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За доаволо.м Ц ер~Ьовноі Влади 



ВІД ВИДАВНИЦТВА 

.У країнський Відділ при Ватикажько.му Радіо що

року укладав окремий цикл проповідей для н,аших вірних 

в Україн.і, що їх пишуть і виголошують священики, які 

проживають у Римі. Та" постало кілька збірок радіо

проповідей, з яких наше Видавництво вже видало: Не

дільна Благовість (1972 р.) - о. Софрона Мудрого, Сим

вол Віри (1972) - Бате.'rити'Чnі пов'Чаnпя про осповпі 

правди св. віри та Заповіді Божі і Церковні (1976). Сюди 
слід вклю'Чити дві книж"и роздумувань пад Євангелів.м, 

о. Н.лима Нор'Чаtіна - Благовість Спасіння (1975) та 

Добра Новина (1983). 

Хо'Ч проповіді з Ватиканської Радіостанції призна

'Чеnі для с.луха'Чів в У країні, то пи.ми радо користуються 

паші вірні й духовен.ство н,а е.міtрації. І саме це заохо

тило випустити ще одип то.мик радіопроповідей - Апо

стольські Повчання на недіJІі, що їх, в 1982-1983 рр., 
виголосили Блаженпіший Архиєпископ і Rардипал Ми

рослав Люба'Чівський (тоді ще Митрополит), Архиєпи

скоп Мирослав Марусип та інші священики, переважн.о 

Васu.ліян.и. 

З-поміж готових уже ци"лів вибрано до дру"у са.ме 

цей, бо в уJt;,раїпському проповідн.ицтві, па кілька деся

ток виданих збіро", тільки одна-друга присвя'Чеnа педіль

н.и.м 'Читаппям апостола. Слід, од пак, зазnа'Чити, що в 

цьому випадку проповідн.и~и пе ук,.ладали своїх гомілій па 

основі якоїсь уже видруковапої книжки, але кожпий пи

сав її особисто, дотри.мую'Чись взага.льпо.му теми, що її 

па.мітив упорядник - о. С. Мудрий. Звідси-то кожпий 
проповідник відповідав за зміст, уклад, стиль і .мову, 
яку пок. о. Родіон Головацький старався << .легко >> ви
правити. 



Реда~ція << У ~раїпсь~ої Духовної Вібліоте~и >> споді

ється, що ці повчання стануть багатьом душа.м пош

товхом Божої лас~и і вони агадають вдячпи.м серцем 

проповідпи~ів і видавців у своїй .молитві до Господа, що 

допоміг видати ще один то.м,и~. 

ВидАвництво ОО. ВАсилІян 



о. Софрон Мудрий, ЧСВВ 

НЕДІЛЯ МИТАРЯ І ФАРИСЕН 

(2 Тим. 3,10-15) 

ПОБОЖНО ЖИТИ В ХРИСТІ ІСУСІ 

« .V сі, що побо;нсн,о хочуть ;нсити в 
Христі Ісусі, будуть пересліду

вані>> (Ти.м. 3,12). 

Дорогі в Христі І Сьогодні в читанні листа св. Апо

стола Павла до Тимотея ми почули важливе тверджен

ня Христа, а саме, що всі, які намагаються побожно 

жити в Христі Ісусі, зазнають гонінь І Слідом за цим 

відразу ж насувається нам питання: Що ж тоді в по

божність? Що це життя в Христі Ісусі? Чому зазна

ють вони гонінь? 

1. Слово побожність у Біблії має значення багато 

ширше і глибше як це вживається в щоденному житті. 

Воно означав ввавмне відношення любови і вірности 

поміж рідними, приятелями, друзями; овначає також 

відношення Бога до людей. Повнота значення такого 

відношення Бог-людина вдійснилася і виявилася у Хри

сті Ісусі, у якому діло спасіння - це <<тайна nобож

ности >> (1 Тим. 3,16). Завдяки учасництву в цьому та
їнстві, силою і даром св. Духа, реалівується у нас, хри

стиян, правдива побожність, тобто синівське відношення 

і співдія з Богом, сповняючись пошаною й любов'ю до 
всіх людей. 

Побожність в людині - це відблиск доброти і ніж
ности Бога, це печать витиснена Словом Божим на ство
рінні, призначеному для синівського відношення і спів-
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життя зі своїм Творцем. Вона є складовою частиною 

людської природи. Але тому, що людська природа заз

нала ран від гріха, вона часто стає жертвою аІ'ресив

них т~аринних інстинктів або холодних раціональних 

міркувань, які ізолюють людину від Бога і ближніх. 

Людина, в якої немає почуття любови, поваги й по

шани до того, хто її перевищає, є нездібною зворуши

тися, виявити прихильність, співчувати подібній собі 

людині. Така людина є нелюдяним створінням, яке роз

винулось не згідно з законами людської природи -
щось дивовижне, що розбуджує в інших обридження 

і страх. 

У Біблії на особливий лад підкреслюється синів

ську побожність, яка проявляється в пошані й прив'я

занні дітей до батьків, як співчутлива доброта, послух 

і вірність. 3 цього персонального поля побожність спон
танно поширюється на поле приятелів і свого соціяль

ного середовища. Побожність, яка входить у відношен

ня народів, стає компонентом і гарантом льояльности 

і взаємодопомоги тим народам. Ніяке людське спІв

життя ані відношення не може бути тривке, якщо воно 

не спирається на вартості побожности. 

Правдива побожність походить з висот. 1ї об'явив 
і навчив нас сам Бог. Божий союз-завіт з людиною -
це завіт побожности: повний милосердя, вірности і бать

ківської любови. 

Каже голос Господній устами пророка Ісаї: << Я на 

короткий час тебе покинув, але з великим співчуттям 

тебе приймаю. У палкім гніві я на хвильку сховав був 

обличчя моє від тебе, але в моїй любові вічній мені тебе 

жалко - каже Господь... Гори зрушаться й горби по

хитнуться, моя ж любов від тебе не відступить, мій союз 

миру не похитнеться - каже Господь>> (Іс. 53,7). 
Це ставлення Бога до людини, зі свого боку, вима

гає від людини великодушної співдіі і щирої відповіді. 

Вона постійно завзиває і спонукує людину до послуху, 
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до вірности, до правдивого почитання додержування 

Божої волі, яна реалівується в ділах справедливости, 

любови й милосердя. 

Rаже св. Писання: <<Чого Господь, Бог Твій, ви

магає від Тебе, ян не того, щоб ти боявся Господа, Бога 

Твого, ходив усіма його дорогами, і служив Господеві 

Богу Твоєму усім Твоїм серцем і всією твоєю душею, 

додержуючи заповідей Господа та його установ>> (Втор. 

10,12-13). Немає побожности там, де немає справедли

вости і вірної любови, де є самолюбство і гордість. 

Побожність, якої вимагає Господь, це саможертва, 

це служіння ближнім, це неподільність серця. Без цього, 

безвартісними будуть всякі інші жертвоприноси та псал

моспіви, пустою буде всяка чеснота і покута. Правдива 

побожність - ян каже пророк Ісая - це найдани не

справедливости розбити ... , пригноблених на волю ви

пустити ... , а голодним своїм хлібом поділитися, увести 

до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдяг

нути його, від брата твого не ховатись >> (Іс. 58,6-7). 
3 приходом Христа Ісуса об'явився вершок і повнота 

побожности Божої, віддаючи нею досконалий культ Бо

гові в побожності й справедливості. 

Христос - це не лиш аравон побожности, але сама 

побожність і святість; це досконала відбитка подоби Бо

жої (Тит. 2,11): << Божа благодать з'явилась спасенна 

всім людям і навчає нас, щоб ми зреклися нечестя та 

грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і 

благочестиво в нинішньому віці>>. 

Побожність Христа - реалізувалася у повній синів

сьній відданості волі Отця, у беззастершкному послусі 

Йому. << .R постійно те чиню, що до вподоби Йому)> (Ів. 
8,29). В цій самовідданості Отцеві, у винонуванні Його 
святої волі, повної любови і милосердя до людей, є сут

ність досконалого культу, правдивої побожности й успіш
ности МІсн посереДlІи:иа Христа між Отцем і співбра

тами. << Він бо за днів свого життя приніс був молитви 
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і благання а велиним голосінням та слізьми до Того, 

я:кий міг його спасти від смерти, і він був вислуханий 

аа богобоязність >>, тобто задля своєї побожности (6вр. 
5, 7). . 

Таїнство Христа, його смерть і вос:кресіння. називав 

св. Апостол Павло <<Таїнством побожности >> (1 Тим. 

3,16). Таїнство, в я:кому і через я:ке реалізується плян 

спасіння, від ві:ків встановлений задумом Божим. Для 

та:кого ареалізування була потрібна стріча спасенної 

волі Бога а повною любови і відданости волею людини, 

а це могло здійснитися лиш аа посередництвом втіле

ного Бога, я:кий став тією людиною, яка могла бути 

вислухана Богом. Rаже св. Павло: ... <<Тайна побож
ности - вели:ка: Христос явився в тілі, аасвідченцй 

.у Дусі, nо:казався ангелам, nроповідуваний поганам, уві-

рунаний у світі, вознісся у славі >> (1 Тим. 3,16). 

2. Що значить жити побожно в Христі Ісусі? Лю

дина побожна в Старому Завіті - це людина вірна за

вітові, тобто та, що в послусі зберігав закон і заповіді, 

я:к і виявляли іі любов і пошану до Бога та любов і ми

л осердя до ближнього. 

У Новому Завіті визнавець Христа в учасником цісї 

побожности завдяки своїй злуці з Христом вос:креслим, 

що в втіленням таїнства побожности. Християнська по

божність в щось значно більше від побожної поведінии 

і збереження з анону. Вона в суттю життя нового ство

ріння в Христі Господі. Вона в даром св. Духа, який 

невидимо об'єднує в побожності народ Божий. Христи

янсь:ка побожність - це дух усиновлення в Бозі. Rаже 

Апостол Павло: << А що ви сини, Бог послав у Ваші сер
ця Духа Сина свого ... бо у Христі Ісусі нічого не озна
чають ні обрізання, ні не обрізання, але - віра, чинна 

любов'ю>> (Гал. 4,6; 5,6). У Христі Господі ми <<одяг
ну лис я в нову людину, створену на подобу Божу, у 

справедливості й у святості правди >> (6ф. 4,24). 
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З. Хто живе в ~овому Завіті, в союаі ласки, гараад 

це роауміє, що правдива побожність не є зовнішньою 

поведінкою, але життям нової реальности, якою є Хри

стос, Його вчення, Його ідеі. Пише про це Апостол Пав
ло: <<коли хтось навчає інакше і не притрямується здо

рових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та по

божної науни, той засліплений... Ти ж, чоловіче Бо

жий, утікай від нього. Шукай праведности, побожно

сти, віри, любови, терпеливости, лагідности>> (1 Тим. 

6,3.11 ). 

Побожність, отже, це дар св. Духа; вона вимагає 

певної аскеаи, постійного амагання аа звільнення від 

всього того, що полонить людину у сітях пристрастей. 

Для побожности потрібно постійної жертви і роариву 

а ментальністю цього світу і, послідовно, приймати тер

піння, переслідування, аневаги й погорду, і навіть смерть, 

яну приймають послідовники Христа. Про це вираано 

говорить св. Апостол Павло, коли каже до християн 

усіх часів і віків, що << J~ci, що побожно хочуть жити 

в Хр11сті Ісусі, будуть переслідувані>> (2 Тим. 3,12), 
щоб остерегти іх перед фальшивою, вигідною, уявною 

побожністю, яка не охоплює і не має в собі повноти 

життя людини. Св. Павло остерігає свого вірного друга 

Тимотея, а в ньому й нас усіх, коли каже: <<Знай, що 

за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди бу

дуть еамо.т1юби, грошолюби, аароаумілі, горді, наклепни

нп, батькам непокірні, невдячні, беабожні, беа любови, 

непри!'>шрливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобро

любні, зрадники, нахабні, бундючні, більш роскошолюбні 

ніж боголюбні - мають бо сповид побожности, сили 

ж її зренлися. І таких цурайся!>> (2 Тим. 3,1-5). 
Саме ті << останні дні >>, про які каже Апостол - це 

наші ;:щі, в яких майже дослівно здійснюються слова 
святого ПавJІа про всіх тих, які не мають життя в Хри

сті, які полюбили світ, диявола і всі його примани. Тому 
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ці люди й ненавидять Христа, переслідують його в його 

членах. 

Також Апостол Петро заклинав усіх визнавців Хри

ста: <<.докладіть усі ваші старання і зрощуйте у вашій 

ВІрІ чесноту, а в чесноті пізнання, у пізнанні - стри

маність, у стриманості - терпеливість, у терпеливості 

- побожність, у побожності - братолюбство, в брато

любстві - загальну любов >> (2 Пт. 1 ,5-7). 
В цьому тяжкому і довгому змаганні ми не самі, 

<<бо Господь анав, як визволяти побожних від спокуси, 

і як живити нашу надію про те, що ми постійно з Хри

стом і у Христі, що лиш у Ньому осягнемо поnиоту шит

тя, коли ми доброю боротьбою будемо боротися та збе

рігатимеl\ю вірність Христові (2 Тим. 4,7-8). Тоді ми 

можемо бути nевні того, що й нам буде nриготований 

вінок сnраведливости, який дасть Госnодь, справедли

вий Суддя, всім тим, що а любов'ю чекали на Його появу. 
Тож будьмо вірними дітьми Божими І Будьмо по бож

ними Його синами-доньками, а а Богом і при Бозі з Його 
Улюбленим Сином Христом подолавмо диявола, подола

вмо світ і всі примани його, а побожність наша стане 

відома всім людям. Амінь. 



Б.лажеппіший М ирос.лав 

НЕДІЛЯ БЛУДНОГО СИНА 

(1 Кор. 6,12-20) 

ПРО ПОХОДЖЕННЯ І МЕТУ ЛЮДИНИ 

<с Хіба не анаєте, що ваше тіло 

храм. Святого Духа, я~tий живе у 

вас? Його ви .маєте від Бога ... Тож 
прос.яавляйте Бога в вашому тілі >> 

(1 Кор. 6,19-20). 

Відповідь на питання про походження людини ана

ходимо в тому Божому листі до нас людей, що ним є 

Св. Письмо, Старого й Нового Завітів. У Книні Буття 

автор, надхнений Духом Святим, роакаауючи про по
стання світу, робить рівницю між сотворенням всесві

ту - :землі й усього, що на :землі анаходиться - і со

творенням людини. Про все інше пона людиною кажеть

ся, що Господь повелів і воно негайно сталося. Так, 

наприклад, В ін сканав: << Нехай буде св і тло І І настало 

світло >> (Бут. 1 ,3). Сотворепня людини, однак, Бог Тво
рець :здійснює інакше. Щоб підкреслити особливше ста

рання Бога в сотворенні людини, Св. Писання каже, 

що <<Бог утворив чоловіка а немного пороху та вдихнув 

йому в ніздрі подих життя, і чолоnік став живою істо

тою >> (Бут. 2,7). 3 цих слів виходить, що Бог має в ве
лихій пошані людину й тому в особливший спосіб утво

рює її тіло з елементів аемлі, так що воно має всі первні 

aeмJri, подібно як інші сотворіння аемні. Але, нрім тіла, 

У .людини є ще й бенсмертна душа, що не є ванта а землі, 

але походить бенпосередньо від Господа Бога. Він вдих

нув у людину дух життя - душу живу, що є неначе 
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іскоркою Божого бе8межного Духа. Пізніше 8 тієї одної 
людини Господь створює увесь людський рід, як про 

це говорять Апостольські Діяння: << Бог створив 8 од

ного (чоловіка) ввесь рід людський, щоб він жив по 

всій земній поверхні ... щоб шукали Бога чи може нав
помацьки не знайдуть його, хоч Він від кожного з нас 
недалеко. У Ньому бо живемо, рухаємося й існуємо ; 
як деякі з ваших поетів сказали: Бо ми з Його роду >> 

(Діян 17,16 ... ). І ту правду, що Господь створив увесь 

рід людський з одного чоловіка, підтверджує Книга 

Буття, в якій читаємо, що Бог утворив Єву з Адамо

вого ребра: << Тоді Господь Бог навів глибокий сон на 

чоловllіа й коли він заснув, узяв одне 8 його ребер, і 

затулив те місце тілом. Потім з ребра, що його взяв 

від чоловіка, утворив Бог жінку й привів іі до чо~'Іо

віка >> (Бут. 2,21). 
Тан-то людина, вже від самого свого початку, була 

особливтим твором Божим, і таким вона й досі зоста

ється. Бо то не батьки є головною причиною людини, 

а лише причиною другорядною, і то в залежності від 

першої причини, тобто від Господа Бога. Батьки лише 

співдіють із життєдайною силою Божою в утворенні 

тіла своіх дітей, а відносно іхньої душі, того життє

дайного елементу в людині, від якого залежить не лише 

життя людини, але й усі іі розумні й свобідні вчинки, 

створив Господь Бог. Від душі бо людської залежать 

усі акти заслуговуючі на ласку Божу й спасіння вічне. 

Але від неі походять також усі прогріхи, за нкі людині 

треба буде колись відповісти перед страшним суддів

сьним престолом Божим. 

Душу людську творить сам Господь Бог, так що 

вона є результатом Його Божого дихання, елементом 
життя, й тому іі може дати тільки Господь Бог, який 

є повнотою життя - самим життям. Людина ж, яка не 

має життя сама в собі, життя-душі своїм дітям пере

дати не може. 3 цього виходить, що людина за~тrеашть 
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повністю від Господа Бога, яиий в особливший спосіб 

при співдіянні бать_иів виводить від них іі тіло, яиому 

Бог дав свого життєдайного духа - творить іі живою 

істотою. Та не лише живою іі творить, але й розумною 

та свобідною істотою - чого, ирім людини, жодне інше 

земне створіння не мав. Тому людина, ян представнии 

усіх сотворінь на аемлі, мав свобідно Бо1'ові служити 

та аа Ним шукати, ян про це говорять Діяння: << щоб 
вони (люди) my-Jtaли Бога, чи може навпомацьии не 

знайдуть Його, хоч від ножІюго а нас Він недалеио. 
У Ньому бо живемо, рухаємось та існуємо>> (Діян. 17 ,27). 

Хоч Господа Бога людина сама, силою свого при

родного розуму, може анайти - пізнати, бо в Ньому 

живемо, то все-таии Господь, щоб бути певним, що ми 

до Нього дійдемо, виааував нам дорогу аа допомогою 

людей, про що свідчить лист до Євреїв цими словами: 

<< Багаторааово й багатьма способами Бог говорив ио

лись до батьків наших череа пророн ів. За останніх же 

оцих днів Він говорив до нас череа Сина, якого аробив 

еладноємцем усього і яиим віии сотворив. Він відблиси 

Його слави й обраа Його істоти ... >> (Євр. 1,1-3). Боже 
во пл о чене Слово - Ісус Христос виааав нам дорогу 

до Господа Бога й до вічного життя, бо аадля цього Він 

прийшов на цей світ, ян про це говорить нам Єванге

лист: << А вічне життя в тому, щоб вони (люди) пізнали 

Тебе, єдиного правдивого Бога, й того, ного Ти послав, 

Ісуса Христа>> ... (Йо. 17 ,3). Спаситель прийшов на цей 
світ і людей повчив про все, бо ааявляє: <<Я об'явив 

ім'я Твоє людям, яиих Ти від світу передав мені ... і 
вони зберегли слово Твоє. Нині вони абагнули, що все 

Тобою мені дане - від Тебе, слова бо Тобою мені дані 
я дав ім, і вони прийняли іх, і справді абагнули, що 

від Тебе я вийшов і увірували, що Ти мене послав >> 

(Йо. 17,6-8). 

3 цих слів Спасителя виходить, що аавданням, чи ме
тою людини на землі в пізнати, чи ян иажуть Діяння, 
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віднайти Господа Бога, нашу остаточну мету, і до Нього 

ціле життя прямувати. Або, як навчає нас Церква Свята: 

<<Бога пізнати, Його полюбити, Йому служити і так, 
своєю вірною службою, заслужити собі в Нього вічне 

щастя в небі>>. Подібно вчить нас також найперша. й 

найбільша заповідь любови: << Любитимеш Господа, Бога 
твого, всім серцем твоїм, усією душею твоєю й усіма 

твоїми силами ... >> (Втор. 6,5; Мт. 23,37; Лк. 10,27). 
Отже метою людини на землі є прямувати до Бога ці

лою своєю істотою, любити Його всією душею, усім сер
цем і з усіх сил; за Ним шукати, щоб Його ніколи з очей 
не втратити. Хтось, однак, спитав би: Чи Господь Бог 

має право до такої всесторонньої й повної любови лю

дини, а саме: щоб людина з абу ла про все поза Богом 

і тільки Йом)' одному себе беззастережно віддала? Оче
видно, що Господь Бог мусить мати таке nраво, інакше 

Він цього від нас не вимагав би. Тож розгляньмо тепер 

усе те, що ми від Госnода Бога одержали, щоб без жод

ного сумніву пізнати Його nовне nраво до нас, до на
шого життя і до всіх наших снаг, і тіла, і душі. Насам

nеред, Госnодь Бог нас з нічого сотворив, nривів на 

цей світ. Бо, як уже було сказано, наші батьки це тіль

ки другорядна причина існування нашого тіла, і то в 

залежності від nершорядної причини - від Творця 

всього, Госnода Бога. А безсмертну душу для кожної 

людини створює виключно Госnодь Бог. Привівши нас 

на цей світ, Господь Бог не nерестає і далі піклуватися 

нами, і тією самою життєдайною силою, якою nри

вів нас до життя, підтримує нас у житті й існуванні. 

Без тієї пjдтримки ми повернулися б у ніщо, з якого 

Творець своїм всемогутнім словом покликав нас із світу 

можливостей у дійсний-реальний світ. Крім того Го

сподь Бог мусить ще співдіяти з кожним nроявом на

шого життя, так що без Його співдії ми не могли б ні 
одного руху зробити, ні одного слова промовити, ні 

одної гадки чи бажання висловити. Але на цьому ще 
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не кінець. Бо від кого маємо харчі, повітря, воду, оде

жу, ЖИТЛО Й усе те, ЩО нам ДО ЖИТТЯ потрібне? Це ВСе 
та.нож ніяк не заслужений дар нашого предоброго не

бесного Батька - Бога. Скільки-то дає Господь Бог 

нашому тілові І А тепер погляньмо й на другу частину 

нашої істоти - нашу безсмертну душу. Господь Бог її 

для кожного з нас зокрема сотворив. У святій Тайні 

Хрищення, обдаровуючи Своєю освячуючою ласкою, вро

бив нас Своїми ваконними дітьми та й призначив, щоб 

ми колись, виконуючи Божі заповіді, дійшли до Нього 

й, злучивтися з Ним у небі, щоб жили Його життям 
і втішалися огляданням Його та Його безмежним ща
стям. Наше вемне життя - це дорога до Нього, якщо 

є воно згідне з Його волею та є служінням Йому. 

На цій дорозі до Себе Господь Бог помагає нам, вила

даючи в наші серця бажанІІЯ щастя, - не будь-яного 

щастя, але безмежного, ніколи не проминаючого, вічного 

щастя, тобто бажання Його самого - Бога. Тому й не 
диво, що людина тут, на землі, ніколи не є й не може 

бути щасливою. Бо ці земні, скінчені, недосконалі й 

проминаючі добра не можуть ніяк задонолити її серця, 

яке бажає безмежного добра, тобто Б о г а . Про це 

прегарно написав св. Августин такими словами: <<Ти 

створив мене для Тебе, Господи, і моє серце неспокійне, 

пони в Тобі не спочине ... >>. 

А тепер подумаймо, чи справді Господь має право 

до нашого життя, до всіх прагнень нашого життя? Праг

нень нашого розуму й волі? Безперечно, що так І Та 

ж Він усе дав нам у Своїй доброті, та.н що все те, що 

маємо - включно до нашого життя-існування, є Його 
даром. Він, Бог, міг би це все кожної хвилини від нас 

відібрати: Він Пан усього, Створитель і Вседержитель І 
Але Він найліпший Батько. Хоче, щоб ми Йому добро
вільно служили, заховуючи Його заповіді, сповняючи 
Його волю - для остаточного нашого добра: наслід
ком цього - наша заслуга перед Ним, заслуга на вічне 
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щастя в Небі, до якого вже від самого нашого почину 

ми призначені, щоб бути а Отцем, від Якого ми вий

шли і до Нього маємо повернутись, щоб з Ним: бути 

впо~ні та навіки щасливими І Тому, як довго живемо 

на цій аемлі, Він веде нас до Себе - силкув прямувати 

до Нього тим безустанним бажанням аа щастям, щастям 

безмежним та вічним. Тому ми не повинні отягатись, 

але все Йому - Богові віддати, бо якраа у тій повній 
відданості Богові осягаємо нашу остаточну мету і вічну 

нагороду - алуку а Небесним Отцем. 

Такої повної відданости Богові й добровільного зре

чення всього, що маємо на аемлі, вимагав від нас і Син 

Божий Єдинородний - Ісус Христос цими словами: 

<< Rоли хтось, що приходить до мене, не залишить свого 

батька й матір, жінку, дітей, братів, сестер та й ще своє 

життя, не може бути моїм учнем>> (Лк. 10,26). Так, для 
Христа все це можливо зробити: Він аа нас все зробив 

- життя віддав аа нас, а своїми словами повчав: << Хто 

хоче спасти своє життя, той його погубить, а хто своє 

життя погубить, ради Мене, той його анайде >> (:Мт. 16,25). 
Це значить, що коли хтось, рятуючи своє аемне життя, 

переступить заповідь Божу, той не врятує його, бо всі 

мусимо вмирати. Але гріхом рятуючи своє аемне життя, 

тратимо вічне життя. Rоли ж хтось, додержуючи Божі 

заповіді, віддав своє життя аа Христа і Його Єванге
лію, він адобував життя вічне в небі.- Для Бога-Творця 

маємо жертвувати навіть земне життя взаміну за вічне 

життя в Боаі. Тож, коли це ароауміємо і Богові з до

вір'ям віддамось, тоді Його знайдемо, а а цим і все -
чого так прагне наше серце: << Неспокійне наше серце, 

поки не спочине в Боаі >>. 



Авп. Мирослав Марусю' 

НЕДІЛЯ М'ЯСОПУСНА 

(1 Rop. 8,8 - 9,2) 

НЕ СПОКУШУВАТИ БРАТА 

Дорогі Браття і Сестри І В першому листі до Rорін

т ян апостол Павло порушив чимало практичних справ 

та дав відповідь своїм вірним дітям на рівні сумніви 

і запити. Апостол, ввичайно, був добрий пастир і дбав 

про свої вівці. Дочасне добро та вічне спасіШІя Rорін

тян були для нього найвищим законом. А впав він добре, 

що поганський світ і його авичаї могли нераз дуже шко

дити духовному добру віруючих. Ось нагодою до гріха 

могли бути жертвоприношення ідолам та й ті бенкети, 

що бували при нагоді рівних святкувань. Торжества 

зачинались у храмах різних божків, а кінчались при 

трапезах, де подавали як їжу рештки жертвоприносів. 

Християни мали приятелів і навіть рідних серед поган, 
бували запрошені на такі родинні чи приятельські свят

кування і тоді могли знайтись у прикрому положенні. 

Чейже християнинові не вільно було брати участі в по
ганському культі, навіть тоді, як він уже відбувався 

за порогом храму того чи іншого ідола. 

Rаже отож Апостол: Страва не зближує нас до Бога: 
коли не імо, не втрачавмо нічого, ані коли імо, не на

буваємо нічого. Але глядіть, щоб оця ваша свобода не 
стала причиною падіІШя для слабких. Бо коли хтось 

побачить тебе, що маєш знання, як ти у капищі сів за 
стіл, то чи ж його сумління, бувши слабке, не буде за
охочене істи ідольські жертви? Таким то чином твоє 
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знання погубить немічного брата, за якого Христос 

помер. 

Ось саме в тій участі у поганських жертвоприносl'х 

та спільних трапезах може бути небезпека згіршення, а 

навіть духовної руїни, меншого брата. А випадки того 

роду траплялись кожного дня і бували у всіх майже 

родинах у 1\орінті. М'ясо звірят, що були принесені 

в жертву божкам, виставляли відтак на площах міста 

для розпродажі. А приносів було багато, бо ж погани 

мали також свої норми відносно родинного, суспіль

ного та релігійного життя. При нагоді різних родин

них святкувань, в біді і в нещастях, в різні річниці осо

бистого чи родинного життя йшли вони до храмів та 

й приносили там жертви. Останки м'яса звірят .слу

жили відтак для домашніх потреб і можна було іх ді

стати за невелику ціну. А при нагоді державних праз

ників та з якихось особливих оказій був звичай на рин

ках міста заставляти столи для всього громадянства, 

зосібна для бідних. Бідними були власне християни і 

тому нераз користали nони з запрошень та й засідали 

до багато застелених трапев з усяким добром. Якийсь 

то Rелистин жертвував при нагоді заручин своєї дочки 

сто телят; чотириста п'ятдесят звірят було жертво

нано в Сиракузах з приводу одного більшого правника; 

Лівій спогадує жертву за гріхи, коли було принесено 

триста волів та дев'ятдесят інших звірят. Коли 1\алі

:tула засів на троні, то в самім Римі, і то упродовж трьох 

тільки місяців, принесено в жертву понар 160.000 звірят. 
Отакі-то високі числа і ті незвичайні обставини ста

вали дуже часто важким питанням для християн і несли 

з собою викиди совісти: Що робити, чи приймати за

прошеІШя до участи в поганських трапезах, чи купу

вати м'ясо на прилюдних площах, на ринках, зі столів, 

що були близько ідольських храмів. Апостол Павло 

хоче отож помогти своїм дітям доброю наукою і повчає 

іх, що сама страва не зближує нас до Бога, а послідовно 
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також не відд;алює нас від Бога. Чейже саме м'ясо, 

що осталось а поганеького жертвоприношення не має 

ніякої божеської сили та нічим воно не є освячене. Оста

лось воно таким, як і було раніш. Отже християнин 

не потребує тут боятись ані гріха, ані якоїсь шкоди для 

власного сумління. Та й коли попросить його друг не

християнин, чи може навіть його родич, прийти до нього 

на його родинний правник, то в тому нічого ал ого. Тане 

зближення і спільна трапеза та й приятельська виміна 

слів, може бути спасеmюю для поганина, що є братом 

і членом одної людської родини. Корінтійці можуть отже 

істи все, що анайдуть на міському ринку. Але коли б 

сталося так, що хтось а братів християн, був би агір

шений такою поведінкою, то не вільно ані істи такого 

забороненого м'яса, ані навіть засідати до спільної тра

пези з поганами. Святий Павло каже тому виразно: 

<<Якщо страва привводить брата до гріха, повік не буду 

істи м'яса, щоб не спокушувати мого брата >>. 
Церква доцільно вибрала те місце а листа апостола 

Павла до Корінтян, щоб дати повчання своїм вірним у 

неділю м'ясопісну, як вони мають проводити піст. Бо 

належно постити це не означає тільки стримуватись від 

м'ясних страв. Треба передусім мати добре ввутрішнє 

розположшmя, валишити все, що земське, піти на пу

спшю і там перебувати а єдиним Богом. На пустині 

немає ані хліба ані води, там тишина і спокій, там місце 

на роздумування і на умертвлення амислів. Там тільки 

чистий пісок, у день розпалене сонце, в ночі зоряне небо. 

Ніяких земських турбот, ані крику. ані зітхання. Про 
все те думав Ісус Христос, коли сказав до Апостолів: 

<< Не те, що входить у людину, сквернить іі, але те, що 
виходить із неі. Бо ів серця виходять алі помисли, вбив

ства, прилюбодійства, крадежі, ложні свідчення, бого

ху ль ства. Ось це все, що сквернить людину >>. 

В наших часах немає вже поганських жертвоприно
сів і не має християнам небезпеки істи осквернене м'ясо 
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та й тим давати згіршення своїм співбратам. Але бува

ють інші нагоди статись соблааню для других і іх ма

ємо оминати. Коли навіть якесь слово гіршить брата, 

хочби воно й було освячене обрядовою традицією, то не 

можна його уживати. Бо ж буде причина до згіршення 
і то до суперечки. Власне так воно було в нас в Ріднім 

Краю вже на початку цього століття і не проминуло 

ще до нині. А який же впслід такої настанови сердець 

та умів. Він дуже шкідливий, бо послаблював і далі 

послаблює єдність віри та того единства, що може бути 

тільки в Христі. Тан, Браття і Сестри, цього роду гріхи 

п 'ятнув Апостол і слушно, бо вони приносять велику 

ппюду для слабких у вірі, вони шкодять нашим бра

там у Христі й то тим братам, ва яких Христос про

лив свою кров на хресті. Ті гріхи в не тільки проти на

шого брата, але проти самого Христа, якого кожний 

християнин в членом. Згіршення минулого довели до 

цього стану, що нШІі в в нас на Украіні. Дав би Господь, 

щоб цьогорічний посиий подвиг дав нам це вроауміти 

і щоб щирою була наша молитва: Господи, дай мені 

бачити моі прогрішення і не осуджувати брата мого, 

бо Ти благословен вси на віки. Амінь. 



о. Віталій Підс~ал~ний, ЧСВВ 

НЕДІЛЯ СИРОПУСНА 

(Рим. 13,11 - 14,4) 

<< ВІД:RИНЬМО ВЧИНКИ ТЕМРЯВИ )) 

<< Від10uнь.мо, от:нсе, вчин10и тем
ряви й одягнімось у аброю світ

ла)) (Рим. 13,12). 

Із завтршппм днем св. Церква вводить нас у час 

великого nосту, який для кожного християнина є ча

сом душевної й тілесної боротьби проти гріха та його 

погубних наслідків. У листі до римлян св. Ап. Павло 

навчає нас, що ту боротьбу треба вести проти всіх ли

хих схильностей, які постійно ааворушуються, бо вони 

г~1ибоко вкорінились у нашій душі внаслідок перво

родного гріха. ВнутріІІІНю боротьбу nроти гріха й тем

них си~ї слід нам провадити nостійно, але, у часі вели

кого посту, ·вона проявляється назовні: у стриманості, 

в пості та в покутних ділах нашого тіла. Бо, як каже 

св. Василій, <<наскільки віднімеш тілу, настільки до

даси своїй душі, духовного адоров'я і сили>>- (Про nіст). 

<< Від~инь.мо fJitUH~u темряви>> (Рим. 13,12). Довгі 

вши народи nроживали в темряві nоганства й лихих 

вчиннів, аж nоки не засяяло світло Божої правди через 

проповідь святого Євангелія. Це світло Божої правди 
просвітило народи та навернуло до nізнання одного 
~равдивого Бога. Воно відвернуло від ідолопоклонства 

І навчило поклонятися єдиному nравдивому Богові. Спра

вдилися слова пророка Ісаї: << Народ, який сидів у тем
ноті, побачив велине світло; тим, що сиділи в нраїні 
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й тіні смерти, війшло свІтло>> (Мат. 4,16). Це світло 

Божої правди nриніс св. Аnостол Павло і римлянам 

та привів іх до nізнання :кращого, християнсь:кого, сnо

собу життя, що його вони радо прийняли. Почали вони 

жити вгідно з християнсь:кою мораллю і звичаями, Я':кі 

доти серед них були невнані. Але, згодом первісна рев

ність серед них та:к остигла, що дея.:кі внову почали по

вертатись до nогансь:ких ввичаів. А ті, що валишилися 

вірними, поділилися між собою до тоі міри, що почали 

одні одних судити, :критикувати: а були й та.:кі, що гір

шилися дея:кими по божними ділами nо .:кути, nосту й 

nоввдержности. Та:ка nоведін:ка спону.:кала св. Апостола 

Павла написати до них листа, щоб іх nовчити, остерег

ти, nотішити, піддержати на дусі та внову nривернути 

іх до nервісної ревности. <<Кріпіться, - nише він -
бо теnер вже ближче нас сnасіння, ніж тоді, я.:к ми 

увірували. Ніч nроминула, день наблизився. Від:кинь

мо, отже, вчин.:ки темряви. Я.:к день nоводьмося чесно: 

не в нажерстві та пияцтві, не в nерелюбі та ровпусті, 

не у сварні та вавдрощах, але вднгніться у Госnода Ісуса 

Христа і не дбайте про тіло вадля похотей >> (Рим. 13, 
11-14). Та:кими то словами він іх, а варазом і нас, на

ставляв до витривалости й чуйности, вгідно в Христо

вими словами: <<Чувайте, бо не знаєте, я:кого дня Го-· 

сподь прийде>> (Мат. 24,42). Тому, що між ними була 
nорівненість у ровумінні nосту, св. Аnостол поучав іх, 

але варавом остерігав в любов'ю, щоб не було між ними 

nоділу й незгоди, але, щоб nанувала любов, зрозумін

ня, єдність і мир. Тому, не вистачить стримуватися від 

самої їжі, поживи й напоїв, але треба стримуватися 

від гріхів і всього, що доводить до незгоди й розбрату, 

бо це образа Бога. Він, по-бать:ківсь:ки, ввертав ім увагу, 

а) щоб себе взаємно не засуджували. Я:к сьогодні, 

та.:к і .:колись серед nерших християн, :крім вагальної 

nра:кти:ки, :кожний чинив діла nо .:кути й .стримано сти, 
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згідно ві своєю совістю і поворушенням Божої ласки. 

Були такі, що цілковито стримувалися від м'яса й вина. 
А деякі чинили інші діла покути, уважаючи надмірно 

строгими тих, що жили в цілковитій повздержності. 

Це спричинило між ними вавдрість і певгоду. Черев те 

почали одні-одних критикувати й ва суджувати, бо одні 

вважали себе ліпшими від інших. Тих, що жили в діл

новитій поввдержності, навивали << слабкими у вірі >>. 
Св. Апостол, побоючись, що брак ровуміння духа по

кути й повздержности привводить до гріхів проти лю

бови ближнього, пише цього листа, перестерігаючи рим

лян, ось як: <<Того, якого уважаєте слабким у вірі, 

приймайте>>. Зрозумійте його душевний стан, причину 

його діяння, що він, таним чином, намагається подоба

тися Богові. Тому - каже він - <<не вступайте в ним 

у суперечки. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, 

а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його 

прийняв. Ти хто такий, що ttужого слугу судиш>>? (Рим. 

14,3-4). Христос у нагірній проповіді перестерігає, ка
жучи: << Не судіть, і не будете суджені, не засуджуйте, 

й не будете васуджені >> (Лук. 6,37). Це стосується до 
всіх людських учинків, що іх ми бачимо тільки навовні. 

Тільки Бог може справедливо судити, бо бачить таєм

ниці людського серця. Кожний слуга служить своєму 

господареві, тому пише св. Апостол: <<Своєму господа

реві він стоіть або падає; а стоятиме, бо Господь має 

силу втримати його>> (Рим. 14,4). Св. Церква вже від 

перших сторіч nодає вірним вагальні вкааівки стрима

ности на час великого посту, щоб вони іх дотримува

лися і зберігали. Однак, великі Божі угодники накла

дали на себе ще й додатнові діла покути, яких ми не 

засуджуємо, але приймаємо як добрий приклад до на

слідування. Ще одну пересторогу дає св. Апостол, ЯІ\У 
можемо застосувати до себе на час великого посту, а 
саме: 

б) ynu~amu згіршення. Добрий приклад потягає, а 
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лихий зводить на манівці. Згідно а навчанням Боже

ственного Учителя, і св. Апостол перестерігає, щоб не 

зводити себе взаємНо. Є ще багато таких людей, які 
не зважають ані на Божі закони, ані на Церковні при

писи, ба, що більше, вони навіть до них ставлятьсЯ а 

погордою. Самі іх не аберігають та й іншим дають ли

хий при:клад і згіршення. Пам'ятаймо, що Христова 

ааповідь любови перестерігає перед всяким згіршенням, 

бо воно зводить слаб:ких у вірі й загрожує їхньому спа

сінню. Гострими словами Христос затавровув згіршен

ня, називаючи його спо:кусою: <<Неможливо - :каже 

Він - щоб не з'являлися спо:куси. Однак горе тому, 

через кого вони приходять>> (Лу:к. 17,1). А св. Павло 
:каже, що лихим принладом ми ранимо сумління· на

шого брата і тим грішимо проти Христа. << Тому - каже 

він - якщо страва призводить брата мого до гріха, 

повік не буду істи м'яса, щоб не спо:кушувати мого бра

та>> (1 Rop. 8,13). Наслідуймо, отже, вели:ких Божих 

угодників і добрих сучасних християн, я:кі дають нам 

добрий при:клад повадержности, посту й покутних діл. 

Наприкінці св. Апостол ще поручає, щоб, у дусі по:кути, 

в) вистерігатися себелюбетва і наслідувати Христа, 

я:кий не зважав на вигоди туземиого життя, а ціл:ко

вито віддав Себе для нашого спасіння. Він, як чоловік, 

був свобідний не лише від усякого, навіть найменшого, 

гріха та недосконалости, але й від усякого внутріш

нього потягу до гріха. Однак, беручи на себе людські 

гріхи, щоб надолужити Небесному Отцеві аа них, Він 

понижає себе: христиться у ріці Йордані й постить со
рок днів у пустині. В часі свого прилюдного життя Він 

·проводить цілі ночі на молитві; зносить голод і спрагу, 

спеку й холод; відбуває далекі подорожі та не ляка

ється ні трудів, ні втоми; навчає, оздоровляє, потішає; 

<< слабких у вірі >> скріпляє, підводить і несе ім поміч. 

