
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Нека је срећан и Богом благословен овај дан и ово место 
браћо и сестре у коме смо се сакупили у овом Божијем 
храму да прославимо велики празник Свете Богородице, 
њено преславно Успеније – уснуће. Света Богородица се 
удостојила највеће части и милости Божије када је била 
изабрана да она буде та кроз коју ће Син Божији доћи на 
земљу, да буде Мајка Сина Божијега и да тако постане 
посредница и узрок спасења рода људскога.  

Света Богородица је за живота свога била предата вољи 
Божијој што се најбоље види из догађаја када је примила 
благовест од архангела Гаврила да ће родити сина и 
наденути му име Исус. Она је рекла, иако јој није било 
јасно како и шта, рекла је ево слушкиње Господње нека ми 
буде по вољи Божијој. Тако је она постала истинска и права 
и највећа слушкиња Господња која је послужила највећем 
делу у икономији људскога спасења рођењу Сина Божијега 
на земљи.  

Она је за живота свога служила и учествовала у свим 
збивањима око њенога божанскога сина, нарочито 
приликом његовога хватања, мучења, распећа и васкрсења. 
Али она је увек била и остала пример нама хришћанима 
како треба да живимо у овоме животу. Јер она је у своме 
животу испунила све заповести Божије, сав закон Божији, 
сво Јеванђеље Сина Божијега Исуса Христа. И оставила је 
нама то као пример и као аманет. Али молим вас, треба 
знати да је она врло мало говорила у своме животу или 
боље речено врло мало њених речи је записано у Светоме 
Писму и у историји Цркве Божије. Њене прве речи које је 
рекла то су оне ево слушкиње Господње.  



Друге речи које је она рекла и које су записане јесте на 
свадби у Кани Галилејској где је била она и Господ Христос 
и Његови апостоли, па кад се домаћин нашао у невољи, 
нестало му вина, а можете мислити свадба без вина нашта 
би личила. И слуге дођоше и пожалише се да нема вина. А 
Света Богородица им рече: „Што год вам каже учините.“ 
Што год каже Христос син њен учините тако. Те четири 
речи су њено Свето Јеванђеље. Речи Господа Христа 
записане су у четири Јеванђеља од четири јеванђелиста. А 
њено Јеванђеље је у ове четири речи – све што вам каже 
учините.  

Тај савет, та препорука Свете Богородице које је упутила 
слугама на томе весељу упућени су и свима нама браћо и 
сестре. Јер шта ми треба да радимо у овоме животу? Како 
да га проведемо? Како да га проживимо? Да чинимо оно 
што нам Христос заповеда. Све што вам каже учините! А 
шта је Он рекао и шта треба да учинимо записано је у 
Светоме Писму у четири Света Јеванђеља, у посланицама 
светих апостола који су његову науку проповедали, у 
одлукама светих Васељенских Сабора и светих Отаца, и то 
све што је речено и записано то треба и ми да учинимо. 
Ништа више Господ не тражи од нас али ни мање што би 
рекао његова светост патријарх Павле који је ту реченицу 
често понављао.  

Да Бог од нас не тражи више него што можемо али ни 
мање него што можемо. Значи да се трудимо према моћи 
својој да испунимо закон Божији и Јеванђеље Божије. Али 
Света Богородица је и при своме успењу, при своме уснућу 
тојест у њеном представљењу такође оставила велики 
аманет и велики наук нама хришћанима. Она је била и 
остала посредница и заступница рода људскога пред 



њеним сином Господом Христом. Она је то и за време свога 
упокојења, свога представљења била и остала. Тако се и 
пева у њеном светом тропару данас, у своме уснућу ниси 
оставила овај свет, ниси га заборавила. Него се брине и 
труди спасавајући од смрти душе наше.  

Шта је смрт душе наше? То су греси браћо и сестре. Сваки 
грех, нема мали или велики грех, сваки грех је у ствари 
смрт наше душе. А Света Богородица, молимо се њој, да 
спасава од греха душе наше. Значи да нас спасава од 
грехова наших, од порока наших, од злих дела наших, од 
злих речи наших, од злих помисли наших од свега оног што 
је противно закону Божијем и Јеванђељу Христовоме које је 
оставио Господ Христос да се по њему управљамо и да се 
тако спасавамо.  

