
Три події з життя Богородиці

  

Дорогі у Христі. Христос Воскрес! У травневі дні, наша Церква, в особливий спосіб віддає
шану Пресвятій Богородиці, і тим самим дає ще одну прекрасну нагоду для роздумів, над
темою Богоматеринства. Ми всі неодноразово чули про історію служіння Богородиці, яку
черпаємо із Св. Письма і церковного Передання. Також ми знаємо що служіння
Богородиці було дуже схожим до священичого служіння. І сьогодні я хочу з вами
розглянути три основні події у житті Марії.  Перша подія, про яку ми усі добре знаємо, та
вже неодноразово чули, це введення в храм. Всіх нас, подібно як і Богородиці, колись
наші батьки привели в храм. А вже у старшому віці, ми вступили у стіни семінарії.
Перебуваючи у храмі, Марія разом із іншими, молилась, читала Св. Писання і трудилась
при храмі. Все це Пресвята Богородиця робила ведена Св. Духом, щоб приготувати себе
до Богоматеринства. Так і ми перебуваючи у семінарії, повинні постійно працювати над
собою, та вдосконалюватись, для майбутнього служіння – священства.
Ця перша подія в житті Марії була підготовкою, до другою важливої події у житті
Богоматері – народження Месії. Певним чином і ми себе готуємо до цієї події. Священик є
наочним свідком, як кожного разу на Божественій Літургії на дискосі, немов у яслах, які
водночас є гробом, народжується Христос, щоб принести себе в жертву заради нашого
спасіння.
Саме це добровільне Христове принесення себе в жертву і є третьою важливою подією в
житті Пречистої Діви. Марія Протягом всього земного служіння Христа була поряд нього
і не відступила навіть перед хрестом, спістраждала з Ісусом. Подібно і священик, повинен
все своє життя йти поряд Христа і проповідувати Розп’ятого, «ганьбу для юдеїв і глупоту
для поган, а для тих що в вірі, чи юдея чи грека, Христа Божу силу і Божу премудрість».
Також, ми повинні бути готові, понести страждання подібно до Месії, бо слуга не більший
від пана свого, що мені чинили то і вам чинитимуть.
Окрім цього Богородиця вчить нас ще й досконалої, правдивої віри, яка проявляється у
словах нехай мені станеться по твоєму слову. Віри без якої, все християнство можна
назвати глупотою. Візьмемо до прикладу Св. Тайну Євхаристії, в якій, в певний момент
хліб і вино перемінюються, в Тіло і Кров Ісуса Христа. Чисто з раціональної точки зору,
перед нами залишається ті самі хліб і вино, а з точки зору віри, це Тіло і Кров ГНІХ
причащаючись яких ми спасаємось.
Тож дорогі брати, хочу побажати вам і в найпершу чергу собі, що б ми частіше
наслідували вчинки Богородиці, а також, зробили Марію нашим педагогом, який би вів
нас до Христа.
Христос Воскрес!

  

(бр. Олег  Затварський, травень 2013)
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