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Бог у різний спосіб, говорить Богородиця, закликає нас до духовного пробудження, до
мужності обрати святість. І звертається із цим закликом до святості Господь до
кожного з нас: "Будьте святі, Я бо святий!" (Лев 11:44, 1 Пт 1:16).
Один священик розповідав, что прийшов якось читати студентам лекцію, спочатку
попросивши, щоб піднесли руки ті, хто дійсно хоче стати святим. Ніхто не наважився.
Тоді священик, бачачи, що ніхто не піднімає руки й не збирається стати святим, сказав,
що говорити в такому випадку нема про що, повернувся й вийшов із аудиторії. Усі були
заскочені та здивовані. За кілька хвилин він таки вернувся й прочитав лекцію, яку
студенти слухали неабияк уважно.
Це питання й заклик до святості постають перед кожним віруючим і християнином
зокрема. Бути святим означає бути точним у своїй християнській місії, своїх
християнських обов'язках і тій програмі, що вписана в наші душі через хрещення. Бути
християнином означає слідувати за Ісусом Христом, дотримуватися Його Євангелія, як
правила життя. І якщо людина докладає до цього зусилля, то це і є здійснення святості
в житті.
Слід знати, що бути святим не означає бути безгрішним. Багато святих, будучи людьми
винятково героїчниú чеснот, все ж не були безгрішними. Єдина з людей, Яка
залишилася безгрішною, - це Блаженна Діва Марія. Це виняток. Усі інші святі лише
відносно. І ті святі, що включені до католицького календаря, також пережили досвід
гріха, але в їхньому житті перемогли благодать і праведність. В історії Церкви відомо
немало святих, які знайшли мужність повірити в силу Божої благодаті, що здійснила в
них чудо та принесла плоди святості.
Зважмося бути святими, тому що це не є чимось недосяжним. Нехай ідеали святості не
лякають нас, але служать вказівниками на шляху до Бога.
Молитва:
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Пресвята
Діво Маріє, Мати, повна благодаті, Ти, свята

й безгрішна, заступайся за нас,
які спотикаються й падають на своєму шляху віри. Нехай наша власна слабкість не
зневірює нас. Нехай нас веде віра в силу Божу, що перемагає гріх. Маріє, Ти блаженна,
бо повірила, випроси для нас віри й довіри навіть у найтяжчих життєвих спокусах і
слабинках. Нехай у нас зростає прагнення й укріплюється воля, аби ми кожного
дня були відкриті на натхнення Духа Святого й із відкритими поглядами
розпізнавали знаки Божої любові в повсякденних малих речах та подіях життя. Амінь.
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