Тим Він дає приклад, щоб і ми, в дусі покуrи й самоаре-



Неділя Сиропусна 27 

чення, <<один одног~ тягарі носили>>, л:к навчає св. Пав

ло, <<бо таким робом виконаємо ва:кон Христа>> (Гал. 

6,2). Не вважаючи на себе, Христос мав на уваві тіль
ки славу Небесного Отця і наше спасіння. Постійне 

поролування лихих схильностей і переборепня власної 

любови вробить нас вдатними помагати ближнім і чинити 

їм діла милосердя, бо :колись на суді Христос скаже: 

<<Усе, що ви зробили одному в моїх братів найменших, 

ви мені вробили >> (Мат. 25,40). 

Дорогі в Христі, брати і сестри, науки й вкавівки, 

що їх дає св. Апостол Павло римлянам, нехай стануть 

і нам цінними повчаннями у цьому великому пості, що 

його зі вавтріmнім днем починаємо. В ньому, << кріпімся 
в Господі>> на боротьбу проти властей темряви. <<Одяг

німел в повну зброю Божу. Нам бо треба боротися не 

проти тіла і :крови, а проти начал, проти властей, проти 

духів злоби>> (Еф. 6,10-17). Надіючись на могутність 

Божої сили, напевно переможемо. Тоді, далі, ва сло

вами св. Апостола, подякувмо Небесному Отцеві, який 

зробив нас гідними мати участь у долі святих, які пе

ребувають у світлі, бо Він вибрав нас ів влади тьми 

й переніс у Царство свого улюбленого Сина (1:\ол. 1, 
12-14). Амінь. 



о. Порфірій Підручний, ЧСВВ 

ПЕРША НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

(Євр. 11,24-26,32; 12,2) 

ПРИНЛАДИ НЕСХИТНОУ ВІРИ 

Дорогі в Христі брати і сестри! У першу неділю 

Велиного Посту апостольське читання на Службі Божій 

звертає нашу увагу на біблійні приклади несхитної .віри 

в Бога. Автор Послання до Євреїв (в 10-ій, 11-ій і 12-ій 

главах), немов на екрані, пересуває перед нашими ду

ховними очима рівні подіі ві Святого Письма, показу

ючи у принладах, немов в обравнах, ту велику силу 

й моральну підтримну, що іі дає в нашому житті несхит

на віра в Бога. 

Святий Апостол зачинає свою розповідь від того 

(Євр. 10,32-39), що перші християни терпеливо перено
сили ва віру в Бога велику боротьбу страждань. Вони 

самі були виставлені прилюдно на вневаги й на зну

щання, а до того ще й терпіли в своєму серці, уболіва

ючи разом в тими, що мук і гонінь несправедливо зазна

вали. Вони - перші християни - разом з в' язиями 

страждали і грабунон свого майна з радістю приймали, 

бо були свідомі того, що іх чекає краще й постійне -
вічне багатство. 

3 однановим довір'ям і вірою на велику нагороду, 

терпеливо винонували Божу волю і християни наступних 

сторіч, -до наших часів внлючно, бо всі вони несхитно 

вірили, <<що Той, хто має прийти, одного дня таки прий

де >>, і скаже: << Слуго добрий і вірний, увійди в радість 

Господа твого>> (Мт. 25,22). 
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Всі подивугідні діла, що іх звершували святі й пра

ведні мужі й жінки минулих сторіч чи наших часів, -
це плід-овоч іхньої сильної віри в Бога. Віра була у 

їхньому житті тим рушієм і тією скелею, об яку ров

бивалися всі труднощі, які ставали ім на перепоні в 

цьому житті. А <<віра - ян каже Апостол - є валору

ною того, чого сподіваємося, - до:кавом речей невиди

мих >> (Євр. 11,1). Отож, маючи перед очима обіцяні 

невидимі скарби, праведні Старого Завіту та всі святі 

й боговгодні люди християнської ери вважали, і вважа

ють, себе на цій землі <<чужинцями й захожими>>. Вони 

бажали, і бажають, та терпеливо й витривало шукали, 

шунають, :кращої батьківщини тобто небесної. 

Святий Апостол у листі до Євреїв, - у тій же главі, 

з ян ої взяте читання на цю неділю, - подає різні при

нлади ві Старого Завіту, щоб покавати нам, що може 

осягнути, чого може довершити людина, яка несхитно 

вірить у Бога та в Його обітниці. Між тими прикла
дами, що іх він наводить, ввернім увагу на віру Ав

раама й на віру Мойсея. 

Одного дня Господь звертається до Авраама, і каже: 

<< Вийди з землі твоєї, а твоєї рідні, і а дому батька твого 

в нрай, що його я тобі покажу. А я виведу а тебе ве

лиІшй народ і поблагословлю тебе >> (Бут. 12,1-2). І хоч 

Авраамові було вже 75 ро:ків, повірив він Божому го

лосові, << і пішов, не знаючи :куди йде. Вірою він пе

ребував у обіцяній землі, ян у чужій, живучи в наме

тах з Ісааном та Яковом, спадноємцями, як і він, тієї 

самої обітниці. Бо че:кав міста а непохитними основами, 

яного Бог будівничий і засновник. Вірою і сама Сара, 

його жінна, дістала силу прийняти насіння, дарма, що 

вже бу.па похила в літах, бо вважала вірним того, хто 

дав обітницю)> (Євр. 11,8-11). 
Але згодом Господь виставляє віру Авраама на оста

точну пробу. Одного дня він каже до нього: <<Аврааме, 

візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, 
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і піди в Морія-нрай та й принеси його там у всепа~"Іен

ня ... >> (Бут. 22,2). І вробив Авраам усе, ян паназав йому 

Господь і вже був << узяв ножа, щоб принести в жертву 
свого сина >>, але Господь через свого Ангела сказав 

до нього: << Не простягай руни своєї на хлопця, не чини· 
йому пічого І Тепер бо знаю, що ти боїшся Бога, що ти 

не пощадив свого сина, свого єдиного для мене>> (Бут. 

22,12). На тану велину жертву спромігся Авраам, бо 

вірив, << що Бог мав силу і в мертвих воснресити >>. Тому 
одержав свого єдиного сина Ісаана назад, ян символ. 

І тан, <<від одного, та ще й омертвілого, народилося так 

багато, ян вір на небі, як піску край моря, беа числа>> 

(Євр. 11 ,12). 
Другий приклад несхитної віри мужів Старого За

віту - це Мойсей, який виріс на дворі фараона, де йому 

нічого не бракувало, бо він сином дочки фараона звався. 

Але він відрікся всього, і << волів радше страждати ра
зом а людом Божим, ніж діанавати дочасної гріховної 

втіхи, бо, дивлячись на нагороду, вважав ва більше ба

гатство наругу вибраного народу від снарбів Єгипту. 

Вірою він покинув Єгипет, не побоявся царсьного гні

ву, бо стояв твердо, ян той, що Невидимого бачить>> 

(Євр. 11 ,26-27). І со рон рон ів потім Господь заговорив 

до Мойсея в пустині: << Іди і виведи народ мій з Єгипту, 

де він страшенно карається і мучиться>>. Просився Мой

сей: <<Змилуйся, Господи! Не проречистий я ... , тяжно
мовний я і тугоязикий >> - гикавий, як нажемо (Вих. 

4,10). А Господь йому на те: <<Я буду в тобою!>> (Вих. 
3,12). Та й в тією вірою пішов Мойсей, і, ва Божою по

міччю, вивів синів Ізраїля в Єгипту, в дому неволі. І 

<<вірою перейшли (вони) Червоне море, як по суходо

лі ... >> (Євр. 11,29). 
Дорогі брати і сестри І Скажу подібно як святий Апо

стол: << Часу не ви стане мені >>, якщо почну агадувати 
й решту старозавітніх праведних мужів і жінок, чи й 

новоаавітніх мучеників й ісповіднинів, << що вірою підби-
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ли царства, чинили .справедливість, обітниць досягнули, 

загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча 

уникали, ставали сильні, бувши недолугі, на війні про

являли мужність, наскоки чужинців відбивали>>. Інші 

ж за віру <<наруг і бичів зазнавали та ще й кайданів і 

в'язниці. Іх каменовано, роаріаувано пилою >>. За віру 
святу ~ іх брано на допити, вони вмирали мечем заби

ті>>. Чимало а них, ааради віри в Бога, <<тинялися в 

овечих та :козячих шкурах збідовані, гноблені, крив

джені>>. Праведники й борці аа віру, << я:ких світ був не

вартий, блу:кали пустинями, горами, печерами та земни

ми вертепами>> (Євр. 11,32-38). 
Тож і ми, дорогі брати, маючи навколо себе таку 

велику хмару свідків і визнавців віри в Бога, в Христа, 

відкиньмо від себе всяку обману, сумнів і гріх, а біжім 

витривало до того, << що приана чене нам, вдивляючись 
пильно в Ісуса, засновни:ка й завершителя віри, я:кий 

замість радости, що перед ним була, витерпів хрест, на 

сором не звертаючи уваги, і я:кий возсів праворуч Бо

ІІюго престолу>> (Євр. 12,2). 
Незрівнянний при:клад витривалої віри находимо в 

Ісусі Христі, який є аасновни:ком і завершителем віри. 

Без Христа Ісуса, :кожна наша боротьба, :кожне тер

піння і все людсь:ке життя не має вартости й ніко~1и не 

осягне своєї остаточної мети. Своїм життям і прикла

дом Ісус показав нам, що упокорення, біль, терпіння, 

хрест і смерть, перенесені з вірою, приводять до над

природної радости і вічного щастя. 

Але Ісус Христос також показав нам, що крім отих 

зовнішніх ворогів і гонителів нашої віри, існує ще й 

внутрішній ворог, який переслідує і нищить людину, 

нка йому піддає·rься, всередині, в душі. А цим страш

ним ворогом :кожної людини є гріх. І саме його наже 

нам вистерігатися св. Апостол, :коли пише: << Ви ще не 

протиставилися до крови в боротьбі проти гріха>> (Євр. 
12, 14). 
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Хто хоче << ааанавати дочасної гріховної втіхи >>, тоб

то провадити спосіб життя всупереч Божим заповідям 

і велінням, той а часом затрачує віру в Бога. << Тілесна 
людина - як каже св. Павло - не приймав того, що 

від Духа Божого походить>> (1 :Кр. 2,14). Бо, якби вона 
увірувала і прийняла Бога до свого серця, то мусїла 

б докорінно амінити своє життя. 

Дорогі в Христі, ми проводимо тепер час Великого 

Посту. Може сьогодні ми не в силі так строго постити, 

як це робили колись наші предки, але й сьогодні тя

жить на нас обов'язок духовного посту, тобто духовної 

боротьби а гріхом і злими схильностями, які нерідко 

відводять нас від Бога й ведуть до практичного атеїзму. 

Хоч ми дуже часто вважавмо себе віруючими, християна

ми, то в щоденному житті може поводимося, як ті, що 

віри в Бога не мають. 

Отож, на заклик Папи Івана-Павла 11, - відчииі.м 

двері Спасителеві, який визволив нас на те, щоб ми були 

свобідні й під кормигу гріха не піддавалися (Гл. 5,1). 
І в цьому св. часі Посту <<пильно вдивляймося в Ісуса>>, 

аокрема ж у Його святе розп'яття, та й просім у Нього 
прощення наших гр іх ів словами св. Андрія :Критського: 

<< .Нк розбійник, взиваю до Тебе: Пом'яни мене, 

Господи І .Нк Петро, гірко я плачу: Відпусти мені, 

Спасителю! :Кличу як митар, плачу як блудниця: 

Прийми мої сльози, як колись оті ханаанянки, і 

помилуй мене! >> Амінь. 



о. Софрон, Мудрий,. ЧСВВ 

ДРУГА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

(6вр. 1,10-2,3) 

ВСЕЛЕННА - ДІЛО РУК ТВОРЦЯ 

Дорогі в Христі, апостол Павло, тільки що звільне

ний від засуду гонителя Нерона, написав знамените по

слання до Євреїв, які прийняли були Христову віру, 

згодом же, під натиском переслідувань і зовнішньої 

привабливости старозавітнього культу, переживали мо

ральну кризу, відступаючи від віри. Св. Павло, щоб 

підбадьорити юдео-християн, написав до них повчання, 

в якому перестерігав своіх співбратів по крові й на

ціональності від небезпеки віровідступства, про що ми 

сьогодні в апостольськім повчанні чули, кажучи: <<І -
Ти Господи, на початку заснував землю і небеса - діло 

рук Твоїх ... Вони загинуть, ти ж перебуватимеш ... літа 
Твоj не скінчаться>). 

Апостол Народів визнав свою несхитну віру в те, 

що єдиний Господь в без початку і кінця, що всесвіт 

видимий і невидимий, знаний для нас і незнаний, бере 

свій початок в часі й просторі від Бога як свого Творця, 
Архітекта. 

<< Небеса бо виявляють славу Божу і вселенна зві

щав діло Його рук >). 
Хоч і правдою в те, що << Бога ніхто не бачив ніко

ли >>, як твердить 6вангелист Іван, то, може, ні один 

вислів не знайшов стільки відгомону в людському серці, 
як саме цей. Тому тріюмфально кличуть недовірки і 

безбожники усіх віків, що Бога нема! Але ж той самий 

з 
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Євангелист Іван відповідає, що << Бог - це Дух >> (Ів. 

1,18; 4,24). Бог - це Дух невловимий, безтілесний, 

незмінний, безмежний, неподільний, всюдиприсутній, все

знаючий, вседержитель, що всім управляє. Якщо шу

каємо його ве~'Іичі, - вона є незмірна; Його краси __:_ 
вона несказанна. 

Хто ж тоді є Бог і Господь ? << Бог - це той, хто є І >> 

Він той, без якого і поза яким ніщо не існує. Бог є той, 

якого час не обмежує. Це Той, від якого остаточно по

ходять всі речі. Він Той, через якого і в якому кожна 

річ існує. Всесвіт - це книга Божо і творчости; це об

раз, якого автором є Бог. Всесвіт - це лиш тінь ідеі 

про Бога. І нам, розумним людям, треба навчитися аз

буки, щоб могти читати в цієї велитенськоі книги все

світу про мудрість, велич, красу і силу нашого Бога. 

Мільйони і мільярди тих букв розсипав Бог у природі 

й кожна з них кличе до нас: << Бери, читай, і спізнавш 

Твого Творця, Отця і Бога І >> 

Ось наша земля - це одна з сімох плянет нашої со

нячної системи. Вона віддалена від сонця 150 мільйонів 
кілометрів; остання ж планета, Плютон, віддалена від 

сонця на шість мільярдів кілометрів. Наша пллнетарна 

система мав в діяметрі 12 мільярдів кілометрів, а ії об

від сягає 37 мільярдів кілометрів. Обвід земної кулі 

має 40 тисяч кілометрів. А в нашому сонці можна б по
містити 300 тисяч таких куль, як наша земля. Вчені 

астрономи нараховують нии і 50 мільярдів сонць у на
шій галактиці. А що ще дивніше, - це 1а величезна 

швидкість, з якою ті гіганські маси зір летять у про

сторах над нашою головою. І летять вони з найбіль

шою доСІюналістю і точністю, не загороджуючи дороги 

одні одним, не розбиваючи себе взаємно. Наша земля 

також не стоіть на місці, вона крутиться навколо сонця. 

Летить вона зі швидкістю 108 тисяч кілометрів на го 
дину і мусить зробити 940 мільйонів кілометрів, щоб 

ва один рік облетіти сонце тільки один раз. Що за точ-
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ність і швидкість, я~і ааворотні числа! Щоб нашу аемлю 

зрушити а місця, для цього nотрібно було б 100 міль
ярдів nотужних льокомотив. А тут а якою легкістю літає 

вона в nросторах і не заnадеться в безвісні nростори 

вселенної. І запитаймо себе: Хто дає ій роагін? Хто 

назначив швидкість і віддаль тим велитенським небе

сним тілам? Хто іх підтримує? Хто ними нермує? Хто 

береже машину всесвіту від натастрофи? В глибоній 

покорі нликав нолись учений Нютон: << Всесвіт не доз

воляє мені бути беабожнином. Найблискучішим ав'яа

ком, що небесні тіла держить рааом у гармонії і ладі 

може бути тільки мудрість і сила найвищого Духа-Бога. 

Він нерує усім не ЯR янась неособова сила, але як най

мудріший Архітект і Володар усього>>. 

Найбільш обмежений ум nрианає, що а нічого -
ніщо не може постати. Цього не можуть заперечити на

віть професори безбожницьких університетів. Сьогодні 

в просторах кружляє багато т.ав. супутників. Але й на 

думну ніному не nрийде, щоб один іа них там звідкись 

сам уаявся чи його витворяла природа. Якщо вони лі

тають, то хтось іх аробив, запустив і вивів на орбіту. 

І хоч природа яна могутня, хоч стільки в ній ріапорід

ної енерrії, але на жодного хоч би найменшого супут

нш.;а, вона ніколи не спромоглася, і, анаємо, не спро

мол\еться. І хоч над спорудженням суnутників труди

лось чимало найбільших світичів науки і техніки, хоч 

сті.льки часу посвячено та вкладено стільки народного 
гроша, то чим всі вони є у nорівнянні а таким супутни

ном ян наш місяць, а навіть у порівнянні а таким ма

ленЬІшм, ян наша аемля в відношенні до сонця? І всіх 

їх, ян нажуть т.а. вчені безбожники, утворила сама ж 
матерія. Але, янщо отих маленьних супутників аемлі 

та сама могутня матерія ніколи не була і теж тепер не 

є спроможна утворити, не була вона й давніше до цього 

здатна й не могла вона створити ні нашої аемлі, ні сон

ця, ні зір, а отже й цілого всесвіту. До цього треба було 
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когось іншого, як матерія, треба було когось могутні

шого, мудрішого, який покликав саму матерію, саму 

природу й гори до існування. Матерія чи природа дуже 

могутня, але не в всемогутня. Вона дів тільки за уста

леними законами, які надав ій хтось інший, а не вон·а 

сама. В іна:кmому разі, якщо б матерія сама створила 

й надала свої закони, вона могла б іх також змінити. 

А цього, як знавмо з досвіду, природа не спроможна 

зробити. Отже, матерія чи nрирода слухається і дів за 

законами, які дістала від когось іншого, розумнішого, 

особового і потужнішого від себе, тобто від свого Твор

ця і Бога. 

Вчений фізик Роберт Шіллікен, якого за надзвичайні 

відкриття нагороджено нобелівською премією, каже: 

<<Правдива модерна нау:ка навчав нас ступати перед 

Богом з по:корою, і цим допомагав вона теж і релігії>>. 

Повчає Псалмоспівець, що тіль:ки <<безумний :каже в 

своєму серці: немає Бога>>. Бо, хоч його самого й не 

бачимо, Він бо не з матерії, а чистий особовий Дух, 

проте бачимо Його величні діла, які міг створити єдино 
Він. << Ти Господи, на почат:ку заснував землю :tt не

беса - діло рук Твоїх ». 
Каже Св. Апостол Павло в листі до Римлян: те, що 

можна знати про Бога, Бог нам об'явив; невидиме Його, 
після створення св і ту, роздумуванням над творами, став 

видиме: Його вічна сила і божество, так що нема нам 
оправдання. Між усіма творами вселенної залишиться 

однак найці:кавіший твір, я:кому на ім'я людина. Хоч 

людина свідома того, що вона ів землі з фізично-хімічних 

елементів, в водночас і передусім трансцендентним єством 

з духовними силами і можливостями. Людина не тільки 

пізнаюче, але й діюче єство, відповідальне за свої вчинки 

і поведінку. Вона в загадкою для себе самої і супроти 

незбагненої своєї містерії, бо не знав, як, чому, ввідни 

для чого вона появилася на цій землі й на ній живе. 

За християнським вченням. людина - це результат 
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цілковито добровільного, нічим не васлуженого, вели

нодушного акту Бога, що обмежується до матеріяль

ного єства. Оце й людина. У ній матерія, в своєму ево

люційному процесі, дійшла до самосвідомости, одухови

лася. Самовідданість Бога людині - це щось цілком 

незаслужене, це чистий вияв Божої безмежної ласка

вости і любови. Людина через своє покликання до жит

тя, є лиш приймальником цього Божого дару. Між усі

ма створіннями світу лише людина є вдібна, вдатна, сприй

ннти оту Божу самовідданість, що є, воднораз, і нашим 

спасінням. 

Увесь еволюційний процес протягом мільйонів-міль

йонів років спрямовувався до того, щоб людина, в якій 

:матерія дійшла до самосвідомости, могла прийняти цю 

Божу самовідданість, що є метою і завершенням усього 

створеного. У прикінцевому результаті - це наше єд

нання в Богом, Обожествлення, Спасіння, Воскресіння 

з :мертвих і кінець теперішнього світу. Всі ці слова -
це тільки обрави:, якими ми користуємося, щоб висло

вити повноту завершення цього еволюційного процесу 

нашого носмосу. Бог не лише його створив, але і йому 

вділяється і це ми навиваємо його прославою. Світ прий

ме в такій мірі божественне, що Бог стане всім у всьо

му, залишаючись вавжди Богом і не втрачаючи нічого 

із своєї божественної природи. Це й буде кінець на
шого теперішнього світу. Але в цьому ровумінні його 

нінець буде насправді його початком. Це не буде руїна, 

але переміна; не якась порожнеча, але повнота. Тіль

юt Бог, і то Він єдиний, може стати кінцевим актом 

того постійного, безперервного еволюційного процесу 

одухошшння матерії, яка врешті-решт знайде своє за

вершення в Боаі. Остаточна мета світу - це самовід

даність Бога світові. І це може здійснитися лише аа 
посередництвом людини, в якій матерія дійшла до своєї 

самосвідомости аа іі добровільною агодою. В цю само
відданість Бога людина може повірити і Його прийня-
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ти, або відкинути. Щоб могти це свідомо зробити, лю

дина мусить мати якісь зовнішні оанаки, що така са

мовідданість Бога людині в конкретному часі і в конкрет

ній особі вже здійснилася. Ця людина стала тоді посе

редником між Богом і загалом людської спільноти. Звід'
си й конечність історичної особи, яка жила б у визна

ченому часі й просторі, на якій та остаточна самовід

даність Бога світові здійснилася і сповнилася. Ту лю

дину, на якій все це сповнилося в богословії визначу

вмо як абсолютного носія спасіння, і ним в Ісус з На

зарету. << Все бо від Нього, череа Нього і для Нього. 

Йому слава на віки>) - каже Апостол Народів (Рим 
11 ,36). Отже Воплочення - це історична самовідданість 

Божої Природи, Божого Логосу, Божого Слова, Са

мого Бога світові. Бог - це безконечна повнота. Тому 

стати людиною, воплотитися не було для Нього нега

цівю, запереченням його досконалости, але виявом отієї 

божественної повноти назовні. Бог неаміІПІий в Собі, 

став амінним в людині, далі аалишаючися незмінним. 

Отже людина - це Божий твір, це вияв Божої неопи

саної доброти і любови назовні. Лише думаюча людина 

може відкрити Бога і все божествеІПІе на кожному кроці, 

в собі та в інших, але ій потрібно бути справді думаючим 

єством і людиною. 

Прийнявши вірою Христа, будучи возз'єднані а Ним 

в любові, ми ставмо споріднені та з'єднані а Ним його 

людською природою, в якій живе вся повнота божества. 

Ми одержувмо Боже усиновлення і Бог посилав в наші 

серця Духа Сина Свого, який ваивав нашими устами 

і серцем - <<Авва - Отqе >) (Гал 4,6). Амінь. 



Авп. Мирослав .Лfарусин 

ТРЕТЯ НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

(Євр. 4,14-5,6) 

МАЄМО ВЕЛИКОГО АРХИЄРЕЯ 

Дорогі Браття і Сестри! Правдивим чудом спасся 

апостол Павло від засуду гонителя Нерона в Римі. Спа

ли а ніг його важні кайдани, очі побачили світло Боже. 

Перша думка Апостола була спрямована до рідних своіх 

братів, до Євреїв. Рука його сягнула аа перо, щоб не

гайно написати ім листа, щоб потішити іх та скріпити 

у ВІрІ. 

Євреї перші прийняли були Христову віру, але скоро 

покинули її. Зовнішні переслідування та привабливости 

старозавітного культу-богопочитання викликали в них 

моральну криву. Мало устійненим у вірі вагрожувало 

nідступство від віри. 

Павло, щоб підбадьорити Євреїв, написав ім Послан

ня в суто науковому стилі, яне і сам назвав <<словом 

попередження>>. Апостол перестерігав іх передусім від 

небезпеки віровідступства і ааохочув витривало абері

гати віру Нового Завіту, що її встановив на місці ста

рої віри сам Ісус Христос. А тільки одна віра може бути 

правдива, бо один Бог і один Христос, одне Євангеліє, 

одна Цернва й одне хрищення, одне апостольське пе

редання й о,пна правда Божа. Нічого тут змінити, до

дати чи відняти не можна. 

Апостол Павло переплітав свій виклад довшими усту
пами а і Старого Завіту, а все в нього спрямоване до 

того, щоб покааа ти вищість нового нульту і християн-
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сь:коі віри супроти старозавітньоі. Старозавітна віра без

успішна і переходова мусїла поступитися новій, справ

жній релігії, я:ку заснував Божий Син, посереднии і 

від:купитель людей, відвічний священи:к та приємна жерт

ва Богові. 

Тому й Апостол :каже: Браття, мавши велиного ар

хиєрея, що пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримай

мося вірно віровизнання. Бо ми не маємо та:кого ар

хиєрея, я:кий не міг би спочувати нашим недугам: він 

же зазнав усього, подібно я:к ми, :крім гріха. Присту

пім, отже, в дов ір 'ям до престолу благодаті, щоб отри~ 

мати милость і знайти благодать на свовчасну поміч. 

Rожен бо архиврей, взятий в-поміж людей, настановля

ється для людей у справах Божих, щоб приносив дари 

і жертви за гріхи; він може співчувати нетямущим та 

введеним в оману, бо й сам він неміччю охоплений, і 

тому повинен та:к за людей, я:к і ва себе самого прино

сити жертви за гріхи. 

Ось слова ці уводять нас в саму суть апостольського 

Посланця до Євреїв. Тут стара і нова е:кономія спасін

ня в порівинні між собою в самих основних елементах: 

у священстві та в жертві. Без того, щоб завдати своїм 

читачам я:коі зневаги, святий Павло та:ки виразно нав

чає, що іх релігійна минувшина, увесь Мойсеїв за:кон, 

уся старозавітна е:кономія спасіння, зосібна ж старо

давнє священство, були зовсім недос:коналі. Старозавітні 

жертви самі по собі не мали ніякої сили освячувати 

народ, бо ж були то приноси звірят, очищення 1·іль:ки 

тілесні, всі разом лиш прообрази новозавітної жертви. 

Багато було священи:ків у Старому Завіті, зачина

ючи від Арона аж до священика Захарії, що його вбили 

перед жертовни:ком, л:к це і згадує сам Ісус Христос. 

Багато і дуже багато було жертвоприносів, але зовсім 

малень:кими вони були супроти новозавітного священ

ства. Бо це новозавітне священство і новозавітна жертва 

є ті:Іьки одна-єдина, а саме Христос. Він сам приносить 
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жертву і він є вла<;не тою жертвою єдиною, милою Бо

гові. Христос став первосвящеником а Божої установи 

і має Він усі належні вимоги, щоб сповняти це найвшце 

священство. Старозавітний священик входив у святиню 

раз тільки в році, а кров'ю коалів і телят, щоб прино

сити жертву аа гріхи. Христос-Первосвященик увійшов 

тільки один раз у святиню, не а кров'ю звірят, але а 

власною кров'ю. Христос увійшов раз на все у небо 

і примирив нас а Богом своєю смертю та своєю кров'ю. 

Христос - каже Апостол - не сам собі присвоїв славу 

стати архиєреєм, вона бо від того, який до нього мо

вив: <<Син мій єси, я сьогодні породив Тебе>>. Яи і на 

іншому місці каже: <<Ти єси священик на віки аа чи

ном Мелхиседека>>. Тан-то ми можемо сміливо зблизи

тись до Божого престолу, що є престолом благодаті, 

певні, що через Христа отримаємо ласку і милосердя. 

Христос Господь у цю ніч, коли був виданий на смерть, 

на остапцій вечері встановив пресвяту Тайну Євхаристії 

і святу Тайну Священства. Христос встановив новоаа

вітне священство аа чином Мелхіседека і в тому свя

щенстві він далі продовжує свою спасен.ну дію аж до 

нінця світу. Священик Христовий мусить отож бути 

членом одної великої людської родини. Він мас бути 

представником цієї вибраної родини перед Богом. Свя

щеник має обов'язок приносити Богові жертви аа гріхи. 

Зглядом людей священик має бути милосердним, а що
найважніше він має мати покликання від Бога. 

Священики силою святої Тайни Священства є приа

начені на проповідування Євангелії, на старання про 

вірних та на винонування богопочитання. Будучи уча
сниками в службі єдиного Посереднина-Христа, всім 

вони проповідують Боже слово. А свій чин винонують 

вони передусім в євхаристійнім почитанні чи трапезі, 

і тан повторюють жертву Голготи аж до другого при
ходу Христа. Вони властю ім даною відпуснаю·rь гріш

нинам гріхи, вони примирюють іх а Богом. 3 води і 
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Духа родять вони нових членів Цернви, таінственного 

Христового Тіла, кормлять іх хлібом Життя, тобто 

Пресвятою Євхаристією, молитвою і через помазання 

оливою відпроваджують іх а цього світу у вічність. 

Та головна ж дія нашої бесіди, як і на іншому місці 

каже Павло, в та, що маємо такого архиєрея, що воз

сів на небі по правиці престолу Величі, служителя свя

тині й справжнього намету, що його спорудив Господь, 

не чоловік. А ми тут на землі, хоч і недостойні прихо

дити і зближатись до цього Царя слави, то однак аа

ради його безмежного чоловіколюб'я отримали від нього 

священство. В його імені ми сповн:яємо той високий 

чин, якого і самі ангели не мають щастя виконувати. 

До священиків Нового Завіту відносяться слова: << Ти 

єси священик на віки аа чином Мелхиседека>>.· Амінь. 



Блаженніший М UJ1ОСлав 

ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ВЕЛИНОГО ПОСТУ 

(Євр. 6,13-20) 

ОБ'ЯВЛЕНА ПРАВДА 

1. Що це правда об' явлена Богом? 

2. Чому маємо вірити цій правді? 

3 науни Церкви святої анавмо, що Господь ство

рив людей на те, щоб вони Його пізнали, Його полю
били, Йому служили й тією своєю вірною службою аа
служили собі вічне щастя в небі, тобто алуну а Ним -
нашою остаточною метою, беручи участь у Його Бо
жому житті та й у Його безмежному щасті. Але, щоб 
люди :могли Його півнати й до Нього а певністю дійти, 
Господь Бог об'явив ім правди. яні в доконечними для 

спасіння, або, ян заявляв Христос Спаситель, у яних 

є життл вічне: <<А життя вічне в тому, щоб вони (люди) 

пізнали Тебе, єдиного, істинного Бога, і того, ного Ти 

пое:шn - Ісуса Христа >> (Йо. 17 ,3). 3 цих слів Спа
сителя виходить, що об'явлена правда в та, яною пре

добрий Бог ділиться а своїми сотворіннями - людьми, 

щоб ім уможливити прихід до Нього. У ту правду нож

ний мусить вірити, бо вона основується на авторитеті 

самого ж Бога - Творця, що в самою святістю й від

вічною правдою. 

Першою таною правдою необхідною для спасіння в 
пізнання єдиного правдивого Бога, Творця вселенної, 
від шюго все вийшло, тобто одержало своє життя чи 
існування. Той єдиний Бог-Творець в не лише почат-
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ном, але й остаточною метою всього, що існує. Він бо 

все, а передусім людей, спрямував до себе. Розумні 

створіння - люди ніиоли не знайдуть повJІого, прав

дивого щастя, ян тільии в Ньому єдиному, бо Він єди

ний, відвічно досионале добро, може повністю заспоио~ 
іти людсьие, аа безмежним та вічним щастям шуиаюче 

серце, ян це прегарно висловив св. Августин: <<Ти ство

рив мене для себе, Господи, і неспоиійне моє серце, аж 

дони не спочине в Тобі! >> Всі речі по аа Богом, тому, 

що вони обмежені й сиінчимі, недосионалі й промина

ючі, ніяк того безмежного щастя людині дати не мо

жуть. Отож Господь Бог, щоб людей певно й безпечно 

до Себе завести, дав ім свій .'Jакон - Десять Заповідей 

Божих, що іх вони мають вірно додержувати протя

гом свого туземиого життя. Виконування Бонюго за- · 
кону є їхньою службою, яку вони мають давати Богові, 

як вислів іхньої любови та вдячности Богові за Його 
всі добродійства й аа Його Божу безмежну любов до 
них. Такою вірною службою Богові вони мають заслу

жити собі в Нього нічне щастя в небі. 

ІЦоб зобов'язати народ до виконування Заповідей, 

Господь установив свій Завіт - найперше а народом 

Ізраїльським. В 'l'ому Завіті, аа додержування Його за
повідей, Господь зобов' явався захищати іх перед воро

гами й благословити усяким добром. Цей Завіт, чи Союз, 

а Ізраїльтянами прийняв у Божому імені Мойсей - Із

раїльський провідник. Він <<узяв книгу завіту й про

читав на слух людям, що скавали: << У ее, що сказав 

Господь, зробимо й слухатимемось. Тоді Мойсей узяв 

иров та покропив на людей і сказав: << Це кров союзу, 
що уклав Господь з вами, згідно а усіма цими слова

ми>> (Вих. 24,7с). - Ізраїльський народ, однак. не до

держав даної Богові обітниці, переступав Його Закон 
та Його Заповіт. Господь довго терпів, посилав до них 
пророн ів, які напоумляли народ і грозили карами: << Ба
гаторазово й багатьма спосо(}ами >> - читаємо в листі 
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ап. Павла до Євре_ів - << Бог говорив Jюлись до бать

нів наших черев проронів ... >> (Євр. 1,1). Але тому, що 
вони не поправились, наже Господь: <<А що вони при 

моїм завіті не зосталися, то і я занехав іх >> ... (Євр. 8,9). 
На місце того давнього Завіту обіцяв Господь Бог вста

новити Новий Завіт: << Ось надходять дні мовить Го

сподь, і я унладу в домом Ізраїля й в домом Юди новий 

завіт ... я, понлавши мої заповіді ім в ум напишу іх 

у них на серці й буду ім Богом, а вони будуть моїм на

родом ... >> (Євр. 8,8-10). До встановлення того Нового 

Завіту нличе Господь свого Сина Єдинородного: << За 
останніх же цих днів, Він (Бог Отець) заговорив до 

нас черев Сина, яного вробив спадноємцем усього і яним 

віки сотворив. Він відблисн Його слави, обрав Його 
істоти ... >> (Євр. 1 ,2с). Христос - новий посереднии За

віту, Божий Син << осягнув оснільни вищого служін

ня, оскільки Він посередник кращого завіту, що васно

ваний на кращих обітницях>> (Євр. 8,6с). 

Христос - Посередник Нового Завіту прийшов і 

так заявляє: <<Я прославив Тебе (Отче) на землі, ви

конавши те діло, яке Ти дав мені до виконання ... Я 
об'явив ім'я Твоє людям ... і вони вберегли слово Твоє. 

Нині вони збагнули, що все Тобою мені дане - від Тебе, 

слова бо, Тобою мені дані, я ім дав і nони сприйняли 

іх, і справді збагнули що від Тебе я вийшов та й уві

рували, що Ти мене послав>> (Йо. 17 ,4.6.7с). Христос 
Господь, новий Посередник, валочаткував Новий Завіт: 

<< ... не кров'ю новлів та телят >> (як це було в Старому 

Завіті), << але власною кров'ю ввійшов раз назавжди у 
свят1шю і анайшов вічне відкуплення>> (людей від їхніх 

гріхів). Бо <<кров Христа, який Духом вічним приніс 
себе самого Богові непорочним - очистить наше сум
ління від мертвих діл (гріхів) на служіння Богові жи
вому! >> (Євр. 9,14). Він раз на вавжди з'явився на кі

нець вінів, щоб знищити гріх своєю жертвою>> (Євр. 

9,26). << Власне тому Він і є посередником нового аа-
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віту, щоб після того, ли наступила Його смерть для від
куплення гріхів першого (старого) завіту - вибрані 

одержали обітницю вічного спадкоємства>> (Євр. 9,15). 
Ісус Христос установив Новий Завіт найперше на 

Тайній Вечері, приносячи Безкровну Жертву: <<Взявши· 

хліб, хвалу віддав, поламав, дав ім і мовив: Це -
тіло моє, що аа вас віддається. Чиніть це на мій спомин. 

Так само чашу по вечері, кажучи: <<Ця чаша - це Но

вий Завіт у моїй крові, що аа вас проливається ... >> (Лк. 
22,19с). Подібно, як це було в Старому Завіті, Христос 

також вимагає сповнювання Божих заповідей як вимогу 

виконування Завіту: << Не думайте, що я прийшов усу
нути закон чи пророків; я не прийшов іх усунути, а 

доповнити. Істинно бо кажу вам: Доки перейде небо 

й земля, ні одна риска а закону не перейде, доки все 

не здійсниться>> (Мт. 5,17с). Сповнювання Божих За

повідей є передумовою до осягнення вічного спасіння: 

<<Якщо хочеш увійти в життя, каже Спаситель до юна

ка, додержуй заповіді (Мт. 19,17). І тут Ісус вичисляє 

Десять Заповідей Божих. Чому? Бо якраз їхнім додер

жуванням люди виявляють свій послух і свою любов 

Бога: << Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегти
мете>> (Йо. 14,15). Бо <<той, у кого мої заповіді, і хто 
іх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того 

полюбить мій Отець... і ми прийдемо до нього й у ньому 

закладемо житло>> (Йо. 14,21.23). 
Чому нам треба додержувати Божі заповіді й вірити, 

що виконуючи іх, одержимо вічну нагороду, про яку 

говорить св. ап. Павло: << Те, чого око не бачило й вухо 
не чуло, що на думку людині не спало, те наготував 

Бог тим, що Його люблять>> (1 Кор. 2,9). Ми мусимо 
вірити в ті Богом об'явлені правди, бо аа ними стоіть 

авторитет самого ж Бога Творця, що є самою правдою

ананням та самою святістю. Щоб це зрозуміти, заста

новімось над тим, хто то в Господь Бог? Бог - це най

досконаліша істота, .сама від себе, без початку й без 
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нінця. Тому, що Б~г усі свої досноналості має силою 

своєї есенції - істоти, не може жодної зі своіх досно

малостей втратити, ані нової набути, бо вони всі є то

тожні в Його Божою істотою. - Про Боже найдосно
наліше внаШІя тан висловлюється св. Августин: <<Те, 

що є Божим ананням - це Його мудрість, а Його муд
рість - це Його істота, тому, що в Бові, варади Його 
чудесної простоти, не є щось інше знати і щось інше 

бути, але те, що є внюшям, те є й буттям-життям>>. Далі, 

знання чи розуміння - це доснон алість розуміючого. 

Чим більшою є нематеріяльність розуму, тим досноналі

шою є сила пізнання. А тому, що Бог - це найдоснона

.піший, найчистіший Дух, то Його півнання мусить бути 
найдос.коналішим. Бог не пізнає, як ми- аа посередниц

твом вмпслів та зовнішніх предметів, - але півнав все 

у собі самому, у Сво ій Божій бевмежній природі. А 

тому, що свою природу Він охоплює єдиним актом пів

нання свого безмежного розуму, то Він у собі півнав 

все, що існувало колись, що існує тепер і що може в 

майбутньому існувати. Всі створіШІя - речі пова Бо

гом, це лише рівне наслідування Божих досноналостей, 

безмежних числом і безмежних самих у собі. А тому, 

що їхнє існування залежить від єдиного анту Божої 

всемогутньої волі, то Він, оглядаючи свою природу, 

знає ян вона може бути здійснена в рівних сотворін

нях, водиорав же Він півнав свої рішення: яні будуть 

сотворіІШя, ноли Він чи то вже сотворив, а чи у май

бутньому сотворить. Тан-то Господь Бог повністю піз
нає все, не лише світ існуючий, чи яний уже давніше 

існував, а тепер уже не існує, але танож світ можли
вий, який нолись існуватиме, тому що Він уже перед 

віками постановив його привести до існування. 
Бог - це вічний, незміІШий, доспоналий акт, тому 

в Ньому немає ні минулого, ні майбутности, але Бог 
і Його життя - це вічне, беанонечне << тепер >>. Тому, 
Що Він усе півнав в собі самому, у вічному непоруш-
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ному й незмінному << тепер >>, Він бачить усі минулі, 

сучасні й майбутні сотворіння як тепер існуючі, бо Він 

уже перед віками рішив іх сотворити. У своєму піз

нанні Бог не в залежний від жодних nосередміх речей, 

ян наприклад ми, що пізнаємо світ зовнішній аа посе

редництвом наших амислів та предметів, які поза нами, 

і тому в нашому пізнанні так багато помилок. Бог, нав

паки, одним досконалим антом свого безмежного ро

зуму пізнає все у своїй найдосконалішій природі, тому 

в :Його пізнанні не може бути жодної nомилки, жодної 
недосноналости. Св. :Йоан каже: <<Бог - це світло й 
ніякої темряви в Ньому немає>> (1 :Йо. 1,5). Те саме він 
говорить і про Боже Воплочене Слово: << у Ньому було 
жи1тя, і життя було - світло людей. І світло світить 

у темряві і темрява :Його не пойняла >> (Йо. 1 ,4с). Той 
Бог -<<Цар царів і Владика владик- єдиний, що мав 

безсмертя, що живе в світлі неприступнім>> (І Тим. 6,15с). 

