Богородиця - Нова Єва

Впродовж травня у кожному храмі ми святкуємо Маївку. Співаємо Молебень на честь
Богородиці. Вона для нас є добрим прикладом послуху, любові і терпіння. А також вона є
матінкою нашою небесною і заступницею перед Богом, у всіх наших потребах. В молитві
до неї, ми можемо звертатись у будь який момент нашого життя. Вона вислухає наше
прохання, коли воно буде для нашого добра і спасіння.
Сьогодні хочу говорити про Богородицю, як нову Єву. Як ту, що мала досконалий послух
у всьому, що до Бога і до людей. Це вчення ми находимо, ще у раннього Отця Церкви
Іренея Ліонського. Він перший хто порівняв Марію із Старозавітною Свою, назвавши її
Новою Свою, а Ісуса Христа Новим Адамом.
Чим вони такі подібні, що їх єднає. Першою такою єдністю є те, що Вони обоє є матерями
життя. Єва Старозавітна є матір'ю всього живого, всього що оточує нас. А Марія є
матір'ю Джерела життя, тобто Ісуса Христа, через, Якого у світі засяяло сонце правди,
Який дарує кожному з нас життя вічне, якого ми були позбавленні через Єву.
Послухавши змія вона втратила Рай, а Марія послухавши голосу Божого повернула Рай
всім нам. Єва бувши матір'ю життя втратила його, а Марія прийнявши воплочення,
подала всім нам життя. Єва і Марія мали вільний вибір і Марія, як Єва також могла
відмовитись від голосу Божого. Вмій її також спокушав але вона відповіла йому ні, а Богу
так. Хоч з боку людського це виглядало безумством. Бо ми знаємо, як ставились в той
час до жінок, які чоловіка не мали, але вагітні; з них насміхалися, їхні батьки від них
відмовлялися, а при зраді чоловікові, більшості таких жінок чекало каменування. Марія
знаючи, що чекає її повністю поклалась на Бога, на Його волю. Бо знала, що нічого злого
з нею не станеться, коли вона покладеться у всьому на Бога.

Для кожного з нас вона має бути прикладом повної довіри Богові. Що ми стали щасливі,
що повірили. Перед нами завжди стоятимуть спокуси, на кожному кроці вони нас
атакуватимуть. Диявол тільки чекає, щоб ми спокусились, щоб потішитись з того. Але нам
даний добрий приклад і надійна заступниця, яка поможе у лиху годину і підкаже
правильну дорогу, дорогу до Бога. Нам потрібно вчитись на її твердому і непохитному
рішенні.

Лихий завжди нам буде говорити робити не по Божому, ставати богами без Бога, але
йдучи цією дорогою втратимо життя, як Єва, хоч на перший погляд здавалось все
прекрасним і милим. Праматір також спокусилась на гарний з вигляду гріх і втратила
Рай. Кожна спокуса з вигляду є гарна, але під тією красотою ховається гниль і тління.
Кожного разу, коли ми даємо згоду на гріх, ми віддаляємось від раю, від Бога.
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Тому Марія, як друга Єва, показує нам шлях, який на перший погляд є неможливим, який
веде через випробування. але в кінці ми здобуваємо мету, Бога. Бо вона прийняла Боже
Слово і подарувала Життя, Котре у воскресінні перемогло смерть. Так і ми повинні бути
відкриті на Боже Слово, щоб, прийнявши Його, ми перемогли смерть і могли сказати
словами святого апостола Луки: "Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я".
Амінь.

(бр. Андрій Гладкий, травень 2012 р.Б.)

2/2

