У име Оца и Сина и Светога Духа!
Ево нас браћо и сестре на гори Тавору идући за Господом
који се на тој гори преобразио пред својим светим
ученицима и показао божанску славу лица свога. Он је и
вечерас овде са нама како чусмо у овим дивним
молитвама. Дошао је Он са свесветом Мајком својом и са
свима светима да прими ове завете које је наша сестра
монахиња Евгенија положила вечерас пред Богом и пред
људима, пред небеском и земаљском Црквом Његовом.
Велики догађај данас браћо и сестре за ову светињу овде
на брду, за овај мали манастир који је тек почео да живи а
ево процветао је и већ доноси своје прве плодове. У
манастиру се највише радујемо када видимо да неко
приступа нов и креће путем Христовим ка Царству
небескоме. У овом нашем времену смутном и мучном,
препуним искушења разним још увек има оних душа до
којих допиру речи Христове: „Ко хоће за мном да иде нека
се одрекне себе и узме крст свој и иде за мном.“
Оно што нас још више радује то су све углавном младе
душе које се одазивају на тај позив Христов. И наша сестра
монахиња Евгенија до сада позната као Милица чула је те
речи Христове, примила их у срце своје и одазвала се на
њих. Оставила свет, оставила своје школе, оставила своје
друштво и кренула уском и трновитом стазом која преко
многих препрека и невоља води у живот вечни. То је та
стаза за коју је Господ говорио да је узак пут који води у
живот вечни, а широк је пут и велика врата која воде у
пропаст.
Данас већина света па и они који се називају
православним хришћанима примају и узимају онај

широки пут рачунајући да ће њиме брже стићи а не знају
где ће стићи њиме. А мали је број оних који се усуђују да
крену кроз уска и тесна врата и узан пут ка Царству
небескоме. Али Богу хвала има и таквих још увек у роду
нашему и они испуњавају наше манастире, они одржавају
службе Богу, они нам служе као примери нама
хришћанима да треба да се и ми угледамо на светитеље
Божије, да вршимо заповести Божије да бисмо тако
остварили циљ свога живота овде на земљи. А циљ је само
један: ми смо створени и послати у овај свет и ради нас је
Господ дошао са неба, живео са људима, учио људе,
основао Цркву, пострадао од људи и васкрсао да би
људима даровао живот вечни. Ништа мање од тога ради
тога циља ми смо дужни да се трудимо у животу овоме, да
избегавамо свако зло, да чинимо свако добро оно што је
Богу мило и драго.
Чули сте вечерас ове дивне молитве које се читају на
полагању монашких завета. Чули сте и те завете које је
сестра Евгенија положила пред Богом и пред људима. Ти
завети нису лаки браћо и сестре. Тога смо свесни сви, тога
је свена и сестра Евгенија зато и није на питање
одговарала гордо, сујетно, самоуверено да хоћу него увек је
говорила да али са Божијом помоћи. Јер зна да без Божије
помоћи не можемо ништа добро чинити у своме животу.
Нека би Господ молитвама свете, праведне и преподобне
мајке Евгеније, царице Милице која је њена заступница од
данас, и молитвама свих светих подвижница и
подвижника да и њој дарују снагу да истраје на путу којим
је кренула, да одржи завете које је положила и да стигне у
Царство небеско и да молитвама свих њих и ми браћо и
сестре добијемо милост од Бога, да у животу своме

проживимо живећи веру своју православну, чувајући веру
своју неукрњену, неупрљану разним лажним учењима и
јересима и животом по тој вери да бисмо и ми када пођемо
одавде нашли се у Царству Божијем где се сви свети налазе
да са њима и ми славимо Оца и Сина и Светога Духа кроза
све векове и сву вечност.
Амин.

