Різдво Пресвятої Богородиці.
(Лк. 10, 38–42; 11, 27-28)
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Христос серед нас!
Дорогі брати і сестри!
Сьогодні наша Свята Православна Церква святкує Різдво Пресвятої
Богородиці. В цей день ми виголошуємо: ”Різдво Твоє, Богородице
Діво, радість звістило всій вселенній...”
Яку радість принесла Діва Марія з Її народженням, бо прийшов
довгоочікуваний людством час, коли Божественною силою, подвигом
Господа нашого Ісуса Христа буде зруйноване царство диявола,
царство гріха і смерті, коли відчиняться для людей двері безсмертного
блаженного вічного життя.
Цю радість Своїм народженням сповістила землі Преблагословенна
Діва Марія, Яка нарешті з’явилася в роді людському. Народилася на
землі Та, Яка чесніша від херувимів і незрівнянно славніша від
серавимів. Народилася Та, Яка буде одночасно і Дівою, і
Богородицею, Яку будуть у віках прославляти християни.
Ми торжествуємо бо маємо в Її особі свою Небесну Матір,
заступницю роду християнського.
Як свідчить Святе Передання, батько Діви Марії Іоаким походив з
царського племені Давидового, а матір – праведна Анна – родом була
з первосвященичого роду Аарона і вони були бездітні. На той час
вважали це ознакою гніву Божого, бездітних вважали грішниками, і
сталося навіть так, що первосвященик мало того, що не прийняв на
свято Оновлення храму від Іоакима його жертви, а ще й прилюдно
осоромив його. І Іоаким і Анна ввесь час молилися, щоб Господь Бог
зняв з них тягар безчестя і ощаслив їх дитиною.
Щирі молитви їхні були почуті, коли Анна відчула під серцем биття
нового життя.
І з того часу світ ніби занімів у передчутті чуда з чудес, бо від дня
Різдва Богородиці сталося ще одне диво: розділення між Богом і
людиною, котре почалося від первородного гріхя Адама і Єви, почало
щезати, адже в Богородиці мала втілитися таємниця з таємниць: Син
Божий і Син Людський бо в скорму часі станеться, так як написано
пророками, що Діва Марія народить Сина, Який стане Месією і Який
визволить людство від первородного гріха і смерті.
Ми радіємо в Її свята, бо в Її особі ми маємо Небесну Покровительку,
Заступницю у всіх наших бідах і скорботних обставинах. Ми знаємо,

що жодна Її молитва за нас не залишається не почутою Її
Божественним Сином.
З надією і любов’ю ми благаємо Її і просимо заступництва перед
нашим Спасителем Господом Ісусом Христом. В молитві ми
звертаємось до Пресвятої Діви Марії, щоб Вона задовольнила наші
земні потреби: зцілення хворих, допомога в нашій праці, охорони від
усякого лиха і нещастя.
Благаючи нашу Небесну Заступницю ми повинні завжди пам’ятати,
що всі ці наші земні потреби є тимчасовими. Грішна душа звертається
в молитві до Бога і Божої Матері частіше через якусь біду.
Радісні свята на честь Божої Матері оживляють в наших серцях віру в
нашого Спасителя Господа Ісуса Христа і Його Пречисту Діву Марію.
Вони нагадують нам про велику, незбагненну любов Божу до нас
грішних. І ця надія на милосердя Бога і Пресвятої Діви Марії нехай
надає сили кожному із нас. Надія на Господа і Його Пречисту Божу
Матір нікого і ніколи не посоромить.
Будемо завжди звертатися в молитвах до Божої Матері, щоб Вона
захищала нас від усякого зла і Своїми молитвами перед Сином Своїм
привела нас до життя вічного. “Різдво Твоє, Богородице Діво, радість
звістило всій вселенні: з Тебе бо засяло Сонце Правди”.
Амінь.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Христос серед нас!

