
Поучение в началото на Богородичния пост 
 

Братя и сестри, 

 

Днес е началото на Богородичния пост, завършващ със светлия празник на 

Успението на Майката Божия. Какво значи успение?  

Успение е блажената, спокойна смърт на праведниците. А Майката Божия, 

Която е по-висша от херувимите и много по-почетена от серафимите, е 

сподобена с блажена кончина – успение, като Сам Нейният Син и наш Бог я 

взима с тяло на небето. Знаем това, защото отсъстващият при погребението й 

апостол Тома, настоява да отворят гроба й, а гробът бил празен. 

Света Богородица повече от всички има дръзновение да се моли за 

грешния свят. Всички хора са нейни чада, защото на Кръста Господ Иисус 

Христос посочи свети Йоан Богослов и рече: „Майко, ето син ти“ 

От този миг Майката Божия става закрилница на цялото човечество. 

Да прибягваме по-често към нейната молитвена помощ и закрила, защото 

Тя е облажавана от всички родове, победителка на злото, Новата Ева, Която 

избави света от прародителския грях, наша утеха и радост. 

Онези, които могат, нека постят през делничните дни по-строго, онези, 

които са болни – да искат благословение за смекчен пост, а всички  - да 

насочим очите си към небесния свят и да се съкрушим за греховете си. В тази 

духовна бран Майката Божия е нашата най-силна ходатайка и застъпница пред 

Божия престол, величествена пазителка от козните на лукавия. 

Да не забравяме молитвите към Нея: „Пресвета Богородице, спаси ни“, да 

повтаряме през деня :“ Богородице Дево, радвай се, Благодатна Марие, Господ 

е с Тебе“.  

Мнозина са избавени от Царицата Небесна, Която след Своето Успение 

може още по-бързо, още по-настойчиво да измолва от Христос нашето 

спасение. 

И както имаме дръзновение да просим нещо от майките си по плът, така, и 

още повече да имаме упование в нашата Небесна Майка – Богородителката, 

Девата пречестна, света Богородица. 

По нейните молитви Господ да смекчи сърцата ни с искрено и спасително 

покаяние. Амин! 
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