
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Данас браћо и сестре, велики празник Свете Богородице, један 
од неколико њених празника у години. И као што је Васкрс био 
од задњих празника у животу Господа Христа, који су 
претходили томе славном васкрсењу Његовоме, тако и ови 
празници Свете Богородице претходе овоме празнику њенога 
Успења, или њенога представљења у Господу. Успење значи 
спавати, заспати. То је тај дар који је Господ Христос донео са 
неба на земљу људима и смрт претворио у обичан сан. И као 
што је Он васкрсао из мртвих, тако је и Света Богородица за 
Њим кренула као за сином својим и тиме показала и потврдила 
ону науку Господа Христа ко верује у Мене ако и умре живеће. 
Света Богородица поживела је после Господа Христа известан 
број година па је дошло време да по природном закону и она 
напусти овај свет и да пређе код сина свога, да се уздигне изнад 
свих небеса и да буде са њим. И заиста пред своје упокојење 
није она боловала, није се патила него јој је архангел Гаврило 
јавио кад ће она отићи из овога света. И Света Богородица је 
желела да види поново све ученике сина свога, све апостоле 
који су се били разишли по тада познатоме свету да 
проповедају Јеванђеље Христово. И Господ је њој ту жељу 
испунио, апостоли су ношени на облацима, како каже црквена 
песма, нашли се у Јерусалиму око одра Свете Богородице. Она је 
све њих благословила и замолила да њено тело погребу у 
Гетсиманији, тамо где се Господ наш Исус Христос молио Богу 
пред Своје страдање. Али по промислу Божијем као у васкрсењу 
Христовоме када се Господ јавио својим ученицима, апостол 
Тома је закаснио како тада тако и сада. Није стигао на погреб 
Мајке Божије. Кад је дошао после дан-два зажелео је тужан да 
се и он поклони моштима и да целива гроб Свете Богородице. И 
када су апостоли отворили њен гроб тада су открили једно 



велико и преславно чудо – да тело Свете Богородице није било 
где су га положили. Она је васкрсла и узнела се на небо код 
сина свога и тиме показала пут свакоме људском бићу да ће то 
бити оно што је Господ рекао и обећао нама људима када дође 
задњи судњи дан да ћемо сви васкрснути, преобразити се и ући 
у живот вечни.  

То је данашњи празник Свете Богородице, браћо и сестре а она 
је та која се удостојила те велике части, велике милости Божије 
да буде она посредница у спасењу роду људскоме. Она се 
удостојила да роди Сина Божијега Господа Исуса Христа, да му 
дарује људско тело од своје девичанске крви и да буде у Цркви 
Божијој прослављана као што је анђео и обећао на 
благовестима да ће је од тада звати блаженом сви нараштаји, 
сва племена, сва колена људска. И заиста она је то доживела 
још за живота да су је називали и указивали јој то поштовање и 
ту почаст, а поготову кроз историју Цркве нема имена које се 
после Господа Христа тако често употребљава у молитвама као 
име Свете Богородице. Она је постала посредница и заступница 
рода људскога пред својим сином пред ким се она моли за 
спасење свих оних који у Господа верују, који Његове заповести 
извршавају, као што је она из прва извршила сво Јеванђеље 
Његово, све заповести, тако се она моли за све нас. Дакле, зато 
њу и црквене песме називају Мајком нашом, Светом 
Богородицом и она је то заиста била и јесте и биће до 
скончанија века. Посебно Света Богородица је заштитница 
нашега монаштва, монахиња, јер је и она својим животом била 
прва монахиња у Цркви Божијој, која је цео живот свој 
посветила Богу као и наше монахиње. И данас је овај велики 
празник монашка слава наших сестара које су привремено овде 
у селу Врбави, а које ће, ако Бог да, добити и свој стални 
манастир. Молитвама Свете Богородице молимо се и желимо 



да то буде што пре. А данас су наше сестре са мати Саром 
припремиле ову славу у част Свете Богородице да бисмо 
заједно дочекали и прославили овај празник. 

Нека би Света Богородица била путеводитељка свима нама кроз 
овај живот у живот вечни. Нека би нас она молитвама својим 
штитила од свих искушења и свих зала које нападају на нас од 
стране видљивих и невидљивих непријатеља наших да би смо и 
ми угледајући се на њу и идући за њом, удостојили се Царства 
Христовога, да тамо када се нађемо и ми са свима светима 
славимо Господа Христа и Његову свету Мајку пречисту 
Богородицу у векове векова. 

Амин.  


