
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Милост Божија браћо и сестре не даје се на граме и на 
меру него рука Божија излива изобилно благодат своју и 
милост своју. И на нама се заиста показује из дана у дан 
изливање те милости Божије и благодати Божије. Почели 
смо од нуле а ево како Бог благосиља да поред неколико 
манастира и катакомби наша епархија добија званично и 
прву праву испосницу.  

Ово је почетак оснивања нове Свете Горе на Јелици овде. И 
даће Бог да ова мала испосница као оно зрно горушичино 
које када падне на земљу разрасте се и постане огромно 
дрво у коме птице небеске праве гнезда. Да и ово буде 
почетак а да се на томе не заврши. То је данашња порука и 
поука са овога светога места.  

Посвећена је ова испосница једноме великоме 
подвижнику, једном чудотворцу – Пимену великом. 
Пимен значи пастир, који ће бити заштитник овога светога 
места и оних који буду овде живели и подвизавали се, за 
сада оца нашега Рафаила. А ко ће са њим и после њега то 
је у Божијим рукама. Тек ова испосница треба да живи. Не 
само за његово и моје време него у векове векова као што 
што живи Света Гора.  

Испосница има посебан начин живота браћо и сестре. Тај 
типик биће предат у руке оцу Рафаилу а вама укратко да 
објасним. Сад смо се овде сабрали у великом броју, ја 
молим и апелујем да не досађујете испоснику који овде 
живи. Он треба да је сам са Богом. Доста му је дружења са 
људима. Он ће са њима бити у молитви али немојте му 
долазити немојте га ометати у његовим подвизима.  



И још нешто. Ево на отварању дошли смо овде сви скупа и 
мушки и женски пол, од данас ово свето место постаје 
место Свете Горе. На Свету Гору жене немају приступа. 
Није то дискриминација, то је воља Божија и Свете 
Богородице. И ово је део Свете Горе и ово место је 
неприступачно за жене да овде долазе.  

Сада и више никада! То је и њему закон, то му у типику 
пише који ће добити и тога морамо сви да се 
придржавамо. Даће Бог да се ово овде још мало култивише 
али ово мора да буде заиста испосница у правом смислу 
речи. Као што је Свети Сава имао своју испосницу у Светој 
Гори, типикарницу која је била веома строга, најстрожије 
место по коме се живело на најстрожији начин на Светој 
Гори, тако и ово треба да буде једно место у коме се 
најстроже живи у нашој епархији рашко-призренској у 
егзилу. 

Нека Бог прими наше данашње молитве, нека ову светињу 
стави под покров и заштиту Свете Богородице и под 
заштиту светога Пимена великога. И да буде свима нама 
кула светиља која светли иако је невидимо. Свест да то 
постоји треба да нас одржава и да нам даје снаге да се 
молимо Богу за оца Рафаила који овде живи и подвизава 
се а он да се моли за све нас и за цео наш народ. Нека 
Господ прими ову светињу у своју заштиту и нека дарује 
благослов, мир и дуг живот оцу Рафаилу и напредак у 
његовим подвизима сада и увек и у векове векова. Амин.  

Многаја љета! Многаја љета! Многаја љета! 


