
У име Оца и Сина и Светога Духа!
Ево, браћо и сестре, уочи овога великога и дивнога празника Ваведења Свете

Богородице у храм, ми смо доживели једну изузетну радост: увођење у чин велике схиме
наше сестре, сада схимонахиње Марије. До сада нисмо имали прилику да присуствујемо
овоме свечаном чину.

Ово је почетак, пуноћа божанске благодати која се излива не само на сестру Марију
него и на ову целу обитељ, на целу нашу епархију рашко-призренску у егзилу. Велики
анђелски чин, у ствари, то је пуноћа монаштва. Расофорство, мала схима су само
припреме за овај свештени чин, за овај анђелски лик када човек стаје у ред анђела, када се
уподобљава њима по свему у мислима, у делима, у животу, а пре свега у вршењу воље
Божије. На небу постоји безброј анђела, арханђела и духовних сила и међу њима влада
једномислије. Зашто? Зато што сви они слушају и врше вољу Божију, а не своју вољу. Зато
међу њима нема расправе,нема препирке, нема свађе него стално славословље Богу које
они приносе даноноћно. И на земљи ми се молимо Богу сваки дан у Оче нашу: „Да буде
воља Твоја као на небу тако и на земљи“. Значи ми се молимо да и на земљи завлада једна
воља, воља Божија којој ћемо се сви покоравати, потчињавати и извршавати. А не да
натурамо свако своју вољу другоме и да се отимамо која ће се воља од нас толико
сабраних испуњавати. Не! Божија воља треба да се врши.

Наша сестра Марија, која је вечерас примила свети анђелски лик, постала је
молитвеница пред Богом као што сте чули у овим дивним молитвама и поукама које се
читају у овоме чину. Постала је молитвеница, не само за себе и ове сестре овде око ње
сабране, него за цео наш српски православни народ и за све православне хришћане. Њене
молитве сада су равне анђелским молитвама.

Нека би Господ услишио њене молитве потпомогнуте молитвама Свете Богородице
чији празник данас славимо, да њиховим молитвама и заштитом Свете Богородице и ми
угодимо Богу, свако у свом чину и позиву и да се нађемо тамо у Царству Христа Бога
нашега и да се са свима који су Богу угодили у историји Цркведуге две хиљаде и више
година, и ми са свима њима славимо Оца и Сина и Светога Духа сада и увек и у векове
векова. Амин.

Нека је срећан и Богом богословен данашњи празник и Богом благословено вече и
овај свети монашки чин.


