У име Оца и Сина и Светога Духа
Света Црква православна, браћо и сестре, од самога почетка веома
свечано прославља празнике Свете Богородице, онако као што је
она сама рекла и предвидела да ће ме звати блаженом сви
нараштаји. И заиста, од самог почетка до дана данашњега Света
Богородица је поштована широм земаљске кугле јер Она је и
посредница и заштитница целога рода људскога. Многобројна су
њена чудеса, браћо и сестре, многобројна су јављања појединцима
или народима у невољама, да притекне у помоћ, да измоли милост
у сина свога за нас грешне и недостојне.
Данашњи свети празник, браћо и сестре, установљен је поводом
једног чудесног јављања Свете Богородице, почетком десетога века,
деветстоједанаесте године за време цара Лава мудрога када је једне
ноћи у Цариграду у цркви Влахерни, посвећенoj Светој Богородици,
вршено велико бдење, значи целу ноћ се вршила молитва. У једно
доба ноћи, била је пуна црква народа, али позади у цркви стајао је
преподобни Андреј Христа ради јуродиви, један кога су сматрали да
је ненормалан, да је луд, али он је био велики угодник Божији због
својих подвига. У једном моменту он је видео у ваздуху, изнад
народа Света Богородица шири свој омофор, део своје одеће –
омофор, и њиме покрива цео народ у цркви. Он је рекао своме тада
ученику светом Епифанију видиш ли чедо господарицу целога света,
каже видим оче и ужасавам се. Шта је био то знак? То је био знак да
је Света Богородица посредница између рода људскога и њенога
сина Господа нашега Исуса Христа. Да је она спремна увек да
притекне у помоћ онима који је са вером призивају који се њој моле
и њеноме сину, који врше заповести Јеванђеља. Тако да је после тога
догађаја, у спомен тога славнога чуда, установљен овај празник
Покрова Свете Богородице да нас подсећа на тај празник, али и да
нас напомиње на милост Мајке Божије коју пројављује не само
тада, не само у Цариграду и Влахерни, него широм земаљскога
света.

Ево и данас, браћо и сестре, у овој пустињи, у овој златиборској, она
ја данас са нама и над нама. Ми је не видимо телесним очима, али
је она присутна, она слуша наше молитве, види наше потребе и
спремна је да нам помогне.
Нека би Господ дао молитвама Свете Богородице и свих светих
угодника Божијих који су служећи њему и Светој Богородици
угодили Богу и били од Бога прослављени, да и нама Господ дарује
снаге да истрајемо на овоме путу на коме смо пошли а то је пут
истине праве вере, пут страдања за праву веру, као што је рекао
свети апостол Павле: „Сви који хоће побожно да живе биће гоњени.“
То пророштво апостола Павла испуњава се и до данас и на нама
овде сабранима. Нека би дао Господ да нас Света Богородица увек
штити и покрива својим омофором, да нам буде брза помоћница и
заштитница и заступница пред својим сином, да бисмо и ми када
пођемо одавде били примљени у Царство небеско и тамо са свима
светима да славимо Оца и Сина и Светога Духа и Пресвету
Богородицу сада и увек и у векове векова. Амин.
Нека је срећан празник данашњи браћо и сестре.

