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У име Оца и Сина и Светога Духа!Нека је срећан и Богом благословен данашњи великипразник, браћо и сестре, празник Свете Богородице, ЊеноВаведење или увођење у Јерусалимски храм. То је првихришћански празник по редоследу, како су се догађали.Прво, Света Дјева Богородица је рођена по молитви својихродитеља, Јоакима и Ане који су били дуго временабездетни, а бити бездетним супружником, сматрало се увеквеликим теретом на нечијој души, у народу. Зато су се СветиЈоаким и Ана усрдно молили Богу целога живота, да имподари једно чедо утробе њихове, да би и они имали шта даБогу принесу, обећавши да ће дете, које буду добили помилости Божијој, посветити на службу Богу. И заиста тако јеи било! После рођења Свете Богородице, које се слави усептембру месецу, након три године, када је девојчицапорасла мало, они су кренули у Јерусалим да изврше своје



завештање и свој завет Богу, да своју малу ћерку оставе наслужбу Богу. Увели су је и предали у Храм Јерусалимски, дасе тамо васпитава у страху Божијем, у вери правој и да сетако удостоји милости Божије. И то Њено прво увођење ухрам, пропраћено је једним необичним догађајем – само попромислу Божијем могло се тако нешто десити.Првосвештеник Захарија, који је дочекао свечану поворку, акоја је пратила малу девојчицу да се посвети Богу, увео је, несамо у храм као што је то био обичај до тада, него и уСветињу над светињама.To je део Храма Јерусалимског, гденико није могао, ни смео да улази, сем првосвештеник и тоједном у години. А сада, овај првосвештеник, сигурно попромислу Божијем, надахнут Духом Светим, уводи СветуДјеву баш у тај најсветији део храма – Светињу надсветињама, да би се и наочиглед показало да ће то дете битиХрамом Духа Светога, Храм Божији, а касније, као што знамопостала је и Мајка Господа нашега Исуса Христа, СинаБожијега који је дошао на земљу ради нас људи и радинашега спасења. Света Дјева Богородица је остала у храмудевет година, тамо је учила из књига, учила се молитви иручном раду и цео живот Свој је проводила само уразмишљању о Богу и молитви Богу. Онда се десило оно штоје Бог био предвидео, а то је, да је Она била изабрана, јединаиз рода људскога, од потомака Адама и Еве, да се удостоји дабуде она, која је родила Спаситеља света, као што је



прародитељима још у рају и обећано: да ће семе жениносатрти главу змије, тј. ђавола који је преварио нашепрародитеље. И тако, браћо и сестре, Света Дјева Богородицаје данашњим празником ступила на стазу која води ка Богу иостала је доследна томе целога живота. И после Њеногупокојења, које се слави на Велику Госпојину, Она је осталаса родом хришћанским: као велика Заштитница,Молитвеница и заступник рода хришћанскога и свих онихкоји је у невољама призивају и којима помаже. Зато и родхришћански, род православни, поштује Свету Богородицукоја је постала, како кажу црквене песме, славнија одХерувима и светлија од Херувима и Серафима, јер се дакле,удостојила те части да је после уснућа Свога, била вазнесенана небо. Она је са десне стране Сина Свога, слуша нашемолитве, придружује Своје молитве нашим и износи предСина Свога да би Господ нама пружио милост Своју и помоћСвоју. Зато су Светој Богородици људи саградили ипосветили најлепше и највеће хришћанске храмове. У Њенучаст испеване су најлепше химне и песме и у Њену славу сунасликане безбројне и најлепше иконе, које представљајуЊу као Мајку са Својим Богомладенцем у наручју. Дакле, ононајбоље, што су људи могли да створе умом или рукамасвојим, то су приложили у славу и част Свете Богородице, паипак, ми се не можемо достојно Њој захвалити на Њенојмилости коју Она указује свима нама. Нека би Господ и наше



данашње свете молитве примио, молитвама СветеБогородице и да нам пошаље благодат Своју и заштитуЊегове Свете Мајке, да нас Она чува, води и руководи наовом путу кроз овај живот, на путу спасења, на путу очувањаправе вере коју је Господ Христос оставио људима у ЦрквиСвојој, коју су Свети Апостоли проповедали, коју смопримили од наших светих предака, Светога Саве и осталихиз рода нашега, до Светог Владике Николаја и Оца Јустина ида Господ њиховим молитвама и нас укрепи у тој вери, да јесачувамо и одржимо: чисту, неупрљану, неокрњену инеоскврњену разним заблудама и јересима које на жалостданас у многоме харају овим светом. Нека Света Богородицабуде милостива свима вама и целоме роду нашем, као ионима који је призивају у помоћ, сада и увек и у вековевекова. Амин.


