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Православна Црква се држи оног што је у Светом Писму и у 
Светом Предању речено о Пресветој Богородици и свакодневно је 
прославља у својим храмовима, иштући од ње помоћ и заштиту. 
Знајући да су њој пријатне само оне похвале које одговарају њеној 
истинској слави, Свети Оци и црквени песници молили су се њој 
самој и Сину њеном да их уразуме, како би је достојно опевали: 
„Огради помисли моје, Христе мој, јер се, ево, чисту Мајку Твоју 
опевати усуђујем“ (Икос Успења Мајке Божје). „Црква учи да се 
Христос заиста родио од Марије Приснодјеве“ (Св. Епифаније 
Кипарски, Истинита реч о вери). „Да не бисмо пали у хулу, ми 
нужно морамо исповедати да је Света приснодевствена Марија 
одиста права Богородица. Јер они који поричу да је Света Дјева 
истинска Богородица, нису верници, него ученици фарисеја и 
садукеја“ (Преп. Јефрем Сиријац, Монаху Јовану).
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Из Предања је познато да је Марија била кћерка 
престарелих Јоакима и Ане, и да је Јоаким потицао из царске лозе 
Давида, а да је Ана била свештеничког рода. Но, иако знатног рода, 
они беху сиромашни. Међутим, није ово било оно што их је 
жалостило, него чињеница да немају деце и да се не могу надати да 
ће њихови потомци видети Месију.

Али гле, када се они, презрени од Јевреја због своје 
бездетности, претужних срца мољаху Богу – Јоаким осамљен на 
гори на коју се повукао након што свештеник није хтео у храму 
принети његову жртву, а Ана у своме врту, оплакујући неплодност 
утробе своје, – јави им се Анђео и саопшти им да ће (зачети) 
родити кћерку. Пресретни, они обећаше да ће своје дете посветити 
Богу.

Премда је Дјева Марија, која се васцела предала Богу, 
одбијала од себе сваки, па и најмањи наговештај греха, ипак је она 
јаче од других осећала немоћ људске природе и пламено 
прижељкивала долазак Спаситеља. Она је у смирењу себе 
сматрала недостојном да буде макар и слушкиња Дјеве која ће Га 
родити. Да је ништа не би одвлачило од молитве и стражења над 
собом, Марије је Богу дала завет безбрачности, како би целог свог 
живота угађала само Њему. Када је због узраста морала да напусти 
храм, она би заручена старцу Јосифу и пресели се у његов дом у 
Назарету.

Ту беше удостојена посете Арханђела Гаврила, који јој 
благовести да ће она родити Свевишњега. „Радуј се, благодатна! 
Господ је с тобом. Благословена си ти међу женама…

Дух Свети доћи ће на тебе и сила Свевишњега осениће те; 
зато и оно што ће се родити, биће свето и назваће се Син Божји“ 
(Лк. 1, 28-35).

Марија прими анђелску благовест смирено и покорно. „И 
тада Реч (Логос), на начин само Њој познат, сиђе и, како је Сама 
изволела, приближи се Марији и усели се у њу“ (Преп. Јефрем 

Сиријац, Похвала Пречистој Мајци Божјој). „Као што муња 
обасјава оно што је скривено, тако и Христос очишћује оно што је 
скривено у бићу. Он је очистио Дјеву и потом се родио, да би 
показао да се тамо, где је Христос, чистота пројављује у свој 
својој сили. Очистио ју је, припремивши је Духом Светим, да би 
потом утроба, поставши чиста, зачела Њега. Очистио је Дјеву која 
беше непорочна, због чега и после порођаја остаде Дјева. Не 
говорим да је Марија постала бесмртна, него да је, осењивана 
благодаћу, била слободна од грешних жеља“ (Преп. Јефрем 
Сиријац, Реч против јеретика, 41).

„Уселила се у њу светлост, омила њен ум, очистила 
помисли њене, оцеломудрила бриге њене, осветила девственост 
њену“ (Преп. Јефрем Сиријац, Марија и Ева). „Чисту по људским 
схватањима учинио је благодатно-чистом“ (Еп. Игњатије 
Брјанчанинов, Учење Православне Цркве о Мајци Божјој). 

Завршетак земног живота Пресвете Богородице био је у 
ствари почетак њеног прослављања. „Преукрашена божанском 
славом“ (Ирмос канона Успења), она стоји и стајаће и на дан 
Страшног Суда у будућем веку са десне стране престола њеног 
Сина, царује са Њим и има слободу према Њему као Његова Мајка 
по телу и истородна по духу са Њим, као она која је вољу Божју 
испунила и друге научила (Мт. 5, 19). Љубвеобилна и милосрдна, 
она љубав према Сину и Богу своме пројављује у љубави према 
роду људском, заступајући га пред Милостивим, и походи земљу, 
помажући људима.

Заступница рода хришћанског види сваку сузу, чује сваки 
уздах и молбу упућену њој, јер је и сама искусила све тегобе 
земаљског живота. Њој су нарочито мили они који се труде у 
борби са страстима и који ревнују за богоугодни живот. Но, и у 
свакодневним бригама она је незаменљива помоћница: „Свих 
паћеника радост, увређених заступница, гладних хранитељка, 
путника утеха, бродоломника пристаниште, болнима посета, 
немоћних заштита и заступница, ослонац старости, Мајка Бога 
Вишњега, ти јеси, Пречиста“ (Стихира Одигитрији). „Нада и 
заштита и прибежиште Хришћанима“, у „молитвама неуморна 
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РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА

Радним даном: Јутарње - 07:30 
  Вечерње - 18:00 (петком у наставку Акатист Богородици)
Суботом: Света Литургија - 08:00
   Вечерње - 18:00
Недељом:  Јутарње - 08:00
  Света Литургија – 09:00 (и празником са црвеним словом)

Богородица“ (Кондак Успења), „која спасава свет непрестаном 
молитвом својом“ (Богородичан трећег гласа), „дан и ноћ се моли 
за нас и жезла царства њеним се молитвама утврђују“ (обична 
Полуноћница).

Свети Јован Шангајски


