
«Пресвятая Богородице Спаси нас»

  

«Пресвятая Богородице Спаси нас»? - цими слова, ми щойно на молебні взивали,
молилися, просили Пресвяту Богородицю про спасіння. Що саме для нас означають ці
слова? Як саме спасає Пресвята Богородиця? Перш ніж відповісти на це запитання нам
необхідно поставити собі ще одне питання, хто для нас Та, до Якої ми взиваємо в нашому
житті, просячи допомоги. Що вона для нас означає? Яке місце Вона займає в нашому
житті? На це питання кожен із нас має відповісти собі сам в глибині свого серця.

      

Відповідаючи на питання, як спасає Пресвята Богородиця, треба одразу сказати, що
Вона не спасає своє силою, владою, могутністю… А чим же ж тоді? Відповідь можемо
знайти у словах стихири Молебня до Пресвятої Богородиця: «За всіх ти молишся
Благая». Пресвята Богородиця спасає своїми молитвами, заступаючись за нас перед
своїм Сином та Господом Нашим за гріхи наші. Тим самим виконуючи слова Ісуса Христа,
які Він на хресті сказав: «Жінко, ось син твій», передавши ціле людство під її молитовну
опіку. 
У Посланні до Галатів святий апостол Павло пише: «Носіть тягарі один одного й тим
робом виконаєте закон Христа». Якщо ми поглянемо на історію християнства ми можемо
побачити безліч знаків, які свідчать про молитовне заступництво Нашої Небесної Неньки.
Наприклад, Стадч, коли Вона захоронила людей від неминучої загибелі та багато інших.
Саме завдяки своїй ревній молитві в храмі Пресвята Богородиця сподобилася стати
Матір'ю Бога, «чеснішою від Херувимів і незрівнянно славнішою від Серафимів», тобто
Вона духовно-особово уподібнюється до Божої Особи її Сина. Породила Бога, даючи нам
можливість спастися. І ми, готуючись стати служителями в Христовому винограднику,
священиками, які будуть на руках носити Пресвяту Євхаристію, подібно до Пречистої
Марії, яка носила Ісуса, маємо брати приклад з Неї, а саме як потрібно молитися, щоб
гідно виконувати своє служіння.
ПРИКЛАД. На початку двадцятого століття в Німеччині сталася велика трагедія. Аптекар
приготував ліки, після яких десять чоловік померло, а п'ятдесят отримало отруєння.
З'ясувалось, що аптекар зробив ліки за абсолютно правильним рецептом, але не
достатньо очистив посудину, в якій робив ліки. Складові ліків ввійшли в реакцію з
залишками бруду на стінках посуду і перетворилися в отруту, яка принесла багато біди
людям.
Пречиста Діва Марія була досконалою посудиною, в якій зростав сам Господь Бог. Так
само і ми з вами дорогі брати, маємо ставати гідними посудинами, щоб Господь Бог в нас
замешкав. Щоб ми подібно до Пресвятої Богородиці духовно-особово уподібнювалися до
Божої Особи Сина, стаючи тими, хто завжди вказує на Бога.
Також я хочу звернути вашу увагу на віру Пресвятої Богородиці, завдяки якій прийшло
до нас Спасіння. Саме завдяки вірі Пресвятої Богородиці вона змогла прийняти Бога у
своє лоно. Віра – це чеснота, влита в серце людське, за допомогою якої приймаємо
беззастережно за правду все, що нам Бог об'явив. Саме у Пресвятої Богородиці ми
маємо вчитися та розвивати цю чесноту, тобто правдиву віру, щоб у нашому житті
кожного дня, подібно до Пречистої Марії, говорити «так». Віра є фундаментом духовного
життя кожної людини. 
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Тому дорогі брати берімо собі за приклад Пресвяту Богородицю, вдивляймося в її особу
та вчімося в Неї правдивої молитви та віри, щоб завжди у своєму житті говорити Богові
так. Щоб в майбутньому стати гідними служитилями у Христовому винограднику. Амінь.
«Пресвятая Богородице Спаси Нас». Христос Воскрес.

  

  

(бр. Іван Комарницький, травень 2013)
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