У име Оца и Сина и Светога Духа!
Ево, браћо и сестре, по трећи пут, за непуних двадесет дана, у
овоме светом Божјем храму, у овој љуљачкој пустињи, дешава
се ово предивно и преславно чудо Божје, када младе душе у
наше време, у 21. веку, одазивају се на реч Господњу коју је Он
рекао - „Ко хоће за мном да иде нека се одрекне себе, и узме
крст свој, и иде за мном“. Вредност једнога народа је у верним
слугама Божјим, у монаштву које је се одрекло света, и кренуло
да служи Господу Богу своме, и роду своме, попут нашега
родоначелника Светога Саве.
Ове нове сестре монахиње, које су вечерас примиле свети
анђелски лик, оне су се дуго припремале за овај моменат, о
овоме су дану и моменту размишљале, сањале, прижељкивале,
и молиле се Богу. И ето, Господ је испунио њихове молитве и
њихове жеље, и вечерас их је удостојио да се уврсте у ред
монахиња, у ред оних слушкиња Божјих, које су кроз векове
својим животом биле светлост свету, и својим примерима
служиле другима, и показивале пут како треба живети у овоме
свету ради Царства Небескога. Радост је наша утолико већа што
се ова Света Тајна дешава, ево уочи великог празника Сретења
Господњег, које се десило у четрдесети дан од рођења Господа
Христа, од Божића.
Сваки човек, сваки хришћанин треба да доживи своје Сретење,
као што га је доживео Праведни Симеон тада у Храму
јерусалимском. Иако старац преко триста и педесет година, он
је упућен Духом Светим у Храм, да тамо се сретне са
Богомладенцем Христом. И када Га је дочекао, он је осетио да је
то тај изабрани Месија, и изговорио је оне чувене речи - „Сада
отпушташ слугу твога Господе, по речи својој с миром, јер
видеше очи моје Спасење твоје” - видеше очи моје Тебе као
Спаситеља. И то је дакле почетак вере у Господа Христа, сусрет
са Господом Христом.
Ове сестре су вечерас доживеле своје Сретење са Господом
Христом, а сви ми треба то да доживимо. Најпре Сретење, па

онда долази Преображење. Преображење Господње, то је
празник када је Он на гори Тавору показао Своју Божанску
природу, Своју Божанску Славу пред Својим Апостолима, тиме
показао и нама људима шта треба ми да радимо у овоме
животу – да треба да се преобразимо од грешних у праведне, од
пролазних у непролазне, од смртних у бесмртне! Јер ради тога
је човек створен на земљи и послат на земљу, да проведе неко
време, да би се овде као у некој великој школи, обучио и
припремио за грађанина Царства Небескога. Зато је Господ и
створио човека, зато је Господ и постао човек, родио се на
земљи, живео са људима, учио људе, пострадао од људи, и
Васкрсао ради нас људи, и ради нашега спасења. И тиме
пропутио сав пут човекове душе од доњега пакла, у који је пао
Адам и Ева наши прародитељи, па до врха небеса, где седи Он
са десне стране Бога и Оца.
Дакле, овај чин монашења, чули сте и вечерас, и пре неко вече
је било такође овде, јесте нешто што се дешава помоћу
благодати Божје. Јер овај скуп овде, оволики народ у овој
пустињи, у сред ноћи, шта би га могло окупити сем благодат
Духа Светога. Као што се каже у једној песми - „Благодат Духа
Светога нас сабра...“, са свих страна, и овде нас заиста има са
разних страна, из ближе и даље околине. Дошли смо да
учествујемо у овој свечаности, у овој Слави, у овој радости
наших сестара, да им пожелимо да овај крст који су вечерас
добиле и узеле на своја плећа по речи Господњој, да га достојно
носе и изнесу до краја свога живота, како би када Господ дође
да суди живима и мртвима, узвратио и њима и нама по ономе
шта смо од обећанога испунили и извршили.
Нека би Господ молитвама Свете Богородице чији Празник
сутра славимо, светог Јована Крститеља - првога пустињака и
првога подвижника и првога монаха у Новом Завету, и свих
светих угодника Божјих у роду нашему и у роду хришћанскоме,
нека би дао и њима снаге духовне и телесне, да одрже завете
које су положилe пред Господом Христом, светим Анђелима и
светитељима Божјим, и нама овде на земљи, да га испуне и да
се покажу достојне слушкиње Божје, и да добију ону награду
коју је Господ припремио онима који га љубе, да би заједно са

свима светима у Царству Христовоме, и оне и ми, славили Оца
и Сина и Светога Духа, кроза све векове и сву вечност. Амин!