Бог усе досконало анав, про що свідчить св. Письмо 

на багатьох місцях. Наприклад, про Ісуса Христа каже 

св. Петро: <<Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що я 

люблю Тебе>> (:Йо. 21,17). Бог усе бачить: Боже << Сло
во - живе й діяльне, воно проходить аж до розділу 

душі й тіла... і розріаняє чуття та думки серця. Нема 

створіння скритого від Нього; все наге й явне перед 

очима того, кому маємо дати авіт ... >> (6вр. 4,12). Псал
моспівець каже: <<Ти, Господи, знаєш мене, коли си

джу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи я ходжу 

чи спочиваю, Ти добре бачиш, Тобі відомі всі мої до

роги. Бо ще нема й слова на язиці в мене, а Ти, Господи, 

вже все знаєш ... Що аа предивне знання! Для мене воно 
занадто високе, недосяжне воно І (Пс. 138,2-6). Богові 

анані всі навіть найменші речі: всі птиці небесні й усі 

зела земні (Мт. 6,26-30). Він навіть ножний волосон на 
голові у людей почислив (Мт. 10,30). Він анав нас усіх, 
бо Він нас а нічого сотворив і << Він від кожного а нас 
недалеко, бо в Нь.ому живемо, рухаємось та існуємо ... 
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(Діян 17,26-28сс). Бог досліджує гадки людей: <<Ти, 

що відаєш серця й утроби, Боже справедливий ... >> (Пс. 

7 ,10). Те саме говорить Св. Письмо й про Ісуса Христа: 
<< Він знав усіх іх, а й не мав потреби, щоб хтось свідчив 
йому про людину, відав бо сам, що міститься в люди

ні>> (Йо. 2,24с). Ісус анав гадки Апосrолів: << Ісус, зна
ючи думки сердець іх ... >> (Лк. 9,47). Тому Бог судить 
справедливо: <<Ти, що вивідуєш нутро й серце... су

диш справедливо>> (Єрем. 11,20). Він знає людину ще 

перед її народженням: <<Перш, ніж я уклав тебе в утро

бі, я знав тебе; перш ніж ти вийшов а лона, освятив я 

тебе, пророком для народів я призначив тебе ... >> (Єрем. 
1,4). Так само й Христос анає майбутнє, наприклад: 

прорін, де анайдуть прив 'яаане осля, щоб привести Йо
му; ян знайти світлицю, де мають приготовити Пасху; 

в:казав Петрові, що в роті першої зловленої риби анайде 

статир на заплачепня податку. Прирік свою смерть і 

воснресіння, анищення Єрусалиму й святині. 

Заради того досконалого анапня <<Суди Господні -
правда: всі вони - справедливі>> (Пс. 19,8-10). <<Усі 

стежки Господні - милість і правда ... >> (Пс. 25,10). 
Господи, <<Твої свідоцтва вельми вірні ... >> (Пс. 93,5). 
<< І всі ве.ління Твої правда ... Початок Твого слова прав
да, і вічний кожний присуд Твоєї справедливости ... >> 
(ГІс. 118,151.160). Тому й не диво, що Лист до Євреїв 
Ішже, що в Боаі - самій правді - маємо << якір душі 
беапечний та міцний ... Бо Бог, анаючи все, не може по
милитися ... >>, будучи самою правдою, не може говорити 
неправди (Євр. 6,18), а тим самим не може нас ввести 

в помилну. Амінь. 
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П'ЯТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 

(6вр. 9,11-14) 

НРОВ ХРИСТОВА - НАШЕ ОЧИЩЕННЯ 

Каже Апостол: << Кров Христова очистить наше сум
ління від смертних діл, на служіння Богові живому І >> 

(Євр. 9,14). 
Наш nрародич Адам, nереступивши в раю заповідь 

Божу, тим сво їм вчини ом - гр іх ом важким, званим 
<< nервородним >> запродав нас усіх у неволю гріха, а 

з тим і в неволю диявола й смерти. 

<<Як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх, -
каже Апостол у листі до Римлян, - і з гріхом смерть, 
таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрі

шили >> (Рим. 5,12). 
Тому, що гріх Адама був гріхом тяжким, тобто об

разою безмежн~го Божого мавстату, то він, той гріх, 

став чимсь дуже великим - безмежним ... 
А щоб за такий переступ Богові Отцеві надолужити, 

треба було Йому віддати << безмежне >> надолуження. А 
тому, що надолуження міряється гідністю того, хто на

долужує, то в нашому випадку, гідність людини в прак

тично <<нічим >> у порівнянні з Божим маєстатом. Тому-то 

люди ніян і ніколи не могли б належно перепросити 
ображеного Господа Бога. Отже людина заслужила собі 
самохіть на вічну nекельну кару. Але тому, що Господь 
Бог наш не так нермувться справедливістю, а радше 
своєю безмежною любов'ю, як про неі говорить Його 
Син Єдинородний - Ісус Христос: <<Бог так бо полю-
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бив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб ножен, 

хто вірує в нього, не вагинув, а жив життям вічним. 

І не послав Бог у світ Сина, щоб світ судити, але (Його 
післав), щоб спасти світ (Йо. 3,16). 

Ця бевмежна любов Бога - нашого Творця і пов

сянчасного нашого Любителя і Держителя, бо ж в ру

:ках Його ми; ця Любов, ян наже Апостол, вже напе
ред нас вчинила Його синами, синами Отця Небесного 
черев Ісуса Христа, <<ва рішенням своєї доброї волі, 

на хвалу своєї благодаті, яною обдарував нас у любім 

своїм Сині. У Ньому маємо відпуплення Його нров 'ю, 
відпущення грІхІВ, вгідно в багатством Його благодаті, 
що її вилляв Він на нас щедро у всій премудрості та 

розумі>> (Єф. 1,5-8). 
Злобу первородного гріха, і танож наших важних 

гріхів півнаємо в жертви, яну Христос Спаситель мусів 

принести, щоб ваплатити Божій справедливості та нас 

nідкупити й тан вибавити від страшної можливої бу

дучоі пекельної нари. 

Бог Отець вгодився прийняти жертву свого СШІа, 

ни представника людського роду, який то Христос став 

JІюдиною варади нас: << Тому він мусів бути в усьому 
подібний до братів, щоб стати милосердним та вірним 

архиєреєм у справах Божих на спокутування гріхів на

роду >> (Євр. 2,17). 
<<А що діти були учасниками тіла і крови, то й Він 

Gрав подібну участь у тім, щоб смертю внпщити того, 
хто мав владу смерти, тобто диявола, і ви вволити тих, 

що їх страх смерти все життя тримав у рабстві>> (Євр. 

2,14). Бог поклав на Нього ввесь тягар наших гріхів, 
а й Спаситель добровільно прийнявся тієї жертви в лю
бови до Отця і до нас грішних людей. Так бо говорить
сл у листі до Євреїв: <<Ти не хотів ні жертви, ані при

носу, але приготував мені тіло. Ти невподобав собі ні 

всепалення, ні жертви ва гріхи. Тоді я скавав: Ось іду, 

Щоб учинити волю Твою, Боже>> (Євр. 10,5). 
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Так-то Бог Отець, вкладаючи наші грІхи на свого 

Сина, знищив іх на Ньому в Його смертю на дереві хре
сному. 

Пророк Ісая про це ось так сповіщає: << Він наші 
недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. Ми ж Га

дали, що Його покарано, що Бог Його побив, принизив. 
Він же був покараний ва гріхи наші, роздавлений ва 

бевваконня наші. Rapa, що нас спасає, була на Ньому, 
і Його ранами ми вилікувані... провини нас усіх Го
сподь поклав на Нього >> (Іс. 53,4сс). 

Які страшні будуть муки Спасителя, сповіщає пророк 

Єремія: <<О зглянься, Господи, і подивись як я упід

лився І Нехай вас ніколи тане не спіткає; о, всі ви, що 

дорогою проходите повз! О гляньте, подивіться, чи є 

біль, як мій біль, що мені заподіяно, що ним побив мене 

Господь у день палаючого свого гніву І 3 висоти Він 

післав вогонь у кості моі й той пожирає. Він сітку роз

стелив під ноги й завернув мене навад. Він завдав мені 

смутку - я повсякденно недужий ... Він підбив мою 

силу. Видав мене ім (ворогам) у руки, я проти них не 

можу протистати >> (Плач 6р. 1,11-14). 
Як виходить ві св. Письма, відпущення наших грі

хів вилонилось ів терпінь і смерти хресної Спасителя: 

<<бо ми примирились в Богом смертю Його Сина ... Rров 
Христа - наше очищення... черев якого ми одержали 

наше примирення>> (Рм. 5,10с), - каже Ап. Павло. 

Тому ми не належимо до себе самих, але до Христа Ісу

са, який своїми стражданнями й смертю вибавив нас 

від нари вічної: << Хіба ви не знаєте, що ваше тіло -
храм Святого Духа, яний живе в вас? Його ви маєте 
від Бога, тож уже не належите до себе самих. Ви бо 

куплені висоною ціною>> (1 Rop. 6,19). А якою висо

кою, пояснює Ап. Петро: <<Знайте, що не тлінним во

лотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя 

суєтного, яне ви прийняли від батьнів ваших, а доро

гоцінною нров'ю Христа, непорочного й чистого ягняти, 
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передбаченого перед. заснуванням світу й об'явленого 

нас ради, останніми часами >> (І Пет. 1 ,18). 
Є багато речей в історіі людства, яні вназують на 

Башу безмежну могутність, з'єднану в Його премудрі
стю й добротою, та вони всі найнраще об'явллються в 

чудесному прощенню гріхів людям. Нема бо нічого та

ного, що нраще виявляло б Божу безмежну любов і 

дасиавість до людсьного роду, ян ця, неможлива до 

поняття й пояснення, тайна терпіння Христа ва нас 

грішних людей. 3 неі береться очищення наших грі

хіn, з яних бажаємо очиститись і Богу Отцеві надолу

жити жертвуванням Його єдинородного Сина. 
Щоб пригадати людям дононечність нривавоі жер

тви, тобто смерти за гріхи, Господь Бог установив у 

Огарому Завіті жертви звірят, що іх Ізраїльтяни при

носили Йому щоранку й щовечора. Ті жертви однак не 
мог."'Іи очистити душ людських від важних гріхів. Бо 

Старий Завіт і Занон Мойсея, будучи лише <<тінню май

бутніх благ, а не самим образом речей ... ніколи не могли 
зробити досконалими тих, які приступають до Бога>>, 

- каже ап. Павло (10,1). 
Старий Завіт і його занон був лише прообразом Но

вого - Христового Завіту, він мав приготовляти лю

дей до Спасителя, яний єдиний міг своєю жертвою від

нуrшти рід людсьний. Тому, хоч і старозавітні жертви 

приносились щодня, сотнями літ, не могли очистити лю

дей від гріхів. Тан бо написано в листі до Євреїв: << Чи 
ж їх не перестали б приносити, ноли б ті, що служать 

(старозавітні священики), очистившись рав назавжди не 
мали б більше ніякої свідомости гріхів?>> (Євр. 10,2). 
Але тому, що не могли очистити, << власне навпани: 
ними (тими жертвами) пригадуються щороку гріхи, бо 

неможливо, щоб нров волів та козлів усунула гріхи )) 
(Євр. 10,3). 

Тому, що Старий Завіт не міг дати очищення гр1хш, 
не був досконалим, а нрім того Ізраїльтяни його не до-
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держали: <<А що вони при моїм завІтІ не зосталися, то 

я іх занехаяв, - говорить Господь>> (6вр. 8,9). Тому 
Господь рішив встановити Новий Завіт: . <<Ось надхо

дять дні, мовить Господь, і я укладу в домом Ізраїля 

і в домом Юди новий завіт, не ва завітом, що я укЛав 
був в їхніми батьками ... я поклавши мої вакони ім в 

ум, напишу іх у них на серці й буду ім Богом, а вони 

будуть моїм народом» (6вр. 8,8с.10). 

Установивши Новий Завіт, Бог послав своєму на

родові нового пастиря: << Я поставлю над ними одного 
пастиря, що пастиме іх ... Він буде їх пасти, він буде 

пастирем над ними>> (6в. 34,23). 
Той новий пастир - посередник між Богом і наро

дом, це Ісус Христос, який <<осягнув оскільки вищого 

служіння, оскільки він посередник кращого завіту, що 

васнований на кращих обітницях >> (6вр. 8,6). Його вже 
від самого початку сповістив Старий Завіт і Закон, і 

до нього приготовлнв Ізраїльський народ. Обіцяючи вста

новити Новий Завіт, Господь Бог заявляв, що старий 

уже не дійсний: <<А коли каже новий, то об'являв, пер

ший старим. А що передавнене й застаріле -те близьке 

ваникнення >> (6вр. 8,13). 
І справді, в приходом і смертю Ісуса Христа Ста

рий Завіт перестав обов'язувати, бо Вjн установив Но

вий Завіт; при освяченні вина, виразно каже Спаси

тель: <<Так само й чашу по вечері, кажучи: Ця чаша 

- це Новий Завіт у моїй крові, що ва вас проливаєть

ся>> (Лк. 22,20). Подібно й св. Павло, звітуючи про уста
новлення Пресв. Євхаристії, каже: <<Так само й чашу 

по вечері, кажучи: Ця чаша - Новий Завіт у моїй крові. 

Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спомин. 

Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу, смерть 

Господню звіщаєте, аж поки Він прийде>> (І 1\ор. 11,25). 
Щорічними жертвами Старого Завіту << Святий Дух 

доказує, що дорога в святиню (в Царство Небесне) ще 

не відкрита, доки стоіть перший намет>> (Старий За-
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віт). Це обраа нинішнього часу, ноли приносяться дари 

й жертви, яні не можуть у сумлінні зробити доснона

.пим того, хто служить. Це лиш тілесні установи щодо 

страв, напоїв та ріаних обмивань, установлені до іх 

виправдання>> (Євр. 9,9); це значить, до часу, ноли прав
дивий посереднин, прийшовши й принісши жертву, очи

стпть людей від їхніх гріхів. 

І справді, той Бог-Отцем вибраний посередник -
його Син Єдинородний: <<Христос, з'явившись як ар
хиерей майбутніх благ ... не а нров'ю ноалів і телят, 

але а власною кров'ю, увійшов раа назавжди у святи

ню і знайшов вічне віднупле:ння. Бо ноли нров ноалів 

і биків та попіл в телиці, понропить нечистих, освячує, 

даючи ім чистоту тіла, то оснільки більше нров Хри

ста - яний Духом вічним приніс себе самого Богові 

непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл, 

на служіння Богові живому. Власне тому він і є посе

реднином нового завіту, щоб після того, ян наступила 

його смерть для відкуплення гріхів першого вавіту ви

брані одержали обітницю вічного спадноємства >> (Євр. 

9,11-15). Так-то Христос - єдиний правдивий посеред

ник між Богом і людством, своєю нривавою жертвою 

очистив усіх від їхніх гріхів і зробив іх гідними слу

жити Богові живому. 

Чому ж Ісус Христос мусів умерти і своєю кров'ю, 

чи пак, смертю встановити Новий Завіт? Відповідь на 

це дає лист до Євреїв: <<Бо де заповіт, там мусить на

ступити смерть ваповітнина. Заповіт має силу лиш по 

смерти, він не варт нічого, поки живе заповітник>> (Євр. 

9,16). Це саме є й тепер, тобто аавіщання не має жодної 
вартости, доки живе той, що те завіщання зробив. Це 

.нист до Євреїв підтверджує тим, що й давній завіт був 

занріплений нров'ю, тобто убиттям жертовних звірят: 

<<Тому навіть перший аавіт був освячений нров'ю. Коли 
:Мойсей був проголосив усі заповіді за ааноном усьому 
народові, він узяв крови бичків та новлів з водою чер-
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воноі вовни та іссопу й понропив саму ннигу та ввесь 

народ, нажучи: Це нров аавіту, що його Бог устано

вив для вас. Зрештою, аа ааноном, майже все очищу

Gться нров 'ю, і беа нровопролиття відпущення немає >) 
(Євр. 9,18-22). Тому Христос танож мусів принести себе 
в жертву, щоб своєю власною :кров'ю освятити свій Но

вий Завіт. 

Коли, отже, прообрааи Нового Завіту очищувалися 

лише нривавими жертвами, то треба було, щоб <<і самі 

небесні речі очищувалися жертвами багато ліпшими>) 

(Євр. 9,23). Та:к-то Христос своєю досноналою, нрива

вою жертвою на Хресті, тобто своєю спасительною смер

тю: <<увійшов не в рунотворну святиню, яна була по

добою правдивої, а в саме небо, щоб тепер а'явити:ся 

перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести 

себе самого багато рааів у жертву>) (Євр. 9,24). Бо Його 
одинона жертва надолужила Бог-Отцеві аа всі гріхи 

людства, раа і нааавжди, як авітує той сам лист: <<Те

пер же Він раа нааавжди а'явився на кінці вінів, щоб 

анищити гріх своєю жертвою>> (Євр. 9,26). << І принісши 

лиш одну жертву аа гріхи, насів нааавжди по правиці 

Бога, чекаючи далі, пони його вороги не будуть по

нладені, ян підніжон йому під ноги. Бо Він лиш одним 

приносом удосконалив на навжди тих, що освячуються >) 
(Євр. 10,12-14). << Отож, маючи аавдяни нрові Ісуса сво
бідний вступ до святині (Царства Небесного), яний Він 

нам віднрив дорогою новою й живою, череа навісу, що 

є Його тілом, і маючи велиного священина над Божим 
домом, приступаймо ві щирим серцем, у повноті віри, 

очистивши серця від лукавої совісті (в св. Сповіді) й 

омивши тіло чистою водою, (що є Його св. Тайна Хри
щення й Євхаристії) (Євр. 10,19-22). 



о. Дионісій Ляхович,. ЧСВВ 

RBITHA НЕДІЛЯ 
(Фпл. 4,4-9) 

БЛИЗЬНІСТЬ БОГ А - ДЖЕРЕЛО РАДОСТИ 

<<Браття! Радуйтеся аавжди у Господі; анову кажу: 

Радуйтеся!... Господь блиаьк.о f >> 

Ці слова ми чули, в апостольськім читанню, на ни

нішній Службі Божій. Св. Аnостол Павло при кінці 

послання до своєї найбільш улюбленої громади Фили

п 'ян, звертається до них ів сердечним побажанням ра

до сти: << Радуйтеся завжди у Господі; знову кажу: Ра
дуйтеся ... Господь близько І>>. Бажає Аnостол Народів, 
щоб життя Филип'ян проквітало в постійній радості, 

хоч свідомий він того, що християнська радість не легка, 

бо вона овоч тільки чесного життя і вроджується серед 

терпінь та трудів. Тому він далі каже: <<Ні про що не 

журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохан

ня молитвою і благанням а подякою. І мир Божий, що 

вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки 

ваші у Христі Ісусі >>. 

Заклик Апостола Павла до радости відноситься і до 
нас. Радість повинна бути одною а питоменних рис доб
рого християнина. Однак, радість це не тільки прик

мета Христового учня, але й аарааом глибоке прагнен
ня кожної людини. Котра людина на світі не бажає ра

дости - щастя? Досвід показує, що людина шукає ра

дости рівними дорогами, в кожному етапі життя, і то 
в своєрідний спосіб: дитина шукає радости в забаві, 
учень У шкільних успіхах; молодята у взаємній лю-
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бові; аріла людина в праці, в товаристві, в родинному 

житті; старець у вдячній пошані молодших. Радість -
це мрія кожної людини. Натомість у щоденному житті, 

замість утіхи, людина зустрічає сіру буденщШІу, нудьгу, 

неаадоволеЮІя. Деколи, щоб утекти від такого стану, 

піддається вона всяким розкошам, евавільному життю, 

наркотикам, ал о чинним учинкам і, замість радости, по

падає у ще більшу гірноту і роачарувюmя. 

Заrmтуємо себе не ра а, як нам радіти, коли наше 

життя таке трудне, коли все йде нам наперенір? Як нам 

радуватись, коли адоров'я занепадає? Як нам радува

тись, коли не повелося в праці, :коли маємо родинні 

клопоти, 1юли нас хтось образив або коли смерть аа брала 

нам найдорожчу особу? Як нам радуватись, коли нас 

переслідують, :коли не маємо свободи висловити вла

сну думну, прилюдно ви ан ати свою віру? 

Роав'яа:ку на тані й ім подібні питання подає Хри

стова Євангелія, християнська наука. Сьогодні, однак, 

привадумаємося тільки над апостольським читанням. Свя

тий Павло своїм життям і своїм повчанням подає цікаві 

в:кааів:ки як нам шукати правдиву і довготривалу ра

дість. Знаємо добре, що Апостол Народів не мав лег

кого життя, ані часу на відпочинок. Навпани ціле його 

життя, після навернення, було сповнене дбанням про но

воаасновані Церкви, запалом над поширенням Христової 

науки. За це ааанав він усяного лиха, на тілі і на душі, 

від своіх і від чужих; переносив усякого роду переслі

дування; був у подорожніх небезпеках, у праці, втомі, 

у справі, в голоді і наготі, як про це він сам оповідає 

в другому листі до Rорінтян. А втім, він не боїться виз

нати свої особисті немочі, :коли пише до Rорінтян: << ... :ко

ли треба хвалитися, то я моєю неміччю буду хвалитись >> 

(11 Rop. 11,30). 
Надмірні труднощі і терпіння не є для Святого Апо

стола перепоною до радости. У чім, отже, таємниця 

християнської радости? Ця таємниця, дорогі в Христі 
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брати і сестри, скр~вавться у двох словах нинішнього 

читання: << Господь близько І >>. Близькість Бога в прав

дивим джерелом непроминаючоі радости. А Господь Бог 

близько кожної людини в ріаних способах. 

Насамперед Бог близько людини як такої, бо вона 

ді:ю Його рук. Зрештою, беа Бога не можливо вроау
міти чим в людина. Людина, зогляду на свої природні 

;~ари, це найдосконаліше вство а усіх створінь цього 

світу. Розум і воля роблять людину подібною до Бога 

і через них може вона увійти у прямий зв'язок іа своїм 

сотворителем, з'єднатись іа Тим, що підтримує вселен

ну. Інші створіння, як мінерали, рослини, звірята, хоч 

на свій лад прославляють Створителя, не мають змоги 

своїми дарами увійти в Божий горизонт життя. А лю

дині власне розум і воля довволяють увійти в особи

стий ионтакт іа Тим, що підтримує все при існувюші. 

Тут слід іще підкреслити, що коли людина своїм ро

зумом і волею може розкрити для Бога свов життя, то 

тими ж дарами може вона для Нього свобідно аамину

тися, що в глибині означав ааперечеІШя свого підне

слого значення й гідности. 

Отже, дорогі в Христі, людина вже а природного 

свого буття, вдина а поміж усіх туаемних створінь, в 

особливий спосіб стоіть близько Бога. Вже природними 

снагами, навіть не маючи надприродного Божого об'яв

лення, вона спроможна пізнати свою велику гідність і 

призначення. Сама природа людини скеровув іі до аб

СОJІютного горизонту, до абсолютної правди, а іі вамине

ність у собі, в якій-будь сфері людського буття, в яиій 
будь ідеології, може тільки довести її до втрати вла
стивої собі гідности, довести до життєвого абсурду, до 

остаточного нещастя. Інакшими словами. людина вже 

в природній своїй побудові створена до Божого способу 

життя. Господь близько людини, справді близько, але 
потрібно лише, щоб людина розкрилася для Нього. А 
тоді вона анайде щастя, знайде глибоке аначення свого 
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життя, анайде життєву радість. 

Коли людина життєво і ронумово чесна, то навіть 

не анавши Об'явлення Божого, може вона анайти глиб

шу причину до радости. .Нищо воно таи, то тим більше 

нам, християнам, радість є чимось доступним. ГосподЬ 

бливьио, дуже блиаьио християнсьиої душі. Ми акаємо, 

що сам Господь Бог, череа свого Сина Ісуса Христа, 

входить у нашу історію, стаючи людиною, одним із нас, 

нашим братом. Ісус Христос є << 3 Нами Бог >>. Він своїм 

життям, науною і смертю внааує дорогу до життя, до 

радости. Проповідує нам, що Царство Боже є близьио 

і вже є між нами та отремить до повного ввершення в 

другому житті. Отже, ми маємо вже початон радости 

в нас самих і жодне терпіння чи переслідування цієї 

радости нам не в силі відібрати. Тепер nотрохи почи

наємо розуміти, чому Апостол Павло повторно заили

нає до радости: << Радуйтеся І і ан о ву нажу: Радуйтеся І 

- Господь блиаьно І >> Тан 1 блиаьно - 3 Нами Бог І 

Господь не тільии блиаьно, але тісно а'єднаний з 

нами у Пресвятій Євхаристії. Його Пресвяте Тіло стає 
нашим тілом; Його Пресвята Кров нружляє у наших 
жилах. Бог не тільии перебуває у нас, але став нашим 

життям. Природна будова людини снеровує її до чо

гось вищого, до Бога, а в Пресвятій Євхаристії справді 

започатиовув нове, вище життя. Ми авичайко не розу

міємо ваги цієї Тайни, тому наше християнсьне життя 

не раз тане монотонне, нудне; а ця Тайна має в собі 

увесь динамівм радости . .Ннщо Бог а нами, то хто ж 

проти нас? - питається св. Апостол Павло (пор. Рим. 

8,31). Тому жити євхаристійним життям, овначає: мати 
в собі постійну радість, яної ніхто й ніщо не в спромоаі 

нам відібрати. Радуйтеся І анову нажу: Радуйтеся І ... 
Господь блиаьноІ 

<< Радуйтеся І >> - наже Ісус до учнів по своїм Во-

сиресінні. Це радість, яна випливає а перемоги Христа 

над терпіниями і над смертю. Саме аа тиждень свнтиу-
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uатимемо світлий пр~аник Христового Воскресіння. Во

сRресна радість випливав в певности, що навіть смерть 

не спроможна відлучити нас від Божої любови, що вже 

є в нас. Дійсно, остаточна перемога буде вавжди Хри

стова, хоч за жи'М'я вдається нам, що зло перемагав в 

нашому особистому житті чи в житті спільнот. ТакІ 

Христове Воскресіння приносить нам радість, ЯRОЇ ніхто 

не ЗІ\ІОЖе нам відібрати. Радуйтеся І - бо Христос смер

тю смерть подолав І 

ГосподЬ близько І Так, наша остаточна стріча з Хри

стом танож недалеко. Хоч би довелося, дай Боже, про

жити сто років, то це ніщо в порівнянні а вічністю. Ісус 

че1~ає на нас, наше місце вже приготоване в небесному 

Царстві. Властиво, після Христового Воскресіння, ми 

не вмираємо більше, а наша смерть це радісна стріча 

:1 прославленим Христом. Радуйтеся! - бо нагорода 

ваша велика на небі (пор. Мт 5,12). 
Отже, маємо скарбницю радости заховану в нашому 

власному житті, в нашому нутрі, у глибині нашого сер

ця. Маємо християнську науку, яка також нас спону

нує до повсякчасної радости. Все це дар безконечної 

Божої любови. Людина не спроможна все це собі дати, 

чи собі здобути власними силами. Даром в наше при

родне життя. Ми завдячуємо наше особисте існування 

~~()ігові мільйонів ріаних комбінацій - сполучень. Сніль

ни-то ~~юдської історіі, обставин, осіб, склалось на наше 

існування, не входячи вже у біологічну площину. І саме, 
дянуючи Творцеві аа все, ми розкриваємо скарбницю ра

дости, що нриється в нас і починаємо її здійснювати 

в житті. Дякувати ва все, це анаходити радість у житті. 

Дякувати Богові ва дар життя, ва наш розум і волю. 
Дякувати Богові ва нашу родину, за наших сусідів, 
хоч яні вони і не були б. Дякувати аа наш час, ва нашу 

спільноту, а навіть дякувати аа терпіння, бо вони та-
1\ОЖ служать до нашого духовного зросту. Дякувати на

вчає також наше пив ішнє апостольське читання: << Ні 
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про що нЕ:~ журіться, але в усьому появляйте Богові 

ваші прохання а подя~ою. І мир Божий ... берегтиме 

серця і думни ваші у Христі Ісусі >>. 

Як радістю в приймати дари і аа них дякувати, то 

ще більшою радістю в розподіляти наші дари іншим. 

Ділитись тим, що посідаємо - це ще одне джерело 

радости. Поділитись , а іншими нашим життям, нашою 

усмішкою, нашим добрим словом, нашою допомогою чи 

нашими здібностями. Ми не одержали дарів, щоб тільки 

ними самі ми тішилися, жиючи самолюбним життям. 

Коли наше життя в розкрите длп абсолюту, для Бога, 

то це вимагав від нас також розкритости для наших 

ближніх. Ми розкривавмося для наших ближніх тоді, 

коли робимо для них хоч би й найменші послуги, чи 

навіть коли звертаємось до них а добрим словом. А ми 

знаємо, що часто маленькі служіння, зроблені для ближ

ніх а любов'ю, спричинюють велику радість. 

Отак, дорогі в Христі брати і сестри, ми бажали 

бодай кількома словами показати, де анаходиться дже

рело радости, до якого нас ваклика в Апостол Павло. 

Тепер бачимо, що це джерело близько нас, чи властиво 

воно анаходиться у нас. Наше життя створене для щастя 

й радости, бо воно створене на обрав і подобу Божу, 

піднесене до Божого синівства черев прихід Спасителя 

на світ, скріплене й відживлене 6вхаристійним Прича

стям, запевнене Воскресінням та прианачене до вічноі 

радости. Саме тому в дійсному християнському житті 

немає місця для смутку, для розчарування чи безнадій

ности. Бути християнином- значить мати повноту жит

тя, мати непроминаючу радість. 

Хай аавжди лунав в наших вухах і запишеться гли

боко в серці побажання Апостола Павла: << Радуйтеся 

завжди у Господі; знову кажу: Радуйтеся І... Господь 

близько І >> - Амінь. 



Аєп. Мирослав Mapycu':' 

ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ 

Дорогі Отці, Браття і Сестри І В цей радісний і сві

тлоносний день Христового воскресіння вітаю Вас усіх 

і кожного аосібна нашим рідним привітом; Христос во

снрес І Так привітав Ангел жінок-мироносиць, коли вони 

прийшли досвідком до гробу Господнього, щоб миром 

помааати тіло Ісуса. Таку вість передали нам святі Апо

столи, що упродовж сорок днів бачили Воскреслого і 

говорили а ним. Так поадоровляють себе учні Христові 

вже дві тисячі років і ту святу правду авіщають вони 

всім народам. Сповинють вони в той спосіб волю свого 

Учителя, що явився ім на горі в Галилеї і мовив: Дана 

мені вся влада на небі й на аемлі. Ідіть у світ, робіть 

учнями всі народи, христіть іх в ім'я Отця і Сина і Свя

того Духа, учіть іх аберігати все, що я вам ааповів, а 

Н буду з вами по всі дні, до кінця світу. Христос воістину 
воскрес! 

Воснреслий Христос аавжди перебував а нами, так 

У наших радощах як і в наших смутках; в часах сво

боди як і у время неволі; серед переслідувань і поне
волення. Власне в часі нашого горя Христос в ближчий 

нам, бо наші страждання є його стражданнями, наш 

хрест є його розп'яттям. Переслідувані аа віру, віру 

наших батьків, ми ще нині мусимо скриватися з на

шими богослужбами і а нашою проповіддю, наче зло

чинці. Основні права людини до нас не застосовані; 
нолпсь також були вони відібрані апостолам і учням 

Христовим. Церковна і світська влада подали собі ко
лись руки, щоб убити Христа. Церковні й світські люди 
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і тепер видали на хрест не менш п'яти мільйонів віру

ючих нашого Народу і доти не спочили, доки не покла

ли на гріб нашої Церкви великий камінь. Вже 35 літ 

наша Церква -страдниця переносить свою Голготу. 

Якже ж то нині, на святий Великдень, бажати Вам, 

Браття і Сестри, воскресної радости? Та ж дзвони свя

того Юра і наших рідних церков мовчать ще від дня 

смерти слуги Божого митрополита Андрея. Не дзвонили 

вони навіть тоді, ко.чи бідні каторжники екладали кості 

наших Ісповідників віри у холодні могили на казах

станських степах. Плач Єремії чути ще до сьогодні, 

бо ж заросли терням стежки на наш Сіон, священиків 

повбивали, молодь і старців гнали в полон. Ви самі 

були тому свідками. Багато з вас ще нині носить сліди 

залізних пут. 

Продовжується ПJІач Єремії пророка і мішається він 

з риданням побожних жінок та Йосифа Ариматейського 
і Нікодима, що справили похорони Ісусові. Але плач 

цей обернеться в радість. Ангел Божий злетів колись 

з небес, немов блискавка, відвалив камінь від дверей 

гробу і Христос воскрес. Пилатова сторожа впала на 

землю немов мертва, важкий землетрус збудив в гробів 

численних мертвих, Апостоли зодягнулися новою силою 

і пішли проповідувати, ширити і вакріллювати царс1во 

Боже на землі. 

Царство Боже, Браття і Сестри, не має ані геогра

фічних, ані навіть етнічних, тоб·го народних, границь. 

До царства Божого належать усі народи під сонцем, 

що увірили в Ісуса Христа й охристились в купелі від

родження. Власне і ми, як народ силою та діянням Свя

того Духа, стали учнями Христа, скинули в себе по

ганську одежу Дажбога і вдягнулись у святу риву Хри

стову. Ми хочемо в тій святій та пероздертій і несплям

леній риві Христовій, равом з усіма вюшавцями нашого 

Господа Ісуса, прославляти святе й величиє ім'я Го

споднє. Ми хочемо, як давно так і повіки, жити у все-
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.,енській Христовій Церкві. За цю нашу віру ва ці 

наші переконання несемо нині страждання і муки, пов

баялені основних прав людини на релігійну свободу. 

Власне на святий празник Пасхи ми відновляємо 

нашу віру в одну, святу, соборну й апостольську Цер

кву. Ми віримо, що Господь Ісус по своїм воскресінні 

;::~;ав Петрові найвищу пастирську владу і що та влада 

перейшла на наступнинів Петра на римському престолі. 

Ми бачимо нині, як цю віру вивнають мільйони та міль

йони учнів Христових. Вони щороку спішать а най

дальших кінців вемлі до Риму, щоб тут зустрінути су

часного рибалку в Ветсаїди, якому ім'я Іван Павло 11 
та й почути від нього воскресне привітання. А він вітає 

всі народи землі на їхніх мовах; вітає також і нас на

шою рідною українською мовою, щоб ми відчули його 

любов до нас, що несемо кайдани аа Христа. А для Вас 

і для нас усіх велике це щастя, що так, як ва часів свя

того Володимира, аа часів митрополита Йосифа Рут
сьІюго і святого Йосафата, так нині ми, українські єпи
скопи і Ваші пастирі, є злучені з Петром і належимо 

до апостольського собору всіх католицьких єпископів 

світу, які стоять в злуці з римським архиєреєм. Отож 

і ми з цього святого міста Риму звертаємо до Вас наш 

пасхальний привіт, повний радости, миру і надій. Радій

мо всі, бо Христос воскрес, смертю своєю смерть подо

лав! Христос є а нами по всі дні нашого життя. Вся 

вселенна нині наповнилась світлом, зникла темрява грі

ха, живоносний гріб Господній стався джерелом на

шого життя. 

Воскресіння день, Браття і Сестри, отож просві

тімен торжеством і один одного обіймім та й скажім: 
Браття! І тим, що нас ненавидять простім все а воскре
сіня ям. 3 глибини серця закличмо: Христос воскрес -
воістину воскрес І Амінь. 



БАаженніший М ирос.аав 

ТОМИНА НЕДІЛЯ 

(Діян. 1 ,1-18) 

ПРО ЧУДА - ХТО І ЗАДЛЯ ЧОГО РОБИТЬ ЧУДО? 

<< Ти.ми дн.я.м.и РУ"а.ми апостолів ро
бUJЮся багато вна"ів і чудес у народі. 

Віруючих дедалі більше й більше при

ставало до Господа>> (Діян 5,12-20). 

Чуда, чи пан знаки, ян розповідають Апостольські 

Діяння, що іх робили апостоли, це фанти, діла, що під

падають під людські змисли, але по своїй істоті в вони 

поза, понад чи проти законів природи. Тих фактів ніде 

в щоденному людському житті зустріти не можна, бо 

іх людина довершити не може. Іхнім автором в один, 
одинокий, всемогутній Господь Бог. Тому, що чуда -
це незвичайні факти, люди відносяться до них а педо

вір 'ям; та й вони самі по собі рідкі й не подібні до ави

чайних, щоденних діл людських. 

В кожному чуді, однак, треба розрізнити дві речі: 

1) Сам фант чуда, тобто подію чи річ, яка в поза, понад 
чи проти законів природи. Ось, наприклад, св. Письмо 

розповідав про оздоровлення паралітика чи сліповро

дженого. Іх лінарі природними ліками ніяк не могли 
вилікувати. Але тих людей можна було бачити, як чи

таємо в Євангелії, про паралітина, якого бачило багато 

людей, бо він 38 років лежав біля чудесної купелі й 

не міг власними силами дістатись, щоб, після порушен

ня води, влізти й овдоровитись. Або на іншому місці: 

про паралітина, якого принесли товариші, спусти~"'Іи крізь 

покрівлю перед Ісуса, сподіваючись, що Він змилосер-
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диться над його бідою! оздоровить його. І дійсно Спаси

те.-1ь змилосердився над нещасною людиною й, відпу

стивши йому його гріхи, а опісля на знак фарисеям і 

1шнжнинам, що Він має на землі владу відоуенати гріхи, 
с1шзав паралітинові: << Встань, візьми твої ноші та й 

іди до свого дому. Той устав і пішов до свого дому >> 

(~Іт. 9,2-7). Подібно ян у випадну сліповродженого. 

його танож багато людей бачило й особисто впало. Rоли 

ІІ-> побачили, що він видить, дивувались дуже, бо не чу

вано було, щоб хтось вилікував сліповродженого. Це 

підтверджує й сам сліпий словами: << Одвіку нечувано, 
щоб хто-небудь відкрив очі сліповродженому >> (Йо. 9,32). 
Аж надійшов Ісус Христос, помастив його очі глеєм 

і сназав: <<Іди, вмийся в купелі Силоамській; він пі

шов, умився і проврів >> (Йо. 9,6-7). В обох випадках, 
після тих чудесних оздоровлень, люди дивувались і 

прославляли Господа Бога: <<Народ же бачив це, ди

вувався й прославляв Бога, що дав таку власть людям >> 

(Мт. 9,8). 

Щодо цих зовнішніх фантів, що іх спостерігаємо вми

слами, ніхто ніяк не міг сумніватися, бо присутні люди 

в внпадну чудесних оздоровлень бачили іх перед оздо

ровленням і після нього, та й могли легно про оздо

рuв:rення перенонатися. - Такі чуда діються ще й те

нер по всіх усюдах, як, наприклад, у Люрді, Фатимі, 

де .ТJюди танож півнають хвороби деяких людей, а опі

С.'lЯ їхнє цілновите оздоровлення. Ба, навіть самі лі

І\арі стверджують хвороби, то й уломиості деяких, а 

л ісая чудесного оздоровлення - їхнє повне здоров 'я. 
І про ті зовнішні факти очевидці свідкують, подібно 
ян про ножний інший факт, який спостерігаємо вми
слами. 

2) Друга річ у чудах- це їхня надприродність, пова
природність чи протиприродність. Тому й деяким лю

дям важно в чуда nовірити, бо вони такі незвичайні, 

небуденні. У природному житті не трапляється щось 
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подібного, тому що чудо стається часто проти законів 

природних чи завішує діяння законів. Тому-то :кожний, 

хто завнав чудо на собі самому чи був свідком чуда в 

інших людей, мусить сказати, що в такому випадку діє 

якась надзвичайна сила чи хтось, хто є вищим від при

роди, хто може :керувати їі в анонами, іх припинити в 

чинності, а то й може діяти проти законів природи. 

