ЗА ЩО МИ ШАНУЄМО ДІВУ МАРІЮ?
Євангеліє від Луки 1:26-55

Невдовзі після гріхопадіння Адама та Єви, Бог дав людям, котрі втратили Божі
дари благодаті через непослух, обітницю про Спасителя. У словах цієї обітниці
йдеться про жінку, насіння якої зітре голову дияволові (Буття 3:15). Ця
обітниця згодом сповнилася в Ісусі Христі. Бог сам обрав ту, насіння якої стало
Спасителем усього людства від гріхів, диявола і смерті. Нею стала Діва Марія з
Назарету, а народжена нею Дитина була названа Сином Божим. Таким чином,

Марія стала земною матір’ю Ісуса. Церква шанобливо називає її Богородицею,
тією, котра народить Месію, зачатого від Святого Духа. Про неї говорить як
пророки Старого Заповіту, так і апостоли та євангелісти. Її ім’я на сторінках
Святого Писання ми бачимо не раз.
Обираючи земну матір для Свого Сина, Бог ні з ким не радився. Він зробив це
сам. Йому не потрібно було вислуховувати людські думки і поради з цього
приводу. Скромна і непримітна дівчина з Назарету отримала велику Божу
ласку, народила Христа-Спасителя.
Можливо у вас є приятелі і друзі, що мають ім’я Марія? Воно було доволі
поширеним у біблійні часи. В перекладі з давньої єврейської мови Марія
означає – вперта, славна, знаменита. У Новому Заповіті ми читаємо також про
інших жінок того часу, які мали це ім’я, однак постать Діви Марії є виняткова.
Чому? Тому що вона отримала від Бога виняткову ласку – стати земною
матір’ю Божого Сина. Християнська Церква любить Марію за її чесноти,
зокрема скромність, побожність, послух Богові, покладання на Бога, шанобливе
ставлення до Ісуса та Його науки, любов до Божого Слова. Євангелисти кажуть,
що вона зберігала Боже Слово у своєму серця і роздумувала над ним. Так само
слід робити і нам – почувши Боже Слово під час проповіді чи заняття в
Недільній школі – роздумуймо про нього, запам’ятовуймо почуте і ділімось
ним з іншими людьми, своїми друзями.
Люблячи і шануючи Марію, ми поклоняємось Триєдиному Богові, який обрав
її, бо лиш Йому одному належить вся слава, хвала і поклоніння. А Марію ми
звемо земною матір’ю нашого Господа Ісуса Христа, Богородицею,
благословенною між жінками, тією, що отримала від Бога особливу благодать.
Марія мала як любов до Бога, так і правдивий страх Божий перед Ним. Вона
казала, що є покірною рабою Божою. Найголовніше з усього, що робила Марія
є те, що вона скеровувала людей до Ісуса – їхнього єдиного Спасителя. Те ж
саме повинні робити і ми!
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Яку обітницю дав Бог людям після гріхопадіння?
Як ця обітниця сповнилася, в Кому й коли?
В якому місті народилася обрана Богом земна мати Божого Сина?
Як вона звалася і що означає це ім’я?
Назвіть риси Марії, за які її вшановує Християнська Церква?
Як ми вшановуємо Марію і кому молимось?
Як називала себе Марія?
До кого Марія скеровувала людей?