Света Богородица је за време свога живота на земљи, сем 
то пар речи што је записано, није записано ни једно друго 
њено дело, никакво чудо. Али зато после њенога успења 
њена чудеса, њена чудесна помоћ људима у разним 
невољама испунили су цео свет. Многе и многе књиге су 
написане и записане о чудесима Свете Богородице која је 
она чинила по молитви нас људи. Када се нађемо у невољи 
прва реч, прва помисао, прва молитва јесте Пресвета 
Богородице спаси ме! И она као Мајка Божија, као 
милостива Мајка свих хришћана она прима наше молитве 
и са својим молитвама и заступништвом износи пред сина 
свога Господа Христа и Њега умољава да наше молитве Он 
испуни ако су те молитве нама на спасење.  

Дешава се да често пута ми не знамо зашта треба да се 
молимо и зато наше молитве остају неиспуњене. Али ако 
се молимо за оно што служи нама и нашим ближњима за 



спасење душе, за живот вечни онда ће такве молитве Света 
Богородица услишити и испунити их преко сина свога.  

Данас је дакле, велики празник Свете Богородице којој је 
посвећено много храмова у нашем народу и широм 
хришћанскога света. Најлепши храмови, 
највеличанственији посвећени су њој у част. Међу њима и 
свети Хилендар на Светој Гори и многе светиње овде у 
нашој отаџбини посвећене Светој Богородици. Најлепше 
иконе које је рука људска насликала изображава њен 
божански лик. Најлепше песме и химне испеване језиком 
људским величају Свету Богородицу, испеване су у њену 
част и славу. Јер је она часнија од Херувима и славнија од 
Серафима како се каже у једној црквеној песми.  

Она се после свог упокојења узнела у телу своме на небо и 
села поред сина свога тако да је она и тиме показала и 
научила нас људе шта је циљ нашега живота овде на 
земљи. Најпре је Господ Христос васкрсао и вазнео се на 
небо а затим се то исто десило са Светом Богородицом да 
би се потврдило оно што је Господ рекао да ће у последњи 
дан сви људи васкрснути и добити живот вечни. И она је то 
својим успењем показала и доказала. Јер пред своје 
упокојење, пред своју смрт она је пожелела да види још 
једном све ученике сина њеног, све апостоле на окупу. И 
Господ је њену молбу испунио.  

Сви апостоли који су били расејани по целоме свету ради 
проповеди Јеванђеља Христовога, они су у датом моменту 
ношени од анђела сабрали се у Јерусалиму око њенога одра 
на коме је она лежала. Али по промислу Божијем опет, 
опет онај неверни Тома закаснио је, није стигао. Дошао је 
после три дана када је Света Богородица већ била 



сахрањена. Био је веома тужан и жалостан што није био на 
погребењу Мајке Божије, и желео је да види и да целива 
њено свето тело. Апостоли су пошли са њим, отворили гроб 
и чудо се десило. Нису нашли тело Свете Богородице у 
гробу у коме су га положили пре три дана. Значи она је 
силом божанском васкрсла и вазнела се на небо са телом 
људским где и данас она обитава и почива. И тиме је 
показана још једна тајна преко апостола Томе а то је да 
ћемо сви ми људи заиста васкрснути и да је наш циљ на 
небесима а не овде на земљи. То је наука Свете Богородице, 
са мало речи али много поука које је оставила нама 
хришћанима и њене молитве и заступништво да нам буду 
на спасење.  

Данас је слава сестринства овога манастира на челу са 
мати Саром и њеним сестрама. То је њихова слава била и 
пре доласка овде у ову светињу и наставили су и даље да је 
обележавају на свечан начин. Да спремају славски колач, 
жито, свећу, вино и остало што за славу треба. Али је обичај 
у нашем народу браћо и сестре да увек поред манастира 
који има своју славу и обележава, да увек буде по неки 
домаћин од стране верника заједно са манастиром који 
припрема ту славу. Ове године домаћини заједно са 
манастиром су Милош Вучићевић из Горњег Милановца и 
Олгица Недељковић из Аранђеловца. Ко се јавља за идућу 
годину? Хаџи Љиљана Дикић из Ниша јавила се за идућу 
годину. Приђи Љиљана, прими овај залог и понеси кући 
као благослов и догодине, ако Бог дâ, да се ви постарате 
заједно са сестрама овде за ову славу.  

Нека је срећно и Богом благословено и старим и новоме 
домаћину на много, много година заједно са мати Саром.  