Тому розрівняємо три роди чуд: 

а) Чудо агідне а природою, але не можливе до осяг

нення звичайними природними засобами. Наприклад, 

якусь хвору людину можна б оздоровити звичайними 

лінами, але не в такому швидкому часі, як Ісус Хри

стос оздоровив прокаженого чи тещу ап. Петра, тобто 

в одну мить, звичайним доторнненням руки, або сло

вом <<стань здоровим! » На таке лікування лікарі поч::е
бують довшого протягу часу. 

б) Чудо noaa аа"оно.м природи. Наприклад, воскре
сення Лазаря, юнака в Наїну чи дочки Яіра. Звичайні 

слова <<дівчино встань>>, чи << Лаварю, вийди в гробу>> 

не вистачають. Бо привернення мерця до життя є чу

дом поза законом природи, бо хто рав дійсно вмер, той 

природно не повертається знову до життя. Щоб його 

воскресити, треба якоїсь вищої сили, тобто сили Бо

жої, яка має владу над душею, життєдайним елемен

том у людині. Це може зробити тільки Господь Бог, 

що є джерелом усякого життя, самого життя, і це Він 

велить душі повернутись до бездушного тіла, щоб його 

знову оживити. Подібно я:к утихомирення бурі на озері 

чи нагле припинення вітру. Звичайним приказом << пе

рестань і ватихни >> людина цього вробити не може. Та
:кий приказ може дати тільки Творець природи, Господь 

Бог, який є абсолютним паном усього того, що сотворив. 

в) 6 ще чуда проти природи аа-конів, я:к наприклад, 
у випадку трьох юнаків, приятелів пророка Даниїла, 

в огненній печі, та й самого ж Даниїла в печері голод-
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них левів. Вони є прот.и природи, тому що вогонь при

родно палить усе та нищить, а голодні леви пожирають 

усе, що ім .кидають на жир. У таких випаднах якась над

земна, скажімо відразу, Божа сила, мусїла припинити 

закони природи й діяти проти них. - Тому жодне сотво

ріння, ба навіть і ангели, не можуть робити чуд своїми 

власними силами: для цього бо треба всемогутности 

r>ожої, Творця природи, шо сотворюючи все в нічого 

та маючи абсолютну владу над природою, може робити, 

що тільки хоче, як про це говорить псалом: <<Усе, що 

Господь хоче, чинить; на небі й на вемлі >> (Пс. 134,6). 
А то й сам Ісус Христос підкреслює цю всемогутність 

Бога такими словами: << У людей це неможливо, але 

не в Бога, у Бога все можливо >> (М.к. 10,27). Ісус, вна

ауючи на всемогутню силу Бога Отця, що в Ньому й 

через Нього діє, заявляє: <<Слова, яні проназую до вас, 

не від себе про.кавую. Отець, який перебуває в мені, -
Він творить діла>>, тобто чуда (Йо. 14,10). 

Тепер виникає питання: Чи доцільними є чуда, і 

чому Господь Бог іх робить? Чудо, чи те надавичайне 

встряванн я Бога в вакони природи, є справою мораль

ного порядну. Це значить, Він робить чуда, щоб на

правити моральний стан людей, щоб підтвердити Боже 

походження науки чи посланництво Боже якогось про

рана чи апостола, врешті ж Божество Його Єдинород
ного Сина Ісуса Христа. Повище наведені завдання є 

так званими найближчими завданнями, бо остаточною 

метою всіх чудес є прослава Триєдиного Бога. Ісус Хри

етос дуже часто покликається на чуда, я.к на до.кав свого 

ьшного посланництва, свого Божества, приписуючи ім 
доназаву силу. << Не вірте мені >>, каже Він, << якщо я 
не роблю діл Отця мого І 1\оли ж роблю, то мені не ві
ривши, ділам бодай вірте, щоб спізнали ви й увірували, 

що Отець у мені, і я в Отці >> (Йо. 10,38). Тут Ісус по
:К.:Іинається на чуда, як на видимий анан свого Боже
ства, Його тотожности а Отцем. У другому випадку, 
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після оздоровлення паралітика, якому простив гріхи, 

відповідаючи книжникам та фарисеІІм, які собі думали, 

що Він хулить, бо прощати гріхи може тільки один 

Бог; гріхи ж є образою Божого маєстату, тож ніхто 

інший, але тільки Бог може іх прощати, Ісус робитЬ 
чудо - оздоровляє паралітика чудесно, щоб показати, 

що Він є Богом, тому й може гріхи прощати. Він іх пи

тає найперше: << Що легше сказати: << Твої гріхи відпу
щені, - чи скавати: Встань і ходи?>> (Мт. 9,5). Тобто, 
ніхто не може прощати гріхів, тільки Бог, але також 

ніхто, як тільки всемогутній Бог може робити чудо, 

бо воно вимагає всемогутньої сили самого Бога Творця. 

Тому, звертаючись до книжників і фарисеїв, Спаси

тель Rаже: << Та щоб ви внали, що Син Чоловічий має 
владу на землі відпускати гріхи, каже до розслабле

ного: << Встань, візьми свої ноші та й іди до свого дому. 
Встав той і пішов ... >> (Мт. 9,6). 

Чуда чи, ~ Спаситель іх називає, діла Отця, до

Rазують Його Боже посланництво. <<Та в мене, - каже 
Христос, - свідоцтво більше ніж оте Йоанове: діла 
бо ті, що іх Отець доручив мені для мого виконання -
ось саме ті діла, що іх роблю, свідчать за мене, що мене 

Отець послав >> (Йо. 5,36). - Брак віри в ті явні діла 
Божі - в чуда, потягає ва собою важкий гріх перед 

Господом Богом, бо - це відкидання доказів сили Бо

жої, яка в чудах об'являється. Тому й каже Спаситель: 

«Був би я не вчинив серед них діл, що іх ніхто інший 

не вчинив, гріха не мали б вони. А так, ось побачили 

й зненавиділи і мене, і Отця мого>> (Йо. 15,24). Тим-то 
й потягають вони ва собою важку кару Божу, ян це 

предрікає Христос мjстам, ЯRі, не повіривпm Його чу
дам, Його віднинули: <<Горе тобі, Хоразине, горе тобі, 
Битеаїдо І Бо якби чуда, що в вас відбулися, сталися 

в Тирі й Сидоні, вони б давно покаялись у волосяниці 

та в попелі. Тому кажу вам: Тирові й Сидонові судного 

дня буде легше ніж вам. Та й ти, Капернауме, чи підне-
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сешся попід небеса? Аж до Аду зійдеш. Бо якби чуда, 

ш~і в тебе відбулися, сталися в Содомі, він лишився б 
аж досі. Тому кажу вам: Землі Содомсьній легше буде 

судного дня, ніж тобі>> (Мт. 11,20-24). 
Чудами Господь підтверджував і проповідь Апосто

:rів, вказуючи на правдивість іхнього навчання. Заради 

тпх чудес багато людей повірило в Євангелію: << Ру
ІШМИ апостолів робилося багато анаків і чудес у наро

ді... і народ хвалив іх вельми. Віруючих дедалі біль

ше й більше приставало до Господа, сила жінок і ді

тей>> (Діян 5,12). Люди, бачивши чуда, масово навер

'І'алися, визнавали Христа Господа, христилися і ста

ваJІИ членами Церкви. Вони <<на вулиці виносили не

дужих і клали на постелях, на ліжках, щоб як ітиме 

Петро, бодай тінь його на ного-небудь із них упала. 

Сила людей абиралась ... несучи хворих, і тих, що іх 

мучили нечисті духи, і вони всі видужували >> (Діян. 

5,15). Отже, найближчим і безпосереднім завданням чуд 

було навернення людей до Христової віри. 

Та остаточною метою чудес в сл а в а Божа, до 

якої ті надзвичайні знаки Божі нахиляли серця людей. 

Тому й не диво, що <<народ, бачивши це оа,rюровлення 

(паралітика), настрахавен і славив Бога, що дав таку 

в~rаду людям>> (Мт. 9,8). Або як пише св. 6вангелисr 

Луна: << А всі остовпіли від здивування та прославляли 

Бога >> (Лк. 5,25). Подібно й сотнин, будучи свідком 

тих чуд, що діялися при смерті Христа Спасителя, ела

вин Бога: << Побачивши, що сталося, сотник почав про
сJшв.:шти Бога, кажучи: " Справді цей чоловік був пра
ведний " (Лк. 23,47). Всі люди, що були абіглися на 

нидовище, побачивши, що сталось, поверталися (до

дому), б'ючи себе в груди>> (Лк. 23,48). Отже, остаточ
ною метою чуд у людей було пізнання своєї гріховно

сти, страх і прослава Бога на вид тих доказів Його все
моrутности. 



о. Софрон Мудрий, ЧСВВ 

НЕДІЛЯ МИРОНОСИЦЬ 

(Діян. 6,1-7) 

ПРОГРАМА ХРИСТОВИХ СВЯЩЕНИНІВ 

В апостольському читанні на неділю Мироносиць, 

у Діяннях Апостолів, що іх списав св. Лука, читаємо 

таке: << Не личить нам лишити слово Боже і при сто

лах служити... Ми будемо пильно перебувати у мо

литві і служінні слова >>. Ось життєва програма Апо

столів Христових, їхніх наступників єпископів, свяще

ників посеред християнської спільноти. 

V перших рядках списаної історіі Церкви Христової, 
Апостол Лука в Апостольських Діяннях, представляє 

нам дуже а ідеалізовано першу християнську спільноту, 

кажучи: << Громада вірних мала одне серце й одну ду

шу, і ні один не нааивав сноїм щось а того, що :кому на

лежало, але все в них буJю спільне. Апостоли а вели

ною силою свідчили про Восиресіння Г. Ісуса й були 

всім вельми любі )) (Дія.Ап. 4,32-33). Однак дійсність, 

адається, не бу ла аж тана проста і легка. Вже перша 

християнська спільнота складалася а ріаних відмінних 

груп нультурних, ментальних і соція.тrьних. Ця сномплі

кована реальність дається відчувати у Церкві Христо

вій вже від самого початку, і було б наївним сподіва

тись її відсутиости поміж людьми наступних поко:rінь. 

Елліни і євреї є кляс:ичним прикладом цього. Відмін

ність між ними зачиналася від мови. Можливо, що 

в часи Христа Ісуса, всі мешнанці Східної Римської Ім

перії анали грецьку мову, яка була офіційною мовою 
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імперії. Також елліні~овані євреї в діяспорі, що прий-

1шли християнську віру, напевно вже не говори.тrи по

арамійському. Повертаючись у Палестину, вживали вони 

грецької мови, і грецький переклад Біблії -· т.а. Сеп
туаrінту, вживали цієї мови у синагогах і в релігій

них культах. 

Другий чинник, який поріанював першу христилн

сьну родину - це сильний вплив грецької культури 

і філософіі на єврейську спільноту, а яко і вийшли Апо

столи і перші християни. В ділспорі вони й далі зоста

валися євреями, але не могли охоронитися перед грець

ними впливами. Їх погляди на жертвоприноси звірят, 
на практики і ритуальні обряди були майже несумісні 

а поняттями етики і філософіі іхньої віри. Оце були й 

причини всяких напружень і непорозумінь поміж гру

пами, які формували першу християнську громаду. 

Теоретичні непорозуміння переводилися в практику 

тим, що поставали дескриміновані групи християн єв

реїв еллінів, які часто а побожности на старість верта

~,ися а жінками у святий город Єрусалим, щоби тут 

померти. Тому вже аа апостольських часів бачимо в Єру

салимі так багато вдів, якими апостоли мусіли піклу

ватися. Це й причина, чому при апостольськ1и праці 

ночаткової Церкви зродилась нова установа ·r.a. дилко
нії - служіння потребуючим. 

Цих мужів для служіння матерілльним потребам Цер

нви вибирала сама сnільнота віруючих, апостоли ж пе

редавали їм цей обов 'язок дияконії через окреме бла

гословення й понладеннл рук. Рукоположення- це сим

вол часто вживаний у давнині. ПоложеЮІя руІ\ озна

чало сукупність і пов'язаність поміж особами або спо

рідненість а ними з огляду на їхнє завдання, чи з при
чини іхньої діяльности. Через покладення рук дана 

особа ставала співучасником дорученого завдання, ста

ючи, як казали римляни, << алтер єtо >> - <<другий л>>. 

Через покладення рук Апостоли почали вділяти дар 
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Св. Духа першим своїм співробітникам, тим самим вклю

чаючи іх у своє аnостольське служіШІя, в запевненням 

співучасти у спецілльній ласці Божій, що іі такий стан 

життя вимагав (1 Тим 4,14; 5,22; 2 Тим 1,6). Тан ото 
перші служителі Церкви були влучені через рунопо- · 
ложепня у провід християнської спільноти, або ще кра

ще: для її служіння. Притаманним завданням і обов'яз

ком апостола Христового є проповідь Євангелія або слу

жіння Слову й молитві, головно ж молитві заступництва. 

<< Не личить нам лишити Слово Боже і при столах 

служити І... Ми будемо пильно перебувати на молитві 

і служінні слова!>> (Діян. Ап 6,1-7). Оте рішення -
це nрограма найважливіших обов 'язків аnостольської, 

єпископської, священи:цькоі nраці, яку nостановили .і 

переводили в життя nерші учні й апостоJШ Христа

Господа. 

Найважливіше завдашrя і рація існування свяще

ника Христового, як колись так і нині й до кінця віків, 

була є і буде, стати не соцілльним діячем, не великим 

адміністратором, не подвижником великих національ

них вівій свого народу, не політиком, економістом чи 

й демагогом. Священник по своїй суті, наскрізь і ви

ключно - людина Божа. 

Його nокликання і місія - бути добрим пастирем, 
бути провідником стада, яке Дух Святий йому доручив. 

Св. Апостол Павло до них звертає своє пастирське на

nоумлення: << Зважайте на самих себе й на все стадо, 

над яким Дух Святий поставив вас єnископами, щоб 

пасли Церкву Божу, що іі він nридбав кров'ю власною >> 

(Діян. Ап 20,28). А св. Апостол Петро ще більш яскра
во підкреслює суть священика Христового і його зав

дання, ноли каже: <<Тож пресвітерів в-поміж вас за

клинаю, я - сам теж пресвітер і евідон мук Христо

вих і співучаснии слави, що має об'явитись: Пасіте до

ручене вам Боже стадо, доглядаючи ва ним не приму

сово, а добровільно по-божому; не для лихого виску, 
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а доброхіть і не як .пануючі над вибраними, але бувши 

зразном для стада >> (І Пет 5,1-4). 
У цій перспективі головне вавдання священика -

бути добрим провідником свого стада. Цей провід па

стиря Христового мав реалівуватпся і об'являється на

:.ювні, згідно в думною Божого об'явлення - Біблії та 

принладу Христового у служінні. << Бо Син Чоловічий 
прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб слу

жити і віддати своє життя як викуп за багатьох>> (Мк. 

10,45). Служіння священика Христового восереджувться 
в навчанні й пропавідуванні слова Божого та в актив

ності культу, тобто у служінні Слова і в служінні куль

ту. Вже сам Христос << привначив дванадцятьох, щоб 

бу ли при ньому, та щоб іх посилати із проповіддю >> (Мр 
3,13) Його Євангелія. За своіх Апостолів молиться Ісус 
на прощальній Вечері до Отця Небесного: <<Освяти іх 

у Твоїй істині: слово Твоє - істина>> (Ів. 17,17). Та
нож Апостоли, коли на::шачують обов'явки і місію своіх 

учнів і співробітників, підкреслюють <<служіння слова», 

кажучи: << самі ж будемо пильно перебувати у молитві 
і сJІужінні слова >> (Ап.Діян. 6,4). Апостоли настоюють 
тююж на те, що проповідуване Слово Боже мав бути 

подане не як наше, але як Боже, доручене Ісусом Хри

стом. У єврейському значенні << Слово >> означає водно

раз << снавати >> і « вробити >>. Як спасіння наше вдій

rІш.тюсь черев діло і слово Христа, так і можна його 

передатп іншим через << слово >>, влучене в <<ділом>>, 

згідно з бажанням і напрямними вкавівками Христа, 

я.ю1й доручав Апостолам, щоб їхні проповіді супрово

диJшся добрими ділами, дбанням про хворих, немічних 

і потребуючих. Святий Павло доручав вести людей до 
вірн своїми словами і ділами, кажучи: <<Не смію бо 
говорити про те, чого Христос не сподіяв черев мене 

для пос:~уху поган, словом і ділом>> (Рим 15,18). Друге 
nажливе призначення і вандання священика Христово

го - це с~'Іужіння богопачитанню і :культові вагального 
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літургічного й сакраментального. 

Завдяки апостольській праці, оживленій Св. Духом, 

люди очищуються і освячуються, тобто вивволяються а 

гріха, повертаючись під владу Божу, таким чином при

носять наймилішу Богові жертву. 

Св. Апостол Павло каже: « Завдяки благодат і, яка 

дана мені Богом, на те, щоб я був служителем Христа 

Ісуса між поганами і виконував священицьку службу 

Божої Євангелії, щоб жертва поган була милою і освя

ченою у святім Дусі>> (Рим 15,15-16). 
Це тісне пов'яаання священства з нультом виходить 

ще більше а того, КОJІИ підкреслюється, що успішність 

діі і праці священиків Христових залежить від спеці

лльної співучасті в терпіннях і смерті Христа, через 

змагання, терпіння і випробування, пов'язані а апосто

лятом, не виключаючи смерти ради Ісуса. <<Увесь час 

носимо в тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса в на

шім житті було явним. Нас бо ввесь час живими відда

ють на смерть іа-аа Ісуса, щоб і жит·гя Ісуса було яв

ним в нашім смертнім тілі>> - каже св. Павло Апостол 

(11 Кор 4,10-12). Що більше, той же Апостол Народів 
твердить: <<Тепер я радію стражданнями аа вас і до

повнюю в моїм тілі те, чого ще бракує скорботам Хри

стовим для його тіла, що ним в Церква>> (Кол. 1,24). 
Врешті, священик є слугою культу сакраментального 

аадля виконування й уділювання своїм вірним святих 

Тайн. 

Центром христилисьного культу і священичого слу

жін:ня є Жертвоприное Євхаристійний. Бо лиш Апосто

лам і своїм священикам Христос звелів на тайній ве

чері: <<це- робіть на мій спомин >> (Лк 22,19). 
Череа служіння тайни Хрищення священик зроджує 

нові клітини тіла Христового, нових членів Церкви і 

громадян Царства Божого. Миропомазанням уділяє особ

ливу ласку Духа Святого. 

Служінням Тайни покаяння священик воскрешає мер-
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тві душі, чудесно ~иліковує паралітиків, прокажених, 

глухих чи німих духом. І так при кожРім виконуванні 

святих Тайн. 

Тому, дорогі в Христі, не вимагаймо від свящеmю

служителів Христових, щоб вони <<при столах служи

ли >>, тобто віддавалися надміру чи в першу чергу сnра
вам дочасним, справам світу цього, бо ім не личить ва

,,ишати Слово Боже. Вони на те покликані і Богом, і 

Церквою святою, щоби пильно перебувати у молитві 

за народ свій і доручене ім стадо, та дбайливо відда

ватися служінню слова у проповіді, богослужбах й уді

люванні св. Тайн. Таких Пастирів кличе собі Бог, про 

таRих пастирів треба нам постійно молитися і таких 

пастирІв треба нам виховувати, слухати і шанувати. 

Амінь. 



о. Юрій Джуджар 

НЕДІЛЯ РОЗСЛАБЛЕНОГО 

(Діян. 9,32-42) 

ДВА ВИПАДНИ ЧУДЕСНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ 

<< Петро скааав до нього: Енею, Ісус Христос тебе 

оадоровляє. Устань і сам постели собі ліжко І І вмить 

той підвівся ... Петро авернувшись до померлого тіла 

Товити мовив: Товито, встань І і та відкрила сво і очі 

й, побачивши Петра, сіла>> (Діян. 9,34,40). 
Апостольське писання нинішньої неділі представляє 

на~ два випадки чудесного оадоровлення, доконаного че

реа апостола Петра. 

Вже в Старому Завіті аустрічаємо багато таких чуд. 

От, наприклад, пророк Ілля оадоровляє сина вдови: 

<< Після цього ванедужав син цієї жінки, що ії була го

спода, і недуга його була така важка, що аостався беа 

віддиху. І каже вона до Іллі: <<Що мені чинити з то

бою, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене на те, щоб 

нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина>>. 

А він скааав до неі: <<Дай мені сюди твого сина >>. І взяв 

у неі а лона, поніс його нагору у світлицю, де мешкав, 

та й поклав його на своїй постелі. І простягся тричі 

над хлопчиком і віавав до Господа словами: << Господи, 
Боже мій, вчини так благаю, щоб душа цього хлопчика 

повернулась до нього І Почув Господь голос Іллі, і душа 

хлопцева вернулась до нього, і він ожив>> (І Цар. 17, 
17-22). 

Також і пророк Єлисей воадвиг сина жінки шуна

мійки: <<Як же прибув Єлисей до хати, аж ось хлоп'ятко 

мертве лежить у нього на постелі. Ввійшов він, так, 
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що в середині іх бу~о двоє, замкнув двері, та й молиnен 

Господеві. Потім підійшов до ліжка, простягся над хло-

п'ятком ... , і пригорнувсь до нього і огрілось тіло хло-

п'ятка ... , аж ось хлоп'ятко сім разів чхнуло й розкрило 
оченята» (11 Цар. 4,32-35). 

Ці чуда, які походять ві Старого Завіту є відобра

женням найбільшого чуда, яке сталося в житті Ісуса 

Христа. А чуда, про які нам розказує сьогоднішнє апо

стольське читашІя сталися вже після Воскресіння Ісуса 

Христа і є вони валишком тієї благодаті, яка відбли

снув від великої благодаті Воскресіння. Вони є наче 

один промінь сонця, що відблискує від гробу життя

поданця Христа. 

В цім читанні зустрічаємо дуже великий жаль, бо 

ті люди, які акали померлу Товиту, залишившись беа 

неі, добачали в іі смерті тільки втрату для неі, хоч 

вірили в Бога, в Його закон і в св. Євангеліє. 
А можемо собі лише уявити який жаль охоплює тих, 

n подібнім випадку, які не вірять в Христа і в Його 
Євангеліє, а оринимають якусь безбожну науку, від

нидаючи зовсім Христа, як свого Спасителя. Для них 

1-юнечно, ві смертю все кінчиться і коли вони лишаться 

позбавлені улюбленої особи, то ім дуже тяжко прихо

диться анайти для себе яку-будь розраду і потіху, бо 

вони є ограничені тільки земськими речами і не можуть 

бачити ніякого життя після своєї смерти. 

А все таки читаємо, що цих людей, які оточували 

тіло померлої Товити охопив глибокий жаль і що цей 

жаль раптом перемінився у велику радість, коли апо

стол Петро увійшов до тієї кімнати, кімнати смерти, 

так як колись увійшов до гробу Спасителя, але цим 

разом не побачив агорнені гробові пов'язки, знаки во

скресіння, але натомість вустрів плач, жаль і голосін

ня... Тоді він своєю вірою в того Христа Воскреслого, 

якого Воскресіння був сам свідком, воздвигнув і по

мерлу жінку а постелі смерти і тим зміг укріпити віру 
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присутніх в Христове Воскресіння, щоб вони пізнали 

в новім житті Товити і нове життя, яке Христос нам 

дарував. Це нам дав доказ, що слова Христові в прав

диві: << Істинно, істинно говорю вам: Хто в мене вірує, 

той так само діла робитиме, що іх я роблю>> (Йо. 14,12). 
Христос наш Спаситель воскрешав людей а мертвих, 

іаціляв прокажених і паралітикіn, відкривав очі слі

пим ... і ось йо.rо апостол Петро, який вірив в Нього, 

аміг робити ті самі чуда. 

Апостольське писання оповідав нам про воадвигнен

ня жінки, яка під час свого життя робила діла мило

сердя, діла християнсьRоі любови. 

:Коли Петро увійшов до кімнати, то ті, якІ плакали 

кругом померлої Товити, показували йому туніки й 

плащі, які вона під час свого благочестивого життя 

nробила. Ці туніки й плащі стали символами іі добрих 

діл, які вона зробила для першої християнської гро

мади у місті Яффі. Показуючи ті символи добрих діл, 

плачучі жінки просили Петра, щоб вовдвиг Товнту а 

мертвих. Так само добрі діла кожного християнина пі

сля його смерти просять Господа Бога, щоб Бог вина

городив християнина Воскресінням до вічного життя. 

Нам відомо, що Товита була повна віри і християн

сько і любови під час її туземиого життя і тому іі пере

мога над смертю в подібна до перемоги Ісуса Христа 

над смертю. Бо, як Христос тому, що вірив у свого Отця 

завжди і точно сповияв волю Отця Небесного, так само 

і вона. 

Існує однак одна велика ріалиця МІЖ перемогою 

Христа і перемогою TIGI жінки над смертю: Ісус Хри

стос встав в гробу своєю власною силою, тому що Він 

був Бог. А ця жінка? Так, встав і вона а гробу, але тіль

ки через благодать, проречену ій апостолом Петром, 

який дів через благодать Господа Нашого Ісуса Христа. 

Це нас навчав великої правди, що ми як нікчемні 

створІНня Господа Бога, не можемо ніщо осягнути 
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тільни своєю волею. і своєю силою, без благодаті Го

спода Бога і що ця благодать нам в передана тільни 

святою Цернвою, бо і апостол Петро, який привернув 

життя цій жінці, був не нимось іншим, як представиином 

ці ві ж Цернви. 

Вчить це також, що цією благодаттю Бога ми змо

а~емо через святу Цернву дононувати не тілесні овдо

ровлення, а радше духовні овдоровлення і очищення 

всіх наших гріхів. А яким способом ми це зможемо осяг

нути ? Тіль ни через гідне і постійне принимання св я

тих тайн Христових, яні в нам передані святою Цер

квою, а особливо участю у святій Тайні Євхаристії, 

що в найбільшим даром Воскреслого Христа, якою сама 

свята Трійця починав в нас жити і очищує наші душі 

даром свові благодаті. Відтан треба молитись, щоб ми 

стали достойними прийняти всі благодаті від Господа 

Нашого Ісуса Христа, особливо в цім Великоднім часі, 

коли ми маємо нагоду постійно ровдумуввти про це, що 

Христос нас тан полюбив, що за нас був розп'ятий і 

що встав в мертвих для нашого спасіІШя і, що винупив 

нас дорогою ціною - ціною своєї власноі нрови і жит

тя, щоб ми жили з ним в нашім теперішнім вемнім житті 

та щоб у другому житті були з'вдинені з ним навіки. 

Амінь! 



о. Лаврентій Гуцуляк, ЧСВВ 

НЕДІЛЯ САМАРЯНКИ 

(ДіRН. 11 ,19-26,29-30) 

СВІДЧЕННЯ НОЖНОГО ХРИСТИЯНИНА 

Дорогі в Христі, Брати і Сестри І В нинішньому апо

стольсьному читанні ровповідається про життя пер

вісних християн в Єрусалимі. Ми чули як після во

снресіння Ісуса перші християни почали проповідувати 

мешнанцям Єрусалиму про Ісуса Христа. Вони ширили 

добру новину про вічне спасіння, що його всі люди мо

жуть осягнути черев Ісуса - Божого Сина. 

Але не всі іх слухали і, навіть почали пересліду

вати аа те, що вони говорили про іншого Месію від того, 

що, на їхню думку, мав принести народові славну і мо

гутню державу. Першим мучевином ва Христа був дня

нон Стефан. Після його смерті християни nочали пере

селюватнея в Єрусалиму до Фінініі, Кипру й Антіохії. 

Там вони також проповідували Ісуса ровп'ятого і во

скреслого, і то не тільни євреям, а.че й усім народам. 

Але ті, що восталися в Єрусалимі, почули про мі

сіонерсьну працю своіх співбратів в Антіохії, бажали 

перевірити, чи дійсно все відповідало правді. І ось вони 

післали Варнаву, щоб поглянув, що там діється. Вар

нава міг тільки радіти в того, що побачив. Там христи

яни, що втенли а Єрусалиму, не лиш побожно жили 

й правильно навчали Христову благовість, але й між 

поганами анайшли багато таких, яні повірили в Хри

ста. Вони виконували те, що ім Ісус доручив. 

А наш Спаситель доручив був апостолам проповіду

вати Боже Слово по всьому світі, щоб ним будувати 
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Боже Царство на а~млі. Це доручення дав Ісус після 

свого світлого Воснресіння і перед своїм відходом до 

Небесного Отця, ноли сназав: << Ідіть, отже, і зробіть 

всі народи моїми учнями >> • 

.Rк бачимо, це доручення було танож і Христовим 

останнім бажанням - Його заповітом. До участи в ви
І~онанні Його останньої волі зобов 'язав Христос не тіль
nИ своіх учнів-апостолів і іх наступнипів - вписнопів 

та священиків, але й усіх своіх послідовників, в аа

аежності від іхнього стану та спроможностей. 

І це Слово Боже ми, унраінці, одержали аавдяни 

ревності святого нняая Володимира Великого, що шу

нав правдивої віри для своєї держави й народу аа до

помогою болгарсьних і грецьних духовних осіб. Вони, 

йдучи аа понлином Христа: << Ідіть і вчиніть моїми уч

ннми всі народи », понипули свою батьківщину, свої 

родини й пішли на північ до наших предків, мешнанцін 

Придніпров'я, щоб іх приготувати до святого Хрищен

ня і серед них сіяти Слово Господньої Благовісті. Тисяча 

ронів тому працею тих великих рівноапостолів Божа 

благодать прийшла на наші землі. Світло й радість Хри

стового Воснресіння засяяли над нашими землями й 

наші прадіди перший раз тоді заспівали ту пісню, що 

ми :кожного Велиподня співаємо: << Отче Вседержителю 

і Слово й Душе, у трьох особах Єство Надприродне й 

ПребожественнеІ В Тебе ми охристились й Тебе бла

гословляємо навїни >>. 

Зараз ми перебувавмо в часі приготувань до відана

чення цієї історичної подіі тисячоріччя хрищення Руси

Унраіни, яку відзначатимемо тисяча дев'ятсот вісімде
сят восьмого рону. 

А тепер призадумаймось над тими важливими зобо

в'язаннями, що іх наші предки, а за ними й ми всі, взяли 
на себе перед Господом Богом й цілою Христовою Цер

Ішою тоді, ноли наш нарід прийняв Тайну святого хри

щення. 



84 А постольсь~і П ов-чанн.ч .•• 

Свята Церква пригадує нам про наше ао бо в' яаання 

супроти цілої християнської родини, а саме: пропові

дувати благовість Христового Євангелія у своєму се

редовищІ. 

Найкращою проповіддю є відродження наших дуШ 
у понаяШІі і життя, агідне а Христовою Євангелією, бо 

тоді ми говоримо про Христа не тільки словами, але й 

нашим життям, нашим прикJІадом; тоді ми стаємо прав

дивими Христовими свідками. І так нам треба поводи

тися під оглядом моралі, щоб ми були дійсно Христо

вими свідками між собою і перед народами світу, щоб 

по ділах наших можна було пізнати, що ми живемо ду

хом Євангелія, бо по овочах пізнати дерево: << Виплекайте 

дерево добре, то і плід його добрий; посадіть дерево 

погане, то і плід його поганий. Бо дерево пізнати а пло-

ду >> - каже Господь. 

Нам усім потрібний дух << метаної >> - тобто цілко-

витоі переміни нашої душі і нашого мислення в Хри

сті: найперше через покаяння за наші особисті гріхи 

й провини перед Богом, а також ва провини цілого на

роду в мину лому й сучасному. Цей дух внутрішньо і об

нови повинен спонукувати нас nовернутись у наших 

релігійних практинах до євангельської і апостольської 

простоти, і до вглиблення нашого релігійного життя і 

побожности, як це було в золотій добі Отців Церкви. 

Христове Воскресіння допомагає нам порівняти наше 

хрищення тому тисяча років до такого ж воскресіння 

нашого в Христом, ідучи ва думкою і порівнявням свя

того Павла. В Хрищенні, через занурення у воді, ми 

неначе вмираємо для гріха. Коли приймаємо хрищен

ня, ми погружені у воді, неначе поховані а Христом 

череа хрищення, щоб, виходячи з води, рааом а Хри

стом воскреснути славою Отця і жити новим життям, 

що його дає якраа хрищення. 

Коли впадаємо в тяжкий гріх, умираємо в душі, 

в надприродному нашому житті. KoJrи с.туьоаами по-
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каяння повертаємос~ до Оrц.я, ми знову з Христом во

снресаємо до життя вічного. Наша воснресна Утреня 

малює. цей образ в поетичний спосіб: << Вчора нас по

ховано з Тобою, Христе; ветавмо сьогодні з Тобою во

скреслим, бо вчора нас з Тобою розіп'ято. Тож і нас 

прослав, Спасе, у царстві Твоїм )). 
І ось ми, відродженні в Христі, даємо свідчення, 

приносячи наче проповідь, Христа і для інших наро

д in, .як про це каже Другий Ватинанський Собор: << Бо

лшй народ, що живе у громадах, передусім епархіяльних 

і парафіяльних, має обов'язо:к засвідчувати Христа пе

ред народами )). 
Цей обов'язок свідчення Христового Євангелія в усьо

му світі є, на думну Отців Собору, такий важливий, 

що без нього є неможливий будь-який духовний ріст 

всередині громади, яна замкнулася б у собі, відокрем

люючи себе від інших, зонрема ж від своіх рідних. 

Про це Отці висловились ось так: « Благодать онов
лення не може зростати в цих громадах, якщо кожна з 

них не розширить аж до краю землі своєї любови і не 

виявить такої ж дбайливости в відношенні до тих, яні 

жпвуть далеко, яку має про тих, що є іі власними чле

нами )). 
І так, мої дорогі, якщо ми прийняли хрищення і є 

членн Святої Церкви, то й ми також можемо пропові

дувати Добру Новину про Христа Ісуса. А робимо ми 

це сJювами, ділами та принладом нашого життя. Таку 

місію можемо винонувати вдома, у своїй родині та поза 

домом - nри зустрічі з nриятелями або при nраці, де 

стрічаємосн і:з знайомими. 

Молімел до Христа, щоб Він дав нам духовну силу 
провадити нашу християнську місію тут, на землі, щоб 

ми, як Його апостоли й учні, немов мувичні гуслі, вміли 
божественною мелодією таінственно всім голосити Хри
стову Благовість. Амінь. 



Авп. Мирослав Марусин 

НЕДІЛЯ СЛІПОНАРОДЖЕНОГО 

(Діни. 19,16-34) 

УВ'ЯЗНЕННЯ ПАВЛА І СИЛИ - НОВИЙ 
УСПІХ ЄВАНГЕЛІІ 

Дорогі Браття і Сестри І Найважнітим :завданням 

Апостолів було поширювати серед народів віру в Ісуса 

Христа і проповідувати їхнє спасіння. Павло і Сила 

перейшли отож важливіші міста Малої А:зіі і :засну

вали там церкви. А тимчасом народи на Балканах си

діли ще у темряві поганства. І ось у Тронді мав Павло 

нічне видіння: Один македонець стоїть, і, благаючи його, 

каже: <<Перейди в Македонію і допоможи нам>). Павло 

та його товариші :зрозуміли :зразу, що то Бог покликав 

іх :звіщати Євангелію на европейській :землі, сам Бог 

каже ім покласти камінь віри для грядучих слов'ян

ських християнських громад. Тоді Павло :з товаришами 

прийшов у Филипи, столичне місто частини Македонії, 

і перебув там деякий час та проповідував Господа Ісуса. 

А слухала його там одна жінка, на ім'я Лідія, купчиха 

кармазином, :з міста Тиятир, що почитала Бога. Господь 

відкрив її серце так, що вона вважала на слова Пав

лові. Тоді охристилася і віддала свою хату Апостолам, 

щоб вони могли там влаштувати церкву. Дивне Боже 

провидіння І Воно вибирає собі місто, поставлене на честь 

Филипа Македонського, батька славного Олександра, щоб 

тут :збудувати nерший храм на європейській :землі. 

То був справді великий день для Євангелії, коли 

Павло :з трьома товаришами: Силою, Тимотевм і Лукою 

стапули у Филипах. Колись тут жив героїчний народ, 
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що черен свого молодого монарха наволодів світом. Вже 

Макавейсь:кі :книги у. четвертому столітті до Христа го
ворять про цю постать, ось що: <<Як Оле:ксандер Ма

:кедонсь:кий, син Филипа, вийшов із Хеттитсь:кого :краю, 

то розгромив Дарія, царя персЬІюго і медійсь:кого, і 

став царем замість його, починаючи від Греції. Він прой

шов аж на :краї світу і забрав добич в багатьох народів. 

Він зібрав вельми вели:ку силу війсь:ка і підбив під себе 

краї, народи і володарів, і приневолив іх до данини. 

Та по тім усім захворів, тож зрозумів, що має вмерти, 

отшн і ронділив ще за життя своє царство>). Та і най

Gільш могутні у світі служать тіль:ки для сповнення 

відвічних Божих замірів. Город Филипи в часі св. Пав

.тш був справді :красивий город: посередині вели:ка твер

диня А:крополь, а понижче поле, на я:кому згинули Брут 

і Насій у війні проти Марна Антонія й Оттавіяна, у 42 
році. Стояли там ще святині Мінерви, Діяни, Мериу

рія і Гера:кля. Филипи був справді город-мінінтура слав

ного Риму й ось з приходом Апостола мав він змінити 

своє лице, має статись християнсь:ким містом. Ми по

винні бути вдячні ввангелистові Луці, що описує в Ді

яннях всі ті подіі, і :каже: << Господь в ідирив серце 

Лідії та:к, що вона вважала на слова Павлові>). Бо ж 

даремна наша проповідь, я:кщо Бог сам не донесе на

ших слів до людсь:ких сердець, дони не запалить в них 

бажання віри, бажання вічного спасіння. І хто ж би 

нині nодумав, що Христова благовість прийшла до Ев

ропи в та:кий тихень:кий спосіб? Вистачало однієї жін

ни, щоб дати гостинність Павлові, а він наснував в іі 

хаті церкву і звідтам почалась проповідь Божого слова 

на всі Балкани. Чи нині на Унраїні не існують такі хати 

і тані домашні Цер:кви, де проповідується слово святої 
Євангелії і де правиться Служба Божа та уділяються 
святі Тайни? А чи та наша відправа н Риму і наша про

повідь до Вас не в тою самою євангельсь:кою істиною, 
перед яною мусить уступити всяка брехня? 
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Власне там у Филипах Павло вустрів ще другу жін

ну, що мала духа пітійсьного, тобто була віщунка, і 

віщуванням тим справляла панам своїм великий варобі

тон. Ця жінка була опанована алим духом і с:nільни 

рааів бачила Апостолів, нлинала: <<Ці люди є слугамй 

Всевишнього І » Павло ао всім не захопився гарними сло
вами. Набридло йому це і тому, ввернувшись до духа, 

він промовив: «Велю тобі ім'ям Ісуса Христа вийти 

а неі І >>. Тоді й попався Павло і Сила в руки влади під 

закидом, що робить заколот в народі. Натовп :кинувся 

на них, а воєводи, адерши а них одежу, звеліли с інти 

іх різками, завдавши ім чимало ран і :кинувши в тем

ницю. Адміністраційна влада колись і тепер скоро ви

конує присуди. За часів Павла судді забули, що Павло 

був римський громадянин, а римське право виразно за

бороняло бити своіх громадян. Ціцеро каже, що ув'яз

нити: римського громадянина в безправ'ям, а вбити та

кого в злочином. Та дійсність була жорстока. Апостоли 

закінчили свій труд у в'явниці, :куди іх :кинули:, нака

завши тюремникові пильно стерегти іх. А цей вкинув 

іх у в'язницю до самої середини і аабив іх ноги у но

лади. Тимчасом Павло і Сила опівночі молилися і спі

вали Богові, а в'язні слухали іх. Картина ця така давня 

і така свіжа. Священики по тюрмах моляться і нині; 

та не тільки співв'явні, але й їхня сторожа слухав іх. 

Бо слово Боже треба проповідувати навіть в :кайданах 

і його ніхто не може забити в колоди. 

У Филипах ще нині можна бачити рештки тоі тюрми, 

де молився Апостол і де сповнилось чудо його увіль

нення. Бо люди мають силу ув'язнити невинних, а Бог 

мав силу і чудесним способом подати свободу. Зчинився 

тоді великий вемлетрус, затряслися самі підвалини тем

ниці, отворилясь двері й розв'язалися на всіх :кайдани. 

В'язні були вільні. Але вони не рухались а місця і не 

втікали. Апостоли мали ще одне аавдаШІя, а саме на

вернути на Христову віру тюремнина та його родину. 
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Він бо справді ааш;~тав Пав~ТІа та Силу: << Що :мені ро

бити, щоб спастися?>>. А вони відповіли: <<Віруй в Го

спода Ісуса і спасешся ти і твій дім >>. Тоді звіщали Апо
столи йому слово Господнє і всім, що були в його домі. 

