
У име Оца и Сина и Светога Духа!
Данас, браћо и сестре, славимо велики празник Свете Богородице, празник њенога

довођења у храм јерусалимски.Њени свети родитељи, Јоаким и Ана,који нису имали деце
а молили се Богу непрекидно, у старости својој добили су дете, ову свету Девицу Марију.
Добили су је тако што су обећали Богу да ће дете које добију посветити Богу на службу.И
они сутај свој завет испунили на данашњи дан.На данашњи празник девојчицу од три
године, своју јединицу, довели су и предали у јерусалимски храм да тамо живи и да се
васпитава, како каже у једној црквеној песми.Она је доведена у храм да се васпитава.У
чему да се васпитава?Да ли је то васпитање било као данашње васпитање што имамо? Не!
Него да се васпитава у држању заповести Божијих, у служењу Богу. А то је једино и
главно васпитање свакога човека. И Света Дјева Богородица као девојчица проживела је у
храму деветгодина васпитавајући се у страху Господњем, у послушању, у смирењу, у
молитви и у честитости, у чистоти својој. И тако васпитавајући се она се припремила и
удостојила да буде изабрана једина од рода људскога, да буде она та која ће родити Сина
Божијега Господа Исуса Христа, Спаситеља рода људскога.

Света Дјева Богородица зато се прославља,браћо и сестре, највише у Цркви
Божијој. После Имена Божијега је Света Дјева Марија. Највећи и најлепши храмови по
свету посвећени су њеноме имену. Најлепше песме су испеване у њену част. Најлепше
иконе су насликане руком људском изображавајући њено божанско лице. И тако Света
Дјева Богородица постала је не само Мајка Господа Христа него је постала мајка рода
хришћанскога и рода људскога. Јер она је родила нама Спаситеља нашега и зато се и каже
у данашњоj песми да је данас почетак спасења људскога.

Зато и ми, браћо и сестре, у свакој невољи, у свакој муци, у свакој прилици треба
да се обраћамо Светој Богородици за помоћ и утеху. Њена многобројна чудеса су
испунила историју хришћанске цркве у протеклих две хиљаде година. Она је заштитница
наша пред Сином Божијим, пред Сином својим Господом Христом. Она прима наше
молитве, приноси их и подупире их својим молитвама за нас који се њој обраћамо за
помоћ. Јер она је мајка која Сина свога може и хоће да умоли за оно за шта се ми молимо
и залажемо. Тако да никада довољно прослављати Свету Богородицу која је постала
часнија од херувима и славнија од серафима, од свих анђелских сила. Она је изнад њих.
Тако да је у Светој Богородици прослављена људска природа онако како никада и ни од
кога није била прослављана. Она се и после свога упокојења удостојила да буде вазнесена
на небо са телом својим, као што се и Господ Христос после васкрсења Свога вазнео на
небо. Зато данашњи свети празник, браћо и сестре, прослављамо свечано и радосно.
Имамо један догађај радостан који се синоћ овде одиграо, у овом Божијем храму а то је –
извршили смо једно монашење, једне наше сестре одавде, сада схимонахиње Марије,
бивша монахиња Гаврила. Она се удостојила да буде обучена у велики ангелски образ, у
велику схиму и она је сада овде међу нама.

Нека Господ молитвама Свете Богородице помогне нашој мати Марији, свима
вама, браћо и сестре, који сте сабрани овде да прославимо дивни и велики празник, да нам
дарује Господ снаге да останемо верни православни хришћани, да чувамо веру своју
православну онако како нам је Господ Христос предао преко светих апостола и светих
отаца. Да је чувамо и сачувамо неокрњену, неунижену, неискварену, неупрљану. Да је
тако чисту и спасоносну предамо нашим млађим покољењима, нашој деци и омладини.
Јер тој вери учили су нас свети оци, учио нас је наш Свети Сава, Свети владика Николај,
Преподобни Јустин Ћелијски и сви светитељи из рода нашега и сви наши славни свети



преци који су за веру своју православну били спремни да положе и живот свој и да
пролију крв своју. Многи и многи су то у историји нашој и учинили. Зато ми смо дужни,
наша је света обавеза да ту веру чувамо и сачувамо да би она спасавала род наш српски и
све православне хришћане до скончања века и света.

Нека Господ благослови све вас и дарује да нам данашњи свети празник буде
радостан и да нас молитве Свете Богородице штите и чувају у све дане живота свога, да
бисмо када и ми пођемо одавде удостојили се да се нађемо у Царству Сина њена, Господа
нашег Исуса Христа, и да тамо са свима светима славимо Пресвету Тројицу и Свету
Богородицу у све векове и сву вечност. Амин.

Нека је срећан и Богом благословен данашњи празник и овај велики дан.


