Введення у храм Пресвятої Богородиці
(Лк. 10, 8-42;11, 27-28)

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!
Христос серед нас!
Дорогі браття і сестри!
Сьогодні, 4-го грудня, ми святкуємо Введення у храм Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.
Батьки Діви Марії, праведні Іоаким і Анна, будучи бездітними,
сумували й не раз, гірко плачучи, молили Бога, щоб Він дав їм дитину, і при
тому склали обіцянку, що віддадуть те дитя до храму Єрусалимського для
служіння Богові.
Зглянувся Господь над горем праведників, дарував їм доньку і
назвали її Марією. Не встигли батьки натішитися своєю дитиною, як минуло
дівчинці три роки і треба було виконати дану Богові обіцянку — відвести її
до храму Єрусалимського.
Вони скликали в Назареті, де жили, усіх своїх царствених родичів, бо
праведний Іоаким походив із царського роду, а свята Анна була з
архиєрейського роду, а також хор непорочних дів; приготували багато
свічок, оточили Пресвяту Діву Марію царською величчю і вирушили до
Єрусалима.
В Єрусалимі вони урочисто ввійшли у храм Божий і ввели туди
Пресвяту Діву. Первосвященик Захарія взяв Її і ввів у Святеє Святих, тобто
в найсвятішу частину храму, куди і сам мав право входити тільки один раз
на рік для принесення жертви.
Первосвященик зробив це надзвичайне введення Пресвятої Діви,
будучи натхненим Духом Святим. Діва Марія мала стати дорогоцінним
сосудом чеснот, носієм вічної чистоти; Вона повинна була мати таку плоть,
до якої не торкнеться ніяка гріховна скверна. Тоді ще ніхто не знав, що
призначення Пресвятої Діви Марії – стати Богородицею і Приснодівою.
З честю і славою не тільки людьми, але і ангелами була введена у
храм Господній Пренепорочна Діва. Пресвяту Діву вводили в храм, у
Святеє Святих, для служіння Господу також при співі, – але небесних
голосів, про що нині згадує Церква, коли промовляє: “Діва, священна
скарбниця Божої слави, сьогодні вводиться в дім Господній, благодать з
Собою вводячи, що в Дусі Божественнім, Її ж оспівують ангели Божі: Вона

є оселя небесна”.
Радіючи, Пресвята Діва ввійшла в дім Господній, як у царський палац.
І хоч була Вона малою за віком, лише трьох років, але була довершеною з
благодаті Божої, бо Бог обрав Її на служіння спасінню роду людського.
На зорі історії людства перша жона Єва сказала Богові ‖ні‖, коли не
повірила Йому, а повірила змію – дияволу. Для спасіння роду людського від
того, до чого призвело оте Євине ―ні‖, потрібна була інша жона – діва, яка б
сказала Богові ―так‖. І дійсно, Пресвята Діва Марія сказала це слово під час
благовіщення архангела Гавриїла. Вона тоді промовила: “Я – раба
Господня. Нехай буде Мені за словом твоїм” (Лк. 1, 38).
А для того, щоб сказати слово ―так‖, тобто повністю і вільно
підкоритися волі Божій, треба було пройти шлях удосконалення в святості.
У храмі Божому, і зокрема у Святому Святих, Пресвята Діва Марія
готувалася до Своєї предвічної місії стати Матір’ю Бога.
Перебуваючи у Святому Святих, Діва Марія побажала вічно жити в
ангельській чистоті і непорушнім дівоцтві. За свідченнями св. отців Григорія
Нисського і блаженного Ієроніма, Вона була першою, що заручила Своє
дівоцтво Богу, бо в Старому Завіті незвичним було дівам не вступати в
шлюб, тому що шлюб більше шанувався, ніж дівоцтво.
Пречиста Діва Марія першою в світі віддала перевагу дівоцтву перед
шлюбом, уневістивши Себе Богові.
Пресвята Діва першою вступила у непрохідну глибину, вступила в
таке спілкування з Богом, яке буде постійно зростати незатьмареним і
неоскверненим упродовж усього Її життя. Тому й стане Вона достойною
дати плоть і кров Єдинородному Сину Божому і буде чеснішою від
херувимів та незрівнянно вищою за серафимів. В цьому і полягає сутність
події, яку ми сьогодні святкуємо.
Дорогі браття і сестри!
Будемо завжди мати перед собою образ Пресвятої Діви Марії як
взірець святості. Хай Господь Милосердний за молитвами Своєї
Пренепорочної Матері Своєю Божественною благодаттю допомагає всім
нам у боротьбі з нашими гріхами і немочами, щоб ніхто із нас не загинув, а
мав життя вічне.
«Величаємо Тебе, Пресвятая Діво, Богом обрана Отроковиця, і
прослвляємо в храм Господній входження Твоє». Амінь! В ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа. Христос серед нас!