А тюремник, уаявши іх, обмив іх рани, й охристився а 

усіма своїми, накрив стіл і веселився а домом своїм, 

ЯІ\ИЙ увірував в Бога. Така-то була та перша аrапе, 

братолюбний стіл, тут на европейській аемлі. Павло 

охристив у Филипах громаду людей, спожив а ними 

дари Божі, відправив святу Євхаристійну жертву, ска

зав проповідь, поблагословив усіх і пішов у дальшу 

дорогу. Забув аа сво і рани, аа '!'юрму, аа труди і може 

аа деякі недуги та й немолодий уже вік. А пам'ятав 

тільки про одне, а саме про nроnовідь Господа Ісуса, 

словом і прикладом на те, щоб усіх привести до світла 

віри і до розуміння істини. Павло анав також, що варто 

є nотерпіти аа Христа. У Филипах постала Церква, 

що стоіть до нині. Европа сталася християнською і та

:кою буде аавжди. Христос царює на віки. 

Браття і Сестри, і ми також нічого іншого не ро

бимо як тільки nроповідуємо Христову євангелію на 

спасіння всіх людей. Ми віруємо, що ніяка сила не може 

зупинити цієї проnовіді, бо Бог є всемогутній. На пи

таю-Ія багатьох, що нам робити, ми відповідаємо, як 

нолись Апостоли: << Віруй в Господа Ісуса і спасешся>>. 

Амінь. 



о. Софрон Мудрий, ЧСВВ 

НЕДІЛЯ СВЯТИХ ОТЦІВ 

(Діян. 20,16-18; 28-36) 

<<БІЛЬШЕ ЩАСТЯ- ДАВАТИ, НІЖ БРАТИ)) 

Дорогі в Христі І Апостольське повчання нинішньої 

неділі подав важливе правило для нашого щоденного 

життя, а саме: <<більше щастя в давати, ніж брати>>. 

Призадумаймося коротко над тим, що це значить <<да

вати >> і чому воно становить наше більше щастя. 

Дарувати, давати у біблійному, євангельському зна

ченні - це спонтанний і шляхетний жест, яким Бог і 

людина, протагоністи історіі спасіння й ті полюси, по

між якими вона звершується, виражує їх внутрішнє 

настровІПІя, наставлення і взавмоспівжиття. Бог, як по

датель усього, бере ініцінтиву спасіІПІя і запопадливо 

шукав когось, кому міг би віддатися, когось, хто міг 

би бути співучасником Його власного життя. Він в пов
нота, яка шукав порожнечі, Він в багатство, яке хоче 

усіх збагатити, Він в любов, яка хоче любови. Людина, 

навпани, як щось приймав, бере, відчиняється до спа

сіння, настроюється до прийняття дару, його ожидав, 

його бажав. В міру приймання дару людина почував 

моральне зобов'язання вдяки, пошани любови до свого 

добродія, до того, хто її обдаровує. 

Дар - це символ особистого винлику, це виклик до 

любови, до приятельськоі, дружньої ефективної стрічі 

й співжиття поміж двома чи більше особами, помІж 

Богом і людиною, народом і т.п. 

:Кожне співжиття поміж особами, родинами, наро

дами знаходило свій вираз у взаємному даруванні. В 
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будь-яких людських _відносинах та співжитті, якщо слово 

не в силі висловити всіх наших почуттів, люди вдаються 

до дарунків. Дарунон спроможний висловити все, вонре

ма тоді, коли таким дарунком є ми самі. Цей дарунон 

6 найкращим жестом, найбільше промовистим висловом 

внутрішнього світу одної людсь1юі істоти до внутріш

нього світу іншої особи. 

Св. Письмо, ровиовідаючи нам історію спасіння, по

дав цілу гаму міжособового відношення, що, :крім слів, 

шшвляється в ріаних жестах і дарунках. 

В тому ладі спасіння людства, що його нам подає 

Святе Писання, араву впадає в очі особа Дателя нашого 

життя і спасіння. Rід Нього походить все, що лиш ма

ємо і постійно одержуємо, у якого є початок у снкого 

добра. 

Навчає бо св. Іван Апостол: <<Дивіться, яку велику 

любов дарував нам Отець, щоб ми дітьми Божими вва

лпся. Ми і є ними>> (Ів. 3,1). А св. Ап. Яків ще :краще 
пояснює цю ідею, :коли каже: <<Не вводьте, мої любі 

брати, самих себе в оману. Всяке добре давання й уся

кий досконалий дар вгори сходить від Отця світла, в 

якого нема ані аміни, ані тіні переміни. Він вабажав 

нас породити словом правди, щоб ми були немов пер

вістками його створінь>> (Яків, 1,16-18). А в :книві Про
повідника читаамо: << Добро і вло, життя і смерть -
вбогість і багатство, все походить від Господа ... Дар 
Божпй належить побожним - його прихильність робить 
їх щасливими на завжди>> (Е:кклеа. 11,14-17). 

А.'1е крім того Дателя є людина. Перед цим Дате

аем і даруваннями Бога, людина перш усього має від

нритисл, має вірити, що Бог іі любить і що ця Божа 

любов об'являється саме в цих дарах і даруваннях, які 
Він нам щодня подає. Людина, врешті, має прийняти 
дари Божі ян вузол любови, бо JПІШ любов до Бога, 
зробить людину адатною саму себе подарувати Богові. 

<< Істинно кажу вам: Хто Царства Божого не прий-
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ме як дитина, той не ввійде до нього >> (Лк. 18,17). Лише 
той хто має дов ір 'я і любов дитини до матері й батька 

свого, своіх перших добродіїв і дателів усього, може 

стати учаснином родини Божої. 

Rоли юдеї хвалилися, що Мойсей дав ім манну у 
пустині, Jcyc рішуче відповів: <<Істинно, істинно говорю 
вам: Не Мойсей дав хліб вам з неба, лише Отець мій 

дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що 

в неба сходить і життя світові дає>> (Ів. 6,32). 
<< 3 цього ми й пізнали любов, бо він ва нас поклав 

свою душу; і ми також повинні за братів душі нласти >> 
(І Ів. 3,16) -- навчає апостол Іван. 

Ножний дар є ананом, є виявом чогось. Але не нож

ний дар є озна.кою любови. Часто під дарами сирива

ється егоїзм, пустота, власний інтерес. Даю щось, щоб 

ще більше дістати. Дарунии мають чарівну силу зама

нювати очі і серця людей. Даруянами можемо придбати 

собі багато приятелів, одна.к воно не овначає, що це 

правдиві приятелі. 

<< Дарунон людини розширює йому дорогу і до вель

мож його доводить >> (Прип. 18,16). << Дарунон даний 

тай.кома гнів спиняє, а в пазусі гостинець - лють за

пеклу>> (Прип. 21 ,14). << Гостинці й дарунки васліплю

ють очі мудрих і, ян гнуздеч.ка в роті, відводять на бік 

донори>> (Сирах, 20,29) - кажеться у приловістках і 

.книзі Сираха. Тож дарунок людини, щоб він мав прав

диву вартість перед людьми і перед Богом його мусить 

супроводжати, наснажувати аромат любови. Любов і 

добрий намір надає моральної вартости всім нашим вчин

кам, всім нашим ділам. Попереджає бо Е.клевіяст у .книзі 

Сираха (18,15-17): <<Сину, добро чинивши, не додавай 

донору, ані прикрого слова до кожного подаяння. Ось 

так ян роса поменшує спе.ку, тан і слово добре - ще 

краще ніж даруно.к ... Але й те, і те -- в благодатного 

мужа>>. 

3 одного бону, серце людини є тим джерелом, в шюго 
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дарунок черпав сво~ позитивну чи негативну вартість і 

автентичність. 3 другого ж боку, дарунок вимагав, щоб 
його давати 3 любов'ю, щоб його супроноджала братня 

любов, любов до ближнього. 

:Каже св. Іван апостол: <<Ми пізнали й увірували в 

:нобов, яку Бог до нас мав. Бог в любов, і хто перебу

ває в .т~юбові, той перебував в Бозі, і Бог перебував в 

ньому... Коли хтось каже: 'Я люблю Бога', а ненави

дить брата свого, той не правдомовець >>. Для нас хри
стиян дана нова заповідь Господня: << Хто любить Бога, 
той нехай любить і брата свого >> (1 Ів. 4,16,20). Даль
ше Ісус впевняв: <<Істинно :кажу вам, усе що ви аро

били од110му а моїх братів найменших, ви мені ароби

лп >> (Мт. 25,40-45). Звідкіля пливе ця містична пов'я

заність наших добрих діл і дарів а самим Богом, Хри

стом? Вона пливе а таінственноі присутности Бога у 

н:ожній людській душі, а реальності, що ми всі творимо 

таїнствешш тіло Христа. << Ми численні - одне в Христі 

Тіло, :кожен один одному член>> (Рим. 12,4-5). Саме від 
цього наш дар, наше добре діло, зроблене ближньому, 

набував своєї надприродної вартости, стаючи нашим очи

щенням і спасінням, я:к навчав Книга Товита (12,8-10): 
<< Молитва а постом - річ добра, однак милостиня ао 

справедливістю - ліпші, ніж богатство 3 нривдою. Ліпше 

тuорити милостиню ніж нагромаджувати аолото. Мило

стшш від смерти вибавлю::, вона усякий гріх очищує. 

Ті, що дають милостиню, проживатимуть в достатку>>. 
А Ісус заявляв: << Блаженні милостиві, бо вони помилу
вані будуть>> (Мт. 5,7). Тому слушно аа:кли:кав св. Апо
стол Павло: <<Тож благаю вас, брати, на милість Божу, 

від11;ати тіла ваші як жертву живу, святу, привмну Бо
гові: богослужбу від нас розумну. І не вподібнюйтесь 

до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого 

розуму, щоб ви пере:ноналися, що то в воля Божа, що 

добре, що вгодне, що досионале >> (Рим. 12,1-2). 
Bjpa в вдшюго Бога, в усіх моментах своєї історіі 
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відрівнялася від усіх інших вір своєю сакраменталь

ністю. У неі все було якимсь внаком, словом, все від

носилось до спасіння, яиим Бог нас хоче обдарувати і 

яне ми мусимо вробити своїм. Бог не потребує наших 

дарів, але він хоче щирого й побожного серця. Щоб 

нас спасти, Він потребує нас самих. 

Каже св. Павло апостол: << Х1•о скупо сіє, скупо буде 
жати; хто ж щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дав 

кожний як довволя є серце, не в жалю чи примусу: Бог 

любить того, хто дає щедро>>. 

Одначе найбільший дар Бога для людини і людини 

для Бога - це Христос. Христос - це осередоточка 

стрічі, влиття Бога в людиною і людини в Богом. <<Бог 

так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав щоб 

:кожен хто вірує в нього не вагинув, а жив життям віч

ним >> (Ів. 3,16). Що більше, Христос - це остаточний 

і останній дар Божий для людини і людини для Бога. 

<< Бог - є любов. Цим виявилась до нас любов Божа, 

що Бог свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми 

жили черев нього. Любов же ... полягав в тому, що він 
полюбив нас і послав Сина свого - примирення за грі

хи наші >> (І Ів. 4,8-10). Бог, віддаючись нам у вигляді 
втіленого Слова - Ісуса Христа, зробив усе мож.ТІиве, 

щоб таким чином нашу людську природу обожити й 

піднести до синівства Божого. Так і ми, віддаючи Бо

гові його єдинородного Сина, не маємо більш потреби 

появляти інші приноси, давати інші дври. 

Христос, отже, це найбільший дар Бога для людини 

й людини для Бога. Він є осередоточкою нашої зустрічі 

в Богом, взаємин Бога з людиною і людини з Богом, 

і в тому звершилось наше спасіння. << Він вирвав нас із 

влади тьми й переніс у царство свого У любленого Сина, 

в яному ми маємо відкуплення, прощення гріхів >> -

навчає апостол Павло (Кол. 1 ,13). Лише в Христі й 

черев Христа всі наші дари мають свою правдиву, трив

ку й васлугуючу вартість перед Богом. Бо Христос -
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це << обрав невидимог<? Бога, первородпий всяного ство
ріння ... в ньому все було створене, що на небі і що на 

землі, видиме і не видиме ... все було ним і для нього 

створене ... , бо сподобалось Богові, щоб уся повнота 

перебувала в ньому і щоб череа нього примирити а со

бою все чи то аемне, а чи небесне, встановивши мир нро

в'ю його хреста» - навчав апостол Народів (Кол. 1, 
16-20). 

Тож, ноли всі наші дари й добрі вчинни, винонувмо 

в Христі і аадля Христа, тоді ааанавмо найбільшого 

щастя. Запевнювмо собі душевний мир і вдовілля тут 

на аемлі й у вічності. Ось nовне аначення слів <<більше 

щастя давати, ніж брати >>. Амінь. 



Авп. Мирослав Марусин, 

ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 

(Діян. 2,1-11) 

Дорогі Браття і Сестри! П'ятидееятницю праанувмо 

і прихід Духа, і появлення обітниці й надії :здійснення. 

Яне ж це велике і святе таїнство. Той п'ятдесятий день 

по Пасці був колись другим а черги велиним праанином, 

бо вимагав від ізраїльтян про щі до Єрусалиму. Апо

столи були рааом :зібрані, на тім самім місці. Ісус воз

нісся на небо. А та божественна спільнота, що іі :зібрав 

Він в одне, мала вже усі суттєві дані на те, щоб продов

жувати діло свого учителя. Господь лиІІІИв Апостолам 

депозит віри, а також потрібну владу і :завдання: іти 

у світ та навчати всі народи. Та все ж Апостоли спо

чатку стоять боналиво перед своїм :завданням. Потрібно 

ім ще сили Святого Духа, якого ніслання обіцяв ім 

Христос. 

Були вони, отже, :зібрані в святім місці Єрусалимі, 

в горішній німнагі одного дому на Сіоні, і рааом а Ма

рією, Матір'ю Ісусовою, молились. Всі Отці Церкви 

добачають в цих словах конечну умовину для того, щоб 

осягнути потрібні ласки: треба молитись і бути у :злуці 

а Матір'ю Ісусовою. Апостоли були однодушні у іх мо

литnі, бо :знали добре, що спільне бажання всіх і спіль

на молитва до Бога мав певний успіх. Були вони від

ділені від світу і від усього :земного на те, щоб душа 

іх була вільна від справ дочасних, в :зверталась виключ

но до Бога. Ісус приготовлявся сорок днів на пустині 

до свого прилюдного іспиту. Апостоли приготовлялись 

тепер всього десять днів, під проводом Пречистоі Діви. 
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Вона була під хрестом свого Сина, вона є матір'ю Цер

кви і хто більше, Як вона, міг виблагат:и дар Святого 

Духа! 

Прийшов той десятий день по воанесенні, празник 

П 'ятидесятниці, в якому народ жертвував Богові пер

воплоди землі й спогадунав славну подію проголошення 

Господнього Занону на горі Синай. Аж ось почувся нараз 

з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь 

дім на Сіоні. Той вітер по-грецьки є названий << пноі >>, 
тобто має той самий ::корінь що слово << пневма >>, зна

чить Дух. Але Апостоли не тільки почули шум Духа. 

Над головами іх одночасно з'явились поділені язики, 

немов вогонь; і осів на ::кожному а них. У сі вони тоді 

сповнились Святим Духом і почали говорити ріаними 

мовами. 

Вогонь нераз супроводив появу Бога між людьми. 

Мойсеєві, що був ::коло Божої гори Хориву, а' явився 

Ангел Господній у вогняному полумені посеред ::куща. 

І як народ Божий станув під горою Синай, то гора вся 

димувала від того, що Господь у полумені спустився 

на неі. Поява слави Господньої на горі була в очах Із

раїля мов пожираюче полум'я. Тому й Давид співає 

пісню Господеві й каже: << Дим знявсь у нього а ніз

дрів, і вогонь палючий у нього а уст, вугільним жаром 

запалало від нього. І схилив небеса, і зійшов, і чорна 

хмара під ногами в нього. І верхи на херувимі летів 

нін і :мчав на ::крилах ві1·ру. Від блиску, що перед ним, 

запалало гаряче вугілля >>. А Йоан Христитель каже 
до своіх учнів, що він христить тільки водою, а ось прий

де скоро 'l'ОЙ, що буде христити Святим Духом і вогнем. 

В давнину ааради зухвалого і гордого стовпотво
ріння Господь помішав мови, а тепер у різнорідності 
мов дав пізнати свою славу. ГовориJІИ Апостоли ріа

ними мовами так, як Дух давав ім промовляти. І ті мови 

були інші як іх національна мова, бо різні чужинці 
в Єрусалимі виразно чули, як вони говорять їхніми 
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власними мовами. Сцена, отже, має місце поаа тою світ

лицею, де Апостоли були зібрані. Тепер слухає іх ціле 

місто, мешнанці Єрусалиму та численні прочани, що 

прийшли на праанин а далеких сторін. Це Юдеї а розсі
яння, що вже не анають рідної мови і говорять мовами 

нраів, а яних приходять. Книга Діянь подає списон усіх 

тих народів, що були в Єрусалимі в день праанина: пар

тяни, мидяни, еламіі, і мешнанці Меаопотаміі, Юдеї і 

Кападоніі, Понту й Ааіі, Фриrіі і Памфілії й околиць 

Лівії, що біля Кирени; римляни, що тут перебували, 

юдеї і проаеліти, :крітяни й араби - всі вони чули рідні 

мови, всі дивувались я:к то Апостоли проповідують ім 

дивні діла Божі. 

В цю третю годину ран:ку, :коли Аnостоли аач~ли 

свою проповідь, :корабель Цер:кви почав плисти на ши

рокому океані. Пливе він до нині, помимо усіх трудно

щів і перепон. При кермі на ньому сам Господь. Старий 

Завіт минувся, померла синагога, живе від тепер Цер

:ква. Та Цер :ква є католиць:ка тобто вселенська, бо в 

ній мають місце усі мови і всі народи. Вона в одна тан, 

я:к однодушно об'єднані є Апостоли дов:круги Христа. 

Вона є свята й освячуюча, бо проповідує по:каяння і 

відродження через хрищення до вічного життя. Та Цер

:ква не ана є іншого угольного :каменя :крім Христа, рон

п'ятого і вос:креслого тан, я:к його проповідували святі 

Апостоли. 

Чудувались усі й збентежені питали один одного: 

<< Що б це могло бути ? >> Тоді виступив Петро і промо

вив: << Мужі юдейсь:кі та всі ви мешнанці Єрусалиму І 

Нехай це буде вам відомим і вислухайте моє слово: Люди 

ці не є п'яні, бо це ж всього третя година дня. Але це 

те, що був снанав пророн Йоіл: << І буде останніми дня
ми - нате Господь - я виллю мого Духа на всяке тіло. 

Ваші сини і ваші дочки будуть проронувати, і ваші 

юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть 

сни снитися. І я дам чуда вгорі на небі, і ана:ки внизу 
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на аемлі: иров, вогонь і иіптяву диму. Сонце обернеться 

в темряву і місяць у иров, перш ніж настане день Го

сподній, велиний і славний. А ножний~ хто приаове ім'я 

Гос:поднє, той спасеться >>. 
Праанни аіслюшя Святого Духа має і нині ту саму 

силу, що аа часів Апостолів. Цернву святу облягають іі 

діти. Бо ж ми святнувмо вічну та ніноли не перемина

ючу Пасху Господню і нашестя Святого Духа на нас. 

Дух Святий є світло і життя, і живе джерело духовне; 

Дух премудрости, Дух роауму, благий, правий, мудрий 

і всеосяжний, що очищує гріхи. Він Бог - і той, хто 

обожнює, Він - вогонь, що від вогню походить, Він 

промовляє, діє і роадає дарування. Ним прославилися 

всі пророни і божественні Апостоли а Мученинами. 

Сповнені дарами Святого Духа і проевічені а небес 

світлом правдивим, ми бережемо в серцях наших прав

диву иатолицьну віру і понлоняємось Святій Тройці, 

бо Вона спасла нас. Амінь. 



Блаженніший М ирос.аав 

НЕДІЛЯ ВСІХ СВЯТИХ - 1 ПІСЛЯ 
3ІСЛАННЯ СВ. ДУХА 

(6вр. 11,33-40; 12,1-2) 

ПРО НАСЛІДУВАННЯ СВЯТИХ 

1) Наслідуймо святих. 
2) Витривало змагаймось ва добро. 

3) Вдивляймось пильно в Ісуса, засновника й завер

шителя нашої віри. 

Першу неділю після 3іслання Св. Духа Церква Свята 

присвячує пам'яті Всіх Святих. Вона, подібно як і земна 

держава, святкув пам'ять своіх героїв і цим дякує їм 

ва їхні геройські діла. Але рівночасно, ставллючи іх 

нам перед очі, каже іх наслідувати, щоб ми, як і святі 

угодники Божі, а передусім мученики, жертвували Хри

стові Спасителеві все, тобто не тільки майно, себе са

мих, але навіть наше життя, коли буде потрібно. 

Та хтось може спитати: Якже ж Церква може мати 

своіх героїв, коли вона нjколи не провадила воєн? Воно, 

може, й дивно, але дійсною правдою в те, що Церква 

вже від самого свого почину вачала провадити ватяжну 

боротьбу проти вла, проти гріховного світу й проти 

княвя цього світу - диявола. Вже її основник, Ісус 

Христос, сназав: <<Не думайте, що я прийшов прине

сти мир на землю. Не мир прийшов я прпнести, а меч >> 

(Мт. 10,34). Ці слова Спасителя вказують на те, що як 
довго вло існує на світі, так довго треба вести боротьбу, 

і миру не може бути. Той меч, що Христос приніс у світ 

- це Його Божа наука, яка, неначе меч, відділює доб-
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рих від алих, слуг Божих від слуг диявола. Тому й Хри

стос каже, що <<прийшов порівпити (роаділити) чоло

ніна а його батьком, дочку а іі матір'ю й невістку а іі 

свекрухою. І ворогами чоловіка будуть його домашні>> 

(Мт. 10,35). Так глибоко вникає ця боротьба, що торка
ється навіть найближчих рідних, доходить до найтісні

ших ав'яаків родинних, бо й серед них є грішники й 

праведники, послідовники Христа, Його учні, але в та
нож Його противники - Його вороги. 

Найпершим і найбільшим героєм Церкви є сам н 

основник - Ісус Христос. Він то перший вступив у цю 

боротьбу й у ній поклав своє життя, помер серед страш

них мук, смертю на хресті, щоб своєю смертю подолати 

диявола й гріх, а нас відкупити й примирити в ровгні

ваним Богом Отцем. До тоі самої боротьби Христос 

каиче всіх людей такими словами: << Коли хтось хоче 

йти аа мною, нехай аречеться себе самого, віаьме хрест 

свій і йде аа мною>> (Мт. 16,24; Мр. 8,34; Лк. 9,23). Тут 
людина не мав вибору, бо коли хоче спастися, тобто 

осягнути вічне життя - щастя вічне, стати гідною свого 

вчителя й Господа Ісуса Христа, мусить послухати слів 

Ісуса Христа, який іі кличе. Це вначить, що кожен му

спть іти аа Ісусом у своєму туаемному житті, в усьому 

Його наслідувати, інакше, як ааявляв Спаситель, в Його 
негідний: <<Хто не бере хреста свого й не йде слідом 

за мною, той недостойний мене >> (Мт. 10,38). Подібно 

як Христос аа нас, так і ми ааради Нього також маємо 

жертвувати все, навіть наше власне життя. Каже бо 

Христос: <<Хто своє життя вберігає, той його погубить, 
а хто своє життя погубить аадля мене, той його внайде >> 
(Мт. 10,39). Отже, йти слідом ва Христом, вначить: все 
віддати в жертву, навіть своє власне життя. Бо коли 
хтось, стараючись спасти своє життя, гр іх ом прилучить

ся до ворогів Христових, той його не врятує, бо всі ми, 

вча.сніше чи півніше, мусимо вмерти. А намагаючись вбе
регти життя переступленням Божої ваповіді, він не лише 
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втратить це своє дочасне життя через смерть, бо від неі 

ніхто ані спастися, ані звільнитись не може, але а при

чини гріха втратить танож і своє правдиве -"7' вічне жит

тя й вічне щастя, до яного ножна людина вже а самого 

початну nризначена. Тому, ноли хтось віддасть своЄ 
земне життя в боротьбі аа Христа, проти грішного світу 

й диявола, той його знайде, тобто анайде правдиве, вічне 

життя в небі. Тому людина не повинна тан дуже жу

ритися оцим земним, проминаючим життям, бо воно не 

є нічим у порівняІШі а майбутнім, беанонечно щасJІивим 

і вічним життям у Бозі та а Богом у небі. 

Небесний Отець любить усі свої сотворіння, і тому, 

бачивши, я:к диявол підступом звів людей на манівці, 

постановив іх рятувати, ян це свід:кує Його Єдинород
ний Син - Ісус Христос: << Бог бо тан полюбив світ, 

що Сина свого єдинородного дав, щоб ножен хто вірує 

в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо не по

слав Бог у світ Сина світ засудити, але щоб ним світ 

спасти>> (Йо. 3,16). Тому-то й людині треба повірити 
СиІ:іові Божому й, я:к Він радить, брати на себе свій 

хрест щоденний та йти аа Ним, інанше не зможе спа

сти своєї душі. Цього навчає нас сам Бог Отець уста

ми свого Сина: Христа Господа: <<Хто вірує в Нього, 

не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засудже

ний, бо не увірував в ім'я Єдинородного Сина Божо

го)> (Йо. 3,18). 
Староаавітніми жертвами не можна було переблагати 

Бога, ані звільнити рід людсь:кий від первородного гріха 

та й від особистих гріхів, бо я:к заявляє лист до Євреїв, 

старозавітні жертви не звільняли від гріхів, але радше 

іх людям невпинно пригадували: << Ними щоро:ку при
гадуються гріхи, бож не можливо, щоб :кров волів та 

:козлів усунула гріхи )> (Євр. 10,3). Тому Ісус Христос, 
після свого приходу на світ, добровільно рішається на 

саможертву: << Тому, входячи у світ, говорив: Ти не 

хотів ні жертв, ні приносу, але приготував мені тіло. 
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Ти не вподобав собі. ні всепалення, ні жертви ва грІхи. 

Тоді я сказав: <<Ось іду ... щоб учинити волю Твою, 
Боже>> (Євр. 10,5). Тож і ми також мусимо насліду

вати нашого Спасителя: зректися самих себе, брати на

ші щоденні хрести й іти слідом ва Ним. До цього взиває 

нас св. ап. Павло, кажучи: << Плекайте ті самі думки 

n собі, які були в Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій 

природі, не вважав ва здобич свою рівність ів Богом, 

а применшив себе самого, прийнявши вид слуги, став

ши подібним до людини. Подобою явився як людина, 

Він понивив себе, ставши с~туухняним аж до смерти, смер

ти ж хресної>> (Фил. 2,5-8). Бо ж не випадає, щоб ми, 
люди, за яких Христос прийнявся кривавої жертви хре

сної, відмовлялись наслідувати Його в несенні наших 
щоденних хрестів. Св. Бернард каже, що <<ми здаємось 

бути та ними ніжненькими членами, що здригаємось ва 

найменшим болем, під головою, що носить терновий ві

нон >> (Проп. 5, ч. 9). 

Своєю хресною жертвою Спаситель відкупив нас усіх 

і примирив з Богом Отцем: <<Усі ми, що в Христа охри

стились, у смерть Його христилися. Ми поховані в Ним 
через хрищення на смерть, щоб як Христос воскрес із 

мертвих славою Отця й ми теж жили новим життям. 

Бu н:nщо ми з'єднані в Ним подобою смерти, то будемо 

й подобою воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чо

,тюnік став розп'ятий в Ним, щоб знищилось оце грі

ховне ті.тю, щоб нам гріхові більш не служити, бо хто 

nмер, той від гріха звільнився. :Коли ж ми вмерли в 

Христо~t, то й віруємо, що житимемо в Ним, знаючи, 
що Христос, вос:nреснувши, вже більше не вмирає; смерть 
над Ним уже більше не панує. Вмираючи бо, Він умер 
для гріха раз на завжди, а живучи, живе для Бога. Так 

само й ви вважайте себе за мертвих для гріха, а ва жи

вих д.тш Бога в Христі Ісусі>> (Рим. 6,3-11). Своїми страж
даннями й смертю Спаситель надолужив Богові Отцеві 

за всі наші гріхи: й провини, і варади цього ми спаса-
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ємось у нупелі Тайни Хрищення, в якій, аа словами 

ап. Павла, << ви поховані а Ним у хрищенні, а Ним ви 

разом також воскресли вірою в силу Бога, який во

скресив Його а мертвих. І вас, що були мертві гріхами 
й вашим необрізанням тілесним - Він оживив вас іа 
Ним, простивши нам усі провини. Він знищив розпи

ску, що була проти нас, що нас осуджувала разом ів 

приписами; Він вробив її нечинною, прибивши до хре

ста>> (Кол. 2,11-14). 
Ісус, однан, своїм ділом відкуплення лише відчинив 

нам досі ваминені двері до Царства Небесного, а нам 

лишив обов'язок собі його здобувати, як про це ага

дує сам Спаситель: << Від часів Йоана Христителя й до 
нині Царство Небесне силою адобувається; і ті, що вжи

вають силу, силоміць його беруть>> (Мт. 11,12). Тим зу
силлям є боротьба проти трьох ворогів нашого спасін

ня, а саме: ;;;е.м.ні добра, такі звабливі для нашого тіла; 

далі, наша людсь"а природа - первородним гріхом зви

хнена й схильна до зла; врешті ж і наш відвічний ворог, 

диявол, перед яким остерігає нас св. Петро такими сло

вами: <<Будьте твереві й чувайте! Противник ваш, дия

вол, ходить кругом вас, як лев ревучий, шукаючи, кого 

б пожерти. Противтесь йому, сильні вірою, знаючи, що 

таких самих страждань ааанають і брати ваші скр іаь по 

світі>> (І Пет. 5,8-9). 
Тими братами, які страждають по світі, є всі ті, що 

випередили нас, ідучи слідом аа Христом, несучи свої 

щоденні хрести. Вони переносили довгі й тяжкі тер

піння в своєму житті, а мученики навіть серед найбіль

ших страждань зоставались вірними Христові та Його 
заповідям. В житті святих зустрічаємо дивні факти, не

вважаючи на стільки важких випробувань, умертвінь і 

терпінь, яких вони зазнали, - в них була завжди тер

пеливість, спокій, ба цавіть радість серед отих хрестів. 

Як це все пояснити? Саме тим, що вони - а любови 

до Христа Ісуса - полюбили хрести-терпіння і тому 
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не було в них стрюсу перед тими терпіннями, хрестами, 

а навіть жорстоною смертю. Отан вони хотіли насліду

вати свого страждаючого Спасителя. Для них ножний 

день без хреста був утраченим днем. Цей психологічний 

феномен дивує світових людей, але людей доброї волі 

потішає. - Ясно, що початнуючі не мають ще тієї лю

бови до терпіння, до хрестів, але ім треба приникати 

до них, наслідуючи незліченні ряди святих, які любили 

хрест-терпіння, і навіть назали: << Господи, дай терпіти 

або вмирати І >> Що ж давало ім ту силу та любов до хре
ста-терпінь? Ніщо інше, як тільки любов до Бога-Чо

ловіколюбця. Тому св. ап. Павло вказує на того Чоло

віколюбця - Христа Господа, який сам перший тер

пів і тими своїми терпіниями дав нам приклад, як треба 

терпіти: << Дивлячись пильно на Ісуса, засновни:ка й 

завершителя віри, який замість радости, що була пе

ред Ним, витерпів хрест ... Тож думайте про того, хто 

витерпів від грішників тане велике проти себе проти

венство, щоб ви, ізнемігшись, не впали духом. Ви ще 

не протиставились до крови в боротьбі проти гріха. І 

ви забули попередження, що вам, як синам, говорить: 

<< Мій сину, не легковаж Господнім на ранням, і не вла

дай духом, ноли він тебе нартає, бо :кого Бог любить, 

того нарає й б'є ножного сина, якого приймає. На вашу 

науну :ри терпите. Бог поводиться 8 вами, ян з синами. 

Хіба є таний син, що його батьно не карає? Коли ж 
вас виховано без картання, fпюго всі зазнають, то ви 

незанонно вроджені, а не сини. Усяка нара адається не 

чимсь веселим:, а сумним; та, згодом, тим, що ії на собі 

зазнали, приносить плід праведности!>> (Євр. 12,2-8.11). 



Авп. Мирослав Марусин 

ПРЕСВЯТА ЄВХАРИСТІЯ 

В ЛИСТІ ДО КОРІНТЯН 

(І Кор. 11,23-32) 

Дорогі Браття і Сестри І Один а кращих описів свят

кування неділі й відправи Служби Божої маємо в листі 

апостола Павла до Корінтян. На Rорjнт звернув Павло 

усю свою увагу по невдачі в Атенах. Атени - був го

род занадто ге.іlJІеністичний, в власною філософією та 

культурою, нездібний прийняти християнство, сповнене 

універсальною духовістю. Натомість Апостол знав, що 

хто мав в руках Корінт, той мав цілу Грецію а іі остро

вами. В Корінті було космополітичне населення, без на

ціоналістичних геІ'емоній, на тій землі ввангельсьне 

верно могло дати стократний плjд. 

Якою дорогою Павло дійшов до Корінту не важно 

знати, але пройшов він річку Левку, тобто по нашому 

Бjлу, і дійшов до Кранеjйон, де була могила філософа 

Діоген а, що то колись шукав а і свічкою людини. Був 

би тепер філософ живий, загасив би свою свічку, бо знай

шлась вкінці велика людина - Павло. Корінт, як і 

всі великі пристані світу - :Марсілія, ГамбурІ', Одеса 

- не був вільний від небувалої розпусти та ровгнувда

ности. Але своїм положенням місто лучило два моря, 

а тим самим сприяло торгівлі, розбагатіло. Тут пле

кали філософjю, тут процвітало мистецтво, красномов

ство. Павло анайшов тут своіх земляків, влаштувався 

на працю, зачав ходити в суботу до місцевої синагоги 

і навчати. До нього пристало декілька однодумців, між 

ними Аквіла і Пріска; громада в Солуні та Филипах 
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почала іх спомагати грошем. А ноли синагога виповіла 

Павлові місце, прийшов до нього Тіцій, званий Юстом, 

і запропонував йому свою хату. Тан постала церкnа в 

1\()рінті. 

Найкращі дні для Павла в 1\орінті були неділі. В 

не~ілю була Богослужба, про яку виразно говорить 

уже Дідахе, донумент а нінця першого століття: <<В 

день Господній абирайтесь на ламання Хліба і подяку, 

визнавши ваші гріхи, щоб ваша жертва була чиста. 

А хто є в незгоді а ближнім своїм, нехай не бере участи 

у вашому зборі, доки не примириться, щоб жертва ваша 

не мала порока >>. Ті недільні Богослужби в 1\орінті 

м:усі:ш бути особливо :красиві, :коли згадати, що грени 

були а природи наділені музикальним даром. Вони спі

вали отож Псалми і рецитували уривки аі Святого Пи

сьма. СтарпІШа муаи:ка була на послугах слову, навіть 

саму проау деклямували на арааок пісні. :Коли пізніше 

св. Августин каже, що був аворушений до сліа літур

гічним співом у Медіоляні, то це чиста правда. Власне 

хор в античній драмі відогравав дуже важливе місце 

і хр:истиянсь:ка Богослужба радо послужилась цим спо

собом мистецького вияву глибоких релігійних почувань. 

Навіть читаІШя Святого Письма в тих часах перевищу

вало наш спосіб церковних читань. 

І ще одною цікавою при:кметою в літургічнім житті 

гр(шадп в 1\орінті була більша як в інших громадах 

участь жінок у відправах. Жінки тут відчували, що 

вони рівноправні в спасенній діі Христа, ян нолись 

Марія а Витаніі, можуть сидіти у ніг Христових та слу
хати його слова. Жінки патриціів в Солуні та Филипах 

fіагато чим причинились до зросту Євангелії. 
Під нінець спільної зустрічі та читання Святих :Книг 

та їх nояснень мала місце звичайно братолюбна трапеза, 
відома під назвою << аrапе >>. Той спільний стіл давав 
християнам найкращу змогу сиріпити також і соціяль

ний зв'язок між ними. Ставили в часі тих << аrап >> не-
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великі столики так, щоб творили вони півкруг, а за 

ними засідали всі, хто був, слуги разом з пацамн, діти 

зі старшими. Християни споживали дари Божі в ра

дості й простоті серця та славили Бога словами: << Бл а
гословен єси, Господи, Боже наш, Владико неба і землі, 

що кажеш землі родити хліб для нас, що даєш нам овочі 

та виноградний плід >>. 

По спільній трапезі, ті, що не були ще охрищені, 

покидали збір, а інші переходили до горішньої німнати 

і там світили свічни та відправляли Службу Божу. Саме 

про ту відправу пише Апостол в одинадцятій главі ли

ста до 1\орінтян: <<Браття, що я прийняв від Господа, 

те й передав вам: Господь Ісус тієї ночі, якої був ви

даний, узяв хліб, і віддавши подяну, розламав і ска

зав: 'Це моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій 

спомин'. Тан само і чашу по вечері, кажучи: 'Ця чаша 

новий завіт у моїй нрові. Робіть це ножний раз, коли 

будете пити на мій спомин'. Бо кожного разу, як бу

дете істи хліб цей і пити цю чашу, звіщаєте смерть Го

сподню, аж доки він не прийде>>. 

Один по однім підходили віруючі до Апосто~·ш і прий

мали з рук його частинку посвяченого Хліба та пили 

зі спільної чаші. Тоді вертались на свої місця, обміняв

шись між собою, чоловіки з чоловіками, жінюr з жін

ками поцілунком мира. А коли диякони вкладали в ок

ремі торбинки Євхаристію для хворих та в'язнів, ціла 

громада співала пісню подяки, звідки то і ціла Бого

служба взяла назву <<Євхаристія>>, бо це слово в гре

ків означає саме подяку. Остання молитва була виго

лосом усіх і проханням, щоб Господь прийшов до гро

мади: <<Згадай, Господи, на Церкву твою, спаси її від 

усяного зла, вдосконалюй іі в твоїй любові; збери її 

в одне, освяти її, із чотирьох вітрів твого царства, що 

його Ти її приготовив. Бо твоя є сила і слава на віки. 

Нехай прийде ласна твоя і пропаде світ! Осанна Синові 

Давида! Хто святий, нехай приближиться, а хто не є 
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святий, нехай чинить по.куту І Мараната І Амінь І >> Це 

слово << Мараната >>·має подвійний 8мисл і може о8на
чати, що Господь прийшов або ІЗа висловом та ро8умін

ням Аnо.каліпси: « Прийди, Господи >>. 
Та.к-то християнсь.ка громада в часі відправи Пре

святої Євхаристії творила << одне тіль.ки тіло >>, кругом 

свого Гоепода, я.кого унагляднював Апостол, чи по нім 

Єпис.коп, або 8 благословення єпископа - священик. 

По цілодеІШих трудах Громада !Збиралась ра8ом, бо 

8Нала вона, що творить одну роДШІу, я.кої головою є 

сам Христос. Ота.ка то була ІЗа часів Павла церква в 

Корінті, для я.кої Апостол жив і трудився. А та церква 

була ~Злучена 8 усіма іншими помісними церквами, а 

передусім 8 тою, що іі оснував Петро в Римі, бо ж єдина 
є тіль.ки Христова Церква, яку ми в Символі віри ви8-

наємо, що вона одна, свята, соборна й апостольсь.ка. 

Один Христос, одна Цер.ква й одна Євхаристія на славу 

святої і неро8дільної Тройці: Отця, і Сина, і Святого 

Духа. Амінь. 



о. Порфірій Підручний, ЧСВВ 

2 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ 3ІСЛАННЯ 
СВ. ДУХА 

<< РОБІМ ДОБРО, ПОНИ ЩЕ ДЕНЬ >> 

Дорогі в Христі брати і сестри І Нинішнє апостоль

сьне читання, взяте а листа св. Апостола Павла до Рим

лян, розпочинається ось яними словами: << Брати І Слава 
і честь, і мир усяному, хто чинить добро>> (Рм. 6,10). 
У своіх листах Апостол Народів на ножному :кроці за

охочує перших християн до чинення добра, бо воно 

приносить людині на цьому світі радість, мир, славу 

і честь, а в майбутньому - <<життя вічне>> (Рм. 6,9). 
Rоли св. Апостол говорить про чинення до б ра, то 

під словом << добро >> він розумів тані добрі діла, що в 

милі Богові, що в згідні а Його волею та що іх людина 
чинить а огляду на любов до Бога. Тому він спонукує 

всіх християн, щоб у своєму щоденному житті відзер

налювали-відображували ту доброту, що була в Христі, 

що в у Боаі, << бо тільки він один правдиво добрий >>. 
<<Будьте добрі одІПІ до одного - аанли:кав Апостол -
та милосердні, прощайте, як Бог у Христі вам простив>> 

(Еф. 4,32). <<Будьте, отже, послідовнинами Бога, як 

любі діти, - пише він до ефесян - і ходіть у любові, 

аа принладом Христа, що полюбив вас і видав себе аа 

вас, як приное та жертву привмного Богові запаху>> 

(Еф. 5,1-2). 
Послідовно, і <<ми, що у Христа христилися, в Хри

ста зодягнулися>> - повИJШі <<шукати пильно того, 

що Богові подобається>> (Еф. 5,10) і робити все на е.;шву 
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Божу, на Його уподобання. <<Чи ви, отже, їсте, чи п'єте, 
чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу І>> (1 Кр. 
10,31). Отож, що-небудь робимо, - робімо все на про

славлення Бога, збуджуючи в собі час від часу добрий 

намір, особливо, коли розпочинаємо новий день чи бе

ремося аа якесь важливе діло. А добрий намір можна 

зробити в своєму серці думкою чи словом, кажучи, на

приклад: <<Боже, все для Тебе!>> чи: <<Боже, будь про

славлений у цьому моєму ділі >>. Rоли в нашій душі 

()уде таний намір, то всі наші добрі діла стануть згід

ними з волею Божою, повними вартости й заслуги. Бо, 

в дійсності, від нашого наміру залежить, чи якесь діло 

добре чи лихе. Прикладом може послужити поцілунок 

Юди. Поцілунок є анаком найтіснішої приязні-любови, 

але він стався найнікче:мн:ішим ділом, ганебною зрадою, 

бо Юда, цілуючи Христа, мав у серці намір його видати 

на смерть, його зрадити. 

