
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Христос васкрсе браћо и сестре! Ваистину васкрсе! Ево заиста Господ 
је васкрсао и донео спасење целом роду људскоме, сваком људском 
бићу, свакоме човеку тиме што је донео радост, вечну радост, 
небеску радост свима нама и осигурао свима живот вечни. Обећао 
живот вечни свима људима рекавши, још док је проповедао народу 
Божијему: Ко верује у мене ако и умре живеће и који верује у мене 
никада неће видети смрти довека. Господ је обећавао својим 
ученицима да ће пострадати, да ће га убити, да ће га сахранити али 
и да ће васкрснути. И заиста Господ је пострадао ради нас људи и 
ради нашег спасења, био је разапет на Голготи на Велики петак али 
је и рано у недељу трећи дан као што је предвидео и васкрсао из 
гроба, устао из мртвих.  

То чудо, највеће чудо у историји не земље и света него васионе није 
остало и није могло остати непотврђено и сакривено од осталих 
људи. Зато је Господ одмах по васкрсењу почео да се јавља и 
четрдесет дана се јављао разним лицима, потврђивао своје 
васкрсење и говорио им о тајнама Царства небескога. Оне које су се 
прве удостојиле да чују од анђела вест о васкрсењу Господа Христа 
биле су жене мироносице. Оне жене које су га пратиле из Галилеје, 
које су му служиле својим услугама и које су му помагале у његовој 
спасоносној мисији, оне су биле и остале најверније њему.  

Јер када је Господ ухваћен у Гетсиманском врту сви се апостоли 
разбежали, под крстом била је само његова мајка и ученик Јован 
Богослов али и жене мироносице које су посматрале где су Христа 
сахранили. И онда су правиле план да из љубави према њему да 
дођу да му учине последњу почаст да донесу мирисе да помажу 
његово свето тело и тако да се одуже за његову љубав према њима 
коју је показивао. И врло рано у недељу, јер у суботу нису могле ићи, 
било је забрањено, та субота је била велика субота за јеврејски 
народ, него у недељу рано ујутру оне су пораниле, понеле мирисе и 
пошле на гроб Христов. Кад су дошле тамо нашле су да је гроб 



отворен, камен је уклоњен, кад су погледале и ушле унутра виделе 
су анђела Божијега који им је рекао, јер се оне уплашиле тога, не 
бојте се, не плашите се, није овде него је устао као што је обећао, 
него идите и јавите његовим ученицима.  

Ето, оне су те које су прве чуле благу и радосну вест о васкрсењу 
Христовоме и постале први апостоли васкрслога Господа. Апостоли 
су били одређени да иду по целоме свету да проповедају Јеванђеље 
Христово а мироносице су биле њима проповеднице. Оне су дошле 
и прве њима јавиле да је Христос васкрсао. И онда је дошло, јавио се 
Господ и апостолу Петру и свим апостолима, и апостолу Томи и 
скупу на једном од петстотина браће и много пута. Али оне које су 
се удостојиле те части јесу жене мироносице и оне су по својој 
природи остале верне и после васкрсења његовога, оне су шириле ту 
радосну вест куда су год ишле. И не само те жене мироносице него 
кроз историју Цркве Божије жене су увек у Цркви имале ту улогу да 
брину о чистоти, о благољепију, о богослужењу и тако оне су на тај 
начин вршиле своју мисију у Цркви Божијој.  

И данас ово наше славље овде, сабрање, јесте такође посвећено 
женама мироносицама, ова недеља је њима посвећена али су 
дошле и нама данас овде наше мироносице са Косова и Метохије. 
То је група сестара које су узеле за своју славу ову недељу и оне су 
потегле јутрос пут као онда жене мироносице, врло рано устале и 
отишле на гроб, и оне су врло рано јутрос устале да би могли да 
стигну овде до Новога Пазара и до ове светиње посвећене светом 
Симеону Мироточивом оцу Светога Саве и оцу српске нације, 
српске државе, да бисмо заједно овде у радости васкрсној дочекали, 
прославили овај празник али и обележили њихову славу, њиховог 
сестринства, зато су и донеле колач овде који смо ми сада исекли у 
спомен и част светих жена мироносица и тиме су донеле и нама 
данас радост овде као што су у то време апостолима жене 
мироносице донеле прву радост јавивши им да је Господ васкрсао. 



Нека би Господ молитвама светих жена мироносица и свих 
угодника Божијих који су Богу угодили служећи његовом светом 
Јеванђељу, живећи по њему, извршујући његове заповести и тиме 
Богу угодили, нека би Господ њиховим молитвама дао и нама снаге 
да и ми останемо у вери православној, оној вери коју су 
проповедале жене мироносице, коју су проповедали свети апостоли, 
коју су утврдили свети богоносни Оци и коју је у српском народу 
уврдио и насадио наш Свети Сава. Да останемо верни тој вери 
непромењеној, неисквареној, неизмењеној разним заблудама и 
јересима које се данас шире свуда и проповедају, него да останемо 
оно што смо били деца светосавска, православни хришћани који се 
држимо наше свете вере православне јер то је вера која спасава, то 
је вера која води у Царство небеско у живот вечни.  

Нека би Господ и нас том вером, животом по тој вери, удостојио 
када пођемо одавде, једнога дана сви ћемо морати поћи, да нас 
прими у Царство своје небеско и дарује живот вечни, да и ми тамо 
са свима светима славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза све 
векове и сву вечност. Амин.  

Нека је сестрама које су дошле са Косова и Метохије срећан и 
благословен данашњи дан и данашња слава и на много, много 
година да дâ Бог да дочекујете и славите.  


