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На 15 август Православната църква почита един от големите християнски празници
успение на
Пресвета Богородица
. Това каза за Радио “Фокус”- Видин
архимандрит Поликарп
, председател на катедралния храм „Св. Димитър Солунски” във
Видин
. „Този празник вдъхва вяра, надежда и любов на хората. Вяра, която да обогати
всички нас да погледнем към Бога, надежда да бъдем винаги с Него, и любов да
възраждаме нашата душа ежедневно чрез успението на Пресвета Богородица към
всевишната и велика любов, която е божествената.”, каза още архимандрит Поликарп.
Катедралният председател разказва, че в свещеното писание могат да се намерят
малко сведения за Света Богородица. Това което се знае за нея е от устно предание в
Църквата, което разказва, че християните след възкресението на Исус Христос, след
неговото възнесени и особено след слизането на Светия дух над Апостолите и над
Църквата христова, са почитали, обичали и подкрепяли майката на Господ Исус
Христос. „Богородица ги е вдъхновявала, утешавала, тя е разказвала на християните за
великите божии благодеяния, които са били проявени към нея и за това, до ден днешен
цялата Църква е изпълнена с прекалена и велика любов към тази жена.”, обясни
архимандрит Поликарп. Веднъж, по време на пламенна молитва за по-скоро
освобождаване от тялото, пред Богородица застанал Архангел Гавриил и й известил
Волята Божия за Нейното успение, което трябвало да се извърши след три дни. „Това
нещо се е случило в Йерусалим, в дома на свети Йоан Богослов – дом се пази и
съществува и до ден днешен. По нейно желание при нея идват и Апостолите, за да я
изпратят в нейния духовен път към Бога.”, допълни духовникът. Света Богородица
умира на 64-годишна възраст, а гробът й се намира в Гетсимания – градината, в която
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са погребани и нейните родители. „Апостол Тома не присъствал на успението и
погребението на Божията Майка. Пристигнал в Гетсимания на третия ден и поискал да
види нейното тяло и когато отвориха гроба видяха, че тя не е в гроба.”, разказа още
архимандрит Поликарп. Според църковните традиции, когато монасите сядат на обяд
слагат и частица хляб за света Богородица.
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