Далі, дорогі в Христі, ми повинні виконувати наші 

добрі діла на славу Божу, а не на те, щоб люди нас хва

лили чи поважали аа вчинене добро. <<Уважайте добре, 

-- :каже Христос - щоб не чинили ви ваших добрих 

учинків перед людьми, які бачили б вас, а то не мати

мете нагороди в Отця вашого, що на небі>> (Мт. 6,1). 
Так поводилися фарисеї і тому Христос на кожному 
кроці суворо ганив їхню поведінку: << Коли даєш ми
лостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри 

по синагогах та вулицях, щоб іх хвалили люди. Істинно 

нажу вам: вони вже мають свою нагороду>> (Мт. 6,2). 
Божественний Спаситель заохочує нас чинити добрі 

діла не на видноті, перед людьми, але перед Богом. Що
більше, добре діло повинно бути беаінтересовне, беа 
огляду на дочасну нагороду. Хто, отже, робить добро 

таким убогим, що не можуть йому віддячитися, то таке 

добре діло, хоч воно мале й незначне в очах цього світу, 
стає великим перед Богом, бо спонукаю до діла є тут 

тільки Бог. Тому Ісус допоручає робити добро переду-
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сім убогим, слабим, калікам, сліпим. << І тоді ти будеш 

щас.тшвий, -каже Він -тому що вони це мають чим 

тобі відплатити, - тобі бо віддасться в день воскре

сіння праведних>> (Лк. 14,14). 
Більшу також вартість мають ті добрі діла, що ви

магають від нас більшої жертви й самовідречення. Од

ного рану Господь Ісус сів напроти скарбонки і ди

вився, як народ кидає гроші у скарбоню. Чимало аа

можних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдови

ця і внинула дві лепти, тобто кодрант, маленький гріш. 

І прикликавши своіх учнів, Ісус сканав їм: << Істинно 
кажу вам, що ота вбога вдовиця вкинула більше від усіх, 

які кидали у скарбоню. Усі бо кидали зі свого надмі

ру, вона ж а убожестза свого все, що мала, вкинуда, 

- увесь свій прожиток >> (Мк. 12,41-44). Пам'ятаймо, 

що Бог не дивиться, чи добре діло велике, але чи ве

лика в на шо му серці та любов, що спонунує нас те діло 

виконати. Чим більша любов, тим досконаліше діло. 

Які ж то добрі діла наймиліші Богові? На це пи

тання анаходимо відповідь уже в книаі Товита. Ангел 

Господній Рафаїл скааав, між іншим, молодому Товії 

та його жінці: << Чиніть добро, і зло вас не спіткає. Мо

литва а постом - річ добра, однак милостиня зі спра

ведливістю - ліпші, ніж багатство а кривдою. Мило

стиця від смерти вибавляє, вона усякий гріх очищає» 

(Тов. 12,7-9). Ці самі діла допоручає чинити Ісус Хри
стос у своїй нагірній проповіді. І Він теж кладе ми

лостиню :на перше місце, попереджаючи, щоб іі не чи

нити для покану перед людьми, як це робили фарисеї. 

<<Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука 

не анав, що робить права: щоб твоя милостиня була 

таємна, і Отець твій, що бачить таємце, віддасть тобі>> 

(Мт. 6,3-4). І про молитву каже Він подібні слова: <<Ти 

ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, аа чини аа со

бою двері й молись Отцеві твоєму, що перебуває в тайні, 

а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі>>. І про 
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піст читавмо подібне: <<Ти ж, коли постиш, намасти 

свою голову й умий своє обличчя, щоб не поканати лю
дям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебував 

в тайні; і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі >> 
(Мт. 6,6,17-18). - Молитва, піст і милостиня звільня

ють душу від трьох головних похотей, а саме: від гор

дости життя, похоті тіла й пожадливости очей. Молитва 

пригадує нам, що ми маємо все від Бога і в усьому від 

Нього належні; піст - звільняв нас від по хотей тіла, 

шадоби тілесних розкошів, а милостиня - від бажан

ня багатства. Однаи, коли говоримо про милостиню, 

то їі беремо навжди в ширшому розумінні. Милостинею 

називавмо кожну послугу, зроблену ближньому, переду

сім діла милосердя щодо тіла і щодо душі. І саме тут 

добра нагода пригадати собі, що в сім діл милосердя 

щодо тіла, а саме: Голодного накормити; спраглого на

поїти; нагого приодіти; подорожнього в дім прийняти; 

хворого відвідати; в'язня вjдвідати і умерлого похоро

нити. І стільки ж само в діл милосердя щодо душі: Гріш

юша направити; невіглава навчити; у сумніві добру 

раду дати; сумного потішити; кривду терпеливо зно

сити; образу з серця прощати; і за живих і померо~'ІИХ 

МОЛІІТИ СЯ. 

Дорогі в Христі брати і сестри. від виконування 

добрих діл валежить наше спасіння. Веа добрих діо~'І 

нема спасіІШя! << Кожне дерево, що не приносить доб

рого п~Іоду, - каже св. Іван Христитель - буде зру

бане й ІНІНене в вогонь>> (Мт. 3,10). << Всяке дерево, що 
не роднть доброго плоду, рубають і в вогонь кидають >> 
(Мт. 7 ,19). << І не кожний, хто промовляв до мене: Го
споди, Господи! - ввійде в Царство Небесне, лише 

той, хто чинить волю Отця мого, що на небі>> (Мт. 7 ,21). 
На страшнім суді Господь буде від нас вимагати діл ми
лосердя супроти наших ближніх, бо в кожному голод

ному, сп:rагненому, бідному слід нам добачати самого 

Госnода. << Істинно иажу вам: усе, що ви зробили одно-

в 
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му а моїх братів найменших -ви мені аробили >>. І саме 

тим, що так чинили, Він скаже: <<Прийдіть, благосло

венні Отця мого, віаьміть у спадщину Царство, що було 

приготоване вам від створення світу>> (Мт. 25,34). 
Однак, щоб аа служити собі вічну нагороду, треба 

виконувати добрі діла в стані ласки, в алуці а Богом. 

Так, як виноградна гілка <<сама аі себе неспроможна 

принести плоду, я:кщо не nеребуватиме вона на вино

градині>> (Ів. 15,4), подібно й та людина, що не є алу

чена а Христом череа ласку освячуючу не може nри

нести овочів на життя вічне. ЛюдШІа в стані тяжкого 

гріха не може собі аібрати вічних ааслуг. Але не аабу

ваймо, що добрі діла, які виконує грішна людина спри

чинюються до її навернення. Rоли наша аемна півкуля 

авертається в лІТІ до сонця, то робиться в нас ясно й 

теnло. Подібно воно стається а грішником, що череа 

чШІення добрих діл відвертається від створіШІя, від 

гріха, а авертається до Бога. В душі грішної людини 

робиться тоді ясніше, а в серцю тепліше. Вона аачинає 

поволі жити новим життям. 

Кінчаючи цих :кілька думок про чинення добрих діл, 

послухаймо ще слів св. Апостола Павла, я:кий каже: 

<<Робімо добро беа утоми: а своєчасно, як не ослабнемо, 

жатимемо. Отож, nоки маємо час, робімо добро всім, 

а аокрема рідним у вірі >> (Гал. 6,9-10). У творенні добра 
не слід аупинятися, не слід аневірятися. На жаль, є 

багато чинників, які намагаються аатримати нас у тво

ренні добра. Найперше наша людська природа не радо 

береться до праці. Нас стримують ріані пристрасті, лихі 

авички, спокуси, світові примани, а то й людські по

суджування. Однак не аа буваймо того, що матиме той, 

що сіяв, трудився, і що був витривалий у добрі, бо лише, 

<<хто витриває до :кінця, той спасеться >> (Мт. 10,22). 
І в кінці робім добро поки ще маємо час, << поки ще 

день >>, бо Христос нас попереджає, << що надходить НІЧ, 
аа якої ніхто не аможе діяти>>. Амінь. 



A6n. Мирослав Маруси1' 

ПРО ПОЧИТАННЛ ХРИСТОВОГО СЕРЦЯ 

Дорогі Браття і Сестри І Церква завжди дуже цінила 

почитання Пресвптого Христового Серця, намагаючись 

рівними способами поширити те почитання серед хри

стиянських народів. Церква також відверто боронила 

його перед закидами, немовби то nочитання було ва

надто тілесне та чутливе. Справді жалко воно, що така 

ш:шхетна набожність не доцінювться належно вбоку 

деяких християн. А тимчасом так багато сторінок Свя

того Письма об' являють нам безконечну Божу любов 

до людей, і ця Божа любов в власне головним рушієм 

почптання Христового Серця. 

Вже Мойсей і Пророки добре розуміли, що основа 

цілого вакону в в заповіді любови і тому оповідали про 

~"Іюбов між Богом а вибраним народом так, як про лю

бов між батьком і сином, про любов між подругамн чи 

рідними. Тому й каже Мойсей у своїй пісні про чудесне 

о свободження народу: << Як орел чатує над гнівдом та 

над орлятами ширяв, так Господь простер крила і ввяв 

на них Ізраїля >>. А пророк Озія висловлюється ще більш 
ніжно про ту Божу любов і каже: «Коли Ізраїль був 
дитиною, я полюбив його; в Єгипту я вивів мого сина; 

н був нянькою покоління Єфраїма, носив його на моїх 
руках; я буду для Ізраїля росою, він зацвіте немов лі-

аея, пустить корінця мов тополя >> ( Ос. 11). 
Святе Письмо дуже часто говорить про серце. У книві 

Псалмів це слово повторюється аж сто сорок равів. Там 
говориться про << серце чисте, про серце сонрушене і 

смиренне >>. Там в мова про << бажання серця, про думки 
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серця, прохання серця і розважання в серці своїм>>. 

Серцем людина шукає Бога, серцем заховуємо Божий 

закон, а <<закон Божий є радістю серця>>. 

В Євангелії сам Спаситель каже нам <<учитися від 

нього, бо він лагідний і покірного серця>>. А коли мй 

придивллємося Христовій любові до людей, то мусимо 

скааа1и: << Ніколи ніхто так не любив, як той чоловік І >> 
Любов Христа до людей є відблиском предвічної .т~ю

бови Отця до Сина. Тою любов'ю є Святий Дух. Син 

любить нас так, як Отець, і разом в Отцем любов'ю, 

якою є Святий Дух! Такою є любов Божої природи, 

бо Бог є любов. 

Знаючи цю святу і велику правду, християнська 

побожність дбала пильно, щоб Христові Спасителеві в.ід

давати любов аа любов. Та любов Христа-Чоловіка до 

людей ставалась чимраз виразпішим предметом христи

JШського богопочитання. Християнська душа, під над

хненням Святого Духа, щораз виразніше адавала собі 

справу з того, що Христос все доконав а безмежної лю

бови до людей. Власне ця любов є товчком всього його 

постуnування в туземнім житті. Не диво тому, що по

читання тоі людської любови Христа до нас прибрало 

в католицькій Церкві вид почитання Пресвптого Христо

вого Серця, як символу любови. На завершення того 

по читання Церква встановила й окрем·ий nразник, який 

в ваших літургічних книгах мав назву nразника Пре

свптого Серця або в досконалішому окресленні празник 

Христа Чоловіколюбця, бо так ми називаємо нашого 

Спасителя в молитві відпустовій на закінчення всіх на

ших Богослужб, коли-то кажемо: << Бо Він помилує і 

спасе нас як добрий і чоловіколюбець >>. 
Почитання Христового Серця звертається в першу 

чергу до тоі любови Христа, що була людьми непривна

на, зневажена, а ·го й відкинена. Бо Спаситель з в ол і 

Отця Небесного умалив себе, прийняв вид слуги, став 

подібний до людини, понизив себе і був по слушний до 
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смерти, смерти на хресті. Белина любов була саме при

чиною того умалення, причиною мун і смерти на хресті. 

<<Любім Бога>> - нааав улюблений учень Христо

ВІ'Й Йоав - <<бо Бог перший полюбив нас>>. А ноли 
Цернва запрошує нас до любови Пресвптого Христового 

Серця, то тим хоче, щоб ми віддали Христові нашу лю

бов аа його любов. А тимчасом люди на землі завда

вашІ нолись і нині ще завдають стільни болів для Хри

стового Серця. Ісус взяв усі болі та наруги наші на себе. 

<< Всі ми блунали ян вівці - нюне пророн Ісая - нож

ний ходив своєю дорогою, а провини усіх нас Бог вло

жив на нього. Його брали на допит, а він терпів добро
вільно та не отворив своіх уст. Неначе вівцю на вано

лення ведено його і ян ягня перед тим, що стриже, був 

він беа голосу>> (Іс. 53,6-7). 
Почитаючи Христове Серце, ми почитаємо танож 

цілу Цернву, бо ж Цернва є Христова обручниця, ян 

і наже Апостол: <<Христос полюбив Цернву і віддав 

себе за неі, щоб іі освятити, щоб поставити іі собі слав

ною Цернвою, що не має плями чи порона, але щоб була 

свята та непорочна>>. Нн нолись Христос полюбив Цер

нву, тан і нині Він іі любить гарячою любов'ю. А ця 

аюбов спонукує Його бути нашим заступнином перед 
Отцем, щоб виєднати нам благодать і милосердя. Нн 

<<за днів тіла свого >>, тан і тепер в небі Христос пона

зує Отцю Небесному те аранене списом римсьного воїна 

Серце. Та видима рана на Серці Спасителя дає нам змогу 
пізнати невидиму рану Божої беанонечноі любови до 
людей. 

Набожність до Пресвптого Христового Серця у ве
линій мірі удосноналює духову сторінку релігії, ян це 
і передсназав був сам Христос: << Прийде час і нині вже 
є, ноли правдиві понлонники будуть поклонятись Отцю 

духом та істиною. Бо й Отець шvнає таних понлонни

нів. Бог є дух, а ті, що будуть Йому понлонятися, по
винні нланлтисл в дусі й правді >> (Ів. 4,23-24). 
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Набожність до Христового Серця була вельми люба 

дорога нашому народові. Церква встановила навіть 

окремий прааник, ананий як nрааник Христа Чолові

колюбця. Упродовж місяця червня був похвальний ави

чай відправляти окремі молебні. З-під пера кращих пІ
снеписців вийшли тексти відповідних Богослужб, а в 

тому Акафіст до Серця Христового. Можна навіть нині 

скааати, що в тих містах і селах, чи радше в тих части

нах нашої церковної провінції, де було почитання Хри

стового Серця, до нині міцніше стоять католицькі пере

конання народу та неnохитна вірність святій Церкві й 

Христовому Намісникові на вемлі. 

3 любов'ю до Пресвптого Серця нероалучно :зв'явана 
є любов до Пресвятої Богородиці, тієї скорбної і страж

дальної Матері, на якій сповнилось пророцтво правед

ного Симеона: << Тво в серце nроб' в меч ». Бо ж nід хре
стом свого Сина Пречиста Діва перенесла більше тер

пінь, як терпіння всіх людей на вемлі. Равом в Христом 

вона состраждала ва спасіння людей і своїм серцем най

краще вроаумїла любов Пресвптого Серця свого Ронп'я

того Сина. 

Заохочені словами самого Спасителя: << Прийдіть до 

мене всі струджені й обтяжені, а я вас успо:кою » - від

даємо себе вповні Пресвптому Христовому Серцю. Від

давмо Йому всі дочасні й вічні потреби нашого народу, 
віддаємо Йому наші родини і нашу молодь, віддаємо 
Йому всі наші сnраведливі змагання аа волю і кращу 
долю нашого Народу і :кличемо: Слава Божеетвешюму 

Серцю, що дає нам спасіння, йому честь і по:клін на 

віки вічні. Амінь. 



о. Дионісій Ляхович, ЧСВВ 

З НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННН СВ. ДУХА 

(Рим. 5,1-10) 

<< НАДІЯ НЕ ЗАСОРОМИТЬ 1> 

<< Надія ж не засоромить, бо любов Божа влита в 

серця наші Святим Духом, що даний нам>). Ми спасе

мося Христом Ісусом від гніву, бо сам << Бог поназав 
свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, :коли 

ми ще були грішиннами >) (Рм. 5,5,8). <<Ми оправдані 
Його :кров'ю >)І 

Це слова повні потіхи, що виливаються зі серця св. 

Апостола Народів, :коли він пише свого листа до Рим

лян. Джерелом цієї радости-nотіхи 6 надія., що зроджу

ється в наших серцях, а вона 6 даром Святого Духа. 

Надія, дана нам завдя:ки смерті й воскресінню Ісуса 

Христа, завдяни Його :крові. Отож, говорить Аnостол 
Пав.тю: <<оправдані його :кров'ю, ми спасемося від гніву>). 

Дорогі в Христі брати і сестри І Сьогоднішня наша 

проповідь торнається основної теми нашого християн

СЬІ-юго життя тобто НАДІ!. Під словом <<надія>) ми, 
християни, розуміємо сnодівания майбутніх дібр, вічного 

життя, що його з трудом осягається. Надія - слово 

коротеньне, але значенням своїм воно велике, бо від 

нього в велиній мірі залежить наше туземне й майбутнє 

щастя. Людина не в силі жити без надії, бо вона в од

ним з основних складнипів людсьного життя. Вона тво

рить її психологічну й духовну підбудівку. Rоли лю

дина втрачає надію, то життя вже не 6 життям, але роз

nачем. Тому, коли люди тратять надію на Господа Бога, 
намагаються заступити іі іншими надіями, здебільша 
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фальшивими, яні розпадаються-рознладаються а бігом 

життя, а бігом історіі. 3 утратою надії на Господа Бога, 
люди починають жити утопіями. Вони тоді нонладають 

свою надію, своє уповання, на<< прогрес>> науки й техні

ки, на суспільність беа клас, на гонку озброєнь та на 
ім подібні туаемні вартості, що сьогодні є, а завтра іх 

нема. Однак, історія народів нас учить, що тані туаемні 

надії - це утопії, яні розбиваються в порох, а смерть 

ставить на все свою остаточну печать. 

Отож, людська історія нам показує й доказує, що 

не можна жити беа надії, бо вона є доконечним складни

ком життя народів. Якщо надія є правдива, то вона 

дає сенс історіі й людському існуванню та стає міцним 

рушієм в особистому житті людини. 3 надією в серці 

можна найтяжче горе зносити, перемагати навіть най

більші труднощі, а навіть віддати життя аа піднеслі 

ідеали. 

Якщо надія ваймає таке важливе місце в нашому 

житті, то nригляньмося, як її нам представляє христи

янське вчення. 

Насамперед бачимо, що надія ваймає дуже важливе 

місце в історіі спасіння людського роду. Історія Обра

ного Народу кронувала-здійснювалась під ананом надії, 

під знаменом обітниці майбутніх благ, месіянських ча

сів. Бог Ізраїля - це Бог обітниці. Ця надія не осно

вувалась на якійсь фіксідеі, на якійсь вигадці-утопіі, 

але була побудована на історичному фанті, на могутнім 

визволенні а Єгипетської неволі. Ця надія полягала в 

переконанні, що Бог nровадить історією Обраного На

роду. Посідати Бога означало для Божого Народу мати 

запевнену щасливу майбутність, а це nроявлялося в 

визволенні народу від рабства, в посіданні обіцяної 

землі, в охороні від ворогів, в перемозі nраведного. 

Ця надія, ян про це навчали пророки, - полягала 

у вірності Господнім Заповітам. За невірність спадала 

на народ кара Божа. Але й тоді, навіть у часі кари, 
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:коли вибраний народ перебував на вигнанні, він на

діявся на кращу долю. Неволя, властиво, ставала для 

обраного народу нагодою для очищення надії а чисто 

туае:мних сподівань. 

Остаточно, Божа обітниця здійснилася а приходом 

Спасителя. Ось як іі нам представляє святий Апостол 

Павло: << Ми вам звіщаємо ту обітницю, що була зроб
лена батькам нашим. Бог іі здійснив нам, їхнім дітям, 

воснресивши Ісуса>> (Ді. 13,32-33). А на іншому місці 
Апостольських Діянь він говорить, що дар Святого Духа 

є запевненням здійснення обітниці. << Ісус, вознесений 

Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого 

Духа й вилив його: ось воно те, що ви бачите й чуєте >> 
(Ді. 2,33). Отак, мої дорогі, основа християнської надії 
побудована на << паріжнім камені >> - на Христі Ісусі 

і на аісланні Святого Духа.. Цю правду підкреслює ни

нішнє апостольське читання: << Надія ж не засоромить, 
бо любов Бога вJПІта в серця наші Святим Духом, що 

нам даний>>. А ця надія була приготована тим, що Хри

стос умер аа нас, коли ми ще були грішниками: << Ми 
його кров'ю оправдані>>. 

Ось, Дорогі в Христі брати і сестри, основа нашої 

християнської надії, яка ніколи не вмирає: кров, про

лита аа нас - воскресіння Христове, дар Святого Духа, 

влити й у серця наші. 

Воскресіння і Зіслання Святого Духа є початком 

нового життя. Христос в тим <<братом первородним між 

багатьма братами >> (Рм. 8,29). Його перемога в нашою 
nеремогою та здійсненням незмінної Божої обітниці і 

початком нової ери не тільки для поодиноких християн, 

для Церкви, але також для цілого світу і для історіі 
людства, що прагне повного аавершеІПІя в Христі під 

час другого Його приходу. Так нас навчав також Дру
гий Ватиканський Собор, у Конституції про Церкву: 
<< Це оновлеЮІя, що обіцяне нам вже почалось у Христі, 
продовжається у Зісла:нні Святого Духа та через нього 
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тривав в Церкві, в якій через віру пізнаємо сенс на

шого туземиого жит1я, з надією майбутніх благ та здій

снювмо наше спасіІПІя ... Разом з людиною цілий світ, 

що тісно злучений з людиною та в ній доходить до своєї 

мети, буде досконало об'єднаний у Христі>) (Rонст. про 

Церкву, 48). Ми сильно переконані і знаємо з історіі 

спасіння людського роду, що Бог додержує своїх обіт

ниць. Каже св. Павло: <<Держімо непохитне визнаваJПІя 

надії, бо той, хто обіцяв, вірний>) (Єв. 10,23). І сам Го

сподь Ісус нас запевняв, <<що нічого немає неможли

вого в Бога >) (Лк. 1 ,37) і Він може сповнити те, що при

обіцяв. 

Далі, присутність сили Святого Духа в житті лю

дини, що дав також поштовх людству й світові до оста

точного здійснення Божої обітниці в есхатологічних, 

тобто в майбутніх часах, сприяв християнському жит

тю до постійного чування і рівночасно подав ключ до 

розуміння тайни терпінь, що спіткають одиниці й цілі 

спільноти. 

Так, дорогі І Християнська надія не боїться терпінь 

чи навіть переслідувань. Християнин знає, що надія 

зроджується на хресті. В пролиттю крови він добачає 

початок надії. Христовий хрест - це знамено спасін· 

ня для тих усіх, що терплять. В Христі розп'ятому 

добачаємо Божу майбутність, обітницю на нове життя. 

Надія, яка не є побудована на крові і на хресті Хри

стовім, - це фантазія-утопія, подібна до людського 

мріяння про виключний туземний добробут і рай на 

землі. 

Такі та їм подібні думки випливають з роздумуван

ня над історією спасіння людського роду. Вони спи

раються не на людських вигадках, але на слові Божому, 

що записане в Святім Писанні. 

А тепер насувається питання: Як же ж нам жити 

в нашому щоденному житті ? Знавмо з катехизму, що 

надія - це дар Божий і належить до трьох богослов-
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сьних чеснот, разQм з вірою і любов'ю. Звідси-то не 

слід відонремлювати надії від віри, ані від любови. 

Насамnеред надію виnереджає віра в Госnода Бога, 

віра в Ісуса Христа, в Святого Духа. Без віри, тобто 

без знання християнської науки, надія була б nодіб

ною до безnідставного мріяння. Віра в Христа, в Його 
воrнресіння заnевняє надію. А надія, зі свого боку, 

m-Ішвляє віру, робить іі діючою, отворлє .ій широкий 

горизонт життя, бо без надії віра стає сухою, нечиююю. 

Якщо віра й надія ідуть разом з християнським жит

тям, ян nовний акт довіряиня Божій всемогутності, то 

вони стають незрозумілими, якщо з ними не буде злу

чена також любов, що є повною відданістю людини Бо

гові й ближнім. Якраз любов nоширює nоле надії, з 

чисто особистого ставлення до церковної, і навіть ко

смічної площини, бо все - людство і вселенна стрє

мить до повного завершення в Христі Ісусі. Тому на

дія через любов не є тільки нашою надією, але надією 

цілого світу, сенсом всієї людсьної історіі. 

Мої дорогі! Залишається нам сказати ще одну важ

ливу nравду відносно надії, а саме, що іі духовна сила 

проявляється на особливший лад у годині смерти. Тим 

часом як усі інші туземні надії вмирають з людиною, 

:ми певні, що зі смертю не кінчається життя, а навnаки, 

те, що :ми з трудом та з терпінням осягнули за житrя, 

вдосконалюється в nотойбічнім житті, властиво nочина

ється нове життя. Тому християнська душа, хоч має 

обов' язок дбати про дочасний добробут одиниць і сnіль

нот, нічого однак не абсолютизує, завжди йде вnеред, 

шунаючи за кращими вартостями, завжди в мандрівці 

та в очікуванні сnовнення Божої обітниці. 1\рім того, 

людина ніколи не відчуває такої великої nотреби злу

читися з кимсь, як у годині смерти. А тут Христос, 

неначе той Молодий, nриходить по свою улюблену. 

Так-ото, людина не робить сама того nреважливого жит
тєвого nереходу, а є Хтось із нею, тобто Той, що пер-
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ший зробив цей перехід на хресті, нажучи: <<Отче, в 

твої руки віддаю духа мого >>. Він перший, а ва ним сту
паємо і ми. << Він бо первородпий в-поміж багатьох бра
тів >>, - як нас запевняє Апостол Народів. 

Отож, надія - це відзнака правдивих християн, які 

не сумують ва померлими, <<як інші, що не мають на· 

діі>> (1 Сл. 4,13), але яні << зреклися нечестя та гріш
них бажань цього світу, живуть тверезо, праведно і 

благочестиво, чекаючи блажеююї надії і славного з'яв

лення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа >> 
(Тит, 2,12-13). 

Дорогі в Христі І Для нашої потіхи та для в росту 

нашої надії, повторяємо слова нинішнього апостольсько

го читання: << Надія ж нас не ва соромить, бо любов Бога 
влита в серця наші Святим Духом ... Христос бо, тоді 

ян ми були ще безсилі у свою пору, помер ва безбож

них ... Отож, оправдані Його нров 'ю, ми спасемося ним 
від гніву ... >>. Амінь. 



о. Софрон Myдpuu, ЧСВВ 

4 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ 3ІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Рим. 6,18-23) 

ГРІХ І ПРАВЕДНІСТЬ 

<< Браття І Звільнившися від гріха, ви стали слугами 

праведности >> (Рим. 6,18-23). Ось апостольське повчан

ня нинішньої неділі. Слідом ва тим нам потрібно васта

новитися: Що це гріх, а що праведність? 

Дорогі в Христі бра'І'И і сестри І Людська душа -
І~е арена дивної боротьби. Хоч відчуваємо в собі нестрим

ні пориви у бевконечність, до щастя, до правди, до добра 

і нраси - то рівночасно відчуваємо у нашій душі не

стримні пориви в вовсім протилежний бік, у сферу вла. 

В наслідок цього у нашій душі виникає боротьба, тер

вання, дисонанс. І це душевне роздвоєння таке вагальне 

і повсякчасне явище, що на нього вкавують всі люди 

вже від самих початків свого існування. В тому самому 

часі нол.и ми подивллємо недосяжні шпилі добра, на 

нрон перед нами відкривається беводня - пропасть зла. 

Пона, оез огляду на всю свою погань, манить нас до себе 
запашними покусами повірного щастя. Відвічний ворог 

нашого щастя, диявол, крутиться довкруги нас, вама

нює наші змисли і волю, щоб упоіти нас хвилевою ров

нішшю, щастям недовволеного вчинку, і так відібрати 
нам споній та мир душі, а опісля кинути нас на поталу 
грижі сумління. 

Бог створив нас до бевконечного щастя, до вічного 
mиття в ньому. Тепер, живучи тут на вемлі, вдійснювмо 

І-южний особисто наш час проби: чи ми хочемо Бога 

нашого Творця, чи бажаємо осягнути наше вічне ж:ит-
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тя і перебування а Ним і в Ньому, зберігаючи його за

кони, сповняючи його святу волю, творячи добро та 

уникаючи зло. Вічного життя в Боаі не осягнуть всі 

ті, що входять в пропасть морального зла, що топчуть 

Божий аакон і його спяту волю, що творять гріх. ХоЧ 

сьогодні говорити про гріх це річ не модна. Його аа
масковується ріаними чорними словами, називаючи гріх 

уломністю природи, недоліком, помилкою, недотягнен

ням темпераменту і т .д., щоби тільки не наавати його 

властивим йому іменем. Нині гріх прибирається у ріані 

види штуки, роавиток і аабав, щоби тільки не пока

аати його властивої ганьби, сорому і бруду. Даймо йому 

ім'я всякого ала і підлоти, наавім його катом людських 

душ, язвою землі, брамою пекла, то ще не все про нього 

СКаїRеМО. 

Що ж отже є гріх, якого маємо стерегтись, якого 

маємо уникати як прокааи і ідовитоі години, від якого 

маємо авільнитися. 

Гр іх - перш аа все - це для нас велика аагадка і 

тайна, бо щоб належно зроауміти, що це є гріх, треба 

було б як слід пізнати найперше Бога. Бо гріх - це 

зрада любови Бога. Гріх - це надужиття волі, спро

тив моральному приказові нашого роауму, скривлення 

душі й аневага Бога. У грісі бачимо добро, а йдемо за 

алом. Грішник практично наперечує Бога. <<Вся мераота 

Господеві осоружна, і не люба тим, які його страха

ються. Це він від первоначала створив чоловіка і ли

шив його в руці свого власного рішення ... Перед то

бою він поставив вогонь і воду: куди лиш аахочеш, туди 

протягнеш свою руку. Ось, перед людьми - і життя 

і смерть: що бажає, те йому дасться>> (Сир. 15,13-17). 
Тут висловлюється про свобідний вибір людина між 

добром і ajJOM біблійний мудрець. 

А св. Апостол Яків каже: <<Кожний спокушається 

своєю власною пожадливістю, яка його притягає і аво

дить. А потім пожадливість, аавагітнівши, породжує 
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гріх; гріх же, адій~нений, - породжує смерть>> (Яків, 

'1 ,14-16). 
Христос ще більше вираано підкреслює, коли каже: 

<< Істинно, істинно кажу вам: Коли хто гріх чинить -
гріха невольник >> (Лк. 8,34). << Хто чинить гріх - G 

сином диявола>>. << Чи ж не анаєте, що неправедні Цар

ства Божого не успадкують? Не обманюйте себе! Ані 

розпусники, ані ідолоnоклонники, ані роагнуадані, ані 

чужоложники, ані алодіі, ані зажерливі, ані п'яниці, 

ані алоріки, ані грабіжники - царства Божого не успад

нують >> - папоминав св. АпостоJІ Павло. Не думаймо, 

що гріх - це якесь абстрантне ало, десь далено поаа 

нами. Ні! Зло гріха є в нас самих, у арапеній перво

родним гріхом людсьній природі. Його сподіювмо сніль
ни рааів свідомо і добровільно противимосн Божій BOJii 

і його ванонам виnисаним в нашому умі й серці. Від 

гріховности й гріха ми не маємо сили авільнитися, осво

бодитисл беа Божої інтервенції, nомочі й благодаті. 

Був час в історіі спасіння, коли на нашій планеті поміж 

.людьми у людському виді й природі явився сам Бого

чоловін - Христос-Спаситель в усьому нам подібний 

онрім гріха. Він єдиний Найвищий і найсильніший Во

лодар всесвіту освободив нас в неволі гріха і наставив 

на сJІужіння праведності, правді й життю. Він нас так 

полюбив, що віддав себе на страждання, муну і смерть, 

щоб нам дарувати спасіння і свободу дітей Божих. Для 

нашого особистого оснободження і звільнення а гріха 

Христос - Бог установив небесну, надприролну купіль 
св. Хрищшшя, св. Тайну Покаяння - Сповіді, щоб та

юtм чином зробити нас спосібними до служіння пра

ведності. 

Що ж це праведність? Праведність людини - це ре
флекс доброти й ніжности Бога, це печать вт іленого 
Слова на людській природі напрямлена до синівського 
відношення людини до свого творця. Праведність ста
новить суттєвий елемент людсьноі природи. Але тому, 
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що людська природа була аранена гріхами Прародичів 

і особистими, у ній часто беруть верх аtресивні інстинкти, 

холодна раціональність і вираховання себелюбетва та 

замкнення себе для Бога і ближніх. Людина, яка не 

має в собі любови, пошани й почитання для того, хто 

іі перевища є, людина яка не аворушується й не спів

чуває подібному собі створінню, є нелюдською люди

ною, є чимсь потворним, неприродним, саме через відсут

ність праведности і через наявність гріха. 

Тому Бог об'явив нам свою nраведність стаючись у 

всьому нам подібним, окрім гріха. <<Божа благодать з'я

вилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, арік

шися нечестя та грішних бажань цього світу, жили 

тверезо, праведно і бJІагочестиво в нинішньому віці, 

чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого 

Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе 

самого, щоб викупити нас від всякого беззаконня та 

щоб очистити собі народ, що був би його власний, рев

ний до добрих діл>> (Тит 2,11-14). 
Праведність Божа до людей, вимагає в свою чергу 

nраведности людШІи до Бога. Вона зобов' яаує людину 

до дитинного послуху Богові, до вірности і любови су

проти нього. Вона спонукує людину жити правдою, 

справедливістю й милосердям. <<Ось чого Господь, Бог 

Твій, вимагає від тебе, як не того, щоб ти боявся Го

спода, Бога Твого, ходив усіма його дорогами, і слу

жив Господеві, Богові твоєму усім твоїм серцем і всією 

твоєю душею, додержуючи заповідей Господа та його 

установ >>, - аак~"Іикає нас пророк в книзі Второаак01mя 

(Втор. 11,12). Не може бути справжньої праведности, 

де панує себелюбетво, де є гонитва аа власною нажи

вою, вдовіллям зі шкодою для своіх ближніх. Людина 

nраведна - навпаки, повна самозречення, відкрита до 

спілкування з Богом і ближніми в любові й жертві для 

добра і більшої nрослави свого Творця. Така правед

ність це найкраще по читання Бога духом і правдою. 
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Навчає пророк _Ісая, що правдива праведність це: 

<< найдани несправедливости розбити, пута нормиги роз
в' язати, пригноблених на волю випустити, но жне ярмо 

аламати, а голодним своїм хлібом поділитись, увести до 

хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути 

його, від брата свого не ховатись >> ( Іс. 58,6-8). 
Християнсьна побожність і праведність це щось ба

гато більше, як авичайні релігійні прантини. Вона бо 

сутність нового створіння в Бозі через Христа і діmmя 

Св. Духа. Праведність - це дар св. Духа, який вима

гає постійного амагання про те, щоб освободжуватися 

все більше і більше іа сітей гріховних пристрастей, па

м'ятаючи про те, <<що всі, що побожно хочуть жити у 

Христі Ісусі, будуть переслідувані >> (2 Тим 3,12). << За 
останніх днів- наже Апостол Павло -настануть сирут

ні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозу

мілі, горді, наклеmrики, батьнам непонірні, невдячні, 

безбожні, без любови, непримирливі, осудливі, розбе

щені, жорстоні, недобролюбні, арадні, нахабні, більш 

розношолюбні, ніж боголюбні, - мають бо сповид по

божности, сили ж іі зреклися. І тих цурайтеся!>> (ІІ 

Тим 3,1-5). Тому, дорогі в Христі брати і сестри, св. 

Апостол Петро наназу є всім нам: << донладіть усі ваші 
старання і зрощуйте у вашій вірі чесноту, а в чесноті 

пізнання, у пізнанні - стриманість, у стриманості тер

пеливість, у терпеливості - побожність, у побожності 

братолюбство, в братолюбстві загальну любов>> (11 Пт. 
1,5-7). Тоді ми звільнимося від гріха і станемо слугами 
праведности. Амінь. 



Блаженніший Мирослав 

5 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ 3ІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Рим. 10,1-10) 

'УМОВИ СПАСІННЯ 

1) Міцне бажання спастися. 2) Постійна молитва до 

Господа Бога. 

Своїми страждаШІями й хресною смертю Ісус · Хри
стос віднупив нас, надолуживши небесному Отцеві аа 

гріх первородпий і ва наші власні гріхи. Тож заради 

Його хресної смРрти ми спасаємось у купелі Хрищен
ня, як про це каже св. ап. Павло: << Ви поховані з Ним 
fІсус-Христом) у хрищенні, з Ним разом ви також во

скресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мер
твих. І вас, що були мертві гріхами і вашим необрізан

ням тілесним - Він оживив вас іа Ним, простивши нам 

усі nровини. Він знищив розписку, що була проти нас, 

що нас осуджувала, разом із приписами; Він зробив іі 

нечинною, прибивши до хреста>> (Rол. 2,11-14). Але 

своєю спасеШІою смертю Христос ще не поставив нас 

у Царстві Небесному: Він відчинив нам лише двері, 

досі зачинені первородним гріхом, а нам валишив зав

дання добиватися до нього, як про це говорить євая

гелист: << Від часів Йоава Христителя й по сьогодні 
Царство Небесне адобувається силою; і ті, що вжива

ють силу, силоміць його беруть>> (Мт. 11,12). Отже, на
шим завданням тут на землі є здобувати собі Царство 

Небесне, а з ним - злуку а нашим Богом Творцем і 

щасливе життя а Ним і в Ньому. Що ж Спаситель ро

зуміє під тим <<зусиллям>>? Ним є боротьба проти трьох 
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ворогів нашого спасіння, які постійно ставлять нам пе

решкоди на нашій дорові до Бога. Ними є: вемні добра, 

тані милі кожному в нас, що зваблюють нас до себе. 

Вони відповідають нашій природі, вона бо також увята 

в вемлі, і до всього, що вемне. Тому, що вони сильно 

впливають на нашу вмпслову природу - вони дуже 

небезпечні, бо спонукують нас до гріхів. Другим на

шим ворогом є ми самі, тобто наша, первородним грі

хом ввихнена й до влого схильна nрирода - ті сильні 

схильності, пристрасті й nобажання, яні домагаються 

свого вадоволеІШя. Третім ворогом нашого сnасіння є 

наш відвічний ворог диявол, перед яким остерігає нас 

св. ап. Петротаними словами:<< Будьте твереві й уважні! 

Противник ваш, диявол, ходить кругом вас, як лев ре

вучий, шукаючи, кого б пожерти. Противтесь йому, 

сильні вірою, знаючи, що таких самих страждань зав

нають і брати ваші скрівь по світі>) (І Пт. 5,8с). 

Проти того могутнього ворога - диявола - сатани, 

боровся наш Сnаситель, Ісус Христос, і своєю смертю 

знищив його силу, а нас вивволив в його влади. Про 

це читавмо в листі до Євреїв: « А що діти бу ли учасци
нами тіла й крови, то й Він nодібно участь у тому брав, 

щоб смертю анищити того, хто мав владу смерти, тобто 

динвола, і визволити тих, що іх страх смерти все три

мав у рабстві>) (Євр. 2,14). 3 того часу диявол не може 
нам нічого вробити, хіба, що самі добровільно відда

ємось йому в руки, перестуnаючи ваповідь Божу й до

пускаючись важкого гріха. Господь, крім того, дає нам 

ломіжну руку й nроти ще одного ворога нашого сnасін

ня- nроти світу та його вемних дібр. Він влучив в ІЮЖ

ним добром, з кожною річчю, яка приносить нам грі

ховну розкіш, певного роду 'І'ерпіння. Так, що коли 

ми введені уявним добром, яке вона нам обіцяє, в тією 

каnлипою розкоші, яну вона нам nриносить, мусимо 

пити повну чашу терпіШІя та прикростей. Цим нам при

гадує, що нашим привначепням є не вемля, але небо 
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й тільки в небі, тобто в злуці а Богом, анайдемо те ща

стя, аа яким ціле життя шукаємо й ніколи на землі анай

ти не можемо. Чому воно так? Відповідав .нам св. Ав

густин ось якими словами: << Сотворив Ти мене для себе, 

Господи, і неспокійне МО6 серце, аж ДОКИ не спочине 
в Тобі >>. Наше серце не можуть аадоволити земні, не

досконалі, проминаючі добра, а лише Господь Бог -
безконечне й вічне добро. 

