
У име Оца и Сина и Светога Духа 

Како је богат наш Отац небески, браћо и сестре, како је милостив 
према нама људима, и не само према људима него према свим 
створењима својим. Он љубав своју и благодат своју излива на цео 
свет, посебно на оне коју у њега верују, који њему служе, који 
његове заповести испуњавају. Господ, каже наш народ, кад даје Он 
даје пуном шаком. Не даје као што ми људи некада дајемо 
милостињу па тражимо неке цркавице. Господ кад даје Он обилно 
даје. Данас овај дан је Господ испунио таквом благодаћу својом, 
таквим радостима небеским да се то не може у једној речи све ни 
исказати ни објаснити. Пре свега данас славимо свето васкрсење 
Христово јер свака недеља, свака недеља јесте мало васкрсење, јер 
служба је иста као за васкрсење Христово које славимо у пролеће. 
Свака недеља, дакле, успомена на васкрсење Христово, јер је 
васкрсење Христово темељ и основ наше хришћанске вере, темељ и 
основ нашега спасења. Без васкрсења Христовог не би било никакве 
користи од осталих празника који просто не би ни било. Дакле, пре 
свега радост због васкрсења Христовога јер данас света недеља 
посвећена томе. 

Али данас света Црква обележава и празник светог архангела 
Гаврила, једног од архангела Божијих који је био у служби Богу и у 
служби роду људскоме. Он је тај који је се по благодати Божијој, по 
заповести Божијој, често јављао људимма у Староме завету и у 
Новоме завету, откривао им тајне Божије и учио их шта треба да 
раде. Каже предање да се архангел Гаврило јавио Мојсију у пустињи 
и рекао, и научио га све оно о створењу света, како је свет настао, 
какоје Бог створио свет, и то је Мосије после записао у својој књизи 
Постања. Јављао се архангел Гаврило и многим пророцима 
старозаветним, али се јавио и Светој Богородици нашој мајци 
Господа Христа, и јавио им да ће родити Месију, Спаситеља света 
Господа Христа. Јавио се и праведноме Јосифу. Када је Христос 
рођен и када је претила опасност од Ирода да га погуби, архангел 



Гаврило је бринуо о њему и јавио се Јосифу и рекао му: Узми дете и 
матер његову и бежи у Египат. Тако је и било. Дакле, архангел 
Гаврило је наш велики заступник пред Богом и велики молитвеник 
пред Богом и сви који га славе и који му се моле он је спреман увек 
да нам помогне и да буде са нама. 

Поред тога данас славимо и један велики сабор светих Отаца, сабор 
Шестог васељенског сабора, оних Отаца који су утврдили веру 
православну против многих јереси које су се појављивале у прве 
векове хришћанства и које су ти васељенски сабори осуђивали и 
чувајући ону веру коју је Господ Христос предао апостолима својим, 
апостоли својим ученицима и тако та вера да се очува до свршетка 
и века. Дакле, данас славимо тај сабор од шестотина Отаца који су 
се тада трудили да веру православну утврде. Али поред тога 
славимо и једну дивну преподобну монахињу, Сару мисирку која је 
цео живот свој провела у подвизима, у трудовима, у молитвама, и 
била је пример многима женама које су тада похрлиле да њу 
подражавају, да се на њу угледају, да их она води и руководи. Дакле, 
данас је и имендан наше настојатељице овде мати Саре која носи 
име те преподобне Саре мисирке. Ето колико радости, колико 
благодати, колико догађаја у једноме дану Црква Божија слави. 
Износи пред нас богату трпезу да нико не оде из цркве неутешен, 
неохрабрен, да не оде жалостан, него да сви одемо испуњени 
духовном великом радошћу. Мати Сари жели нека јој је срећан и 
Богом благословен овај имендан њен, да јој света Сара мисирка 
буде руководитељка у животу овде на земљи и да је доведе тамо где 
се и она налази у Царству Христа Бога нашега. И као што је 
преподобна Сара руководила своје сестре, своје монахиње у то 
време, тако и ова наша мати Сара има велику дужност, велику 
обавезу и велики крст на својим плећима, да чува и руководи и 
води правим путем спасења сестре које је Бог послао да се заједно 
спасавају. Данас је имендан и једне сестре овога манастира мати 
Гавриле, по архангелу Гаврилу добила је име, али која данас није са 
нама јер је у болници због здравствених своји проблема али ми смо 



се и ње сетили у својим молитвама. Нека Господ и архангел Гаврило 
и њој буде на помоћи у овоме животу. А вама браћо и сестре који 
сте дошли данас овде нека Господ и вас и ваш дом обаспе сваким 
својим небоземним благословом, свим оним што само Бог може 
дати људима а даје много. Дао нам је вечну љубав, вечну истину, 
вечну правду Божију, вечни живот нам је даровао. Све тајне и свете 
врлине Господ је даровао. Даровао нам Цркву своју да се у њој и 
кроз њу спасавамо. Нека би ми остали чувари свете вере 
православне попут светих Отаца Шестог васељенског сабора, да и 
ми очувамо веру коју смо примили од наших предака, од наших 
светих Отаца, да је сачувамо неокрњену, неупрљану, неизмењену, и 
да је тако предамо нашој деци и омладини да и они тако уче млађе 
генерације после себе да би се име Божје и права вера Христова 
сачувала у нашем народу до свршетка века и света. А ми да трудећи 
се овде припремимо себе када пођемо одавде, једнога дана сви 
морамо поћи, да нас Господ прими у Царство своје небеско, да нам 
дарује оно што је припремио онима који га љубе а ми се трудимо да 
га љубимо свом душом својом, свим срцем својим, свом снагом 
својом. Јер само тако и ми ћемо бити тамо где се сви Божји 
угодници налазе, да и ми заједно са њима свима славимо Оца и 
Сина и Светога Духа кроза све векове и сву вечност. Амин.    

  


