
У име Оца и Сина и Светога Духа!

Данас, браћо и сестре, сабрали смо се овде да прославимо предивни празник
Рођења Мајке Божије, Свете Богородице, да прославимо храмовни празник овога
манастира овде и да измолимо од Свете Богородице њене молитве за нас грешне и
недостојне пред Сином њеним.

Данашњи празник, браћо и сестре, јесте мајка свих хришћанских празника. Јер она,
која се данас родила, удостојила се да нам роди Сина Божија, Господа Христа, а од њега
сви остали празници и Христови и Богородичини и свих светитеља зависе од овога
празника. Јер како каже у данашњем светом тропару: „Рођење твоје Пресвета Дјево објави
радост целој васељени.“ Целој васељени, зашто? Јер из тебе засја Сунце Правде Господ
Исус Христос Бог наш који разруши клетву и даде благослов и уништи смрт и нама дарова
Живот Вечни. То су плодови данашњега празника. Зато Свету Богородицу род људски
слави највише после Господа Христа. Она је часнија од херувима и славнија од серафима.
Она је узвишенија од све твари Божије. Она се удостојила, дакле, те милости Божије да
она буде та кроз коју ће Син Божији доћи на земљу да спасава род људски. У част
Пресвете Богородице саграђени су најлепши храмови у свету. У њено име испеване су
најлепше химне и богослужбене песме. У њену част насликане су најмногобројније и
најлепше свете иконе. Све су то наша уздарја недовољна и недостојна њене части и њене
заслуге за нас све. Али ми људи немамо шта друго да принесемо сем оно што може наш
дух и наше руке да ураде. Свети оци наши богоносни, који су писали химне Светој
Богородици и осталим светитељима, они Свету Богомајку називају разним предивним
именима. Она је и Сунце Правде, она се назива и ћивотом, ковчегом завета и Нојевом
лађом и разним другим почасним именима. Њу су предвидели и пророци у Староме
Завету. Један од њих је у духу сагледавајући данашњи празник и ону која се родила
узвикнуо: „Ко је она што јавља зору?“ Света Богородица је, дакле, у ономе мраку
старозаветном, у мраку рода људког у коме су се људи налазили после изгнања из Раја, он
је видео као светлост на крају тунела један зрак који најављује зору. А иза зоре рађа се
сунце. Тако да је тај пророк назвао Свету Богородицу зором новога дана, зором новога
човечанства, зором и мајком целога хришћанскога света. Света Богородица је се
удостојила, не само да роди Сина Божијега, него да буде од Њега прослављена, да се
удостоји да је Господ васкрсне после њенога уснућа, да се она данас налази са десне
стране Сина свога, где ходатајствује и посредује за нас који се молимо. Зато се Света
Богородица назива нада безнадежних, нада оних који су изгубили сваку другу наду. Јер ми
људи, у невољи свакој, молимо се многим светитељима, молимо се Господу Христу али
као највернију заступницу имамо Свету Богородицу и у највећим тугама и невољама ми се
обраћамо њој, да она за нас моли Сина свога, јер Он неће презрети молитве Мајке Своје.

То је данашњи празник, браћо и сестре, то је празник који нас радује све, изазива
радост у душама нашим и светлост на лицима нашим. И Господ нам је даровао и овај
дивни дан да би у њему могли достојно да прославимо овај велики и дивни празник Мајке
Божије.

Свима још једном нек је срећан и Богом благословен овај дивни празник, како мати
Марији тако и свима вама који сте дошли данас овде на ову малу и лепу свечаност.