Та ще залишається останній ворог нашого спасіння, 

тобто ми самі: наша людська, первородним гріхом звих

нена природа, схильна до злого. Проти неі боротись і 

nідбивати під Божий закон доручає нам Ісус Христос, 

і це є нашим служінням Богові на землі. Господь хоче, 

щоб ми безустанною боротьбою nідбивали нашу nри

роду, тобто іі злі схильності, пристрасті й неупорядно

вані жадання, під провід нашого, вірою nросвічеиого, 

розуму. Творець бажає собі, щоб ми тією невnИШІою 

боротьбою nроти себе самих nривели нашу nрироду до 

того стану, в якому вона була перед первородним грі

хом, тобто вийшла з рук Творця в нашому сотвореШІі. 

ПривернеЮІя тієї контролі розуму над нашими схиль

ностями й nристрастями вимагає від нас Госnодь Бог, 

тому, що такою nовиШІа бути людина. Вона має ро

аум і свобідну волю, тож, ЯR розумна істота, nовинна 

нермунатись розумом, а не віддавати провід своїм при

страстям. Такими засобами, які уможливлюють нам кон

тролю розуму над нашим тілом, є піст або самовідречен

ня й молитва. 

1. Піст-самозречення. 3 власного }Jосвіду знаємо, що 
наше тіло, чи nак наша nрирода, багато легше підко

ряє'l·ься розумові, коли вона умертвлена. Ії можемо по
рівняти до вогню: коли ми не даємо йому багато паль

ного матеріялу -він слабкий і його можна дуже легко 

згасити. Rоли ж дамо йому забагато пального, він стає 

таким сильним, що ми вже не спроможні його контро

лювати. Подібно справа мається а нашим тілом, а на-
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шою природою. Ко~и ій надто догоджувмо, даємо ій все 

те, чого вона собі бажав, вона згодом стане таною силь

ною, що не тільни не буде нас слухати, але, навпаки, 

буде нам приназувати І Коли ж будемо іі умертвлювати, 

відмовляти надмір їжі чи ті речі, що ій справляють роз

ніш, вона до певної міри внемощів і хоч-не-хоч nіДRо

риться проводові нашого розуму. Під цим оглядом бе

рімо собі приклад із християн перших ві:ків: вони вжи

вали рівних засобів, щоб приборнувати своє тіло й при

мушувати його до послуху. Вови постили, проводили 

довгі години на молитві, ставали опівночі на молитву, 

тому й не диво, що ставали святими людьми. Сам Ісус 

Христос вназує нам на нонечність посту й молитви, бо 

пішов Він на пустиню і там перебував 40 днів і 40 ночей 
на пості й молитві. Багато святих наслідувало Його 
принлад і підбивало сво в вперте тіло під владу розуму, 

проевіченого вірою. 

Церква свята, що в установи Христа Господа в на

шою учительною і провідкицею життя, вназув нам на 

ті аскетичні васоби, що приборкують наше тіло. Вона 

заохочує нас, щоб ми, принаймні у часі nосту, відмов

ляли собі дечого, а протягом Велиного Посту й Пили

лівни в середи й п'ятниці- м'ясних страв. А нрім того, 

чотири рази до року: в Навечір'я Рівдва й Богоявлін

ня, в перший понеділок Посту й Белину П'ятницю -
навіть молочних страв і яєць. Свята Церква, ян досвід

чена вчительна боговгодного життя, радить деноли нам 

собі відмовляти страв, яні нам дуже смакують, заради 

нашого власного здоров'я; танож радить бути помірно

ваними в їжі, дотримуючись тієї засади, що наже: <<Ми 

їмо, щоб жити, а не живемо, щоб істи І >> 
2. Ще одним засобом у боротьбі проти ворогів нашого 

cпaciJrnя є молитва. Ми самі знаємо з власного досвіду, 
якими слабкими й немічними ми є. А в другого бону, 

яним могутнім та небезпечним є <<світ>>, у яному жи

вемо, і яні вимоги ставить нам Божий ванон, щоб ми 
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його, згідно а Божою волею, сповнили. Здані на наші 

сили ми цього зробити не зможемо. Тому, щоб ми могли 

жити життям гідним людини і осягнути мету, до якої 

нас nризначив Творець, нам дуже потрібно помочі все

могутнього Господа Бога. Людина, вже від самого nо

чатку свого існування, відчував цю потребу й тому шу

кав аа кимсь могутнішим від себе, кого б могла nочи

тати й у чиї руки могла б скласти свою віру й надію 

на поміч. Таку потребу відчували й апостоли, тому nро

сили Сnасителя: << Госnоди, навчи нас молитися, як і 

Йоан навчав своіх учнів>> (Ли. 11,1). Ісус сnовнив іхнв 
бажання, одночасно запевнивши, що вислухав їхні мо

литви й сnовнить іх, про що-небудь вони б Його про
сили: << Направду, направду кажу вам: "Чого б ви тіль
ки nросили в Отця, Він дасть вам у мов ім'я. В ім'я мов 

ви досі не просили нічого. Просіте ж і ви одержите, 

щоб радощів ваших було вщерть >> (Йо. 16,23). Або на 
іншому місці: << Просіть, і дасться вам; шукайте, і знай

дете; стукай1·е, і відчинять вам. Кожний бо, хто про

сить, одержує; хто стукав, тому відчиняють >> (Мт. 7,7). 
Та й внову: <<І все, чого nроситимете в молитві а вірою, 

одержите>> (М1·. 21,22; Мр. 11,24). 
Дивним є однак те, що люди в потребі й біді не ввер

таються до Госnода Бога, а єдино ж Він може ім доnо

могти. Найnерше тому, що Він всемогутній: для Нього 

нема нічого неможливого, як цього навчає псалом 113: 
<< Наш Бог на небі, усе, що захотів, Він створив >> (Пс. 

113,3). А то й сам Ісус Христос навчав цієї самої прав
ди: << У людей це неможливо, але не в Бога; в Бога бо 
все можливо >> (Мр. 10,27; Мт. 19,24). Rрім того, Го

сподь Бог, наш небесний Батько, любить кожного а 

нас бевмежною любов'ю, і нічого іншого не бажав, як 

нашого добра, нашого щастя. Під цим оглядом Він по

рівнює свою любов ів людською любов'ю, кажучи: <<Чи 

є між вами хтось таний, що коли син попросить у нього 

хліба, дасть йому камінь ? Або коли попросить риби, 
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йому дасть гадюку? Тож, коли ви, алі бувши, вмієте да

вати дітям вашим Добрі дари, оскільки більше Отець 

ваш небесний дасть дари тим, які його nросять>> (:Мт. 

7,11). А щоби ще більше вnевняти нас про свою nоміч 
та свою безмежну любов до нас, Він nорівнює свою Божу 

~'lюбов до нас а найбільшою любов'ю ананою на землі, 

тобто а любов'ю матері до свого немовляти, коли каже: 

<< Невже ж мати забуде своє немовля? Не матиме жалю 

до сина свого лона ? Та хоч вона і забула б, то я тебе 

не забуду І >> (Іс. 49,15). 
Тож коли хочемо сnастися, борімся аусильно а во

рогами нашого сnасіння, уживаючи тих засобів, на які 

вказав нам Ісус Христос своїм навчанням і своїм nри

кладом. Слухаймо Церкву святу, що іі нашою вчитель

ною і nровідницею життя зробив наш Спаситель. А nе

редусім молімось, молімось усильно й nостійно, а ві

рою на Боже милосердя, бо такій молитві Господь Бог 

не зможе опертися і напевно нас вислухав! 



Авп. Мирослав Марусин 

6 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ 3ІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Рим. 12,6-14) 

ЖИТТЯ ХРИСТИЯН - БАГАТЕ ЧЕСНОТАМИ 

Дорогі Браття і Сестри І Ми слухали нині читання 

з листа святого апостола Павла до Римлян. Послання 

до Римлян своєю глибиною посідає перше місце ~іж 

Павловими листами. В ньому Апостол висвітлює взаєми

ни між вірою і законом, між природою та благодаттю. 

Павло викладав конечність віри для оправдання перед 

Богом. 

Святий Павло давно мав намір прийти до Риму, але, 

як сам він каже, йому все щось ставало на перешкоді. 

Нарешті під кінець третьої апостольської подорожі у 

57-му році задумав він нести світло Христової науки 

на Захід. Мав він на думці з Риму продістатись аж до 

Еспанії, несучи Христову проповідь і вченим і невче

ним. Його апостольська ревність не знала Інших меж, 
хіба що границі тодішнього світу. 

V дванадцятій г~Іаві листа до Римлян Пав.Іо гово

рить про життя християн. Вони мають бути живою жерт

вою, привмною Богові. Їм не вільно вподібнюватися 
до цього світу. Християни в одне таінственне Христове 

тіло. Бо ян в одному 1 ілі маємо багато членів, а.ле всі 

члени не виконують ту саму роботу, отак і християни 

є одне тіло в Христі, один одному член. Те таінстnенне 

Христове тіло є багате чеснотами. 

Апостол проповідує передусім покору та любов у 

християнській спільноті. Духовні дари, дані Богом, в 
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на життя і на розвиток Церкви. Вони є різні, але іх 

треба уживати рівномірно: в дусі служіння, покори 
та шляхетної настанови. Про ці надзвичайні дари го

ворить Апостол танож в листі до Rорінтян: << Щодо ду

ховних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них не 

знали ... 6 між дарами рівниця, але Дух той самий; різ
ниця є теж між служіІШям, але Господь той самий. Різ

ниця є і між ділами, але Бог той самий, який усе в усіх 

робить. Кожному дається вияв Духа на спільну ко

ристь. Одному бо дається через Духа слово мудрости; 

іншому вгідно з тим самим Духом, слово внання; ін

шому віра в тім самім Дусі; іншому дар зцілення в тім 

єдинім Дусі; іншому сила творити чуда; іншому дар 

пророкування; іншому розпізнавання духів, іншому різ

ні мови, іншому ж тлумачення мов. А все це чинить 

один і той же Дух, що розподілює кожному, як він хо

че>> (1 Rop. 12,1-11). 
Апостол говорить про дар пророкування, бо мова 

пророка зворушувала серця слухачів, розсівала сумні

ви, будила совість зі сну. Пророк приносив народові 

слово Боже, проповідував іменем Господнім, скршляв 

віру в народі. 

Інші дари представляє Апостол один по одному і 

повчає віруючих: Хто має дар сJІужіння, нехай слу

жить; хто навчання - нехай навчає; хто напоумлен

ня - нехай напоумлю61 Але вершком дарів для Апо

стола 6 любов. Заповідь любови є чейже найвища в За
Іюні, вона містить у собі всі заповіді та увесь 3акон. 

Християнська JІюбов 6 душею кожного служіння, яке 
ми чинимо в користь нашого ближнього. Тому то каже 

Апостол: Любов нехай буде нелицемірна; ненавидівши 
ЗJІо, приставайте до добра. Любіть один одного брат

ньою любов'ю. Пошаною один одного випереджайте. 

В ревності не будьте ліниві, духом горіть, Господеві 
служіть; веселі в над в, в горі терпеливі, в молитві ви
тривалі; святих у потребах спомагайте і дбайте про 
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гостинність. А.'Іе на тому Апостол не вакінчув. Він бо 

пам'ятав слова Христові: Ви чули, що було сказано: 

Люби ближнього свого й ненавидь свого ворога. А я 

кажу вам: Любіть ворогів ваших і моліться ва тих, що 

гонять вас; таним чином станете синами Отця вашого·, 

що на небі, я:кий велить своєму сонцю сходити на влих 

і на добрих і посилав дощ на ниви ,праведних і непра

ведних. Бо :коли ви любите тих, що вас люблять, то яна 

вам нагорода ва це? Хіба не те саме і митарі роблять? 

І :коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичай

ного чините? Хіба не те саме й погани роблять? Тож 

будьте дос:коналі, ян Отець ваш небесний дос:коналий. 

Християнсь:ка любов не смів тому обмежуватись тіль

ни до братів у вірі, але вона мав переходити усі мещ.і 

нашого людського думання і охоплювати також наших 

ворогів. Апостол :каже тому: Благословляйте тих, що 

вас гонять; благословляйте, не проклинайте. Не важко 

запримітити в цих словах відгомін нагірної проповіді 

Ісуса Христа. А самі слова про любов до ворогів в най

вищою точною божественної проповіді. Бо вимогу лю

бити ворогів дея:кі боявливо оминають, інші тільки по

дивляють ту чесноту в дале:кої віддалі, а ще інші їі по

борюють та від:кидають і дуже мало в таких, що захо

вують та виконують цю ва повідь Христову. 

А цю заповідь неважко в ви:конати, якщо збагнемо 

ДО глибини волю Божу. Бо навчання r анді спротиву 
бев насилля дехто хотів наблизити до нагірної пропо

віді. Але даремно. (анді мав на думці тільки практич
ний спосіб, ва я:ким с:кривалася тактика у відношенні 

до ворогів. А бути християнином - овначає у всьому 

уподібнитись до Христа. І тому що Христос в вопло

чене Слово Боже, то в своїй людській природі Христос 

на хресті по:кавав найбільше виразно цю божественну 

велич любови до ворогів. Христос не віддавав влом ва 

вло, але ві влого чинив добро, перемінював вло на добро І 

Апостол Павло говорить тому наперед про дари Духа, 
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тоfіто про харизми, . а відтак переходить на тему про 

.пюбов. Бо нашою любов'ю до Бога і до ближнього ми 

відповідаємо на ту безконечну Божу любов, що нею 

Господь полюбив нас як своіх дітей ще тоді, :коли ми 

бу.;ш грішнинами. Власне навіть всі харизми, тобто всі 

дари Духа, не впстарчали б, якщо б не було любови. 

В тшrу переконанні святий Павло співає пісню любови 

в св сІ ему листі до Rорінтян і :каже: Якби я говорив мо

вами :1юдсь:кими й ангельськими, але не мав любови, я 

був Gи немов та мідь бреняча або :кимвал звучний. Якби 

я мав дар пророцтва і відав усі тайни й усе зна:н.ня, і 

ян би я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не 

мав .:1юбови, я був би ніщо. І якби я роздав бідним усе, 

що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не 

мав любови, то я не мав би жадної :користи. Любов -
довготерпелива, любов - лагідна, вона не заздрить, 

~1юбов не чваниться, не надимаєтьсІІ, не бешкетує, не 

шукає свого, не пориваєтьсн до гніву, не задумує зла. 

Вона не тішиться, :коли хтось чинить :кривду, вона радіє 

правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, 

все перетерпить. Любов ніколи не гине. Амінь. 



о. R.ли.м Rорчаtін, ЧСВВ 

7 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Рим. 15,1-7) 

НЕСТИ НЕМОЧІ БЕЗСИЛИХ 

У Старому Завіті Бог собі вибрав один народ, з якого 

мав вийти Спаситель усього людства. Вибравши собі 

один народ, Бог його відопремив від інших, ним опі

:кувався особливітим способом, щоб він став народом 

святим, бо Бог є святий (Втор. 26,16-19). Однак вибра
ний народ проживав посеред інших, щоб ім подавати 

добрий принлад, а в:кінці Спасителя, черев якого всі 

люди могли б спастися. 

Те саме діється й в Новому Завіті: християни -- це 

вибраний Божий народ. Та:к сназав сам Христос: << Я 
вибрав вас від світу ... Не від світу вони (ви), тан само, 
ян і я не від світу. Не молю, Отче, щоб Ти їх взнн від 

світу, лише щоб вберіг їх від лихого ... Як послав Ти 
мене у світ, тан послав і я іх у світ>> (Ів. 17 ,14-18). По
двійне, отже, відношення мають християни: одне до 

Бога, в тому й до своіх ближніх, а друге до світу. Хри

стияни - це діти Божі, що до я:когось часу прожива

ють серед лихого світу, щоб усіх до Бога привести. 

Тим то християнсьне по:кликання - це вивищення 

я:к каже Апостол: <<щоб ви були бездоганні й щирі, не

порочні діти Божі серед лунавого й розбещеного роду, 

серед якого сяєте, немов світила у світі>> (Фил. 2,15). 
Но жне ж вибрання і повищення зобов' язу є, бо << не може 
ховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалю

ють світла та й не ставлять його під посудиною, лише 

на світильнин, і воно світить усім>> (Мт. 5,14-15). 
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І\ оли ж христия~ське покликання - це повищення, 

то тим самим християнин до себе не належить, не може 

шукати тільки своєї вигоди, не може ховатися від світу, 

бо очі всіх звернені на нього. І чим вище хтось стоїть, 

тим менше до себе належить, а більше до інших, бо <<ко

му дан о багато, багато від нього й вимагатимуть, а кому 

повірено багато, від того більше зажадають>> (Лк. 12.48). 
То значить, що :коли маємо більше знання, то інші очі

Rують від нас поради; якщо ми одержали більше Бо

жих ласк, то інші очікують від нас доброго прикладу; 

яRщо маємо більше сили, то інші сподіються від нас 

допомоги. Якщо ж інші допомогли нам підійти вище, 

то тепер мусимо відплатитися, помагаючи іншим посту

пити вище; якщо хтось був щедрим для нас, тоді ми 

не сміємо бути скупими для інших. Свічни не засвічу

ють, щоб вона тільки для себе світила, лише іншим. 

Вона сама має згоріти, щоб інші скористали. Отож наш 

розум, воля, сили, спосібності дані нам Богом, щоб тим 

усім послужити іншим. 

Свій довг сплачуємо і словом і ділом, а передусім 

добрим прикладом. Слово бо ваставлнв до роздуми, а 

принлад потяга є до чину. Слова можуть надхнути до 

вчюшів, але тільни вчинки є предметом історіі. Немає 

UO ВЧИНRУ ЛЮДСЬКОГО, ЯRИЙ Не мав би ВПЛИВУ на цілу 
людсьну спільноту - доброго чи лихого впливу, за

лежно від якости вчинку. Кожен наш крок є поштов

хом для ногось - до добра або до вла. Кожній людині, 

з лnою зустрічаємось, передаємо зародок добра або зла. 

Апостол Павло, довівши християнам, що черев хри
щення вони одержали нове життя - Боже життя, вобра

жус ли та нова людина має жити, щоб справді вона по

Rаsалась новою. << Всі бо, що в Христа христилися, u 
Христа одягнулися>> (Гал. 4,27). А те переодягнення 
не є тільни вовнішнє, поверховне, лише також внутріш
нє, тому Апостол додає: << Пленайте ті самі думни в собі, 
які були й в Христі Ісусі>> (Фил. 2,5). І додає: <<Вднг-
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ніться ян вибрані Божі, святі й любі, в серце спочут

ливе, в доброту, смиренність, лагідність, довготерпе

ливість >> (1\ол. 3,12). Ян людина, вдягнувmясь у різну 
одежу, остаточно іі покриває плащем, так і християнин, 

в своіх взаємовідносинах із ближніми, потребує різних 
чеснот, понад якими перше місце займає любов, що є 

<< зв' язиом-завершенням досконалости >>. 
Для того маємо багато спонук: як вибранці Божі через 

покликання до християнства; ян святі через включення 

до Божого народу; ян улюблені через відкуплення Хри

стовою кров'ю. 

Ян, отже, Бог полюбив нас у своєму Сині, а полю

бив любов'ю спочутливою, в доброті, в смиренності, в 

лагідності, в терпеливості, а головно жертвенною лю

бов'ю, то так і ми маємо любити своіх ближніх. 

В Христі Ісусі Бог знищив границі, які віддаляли 

людину від людини, і тому тепер нема юдея, ані грена, 

ні варвара, ані скита, нема невільника ні вільного, не

має ні чоловіка, ані жінки, нема обрізаного, ані необрі

заного, бо всі ми одно в Христі Ісусі>> (Гал. 3,28). 
В Римі християнська громада силадалась з тих, що 

навернулися з юдейства, і тих, що навернулися з по

ганства. Між одними й другими очевидно мусіли ви

никти спори. Отож ап. Павло одних і других напоумляє, 

кажучи: << приймайте один одного, ян і Христос вас 

прийняв у Божу славу>> (Рим. 15,7). Бо, хоч сам Ісус 
Христос не виходив поза межі Палестини (Мт. 15,24), 
і через те став н:еначе <<слугою обрізання (вибраного 

юдейського народу), то однак до Царства Божого всі 

поклинані (Гал. 3,28; Кол. 3,11; Рим. 10,12). Христос 
не виходив поза межі Палестини, щоб доказати, що Бог 

є вірний своім обітницям, яні Він зробив старозавітнім 

патріярхам (Ів. 4,22). Але Бог також прийняв поган, 

як сказано: <<Між народами Тебе прославлю>> (Пс. 18, 
50); << Хваліте Господа всі народи, славте Його всі люди >> 
(Пс. 117,1); <<Радуйтеся, народи, з Божим людом>> (Втор. 
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32,43); <<І станеться· того часу: :корінь Єссея буде ана

мепом усім народам; погани тунатимуть його, і житло 

його буде славне>> (Іс. 11,10). 
Я:кщо ж в християнсь:кій громаді, яна силадається 

з юдеїв і поган, і між ними в сильні та слаб:кі, то оче

видно, що сильні nовинні сnомагати слаб:ких. Та:к зро

бив Божий Син, що, nрийшовши на аемлю, не собі до

годжав, але немочі людсь:кі на себе ваяв. Він; в отой 

Агнець, що гріхи світу :забирав; рааом же а гріхом, уаяв 

на себе всі наші тягарі, немочі, слабості, щоб нас спо

могти, будучи сам сильним Богом. Христос же й нав

чив та дав :заnовідь любови, а любов вимагав, щоб ми 

ставили nонад нашу особисту вигоду nотреби наших 

ближніх. Та:к постуnаючи, християнин чинить добро, 

збирав ааслуrи та дав добрий nри:клад. 

Ось nр игадна Аnостола: << Ми сильні, мусимо нести 
немочі беасильних, а не собі догоджати. Rожний іа вас 

нехай намагається догодити ближньому: на добро, для 

збудування. Бо й Христос не собі догоджав, а ян на

писано: <<Зневаги тих, що Тебе :зневажать, упали на 

мене>> (Пс. 69,10) ... Тому приймайте один одного, ян і 

Христос прийняв вас у Божу славу>>, тобто до свого 

Царства. Амінь. 



о. Дионісій Ляrович 

8 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Кор. 1. ,10-18) 

ЗАНЛИН ДО ЄДНОСТИ 

<<Браття! Благаю вас і.м'я.м, Господа нашого Ісуса Хри

ста ... , щоб не було роадорів по.між ва.ми, але щоб були 
поєднані в однім ро::rу.мінні й у одпій дy.4ufi >> 

(І Кор. 1,10-18). 

Дорогі в Христі брати і сестри І Цими словами Апо

стол Павло звертається до вірних у Корінті а благан

ням, щоб між ними було одне розуміння й одне бажан

ня, бо він почув від посланців. що в тій громаді є ро а

дори та суперечки. Одні кажуть: Я - Павлів, другі, я -
Аполлосів, я - Кифин, а ще інші, я - Христів >>. Пита

ється Святий Апостол: << Чи ж Христос розділився? 

Хіба Павло був розп'ятий аа вас? Або хіба в Павлове 

ім'я ви христилися? >> 

До роздору в християнській спільноті Корінту до

вели деякі лжепроповідники, що виступили по відході 

Апостола Павла. Вони намагалися ввести свої власні 

переконання і тим самим викликали внутрішні сварки 

й довели до партійности. Щоб аалагодити цей стан і на

правити інші зловжиття, Апостол Павло пише до них 

1-го свого листа й висилав свого посланця Тита, а аго

дом звертається до них іще раа листовно, обороняючи 

свій аnостольський авторитет і Христову нау-ну. Святий 

апостол Павло особисто, впродовж 18 місяців, аанла

дав підвалини корінтськоі Церкви, живучи серед труд

нощів та праці своіх рук. Тому й доля цієї новоаасно-
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ваноі Церкви лежит.ь йому на серці і вІн своїм напо

легливим пастирським піклуванням попереджає і заохо

чує 1\орінтян до постійности у Христовій вірі й апо

стольській проповіді. 

3а:клик Апостола Народів, << щоб були поєднані в 

однім ровумінні й у одній думці >>, має своє аначення 

для всіх християн - на рівних місцях в усіх історич

них епохах, вонрема ж у наші часи. А це тому, що спо

куса роздорів, суперечок і партійности немов супрово

дить життя людини в усіх ділянках іі діяння, і то на

віть у житті християнсь:ких спільнот. Вистачить поди

витись на безліч християнських сект, на поділи христи

янсь:ких Церков. Подивімен лише, чи нема поділу в 

нашій власній церковній громаді, чи часом нема в нас 

сварок, партійности? 

Отже, ва:кли:к до єдности, до одного розуміння- зав

жди живий, вавжди актуальний. Від єдности залежить 

ровнвіт і майбутність нашої християнської спільноти. 

Від неі теж залежить доля Церкви й успішне поширен

ня християнської віри. У спільноті, в я:кій зберігається 

сдність, перебуває Бог, як про це навчає сам Ісус Хри

стос: <<Де двоє або троє вібрані в моє ім'я, там я серед 

них >> (Мт 18,20); і навпаки, де нема єдности місце Бога 

ваймає диявол. Можемо сміло твердити, що в єдності 

зроджується .небо, а в роз'єднанні, у роздорах - пекло 

закладає своє царство. 

За єдність тих, що увірували, гаряче молиться Ісус 

у так званій архиврейській молитві: << Отче Святий І -
благає Він - заради імени твого бережи іх, тих, що 

їх ти мені передав, щоб були одно, як ми! (Ів. 17,11) ... 
Як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас 

об'єднані ; щоб світ ув і рував, що ти мене послав (І в. 

17 ,21) ... Щоб вони були звершені в єдності, щоб світ 

збагнув, що послав єси мене, ·ra й ізлюбив іх, як івлю

бив мене >> (Ів. 17 ,23). 
Єдність перших християн був одним із засобів вро-

10 
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сту християнської спільноти, як про це свідчать Апо

стольські Діяння: <<Громада вірних мала одне серце 

й одну душу (4,32) ... Всі віруючі були вкупі й усе мали 
спільним ... Господь же додавав щодня (до Церкви) тих, 
що спасалися >> (2,44-47). · 

За єдність християн під проводом одного Пастиря 

віддав своє життя великий син нашого народу, св. Свя

щенномученик Йосафат Rунцевич. Його життєвим кли
чем в власне молитва Христа: << щоб усі були одно >>. 

Справді єдність - це ідеал, до якого повинні стре

міти всі християни. Надійним внаRом нашого часу є 

саме рух, так званого екуменізму, що наміряв об' єднати 

всіх християн. У цьому напрямі відбуваються зустрічі 

рівних церковних провідників, богословські комісії, спіль

ні моління. <<Старання про вовтановлення єдности між 

усіма християнами в одним ів важливіших замірів Свя-

щенного Собору Вати:канського Другого >> - це перші 

слова Декрету Про Екуменізм. А далі, в тому ж декреті, 

читаємо: <( Господь вІкІв... останніми часами почав в 

більшою щедрістю розбуджувати серед християн, між 

собою ро в' єднаних, ск руху сердець і бажання єдности. 

Ця ласка всюди багатьох людей зворушила, та й між на

шими роз'єднаними братами щорав ширше розгортається, 

за діянням ласки Святого Духа, амагання за вовтановлен

ня єдности всіх християн >> (Про Екуменізм, ч. 1). 
Якщо єдність - це гаряча молитва Ісуса Христа 

до свого Небесного Отця, щире прохання Апостола Пав

ла до ров'єднаних Rорінтян, бажання великих Святих, 

прагнення церковних спільнот нашого часу, - то це 

вначить, що ті ваклики стосуються і до кожного з нас 

особисто і до наших маленьких громад: єдність повинна 

бути нашим дійсним життєвим знаменом. Щоб дійти до 

єдности потрібно насамперед уникати всього того, що 

спричинює роздори чи суперечки. Скільки то разів ми 

самі спричинювмо ровдори нашою поведінкою і нашими 

словами? Спитаймо себе: чи нема часом ровдору в на-
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шій родині: жінка ~роти чоловіка, чоловік проти ЖІН

ни, діти проти батьків? Чи нема суперечок між сусі

дами, між родинами, між робітниками в праці, між ро

б і тнинами і працедавцями ? Чи, бува, не дай Боже, не
має поділу в нашій церковній громаді? Чому це все ді

ється? Варта нам привадуматися і анайти причину -
:корінь наших ровдорів, бо тоді, внаючи, де криється 

зло, зможемо його усунути і трудитися в напрямі єд

ности. 

Шукаючи аа причинами роадорjв, не потрібно нам 

робити глибоких дослідів, окремих наук, але просто ва

питати себе, звідки вони беруться. Безумовно, всі ми 

маємо звичку спихати вину на інших, кажучи: <<То він 

винен! То вона винна(>>. Але в суті кожної суперечки, 

- вина, в більшій чи меншій мірі, лежить по обох сто

ронах. Це саме можна пристосувати до міжспільнот

них чи міжнародніх конфліктів. Можна перелічити ти

сячі причин міжособових чи навіть міжнародніх кон

фліктів, але всі вони остаточно вводяться до одної го

ловної, а саме: ставлення своєї власної думки, своєї 

власної позиції понад інших, не дозволяючи на сприй

мання думок чи становища нашого противника. Інак

шими словами, це самоаамкненість, брак діялогу, брак 

любови. Кожна суперечна сторона може мати частину 

правди по своєму боці, але не всієї правди, бо, щоб дій

ти до її цілости, вимагається обмін думками і взаємне 

вислухання. Таку самовамнненість бачимо в громаді Ко

рінтян, коли вони кажуть: Я - Павлів, я- Аполлосів, 

я - Кифин, хоч всі вони христились в ім'я одного Ісуса 

Христа. Вони валишили те, що іх єднало; те, що було 
спільне всім, а ваввялися боронити власні Прив 'явання 
до окремих осіб, творити протиставні собі партії. 

Як отже, мої дорогі, дійти нам до одного розуміння 
й до одного бажання? Діяти в протилежному напрямі. 
Я1~що причина роадорів криється у власній думці, в 
творенню своіх окремих партій, дорога до єдности знову 
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відкривається в протиставній діі, а саме: у вааємоспілку

ванні, в обміні думок, у вирозумінні нашого противни

ка, в шуканні спільної мети, що для нас усіх є Христос 

і Його Євангt=-лія. На цій основі будується християн
ська спільнота, будується Церква. 

Св. Апостол, щоб запобігти роадорам у Rорінтській 

громаді, вказує саме на ту спільну основу, на якій бу

дується Божа будівля. Порівнює Церкву до тіла, де 

багато членів, а всі вони співпрацюють у гармонії, і 

доходить висновку: <<Ви ж Христове тіло, і члени :кож

ний аокрема >> (І Rop. 12,27). Цим він хоче сказати, що 
як :кожний член у тілі виконує своє окреме завдання, 

так само :кожний член у Церкві мав свої онремі обда

рованості, притаманні харизми, але дух той самий,- де 

все сприяє до життя отого великого органіаму - Церкви. 

Що підтримує в гармонії це таїнственне Тіло Хри

стове? Відповідь Апостола дуже ясна: Любов! Та:к, до

рогі брати і сестри, любов - це єдиний засіб, що може 

підтримати в житті християнську спільноту й довести 

іі до одного розуміння й до однієї думки. Чому? На 

це пиrання знову відповідавмо словами Павла: бо << лю
бов - довготерпелива, любов - лагідна, вона не заз

дрить, любов не чваниться, не надимається, не бешке

тує, не шукав свого, не nоривається до гніву, не заду

мує ала; не тішиться, :коли хтось чинить :кривду, радів 

правдою; все зносить, в усе вірить, усього надіється, 

все перетерпить >> (І Rop. 13,4-7). 
Дорогі І Любов не тільки nідтримує при житті спіль

ноти і Церкву, але це чеснота, яка ніколи не вмирає, 

я:ка властиво вже в цьому житті започатковує вічне 

життя - вічну Церкву. Залишаємо, щоб Апостол знову 

до нас промовляв. Ось, що він наже: <<Любов ніколи 

не переминав. Пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, 

знання ани:кне ... Тепер же аостається: віра, надія, лю

бов - цих троє; але найбільша а них - любов >> (І Rop. 
13,8-13). 
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Маючи тані гарні. вназівки Апостола Павла, як уни

кати роздору і як прямувати до єдности, питаємо себе: 

Що маємо робити? Відповідь на це питання коротка: 

ро::зпочинати І Як ? Можемо далі себе запитувати. Ста

ратися насамперед про єдність у нашій родині, в на

шій церковній і громадській спільноті. Велика будівля 

сн . .JІадається з малих цеголок. Екуменічний рух вселен

ського об'єднання всіх Церков потребує малпх цеголок 

родинної єдности, poдmmoi любови. Екуменічний рух 

починається від нашої хатинки. Не маємо права нарі

кати, що нема єдности, якщо самі не свідчимо єдности 

в нашому житті. Навпаки, якщо втішаємось родинною 

єдністю в нашій спільноті, заносім тоді наші молитви 

до Господа, щоб подав єдність тим, які її потребують! 

Дорогі в Христі брати і сестри І Сьогоднішнє апо

стольське читання ставить нам перед очі широку жит

тєву програму, яку, ми, як християни, повинні щодня 

здійснювати, а саме: уникати того, що нас роз'єднює 

- ділить, як самозамкненість чи творення антагоністич

них партій, а натомість стреміти до єдности в взаємній 

любові, щоб гаряча молитва Христа - << щоб усі були 
одно >> - здійснювалась у нашому житті, проввітала 

в малій родинній спільноті і могла осягнути велику 

спі."rьноту, Божу будівлю - Христову Церкву. 

Ось сердечна просьба Апостола Павла: <<Браття! 

БJшгаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа ... , щоб 
не було роздорів поміж вами, але щоб були поєднані в 

однім розумінні й у одній думці >>. Амінь. 



Блаженніший Мирослав 

9 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА 
(І Rop. 3,9-17) 

СПІВРОБІТНИНИ БОЖІ 

Щоб первородним гріхом відчужене від себе людство 

знову до себе привести й обожити, Небесний Отець по

слав на землю свого Єдинородного Сина - Боже Слово. 

Він то воплотився, прийнявши людсь:ку природу ·від 

Пречистоі Діви Марії, аа співдіянням Святого Духа, 

став людиною - Ісусом-Христом. Своїми страждання

ми й хресною смертю звільнив нас а-під влади гріха 

первородного й наших власних гріхів та й а неволі дия

вола. Тим своїм спасенним ділом, одна:к, Спаситель ще 

не поставив нас у :небі, Він лише відчинив нам двері 

до Царства Небесного, я:кі були досі замкнені перво

родним гріхом і нашими власними гріхами. Цим Хри

стос дав спромогу адобувати собі Царство Небесне, я:к 

про це говорить ввангелист: <<Від часів Йоана Христи
теля й понині Небесне Царство адобувається силою; і 

ті, що вживають силу, силоміць беруть його>> (Мт. 11,12). 
Що це значить << силою >> адобувати Царство Небесне? 

Відповідаючи на запитання багатого юна:ка: <<Що доб

рого маю чинити, щоб мати життя вічне?>> (Мт. 19,16), 
Ісус у відповідь :каже йому: << Я:к хочеш увійти в жит
тя, додержуй заповідей>> (Мт. 19,17). В чому ж тут зу
силля?- спитаєте. В додержуванні Заповідей Божих. Я:к 

анавмо, наша людсь:ка природа була звихнена перво

родним гріхом, і а доброї, я:кою вийшла а ру:к Божих, 

стала алою, тобто схильною до злого, про що агадув 

ап. Павло: << Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм 
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тіді, добро: бажання бо добро творити в в мені, а добро 

виконати, то - ні;· бо не роблю добра, що хочу, але 

чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не 

хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе 

в мені. Отож анаходжу (такий) закон, що коли я хочу 

робити добро, зло мені накидавтьсл; бо милий мені, 

за внутріІШІьою людиною, закон Божий, але бачу ін

ший закон у моїх членах, який воюв проти вакону мого 

ума й підневолюв мене законові гріха, що в моїх чле

нах >> (Рим. 7 ,18-22). Щоб, отже, той грішний закон, 

що живе в нашому тілі й його членах перемогти, треба 

боротись, треба завдавати насилля нашій природі й під

Gнвати іі під закон Божий. 

3 цього виходить, що проти нас, проти нашого спа
сіння воюють три вороги. Першим, як ми вгадали, в 

наша людська природа. Тому, що вона взята в землі, 

тяжить до неі, живучи тувемним життям, уживаючи 

всіх дібр земних, потрібних до життя, вона так дуже 

до них пристав, що забував про Божі заповіді, що вдино 

можуть допомогти ій осягнути вічне життя. Тож, щоб 

нашу природу перемогти, відірвати іі від землі й ввер

нути до неба, треба великого зусилля, самовідречшшя. 

Це власне те зусилля, про яке агадув Христос. Ще од

ним ворогом, який ставлнв nерепони нам у нашій до

розі до Бога, в світ в усіма його добрами, які nритяга

ють нас до себе, обіцюючи нам тувемне щастя й цим на

магаються довести нас до того, щоб ми забули про оста

точну мету нашого туземиого життя - про Бога та про 

щастя, до якого Він нас призначив уже в нашому за

чатті. Під цим оглядом світ в його добрами мав велику 

перевагу над щастям Богом нам обіцfПІим, бо щастя, 

що дають нам земні добра, ті всі розкоші, ми іх ана

вмо, бо не раз уже іх аавнавали. 3 другого боку, ми ні
чого не знавмо про обіцяне щастя неба, бо ніхто з нас 

його не переживав; і нам, тілесним людям, важко собі 
його уявити. Третім і наймогутнішим ворагом нашого 
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спасіння є диявол, про якого говорить св. ап. Петро: 

<<Будьте твереві й чувайте! Противнии ваш, диявол, 

ходить навноло вас, я:к лев ревучий, шу:каючи кого б 

пожерти. Протиставтесь йому сильні вірою, відаючи, що 

таких самих страждань вавнають і брати ваші скрівь 

по світі >> (І Пт. 5,8). Він бо багато хитріший від нас, 

впав і має багато васобів, якими може ввести нас в до

роги Божих ваповідей на дорогу гріха. 

Знаючи про нашу неміч у додержуванні Божих ва

повідей, Ісус Христос оснував на вемлі свою Цернву 

святу, щоб провадила нас і помагала нам в осягненні 

нашої мети, тобто Царства Божого, що його, вгідно ві 

словами Спасителя, приобіцяв нам наш Небесний Отець: 

<< Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому О1•цеві подоба

лось вам дати Царство>> (Лк. 12,32). Тією своєю орга
нівацією Ісус Христос бажав вабевпечити діло спасін

ня, що його ви єднав нам своїми стражданнями і хре

сною смертю. Христом васнована ЦерІЬва - це збір .лю

дей, що визпають ту са.му віру, уживають тих самих 

васобів спасіння - Святих Тайн та підчиияються ви

димому голові ТІЄІ ж Цер:кви - Христовому Намісни

:кові, наслідникові верховного Апостола Петра, святі

шому Отцеві Папі Римському. 

Церква, тому що, вгідно в словами ап. Павла, є мі

стичним тілом Христа - <( Бо в одному тілі маємо ба
гато членів ... так і ми численні - одне тіло в Христі, 

кожен один одному член>> (Рим. 12,4). Будучи членами 
тіла Христового, ми є тією будівлею й нивою Божою, 

про які вгадує також ап. Павло. Тому, що Церква є 

Царством Божим на вемлі, то в ній, подібно як у кож

ному царстві, є рівні уряди-відомства, які працююrь 

для добра того царства й уважають, щоб у ньому все 

діялось на :користь спільноти. І деякі в тих відомств 

св. Павло перелічує, :кажучи: << Маючи, вгідно в даною 

нам благодаттю рівні дари: коли то дар пророцтва, ви

:конуйте його мірою віри; хто має дар служіння, нехай 
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служить; хто навч~ння, нехай навчає; хто напоумлен

ня, нехай напоумлю~. Хто дає - у простоті; хто голо

вує - дбайливо>> (Рим. 12,6). До управи Царством Бо
жим, Церквою Святою, Ісус Христос покликав своіх 

людей, ЯRі в Його співробітнинами, мають в Його іме:ні 
провадити Його стадо до вічного спасіння. Св. Єванге
лист Марко каже, що Христос: << Потім вийшов на гору 
й понлинав тих, що іх сам хотів і вони підійшли до Нього. 

