У име Оца и Сина и Светога Духа
Данас браћо и сестре велики празник Мајке Божије, њено свето
Успеније које сутра прослављамо и којој се целог живота молимо и
к њој прибегавамо. Тај празник је донео велику радост нама
сабранима овде у овоме дивноме храму Божијем да прославимо
ону која је часнија од херувима и славнија од серафима. Ону која се
удостојила да буде мајка Сина Божијега, да нам роди она Спаситеља
нашега Господа Исуса Христа. И не само то него и да буде мајка
целог рода хришћанскога, свих оних који у сина њеног верују и који
се њему моле и њему животом својим служе.
Поред тога браћо и сестре, Света Богородица је благоизволела да нас
вечерас обрадује са још једном великом радошћу – вечерас две нове
слушкиње Божије придружиле су се сестринству овоме овде, то је
монахиња Јустина и монахиња Антонина. То су нове наше
молитвенице пред Богом. То су оне које су пре неколко година чуле
реч Господњу: „Ко хоће за мном да иде нека се одрекне себе и узме
крст свој и иде за мном.“ И оне чувши тај глас у души својој и
примивши га у срце своје оне су оставиле заиста све у свету, и своје
послове, и своје школе, и своје рођаке, и своје пријатеље, и све
остало што овај свет нуди младим људима. И кренуле су да служе
Богу у смирењу, у трпљењу, у послушању.
То је онај пут браћо и сестре којим су за две хиљаде година многи и
многи прошли, пут утрли добро и нама оставили пример и правац
куда треба да се крећемо, како да живимо да бисмо Богу угодили.
Јер Господ је рекао да они који њега љубе држе његове заповести.
Ове наше сестре су покренуте љубављу према Господу Христу, и оне
зато су прихватиле се да врше његове заповести онако као што је
Господ заповедио у своме светом Јеванђељу. Али, оне као и остали
монаси, монахиње, који су данас овде присутни, и оне које се
спремају да приме монашки чин такође, знају да монашки завет
није лак. Чули сте сви какве су обавезе, какве су завете положиле
ове наше две сестре. Шта ће све уз помоћ Божју испуњавати. Оне су

свесне тога да саме немају те снаге ни те моћи него да су слаба
људска бића и да те завете не би могле испунити без помоћи
Божије. Зато су на свако питање одговарале не онако гордо, сујетно,
као што многи до данас чине, да, хоћу, могу или тако даље, него да
али с Божијом помоћи. Јер без Божије помоћи не можемо чинити
ништа, тако каже Господ у своме светом Јеванђељу. „Без мене не
можете ништа чинити.“ Ништа добро, ништа богоугодно, али авај,
можемо чинити без Божије помоћи оно је грешно, што је рђаво, што
је зло, што не служи на спасење наших душа него на њихову
пропаст.
Ове сестре су вечерас примиле обавезу и да се моле Богу
непрекидно, чули сте, да име Господа Христа стално имају у своме
уму, у срцу и на језику говорећи Господе Исусе Христе сине Божији
помилуј ме грешну. Али оне су дужне да се моле не само за себе, не
само за своје сроднике, родитеље, браћу, сестре, не само за ове
сестре овде у манастиру него за све нас и цео наш православни и
благоверни светосавски народ. Али исто тако браћо и сестре њима је
потребна наша помоћ, да се и ми молимо Богу за њих, да их Господ
укрепи, да им дарује душевне и телесне снаге да истрају на овоме
ускоме путу којим су кренуле а који води у Царство небеско.
Нека би нове њихове заштитнице Јустина и Антонина биле њихове
нови анђели чувари, да их оне упућују на свако добро, да их чувају
својом молитвеном заштитом, а ове наше сестре да се на њих
угледају и да их у животу своме подражавају. Само тако ако будемо
сви радили онда ћемо остати оно што треба да будемо слуге
Христове, светосавски народ Божији, они који се труде на своме
спасењу и на задобијању Царства небескога. Јер Господ је дошао на
земљу да људима дарује живот вечни и да им дарује Царство
небеско.
Нека би Господ примио наше вечерашње молитве и сутрашњу свету
Литургију коју ћемо овде служити у овоме Божијем храму да нам
дарује снаге да све то издржимо, одржимо и истрајемо да бисмо се

када пођемо одавде нашли у Царству његовоме тамо где сви
светитељи Божији почивају и обитавају, и да са њима и ми славимо
Пресвету Богородицу са њеним чудесним сином Господом Христом,
са Светом Тројицом Оцем Сином и Духом Светим сада и увек и у
векове векова. Амин.
Нека је срећно и Богом благословено ово вече и ова молитва.
Амин Боже дај.

