, Исуса Христа. Дакле, наше спасење, наш Живот Вечни јесте, у ствари, у правом
богопознању, у правој истинитој, чистој и чврстој вери. И данашње Свето Јеванђеље
износи један пример такве јаке вере. Када је Господ путовао и проповедао Своје
Јеванђеље по разним местима по Палестини, дошао је и до оног места где Га прими један
угледни човек, фарисеј, у свој дом да Га угости са Његовим ученицима. Док је Господ
седео у његовоме дому, дошла је једна жена из тога места, коју је и тај домаћин познавао,
као велика грешница. Она, када је дошла, ништа није тражила него је донела сасуд мира
скупоценога, стала иза ногу Исусових, сузама својим ноге Његове прала и косом отирала а
онда миропомазивала и целивала ноге Христове. Али људи скроз склони су да суде
проклето и неосновано. Тако и овај фарисеј посумња чак да је Христос неки пророк.
Ништа више, него каже: „Да је Он неки пророк, Он би знао ко Га се и каква жена дотиче и
не би јој то дозволио.“ Али те његове мисли нису биле скривене од свезнајућега Бога
Господа Христа и Господ да би и њега и нас поучио, обраћа се њему и каже: „Имам ти
нешто казати.“ А он рече: „Кажи, Господе!“ И Он рече: „Дођох у твоју кућу, ни воде Ми
на ноге ниси дао,“ јер је био обичај код Јевреја да се госту прво понуди да опере ноге јер је
то била прашина, земља тада. “Ниси Ми дао ни воде. А видиш ову жену. Она, како дође,
не престаде сузама да Ми пере ноге. Ни целива Ми ниси дао,“ дакле поздрав целивајући,
„а она како дође, не престаје Ми целивати ноге. Уљем ниси помазао главу Моју а она
мирисом помаза Ми ноге.“ И онда пита Он њега: „Два човека били су дужници једноме
зајмодавцу. Један је био дужан пет стотина динара а други само педесет и, пошто нису
имали да врате, тај зајмодавац поклонио је обојици.“ И пита Господ овога Симона



фарисеја, у чијој је кући био: „Шта мислиш, од те двојице, који ће више волети овога
зајмодавца, који ће га већма љубити?“ А он рече: „Мислим онај коме више поклони.“ И
вели: „Право си судио. Тако је.“ И онда тек ова прича, када га пита у вези ове жене. И
онда каже: „Ко има малу љубав, мало му се опрашта а ко има велику љубав, више му се
опрашта.“ И каже: „Видиш ову жену. Она је показала своју велику љубав тиме што је сада
овде учинила.“ И окреће се њој и каже: „Жено, вера твоја спасла те је. Иди с миром.“ А
остали, који су били ту, почеше да гунђају: „Ко је овај да и грехе опрашта?“ Али Господ је
рекао то и жена је отишла оправдана од својих грехова.

А што се тиче нас, људи данас који живимо, и ми смо као неки од тих дужника
великом зајмодавцу Богу који нам је даровао све што Бог може даровати: и живот и
здравље и памет и имовину, од које живимо, и разум наш и све нам је то Господ даровао и
показао тиме заиста велику љубав према нама. А ми? Ми треба да покажемо сада љубав
према Њему. Како? Да се трудимо да испунимо Његову вољу, да живимо по Његовим
заповестима и да опростимо један другоме грехе које имамо као људи јер сви смо ми људи
грешни, сви мање-више грешимо. Каже Свети апостол Петар да праведник на дан седам
пута греши, седам пута на дан, а ми сигурно много, много више од седам пута. И који је
пут нашега спасења? Само то да припаднемо Богу са вером, као ова жена, јер вера је та
која нас повезује са Богом, која нам прибавља Свете тајне и Свете врлине које је Бог дао,
јер без вере није могуће Богу угодити. А вера хоће да буде, јер Господ тражи да вера буде
и плодоносна, јер је вера без добрих дела мртва. Зато је потребно, поред наше вере коју
треба да чувамо и коју чувамо, да је сачувамо неокрњену, неупрљану, непромењену
разним јересима екуменизма и папизма, него да чувамо онакву веру какву смо примили од
Светих апостола, како су нам предали Свети оци и наш Свети Сава оставио у аманет
преко осталих наших светитеља. Да ми ту исту веру православну предамо нашој деци и
омладини, да би се Име Божје славило у нашем роду док је света и века и да би се кроз ту
веру спасавали и ми и наши потомци онако као што су се истом том вером спасавали и
наши славни и свети преци.

Нека би данас била срећна слава мати Антуси и њеним сестрама које чувају и држе
ову свету обитељ!


