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Христос се роди!Јуче, браћо и сестре, прославили смо тај велики, преславни ипредивни празник Рођења на земљи нашега Господа Исуса Христа, аданас прослављамо Ону која Га је родила. Данашњи дан је посвећенПресветој Богородици, а то је Она која се удостојила да прими СинаБожијег у Себе, да Га роди и одгоји за спасење рода људскога. Чиме сеСвета Дјева Марија удостојила такве части у целом роду људскоме?Сигурно тиме што је од детињства Свога, Себе потпуно предала уруке Божије, није бринула ни о чему, али је све примала што Богдопусти као из руке Божије. Тако је као девојчица од три годинеуведена у храм: није се бунила што је родитељи њени остављају тамо.Када је имала тринаест година, старешине храма је дају на старањеЊеноме стрицу, праведном Јосифу. Када се Свети Анђео Гаврило Њојјавио са Благом Вешћу, да ће родити Сина Божијега, Она је рекласмирено: „Ево Слушкиње Господње, нека Ми буде по речи Твојој.“Када је у пећини Витлејемској родила Богомладенца Христа, Она јећутала, није ништа говорила, никоме ништа објашњавала, никоме сеправдала или доказивала, него, како каже Свето Писмо, све речи којесу други говорили – пастири, мудраци, Она слагаше у срцу Своме икасније, када је Њен Син Господ Христос изашао на проповед, Она јеизговорила једном приликом само четири речи; беше то на свадби уКани Галилејској када се домаћин нашао у невољи – нестало му вина,а сватова много, и он, не зна шта да ради, да се не би обрукао. СветаБогородица је то видела и пришле су јој слуге и питале шта да чине, а



Она је рекла само четири речи: „Све што вам каже, учините“ – ЊенСин, све што каже – учините. Господ им нареди да напуне судове,који су били спремљени са водом, претворио је воду у вино, тако јесвадба настављена и то је Његово прво чудо. То је Њено Јеванђеље,Свете Богородице, изговорено једном приликом у Кани Галилејској,али то Јеванђеље важи и за све нас данас, браћо и сестре. Она Њенеречи, „све што вам каже учините“, и данас нама говори: да слушаморечи Господа Христа, да слушамо Његову науку и да чинимо по њој:то је пут спасења, то је Четверојеванђеље Свете Богородице. УчењеГоспода Христа је садржано у четири Књиге од четири Јеванђелиста,а Њено Јеванђеље, садржано је у четири речи: „Све што вам кажеучините.“ Нека би Господ примио наше свете молитве, којимапрослављамо Свету Богородицу, којој се молимо у свакој невољи инужди која нас у животу нашем сналази. Она је спремна као МајкаГоспода нашега да прими наше молитве, да их изнесе пред СинаСвога, и да принесе Своје молитве са нашима, да бисмо ми добили,оно што нам је потребно за наше спасење – не, увек што тражимо, јерчесто пута, тражимо нешто што није долично да тражимо од Бога ишто не би било на спасење! Зато многе наше молитве остајунеуслишене, а оне молитве које траже оно што је потребно за нашеспасење, њих Господ испуњава, ако их са вером и чистим срцемприносимо. Нека Господ прими и данашње наше славље, и овемолитве које смо принели Светој Богородици, да нам Она буде уцелом животу нашем, Путеводитељка кроз овај живот и Водитељка уЦарство Небеско, да тамо са Њом и са свим Светима славимо, ЊеногаСина Господа Христа, са Оцем и Духом Светим, кроз све векове и свувечност. Амин.


