
У име Оца и Сина и Светога Духа,

Нека је благословен Бог. Нека је благословено ово свето место у коме смо се 

вечерас сабрали да простлавимо успење Свете Богородице, оне која нам је Господа 

Христа родила и омогућила спасење целоме роду људскоме. Света Богородица је 

удостојила се те части од Бога да буде изабрана да постане Мајка Божија и она је то 

учинила су пуним смирењем рекавши Архангелу Гаврилу; Ево слушкиње Господње, 

нека ми буде како речеш. И тако је Света Богородица целога живота, цео живот свој 

поклањала и посввећила само и искључиво вршећи вољу Божију, никада своју вољу

него вољу Божију и тиме дала пример како се Богу угађа. Вечерас поред тога 

почетка празника сутрашњега Бог нас је обдарио још једном великом радошћу. 

Вечерас у овомм манастиру једна нова душа која је кренула за Христом удостојила 

се да се обуче у светли анђелски лик и да постане монахиња.

Чули сте шта значи бити монахиња. Чули сте завете које је она положила. Је ли то 

могуће да човек испуни? Сам не, без помоћи Божије, зато је и мати Екатарина на 

свако питање одговарала да али с Божијом помоћи никако гордо, самоуверено; 

хоћу, могу, добро као што ми у свету често говоримо, него све само уз помоћ Божију,

онако као што је рекао Апостол Павле; све могу у Христу Исису који ми моћи даје 

без Њега не могу ништа и ја сам ништа, мање од  нуле, ако нисам са Господом, ако 

немам Његову помоћ и благодат у себи. Ова Света обитељ која сваке године 

умножава своје сестринство на радост свих овде сабраних и свих оних који долазе 

у ову свету обитељ и свих нас који смо вечерас овде, јер као што каже у Делима 

Апостолским; да се Апостоли радоваху што се умножава број оних који се спасавају, 

који постају Хришћани. Тако за монахе, за монахиње нема веће радости него када 

нови брат или сестра долазе и приме монашки лик.

Мати Екатарина је обећала Богу све онако како је у књизи записано али сада 

предстоји велики труд њен да то све и испуни у своме будућем животу. Није то лако,

зато је њој потребна помоћ. Она је добила једну помоћницу у томе своме новоме 

животу и труду, Свету Великомученицу Екатарину која је животом и смрћу 

прославила Господа Исуса Христа, она јој је путеводитељка, она  је молитвеница за 

њу пред лицем Божијим, она ће јој помагати у њеним трудовима, а она, наша сестра

Екатарина, дошла је да се моли Господу Богу не само за себе и за своје сестре него 

и за све нас и за цео наш народ. Да Господ буде милостив, да свима нама Света 

Богородица буде заштитница и помоћница у свакој невољи, тузи, страдању, прогону



јер Господ је то обећао својим ученицима и свима после њих - у свету ћете имати 

невоље, каже Господ, али се не бојте јер ја победих свет. Дакле, није обећавао 

Господ лак пут за своје следбенике, зато што и Сам није прошао лаким путем овај 

земаљски свох живот него је од Витлејемске пећине био гоњен док није подигнут 

на Крст на брду Голготи. Ту је пут и свих нас да идемо за Њим као што је Он рекао; 

"ко хоће за Мном да иде нека се одрекне себе и узме крст свој и иде за мном", јер 

само помоћу крста можемо стићи у Његово Царство Небеско које је обећано 

људима пре постања света. Нека је срећен и Богом благословен данашњи и 

сутрашњи празник браћо и сестре, нека нам свима буде на радост и духовну корист 

да бисмо живећи у овоме земаљскоме животу очували веру своју Православну не 

укварену, не уругану, не упрљану него онакву какву нам је Господ предао преко 

својих светих мученика и Апостола и како  је нама Свети отац Сава први 

Архиепископ Српски пренео ту веру Господњу и оставио у аманет нашем нароуд.

Нека је још једном срећан и благословен празник и мати Сари нека је срећно 

умножавање његог сестринства и да да Бог да се овако настави и убудуће. Амин. 

Боже дај.