І він призначив дванадцятьох, щоб були при Ньому, 

та щоб посилати іх s проповіддю>> (Мр. 3,13). Тому, 

звертаючись до них Спаситель каже: << Не ви мене ви бра
ли, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли й плід при

несли та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе, про що ви 

тільки просили б Отця в мов ім'я - дав вам>> (Йо. 15, 
16). Не sарав послав іх Ісус на проповідь, але протягом 
трьох років мав іх при собі, навчав і поясняв їм усякі 

правди, щоб найперше вони самі їх півнали, а тоді щойно 

могли виясняти людям. Людям говорив Христос у прит

чах: << І багатьма такими притчами він проповідував їм 

слово, оскільки вони могли вроауміти. Бев притчі не 

говорив він ім нічого; насамоті ж пояснював усе сво ім 

учням» (Мр. 4,33). 
Завданням апостолів було продовжати діло спасіння 

Христа Господа, тобто приготовляти людей до життя 

вічного. <<А життя вічне, каже Христос, у тому, щоб 

вони (люди) півнали тебе єдиного істинного Бога й того, 

ного Ти послав - Ісуса Христа>> (Йо. 17 ,3). Ту науку 
про життя вічне свв. Апостоли прийняли від Спасителя, 

ян В ін сам про це говорить: << R об' явив ім' я твоє людям, 
яних Ти від світу передав мені ... і вони вберегли твоє 

слово. Нині в багнули, що все тобою мені дане - від 

тебе, слова бо тобою мені дані, я ім дав і вони сприй
няли їх, і справді вбагнули, що від тебе я вийшов, і уві

рували, що Ти мене послав>> (Йо. 17 ,6). Тим своїм спів
робітникам - апостолам, а після них їхнім наступни
r-шм у служінні Христос передав вавдання не тільки 
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навчати, але й освячувати членів свого Містичного Тіла. 

Він дав ім владу й посланництво, що його сам одержав 

від свого Отця: <<Як мене послав Отець, так я посилаю 

вас, дихнув на них і каже: Прийміть Духа Святого! 

Rому відпустите гріхи - відпустяться ім, кому ж за-· 

тримаєте - затримаються >> (Йо. 20,21). Дав ім владу 
навчати й христити: << Ідіть, отже, і зробіть учнями 

всі народи: христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого 

Духа; навчаючи іх берегти все, що я вам заповідав>> 

(Мт. 28,19). Отже, всі св. Тайни, що в засобами спа

сіння - джерелами ласк на освячення людських душ, 

передав Христос своїм апостолам та їхнім наступникам 

у служінні, щоб за іх допомогою приводили людей до 

життя вічного. Хоч і повчав Апостолів про все протя

гом трьох років, все-таки доручив ім не віддалятися 

від Єрусалиму, аж до віслапня Св. Духа: <<Я вам пош

лю те, що мій Отець обіцяв був. Сидіть у місті, аж поки 

не одягнетеся силою в висоти>> (Лк. 24,49). А Дух Свя
тий мав завершити навчання Апостолів і їх у ньому 

утвердити, тому що Спаситель, відходячи до Отця на 

небо, залишав іх самих. 

Завданням Церкви Христової в, щоб ва допомогою 

навчання, зокрема ж святих Тайн, збільшувати любов 

людей до Бога й цим приготовляти іх до остаточної злу

ки в Творцем - з їхньою остаточною метою. 3 любови 
до нас Господь створив нас усіх і з тіві самої любови 

призначив нас для Себе. Якщо від Нього ми вийшли, 

до Нього мусимо прийти, бо в Ньому єдиному знайдемо 

наше вічне досконале щастя. Уже в самому зачатті Він 

поклав у наше серце й нашу душу тугу аа Ним - ва 

досконалим і вічним щастям, так що тільки в Ньому 

єдиному ми анайдемо повне задоволення, за яким ту

жить і його шукав цілий час нашого життя на землі 

наше ненаситне серце. <<Сотворив Ти мене для Тебе й 

неспокійне мов серце, аж доки не спочине в Тобі, о Бо

же!>> Та, щоб уже тут, на землі, вдосконалити нашу 
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любов до Бога й на~лиsити до Нього, Ісус Христос уста

новив Пресвяту Євхаристію, в якій Він сам приходить 

до нашоі душі, лучиться в нами в одно, даючи нам Со

бою життя вічне: <<Я хліб живий, що в неба зійшов. 

l\oJiи хтось цей хліб істиме, житиме повіки. І хліб, що 

його я дам, це - тіло мов ва життя світу>> (Йо. 6,51). 
Або на іншому місці: <<Хто споживає тіло мов і кров 

мою п'є, той у мені перебував, а я -в ньому. Як мене 

послав Отець живий, і я живу Отцем, так і той, хто спо

живає мене, житиме мною. Хто цей хліб споживатиме, 

той повіки житиме >> (Йо. 6,56.58). Заради такого пере
бування в Христі, який nриходить до нас утаєний під 

видами хліба й вина, ми будемо спроможні приносити 

плоди, заслугуючі на життя вічне, згідно ві словами 

Христа: << V мені перебувайте, а я у вас І .Rк неспроможна 
гілка сама в себе nлоду принести, якщо не перебува

тиме на виноградині, ось так і ви, якщо не перебува

тимете в мені. Я виноградина, ви - гілки. Хто пере

буває в мені, а я в ньому - той плід приносить щедро. 

Без мене ж ви нічого чинити не можете>> (Йо. 15,4). 



Авп. Мирослав Марусш-t 

10 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ 3ІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Кор. 4,9-16) 

НЕВІДРАДНЕ СТАНОВИЩЕ АПОСТОЛІВ 

Дорогі Браття і Сестри І В четвертій главі свого пер

пюго послання до КорінтЮІ аnостол Павло говорить про 

невідрадне становище Аnостолів. Rорінт був :космопо

літичне місто древньої Греції. Місто було велиною при

станню, що сnолучала два моря і тим сnрияла торгівлі 

та всяному багатству. Тут nле:кали філософію, тут про

цвітало мистецтво, :красномовство. Корінт славився і 

своєю архіте:ктурою. Але в Корінті панувала й небу

вала розnуста. << Жити по-:корінтсьному >> означало си

нонім найбільшої розбещености. 

Проте, аnостол Павло, розуміючи осереднє становище 

Корінту, не завагався nіти туди nроnовідувати Христову 

благовість. В Норінті Апостол оснував Цер:кву. Спо

чатну релігійно цер:ковне життя nлило мирно. Та с:коро 

настали міжусобиці та незгода. Різні << юдействуючі >> 

проповідни:ки, тані-то << архиапостоли >> винлинали вну

трішні свари, вводили nартійність. За цим nрийшли ви

димі згіршення. Бувало, що новонавернені на Христову 

віру нині брали участь в євхаристійній жертві, а завтра 

сиділи у святині Афродити чи Серафіди. До того в Rо

рінті nоявився і nроnовідував Аполлос, голова пар1·ії, 

що бу.ла nротивна Павлові. Аполлос був з природи вель

ми розумний, а nри тім вчений чолові:к, захоnлював 

слухачів своєю мовою, його виступи були світлі. А тим

часом Павло був реаліст, мав велиний досвід і тому 

його слово було сильне у своїй глибоній істині. Апол-
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лос пояснював Свf{те Письмо на свій спосіб і багато 

питань залишив на боці. Павло йшов у глибину. І бу

вало та:к, я:к і тепер іноді буває, що по доповіді вмілого 

ба.ла.нуна народ оплескує і каже <<гарно, чудово>), але 

змісту слів не тямить ніхто. А по Павловій проповІДІ 

кожний ставав і йшов мовчки до хати та ще раз пере

думуван про снавані слова. 

В четвертій главі першого листа до Rорінтян Апо

стол рішається наnисати своїм дітям про власне ста

новище і про положення інших трудівни:ків Євангелії. 

Те становище справді невідрадне: << Мені вдається -
каже Павло - що Бог поставив нас, Апостолів, остан

німи, немов привначених на страту; ми бо стали видо

вищем і світові, і ангелам і людям. Ми нерозумні Хри

ста ради, ви ж у Христі розумні; ми немічні, ви ж міцні; 

ви славні, ми ж бев чести. До сього часу ми голодуємо, 

і спраглі ми, і нагі; нас б'ють і ми скитаємось. Ми тру

димося, працюючи власними руками; нас ображають, 

а ми благословляємо, нас гонять, а ми терпимо, нас гань

блять, а ми в любов'ю відзиваємося; ми мов те сміття 

світу стали, покидьки всіх аж досі>>. 

На цьому пункті внову перемагає доброта Павлового 

серця. Йому вдається, що він засильно зранив почуван
ня своїх братів, послуговуючись іронією в стилі. Тому 

й Апостол у зміненому почуванні каже: << Не щоб со

ромити вас я це пишу, але щоб я.н дітей моїх улюбле

них навести на ровум. Бо хоч би ви мали тисячі учи

телів у Христі, то бать:ків не багато. Бо я вас породив 

через євангелію в Христі Ісусі >>. 
Павло говорить вірним в Rорінті про невідрадне ста

новище апостолів не на те, щоб скаржитися на гірку 

долю тих, що проповідують Євангелію. Апостол хоче 

радше вказати їм, що доля Апостолів має бути та:ка 

ж сама як доля самого Христа. Бо не є учень вищий 

за свого учителя, ані посланець ва того, хто його по

силає. Бог сам показав на розп'ятому Ісусі nравдиву 
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мудрість, що не в з цього світу. Та:к само й на Апосто

лах, і особливо на особі Павла, Бог схотів показати 

світові nравдиве обличчя християнства. Павло таr' і :ка

же про це в листі до Галатів: << R бо через закон для 

ванону вмер, щоб для Бога жити: я- розп'ятий з Хри-· 

етом. Апостоли в nерші у Христовому царстві. Їм Го
сnодь виразно сназав, що засядуть з ним на дванадцяти 

nрестолах, щоб судити дванадцять :колін Ізраїля. Але 

тут на землі вони будуть останні, будуть nредметом упо

нореІШя і насмішон, будуть зносити переслідування і 

голод, в'язниці і смерть. Та:к як ті засуджені на смерть 

мусіли в старих імператорських цирках боротись на аре

нах а лютими звірами, щоб бути видовищем для роа

бавленої юрби, так і Апостоли в тим видовищем для 

всього створіння, для ангелів та для людей. 

Про ці терпіння Павло дуже виразно говорить в дру

гому листі до Rорінтян: << Маємо цей скарб у глІПІяних 

nосудинах, щоб було видно, що велич сили в від Бога, 

а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригно

блені; ми в труднощах, та ми не втрачавмо надії; нас 

гонять, та ми не покинуті; ми повалені, та не знищені. 

Увесь час носимо в мертвому тілі Ісуса, щоб і життя 

Ісуса в нашім житті було явним. Нас бо увесь час жи

вими віддають на смерть із-аа Ісуса, щоб і життя Ісуса 

було явним в нашім смертнім тілі>>. 

Тому-то й бажання Rорінтян в у виразній супереч

ності з життям Апостолів та з життям справжніх хри

стиян. Павло мав право від них вимагати гідної хри

стиянсь:кої постави до життя, бо сам він перетерпів не

мало: << Більш від інших був я у працях, :куди більш 

в тюрмах, під ударами надмірно, у смертельних небез

nеках часто. Від юдеїв я прийняв п'ять раз по сорок 

ударів без одного; тричі :киями мене бито, раз :камено

вано, тричі корабель зо мною розбивався; день і ніч 

nеребув я у безодні. У nодорожах часто, у річкових 

небезпеках, у небеапенах від роабійни:ків, у небезпе:ках 
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від земляків, у не()євnеках від nоган, у небезпеках у 

місті, у небезnеках у nустині, у праці та втомі, у недо

сипюmях часто, у голоді та сnразі. :Крім інших випад

ків, моя щоденна настирлива думка - журба про всі 

Церкви!>> 

Аnостол Павло, оnовівши про свої та інших апосто

лів тяжкі труднощі у благовіствуванні, як добрий бать

ко наводить своіх дітей на розум і каже ім: << Хоч би 

ви мали тисячі учителів у Христі, то не багато бать

ків>>. Учителем, nедагогом, був у часі Аnостола найня

тий невільник, що мав завдання наглядати та вести до 

школи дітей свого пана, менших від 16-ти років. Та

кий учитель-педагог робив отже немало добра д~,я ро

дин багатих патриціів, бо ж виховував молодих юна

ків на корисних майбутніх громадян держави. Павло є 

для своіх духовних дітей передусім батьком, що іх зро

див в Христі Ісусі черев Євангелію. Тому й молить він 

іх, щоб були вони його послідовниками так, як він є 

послідовником Христа. А в наслідуванні Христа і най

тяжче становище кожного аnостола і кожного віруючого 

переміняється у легке і солодке ярмо Христове, як це 

сказав був сам Господь: << Навчіться від мене, бо я ти

хий і покірного серця. Вівьміть моє ярмо на себе та 

йдіть ва мною. Ярмо моє солодке і тягар мій є JІегкий >>. 
Амінь. 



Блаженпіший Мирослав 

11 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(1 Кор. 9,2-12) 

УТРИМАННЯ СВЯЩЕНИRІВ - ЦЕ ОБОВ'ЯЗОR ВІРНИХ 

Браття, << ви, у Господі, в достовірпи.м доказом 

.мого апостодьства >>. 

Це є темою нашої сьогоднішньої nроnовІДІ. Та ще 

nони зачну ії, хотів би я виправити фальшиве поняття, 

яне панує серед наших людей, а саме: витворилась у 

нас певного роду мода, що ноли священик, а то й єпи

сноп, не хоче чи не може робити того, чого собі люди 

бажають; тоді вони, щоб змусити його, відмовляються 

давати свої датни на Церкву й, очевидно, з цим зв'я

зане утримання священика чи 6писнопа. 

Відносно цього, ніде в Святому Письмі не знахо

димо навіть найменшого натяку на те, що народ чи, 

ян зараз називають <<Божий люд>>, має право nрина

зувати священикові - що він повинен робити й чого 

вимагати від нього з послуху. Навпани, ян у Старому, 

так передусім у Новому Заповіті, Христос виразно при

назує людям слухати Апостолів і їхніх наступників у 

голошепні Євангелії - єпископів і священинів. Перед 

своїм Вознесінням, Христос звертається до Апостолів 

таними словами: << Ідіть, наже Він, і зробіть учнями 

всі народи: христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого 

Духа, навчаючи їх берегти все, що я заповідав вам>> 

(Мт. 28,19). А дальші слова тані: <<Отож я з вами по 

всі дні аж до кінця світу>> (Мт. 28,20). Тан Ісус запев
няє їм свою опіну й підтримку в їхній праці. Повище 



11 Неді.ІtЯ після Зісл. Св. Духа 161 

веління Христа в з~гальне: воно охоплює всі народи, 

внлючно й унраїнський народ. 3 цього виходить, що і 

він має слухатися посланців Христових. На іншому 

місці Спаситель дав своїм Апостолам тане саме послан· 

ництво, яне Він сам одержав від свого небесного Отця, 

такими словами: <<Ян мене послав Отець, так я поси

лаю вас>> (Мт. 20,21). << Хто вас слухав, мене слухав; 
а хто гордує вами, гордув мною, а хто гордув мною, 

гордує тим, хто мене послав>> (Лн. 10,16). Непослушні, 
отже, гордують Богом Отцем, всемогутнім Творцем все

~'lенноі. Подібного послуху для священинів та єпископів 

домагається Апостол у листі до Євреїв: <<Слухайтесь на

ставнинів ваших і коріться, бо вони пильнують душі 

ваші, за яні мають здати звіт, щоб вони це робили з 

радістю, а не зітхаючи, - бо це ддя вас ненориспо >> 
(Євр. 13,17). 3 повище наведених місць Св. Письма ви
ходить ясно, що не народ - чи Божий люд, але, нав

пани, апостоли й їхні настуmвши в служінні - свя

щеники й єпископи -- мають право приназувати людям 

і мають право вимагати від них послуху, бо вони пиль

нують - дбають про людські безсмертні душі, за яні 

мають здати рахунон перед Христом Господом - май

бутнім Суддею та страшному суді. 

Далі, ще одне фальшиве поняття, яке понутув серед 

нашого народу, бажав би я виnравити, а саме: то не ми, 

а Господь Бог, є пацом того всього, що в на аемлі, тобто 

всіх багатств і скарбів земних, а тим самим і тих ма

єтнів, що ми собі заробили, чи набули. Єдино Він, і ніхто 

інший, не мав права рішати, як іх треба вживати. Щодо 
пожертв на Церкву й на іі робітнинів, про це виразно 

говориться у Святому Письмі, ян Старого, тан і Но

вого Завіту. У Старому Завіті, коли Господь Бог роз

ділив Обіцяну Землю між племена Ізраїля, сказав Аро
Н()Ві: << Не матимеш у їхній аемлі ніякого спадкоємства, 
і частни твоєї не буде між ними. Я -твоя частка й твоє 
спадноємство серед Ізраїля. Ось я дав синам Леві у 

11 
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спадщину всі десятини Івраіля, ва службу, що вони 

служать при наметі зборів. І таким робом сини Ізра

їля не приступатимуть більше до намету зборів, щоб 

не взяти ім гріха на душу й не вмерти. Самі Левіти не

хай служать службу й вони нехай несуть за те відпо

відальність>> (Числ. 18,20-23). <<Усі жертви вовиошен

ня святих речей, що іх сини Івраіля возносять Госпо

деві, даю тобі й синам та дочкам твоїм в тобою у віно

вічне право >> (Числ. 18,19). У наведених цитатах Св. 

Письма треба нам ввернути увагу на слова Господа Бога. 

Він каже вправно до Авраама: <<Я даю тобі ... подібно 
ян це сназав був Адамові в раю: Ось даю тобі всяку тра

ву ... та всяке дерево ... вони будуть вам ва поживу ... 
я даю вам усяку зелень трав ... >> (Бут. 1 ,29). Отже, Го
сподь - власнии усього, що на вемлі: в обох випаднах 

рішав, тобто віддав нашим прародичам на поживу, по

дібно ян Аронові й його нащаднам та левітам віддав усі 

десятини Івраільсьного народу. Тому не люди, але Го

сподь Бог віддає ті речі ізраїльським священикам і ле

вітам на вжиток, бо єдино Він, сотворивши все, в вла

сником усього, а не люди. 

Подібно й у Новому Завіті розпоряджує Ісус Хри

стос відносно утримання своіх священиків і їхніх на

ступників, кажучи: << Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят 
між вовни. Не беріть ві собою ні калитки, ні торби, ні 

сандалів ... В який дім не ввійшли б ви, скажіть перше: 
Мир домові цьому! І коли там в котрийсь син миру, мир 

ваш поноітиметься на ньому; а коли ні, до вас він по

вернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та 

пийте, що в них в; достоін бо робітнии своєї нагороди. 

І в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть, їжте, що 

поставлять перед вами; оздоровляйте в ньому хворих 

і кажіть ім: Наблизилось до вас Царство Боже. Коли 

ж ви ввійдете в якесь місто, і вас не приймуть, то вий

шовши на їхні вулш\і, скажіть: Ми вам обтрушувмо й 

порох в вашого міста з наших ніг; тільки знайте, що 
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Царство Боже близь.ко. Кажу вам того дня (страшного 

суду) навіть Содомові буде легше ніж тому місту >> (Лк. 

10,5-12). Подібно передає слова Господа й ЄвангеJШст 

~Іатей: <<Не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних гро

шей у череси ваші. Ні торби на дорогу, ні двох одежин, 

ні взуття, ні палиці, - бо робітник вартий утримання 

свого>> (Мт. 10,7-10). 
Як Ягве у Старому Завіті, так Ісус Христос у Но

во~rу Завіті, не дає жодної частки своїм посланцям і 

апостолам. Іхня праця для спасіІШя людських душ над 
поширенням Євангелії в гідна заплати; теж люди се

ред яких вони працюють, мають за ту їхню працю іх 

утримати. Це утримання не є якоюсь милостинею чи 

аас:кою, але належною заплатою за те, що вони дають 

:~юдям у добрах духовних. Припоручив ім Христос: 

<<Оздоровляйте недужих, воскрешайте вмерлих, очищуй

те прокажених, бісів виганяйте. Даром прийняли, да

ром давайте>> (Мт. 10,8). Хоч тепер священики не оздо
ровляють тіло, то за те в св. Сповіді оздоровляють ду

ші, зранені гріхами повсякдеиними. Тому, що душа в 

стані важкого гріха в неначе опанована бісом, тому, 

відпускаючи гріхи в св. сповіді, священики проганяють 

гріх важний і разом з ним біса, яний у їхній душі загніз

дився. Тому, що гріх важкий, неначе проказа, нищить 

.1ушу людську, позбавляючи іі можливости прийняти 

Хрнrта в Пресв. Євхаристії, священики владою, ім да
ною Христом, розрішають словами: << Прийміть Духа 

Святого! Кому відпустите гріхи, відпустяться ім, ному 
ж затримаєте, затримаються>> (Йо. 20,22), очищуючи 
душу від прокази гріхів і привертаючи ій надприродне 
життя: вчиняють її учасницею життя Христового прий

няттю\'! Пресв. Євхаристії. Христос бо сназав: << Хто 
сnоживає моє т і~ТІО і кров мою п'є, той nеребуває в мен і, 

а я в ньому. Як мене послав Отець, і я живу Отцем, так 

і той, хто сnоживає мене, житиме мною>> (Йо. 6,58). 
Тому й не диво, що св. an. Павло порівнює себе й 
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апостолів до робітників, які, працюючи, мають право 

до плодів своєї nраці: << Хто садить виноград і не їсть 

іа нього nлоду? Хто пасе стадо і не живиться молоком 

від стада? Хіба я говорю тільни ян людина? Хіба й 

аакон не каже того? Та ж у ааноні Мойсея написано: 

Не аав 'яауй рота волові, як молотить. Чи Бог турбу

ється про волів? Чи може ради нас говорить? Бо ж ради 

нас написано, що хто оре, мусить орати в надії, і хто 

молотить, молотить також у надії, що матиме щось іа 

того. Rоли ж ми сіяли у вас духовне, то чи дивна річ, 

що потнем ваше тілесне?>> (І Rop. 9,8-11). А далі, по
вертаючись до староаавітніх священиків і nорівнюючи 

себе а ними, наже Апостол: <<Хіба ви не анаєте, що ті, 

які служать жертовнинові, мають частку а жертовника? 

Тан само Господь авелів тим, що nроповідують Єванге

лію, а Євангелії жити>> (І Rop. 9,13). 
3 наведеного тенсту виходить, що Христос сам аа

певняє тим, .яні проповідують Його Євангелію, мати 
право на повне утримання. Бо вони аайняті справами 

добра людсьних душ, не мають часу подбати про речі 

нонечні до власного прожитну; тому-то й каже Хри

стос: <<робітник вартий свого утримання>> (Мт. 10,10). 
Тим, що відмовляють подбати про тілесні потреби Його 
посланців - єписнопів і священиків, Христос грою-Іть 

страшними карами: << Rоли ж ви ввійдете в якесь місто 
й не приймуть вас, то вийшовши на їхні вулиці, ска

жіть: Ми обтрушуємо й порох а вашого міста а наших 

ніг ... >> (Лк. 10,10). Це оаначає, що ми не хочемо мати 
нічого спільного а вами, бо на вас чекає страшне Боже 

прокляття, як аапевняє Христос: << Rажу вам: того дня 
навіть Содомові буде легше, ніж тому місту>> (Лк. 10,12). 
Тому нам треба добре роаважити - що робимо, коли 

відмовляємось подбати про nотреби дочасні посланців 

Божих, .яних аавданням є дбати про спасіння наших 

безсмертних душ. 

Ті посланці Христові - священики, БожествеЮІими 
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Літург і ями прославляють небесного Отця, тому що Беа

нровна Жертва - це найнраще прославлення Бога, 

яного довершив сам Божий Син, бо вона - ніщо інше, 

ян тільки повторення Його нривавої жертви на Гол
готі. При помочі Божествеююї Літургії, священики най

нраще висловлюють нашу вдячність Богу-Отцю аа Його 
незліченні Божі добродійства, nриносячи Йому в жертві 
його сина, яний одним приносом удоснона.пив назавжди 

тих, що освячуються>> (Євр. 10,14). Врешті, Божа Лі

тургія - це найуспішніша просьба, бо в ній вони, свя

щенини, просять Бога в ім'я Христа, яиий запевнив, 

що така просьба буде завжди вислухана: << Чого б тіль

ки ви попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я>> (Йо. 
14,13). А иоли ми просимо найкраще Отця в ім'я Ісуса, 
як не тоді, коли держимо Його самого в Пресв. Євха
ристії перед очима небесного Отця, ян найиращий доказ 

Його любови жертвеmюі і ааради Нього просимо в Отця 
Небесного помочі, передусім, щоб рятував нас від вічного 

пекельного вогню. 

Тому не вважаймо священика - посланця Христо

вого, зонрема ж його праці - маловажною: вона ко

рисна й необхідна в багатьох випадках, вонрема у спа

сінні нашої безсмертної душі. 



Блаж:енніший Мирослав 

12 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ 3ІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(1 Кор. 15,1-11) 

ЄВАНГЕЛІЯ ХРИСТОВА 

(( Брати, пригадую вам Євангелію, 

Я"У я вам проnовідував, я,.-у ви і nрий

няли, в я,.ій і стоїте>> (1 Кор. 15,1). 

В листі до Євреїв кажеться: <<Багаторазово й ба

гатьма способами Бог говорив колись до батьків наших 

черев пророків. За останніх же оцих днів він загово

рив до нас через Сина, якого вробив спадкоємцем усього 

і яким сотворив віки. Він - відблиск його слави, образ 

його істоти, - підтримуючи все своїм могутнім сло

вом, здійснив очищення гріхів, і возсів праворуч величі 

на вишШІі ... >) (Євр 1,1-3). 3 наведених слів листа ви

ходить, що небесний Отець не був задоволений в нав

чання людських пророків, тому послав своє несотво

рене Слово, єдинородного Сина, який, воплотившись, 

приніс від Отця Божу науку. Про себе Воплочене Слово, 

Ісус Христос говорить: <<Я дорога, правда і життя! 

Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене>) 

(Йо. 14,6). І те навчання, яке Він ві своїм приходом 
приніс, в нам єдино авторитетним, бо походить безпо

середньо в ід самого небесного Отця, як про це Сам 

Спаситель свідчить в розмові до Никодима: << ІстІПШо, 
істинно кажу тобі. Ми говоримо, про те що знаємо, а 

свідчимо про те, що бачили>) (Йо. 3,11). Перед своїm1 
стражданнями й смертю хресною, у священичій мо

литві Христос - Воплочене Боже Слово, з'ясовує істоту 

Євангелії, Божої науки, яку Він приніс від свого Отця: 
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<< А життя вічне в ~ому, щоб вони (люди) піанали тебе 

единого правдивого Бога й того, кого ти послав Ісуса 

Христа>> (Йо. 17 ,3). Це аначить, що навчаJШя Боже -
Євангелія, яна має запевнити нам життя вічне полягає 

на пізнанні оцих двох основних правд, а саме: перша 

правда є та, що існує один, єдиний правдивий Бог і Тво

рець, наш Отець небесний. В другій книаі св. Письма, 

- книаі Виходу, Господь Бог, Творець свого Запону -
Десяти Заповідей, каже таке: << Я Господь Бог твій, 

що вивів тебе а аемлі Єгипетської, а дому неволі. Не

хай не буде в тебе інших богів, крім мене>> (Вих 20,2). 
1\.ожний монарх представляє себе в установ і аакону, 

що його дає своїм підвладним. Тим своїм представлен

ням він одночасно вкааує їм на своє право, яке дає йому 

владу встановляти аакони, що мають обов' яаувати в 

країні, якою він володіє. Господь Бог, як Творець все

ленної, як найвищий пан життя й смерти всього, що 

аа Його волею існує, також представляє себе людям, 
щоб вони анали, на якій підставі Він надає їм свій закон 

і чому вони мусять йому підкорятися. Підставою й осно

вою Його права видавати аанон є те, що єдино Він є твор
цем усього, що існує. Своєю всемогутньою волею Він 

усе, що живе й існує, привів а небуття до життя - існу

вання, тому має право надавати їм правила життя. По

дібно й людина, яку Він сотворив і яка в усьому аа

.:Іежна від Нього, мусить підкоритися Його волі, що її 
виразив у своїх заповідях. Господь Бог, подібно як і 

кожний будівничий чи винахідник, будуючи щонебудь, 

прианачує цю річ до наміченої мети. Так само, сотворю

ючи людину, Господь мав на меті те завдання, яке Він 

бажає, щоб людина виконала. А метою кожної людини 
є Госnодь Бог-Творець, метою є алука а Ним й учасниц
тво в Його житті й щасті. Тому людина мусить про ту 
мету ана ти; а також про дорогу, якою треба йти і про 

аасоби, які можуть бути помічними в осягненні тнп 
мети. Тому найnерше треба людині nіанати мету, аа яку 
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вона має в туземиому житті змагатися, тобто пізнати 

Бога Творця, який воднораз є нашим Небесним Батьком. 

Призадумаймось 'І'епер, як люди дбають про осягнен

ня того пізнання своєї остаточної мети, тобто про піз

нання Бога, що повинно бути для них найважливішоЮ 
справою. Бо від піанаІПІя іхньої мети залежить також 

її осягнення. Якщо призадумаємося над тим, то мусимо 

сказати щиро, що мало хто цікавиться пізнанням свого 

Творця. Люди цікавляться всіма речами, тільки не тією 

найважливішою справою, від якої залежатиме їхнє вічне 

щастя або вічна недоля, тобто Господом Богом. Учені 

поступають наперед у ріаних галузях наук, як у ме

дицині, техніці, хімії. В усіх ділянках знання заува

жується поступ, і то великий. Ось, наnриклад, ~ТІюди 

вже причалили на місяць, оглядають його й перебували 

на ньому, забрали на землю різні пробки місячного пі

ску, каміння, щоб іх тут студіювати щодо їхніх скла

дових частин і років існування. Післали вже свої ра

кети на Бенеру, Марса тощо. Лускаючись отак у про

стори, вони відкривають різні правди, що раніш були 

їм недоступні. Але про Творця вселенної, в якому є 

скриті всі правди від сотвореІПІя світу, вони не дбають, 

не бажають Його пізнати. Це правда, всяке знання, 
всякі відкриття чи винаходи є дуже важливими для 

нашого життя, тим-то людІШа повинна студіювати: цей 

світ, що для неі є, бо ті винаходи, що вона зробить, мо

жуть у.пегшити її майбутнє життя чи й вилікувати від 

багатьох хворіб, на яких вона ліків зараз не знає. Але 

пізнання Бога й знання про Нього є багато важливіше, 

бо від них залежить не оце наше дочасне коротеньке 

життя, але ціла вічність. Ось подумаймо, Господь Бог 

помагає нам у тому пізнанні Його - нашої первопри
чини й пер воджерела всякого і матерілльного, і духо

вого життя. Він послав на землю свого єдинородного 

Сина, щоб повчив людей про Нього і, як твердить Хри

стос, Він це й робив: << Я об'явив ім'я твоє людям, яких 
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ти менІ від світу передав ... Нині вони збагнули, що все 
тобою дане мені від тебе; слова бо, тобою мені дані, я 

дав ім і вони прийняли іх і справді збагнули:, що від 

тебе я вийшов, й увірували, що ти мене послав>> (Йо 
17 ,6). Та люди не дбають про те, щоб пізнати цю прав
ду про Бога, щоб навчитись Його доріг, заповідей та 
щоб іти ними аж до мети - вічного щастя в Боаі. Дій

сно воно правда, люди цікавляться всім, а саме: гріш

ми, природою, що іх оточує, статтю, розводами, зігнан

ням плоду, привернепням миру на світі й вони роблять 

це все в ім'я поступу. Ми стараємося про поступ, щоб 

його осягнути й а робити наше життя приємнітим, нашу 

працю легшою, щоб могти довше спочивати й утішатися 

життям. Для нас має аначення чисте повітря, чиста 

вода й пожива, але, а другого боку, ми не дбаємо про те, 

щоб наша душа була чиста, віJІьна від плям гріховних 

та щоби стала любою нашому Богові й Творцеві, хоч 

це є найважливішою, якщо не єдиною справою нашого 

існування на землі. Якже ми так думаємо про те, дуже 

часто й самі дивуємось, пощо нас Господь терпить на 

землі. Чому він такий добрий і милосердний для нас, 

коли ми аж ніяк про Нього не дбаємо? Дійсно нам са

мим дивно, чому Господь такий терпеливий а нами, що 

стільки разів ображаємо Його нашими гріхами й уперто 
протиставллємось Його Божій волі? Чому Він не по
нарає нас важко, щоб ми отак стали прикладом усім 

тим, що ще не зіпсовані, та щоб той приклад відстра

шив іх від такого грішного життя, яким ми живемо! 

Причину тієї Божої безмежної терпеливости відкри

ває пам Спаситель у тій правді, яку ми повинні гли

боко записати собі в нашому серці, щоб, пригадуючи 
її собі часто, ми могли спасти наші душі. :Каже бо наш 
БожествеІший Спаситель таке: << Так бо полюбив Бог 
світ, що й Сина свого єдинородного віддав, щоб :кож
ний, хто вірує в нього не погиб, але мав життя вічне. 
Бо не послав Бог Сина у світ, світ засудити, лише ним 
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- свІт спасти >> (Йо. 3,16). 3 цього виходить, що ми по
виннІ намагатися півнати все, що торкається життя на

шого Спасителя, тобто півнати ввесь лад спасіння, а 

саме: те все, що Господь Бог вробив і напевно робить 

на те, щоб вберігати наші душі від гріхів і, таким чи:. 

ном, довести їх до мети - до Себе Самого й до вічного 

щастя з Ним у небі. Щодо цієї правди, то Господь Бог 

навчає нас найперше, скільки-то коштувало Йому, щоб 
наші душі вивволити в ярма гріха та в неволі диявола. 

СпасіІШя наших душ вимагало смерти хресної Його 

єдиного Сина, бо тільки смерть Бого-Чоловіка могла 

порвати всі ті кайдани, в які вакуван нас гріх перво

родний і всі наші особисті гріхи. Лише муки й смерть 

Божого Сина були спроможні надолужити небесному 

Отцеві ва всі ті обрави, які вавдаємо Йому переступлен
ням Його ваповідей, спротивллючись Його Божій волі. 
Про це так висловлюGться верховний апостол Христо

вий Петро: << Знайте, що не тлінним волотом чи сріблом 
ви були вибавлені від вашого суєтного життя, яке ви 

прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю 

Христа, непорочного й чистого ягняти>> (1 Петр. 1,18). 
І ще одна правда, не менш важлива для спасіння на

ших душ, а саме та, яку пропонує другий верховний 

апостол - св. Павло, кажучи: <<Ми проповідуємо Хри

ста ронп'ятого: ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, 

а для тих, що покликані - юдеїв чи греків - Христа, 

Божу могутність і Божу мудрість>> (1 Кор 1,23). 
V наших часах також багато людей уважає науку 

Христову глупотою - неровумом. Вони підшукали собі 

багато інших релігій і філософій, яні надоволяють їхні 

пристрасті та й ведуть іх до нових і гірших проступків. 

Вони так застрягли в своєму грішному житті, що й не 

уявляють собі іншого Бога, який nоявився, тому що 

воно сприяє їхнім пристрастям й тому що, до певної 

міри, вапевнює ім проминаюче, ве.мне щастя. Та вони 

ва бувають про слова нашого Спасителя, який скавав: 
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<< Яна бо користь ~юдині, хоч би увесь світ адобула, 

а занапастила свою душу? Що бо людина може дати 

в :-за:\~ ін за свою душу?» (Мр. 8,36). Ну й що ж ім прийде 
з rого, якби вони своє життя жили в розкошах і щасті? 

Що з того, якби вони жили тисячі й тисячі років і дій

СІЮ мали за власність увесь світ, коли після смерти, 

піс.;ІR ту3емного ро3кіппюго життя, жде іх вічна пе

ке.:rьна мука? Ми ж, що є вірними учнями Христа, ві

римо Його словам. Ми анаємо, що хоч Спаситель від
купив нас, Він все таки ще не поставив нас у небі. 

Він .;шше відкрив нам брами до Небесного Царства. 

Щоб до нього дістатись, нам треба співдіяти 3 Божими 
лacкaJ\rn. Нам треба, як Він сам каже, брати наш хрест 

на плечі й іти аа Ним. Це правда, що мудрагелі смі

ються 3 тих, що слухають 3аповідей Христа. Про це 

каже св. Павло: <<Бо нібито немудре Боже - мудріше 

від людської мудрости, і немічне Боже міцніше від люд

ської сили ... І Бог вибрав немудре світу, щоб засоро

мити мудрих і бе3силе світу, щоб аасоромити сильних>) 

(1 1\ор. 1,25.27). <<І тому Христос Спаситель став нам 

мудрістю від Бога й оправданням, освяченням і відку

пленням, щоб було як написано: << Хто хвалиться, не

хай у Господі хвалиться >) ( 1 Кор. 1 ,30). 



Аєп. Мирослав МарусUІі 

13 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(1 :Кор. 16,13-24) 

<< ПРИЙДИ, ГОСПОДИ ІСУСЕ І >> 

Дорогі Браття і Сестри І Ми прочитали нині, в цей 

Господній день, закінчення першого листа святого апо

стола Павла до Корінтян. І нас потрясли до глибини 

слова апостола, що наже: << Чуnайте, стійте у вірі, будьте 

мужні, кріпіться. Нехай усе у вас діється в любові >>·. 
Ми можемо собі тільки уявити ту небуденну хвилину, 

ян апостольський лист був перший раз прочитаний у 

церкві в Корінті, в часі Богослужби, ян тамошия гро

мада обмінялась поцілунком миру. Павло в останніх 

ряднах листа напоумлює своіх братів і сестер, щоб були 

подібні до тих воїнів, що готуються до бою. ХристиянИ 

це воїни Христа. Вони мусять отже бути чуйні та силь

ні у вірі. Але передусім мають вони бути одушевлені 

любов'ю, з ян о і випливають усі християнськ і чесноти. 

Апостол висловлюється похвально про першу хри

стиянську родину в цілій Ахаї. Він наже: << Ви знаєте 

родину Степани, що вона первісток Ахаї і що вони від

дали себе святим на службу; то щоб і ви також підда

валися таким людям і кожному, хто трудиться і пра

цює з ними>>. Власне той Степана разом з Фортунатом 

і Ахаїном принесли були Павлові листа до Ефезу. Павло 

радіє з іх приходу, бо вони начеб заступили неприявність 

всіх норінтян. Таких треба шанувати й любити. 

Павло прочитав того листа з Корінту, написаного 

пресвітерами йому відданими, мабуть у відповідь на 

деякі Павлові зарядження, лоучення і напоумлення, що 

затратились і не дійшли до нас. Чим далі читав Павло 
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листа, тим більше х~ариJюсь його обличчя: Корінтяни 

жиJІИ власним життям і не сприймали його науи. Були 

там тані християни, що :кавали: << Нам усе вільно, усе 

нам належиться. Прилюбодійство не є гріхом, а чинні

стю людини, та:к ян істи і пити>>. Один вивначний муж 

у громаді жив з жінкою свого батьна, тобто з мачухою. 

Таний вв'явок був заборонений навіть цивільним рим

сьнпм правом. На брудних вулицях Корінту панувала 

розгнузданість, у вищих сферах ширилась тан ввана 

вільна любов. Від того пороку не був вільний й імпе

раторсьний двір у Римі, а Аврелій Августин жив та

ним життям довші роки у власному батьківському домі, 

зани навернувся та став християнином. Деякі корінтяни 

знову ж відкидали взагалі подружжя, бо заразились 

ложною наукою про ворожнечу між тілом і духом і пи

тались, чи в взагалі вмисл жити в подружжі, коли близь

кий є другий прихід Христа. Жінни в Корінті ві свого 

бону домагались рівних прав з чоловінами там, де це 

було неможливе або й смішне. Входи.тп-1 вони на Бого

служби до церкви бев накриття голови, виголошували 

проповіді, робили замішання в часі відправ аrапе, тобто 

братолюбної трапези. Вкінці було до вирішення питан

ня пророцтв та дару мов, коли сталось таке, що один 

чоловін в екстав і вакричав: << Анатема на Ісуса І >> В пи
таин і про воскресіння мертвих громада не мала ясного 

поняття. 

Ян добрий пастир і як батьно, святий Павло зай

няв у своїй відповіді коріитлнам виразне та відважне 

становище. Він каже просто: << Взагалі чути між вами 

про розпусту і то про тану розпусту, якої і між пога

нами нема - що хтось мав за жіШ'-У батькову жінку. 

Ви наповнш1ися гордощами, хоч повинні б сумувати, 
щоб винлючити з-поміж себе того, хто допустився цього 
вчпнну. Бо я, неприявний тілом, але приявний духом, 

уже засудив, немовби був присутній, того, хто таке 

вчинив. :Коли в ім'я Господа Ісуса збиретесь ви і дух 
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мій, силою Господа нашого Ісуса видати таного сатані 

на погибіль тіла, щоб спасся дух у день Господній>>. 

А як у громаді є які судові справи, то нехай ніхто не 

вдається до світських судів, а самі себе повинні розсу

джувати: << Хіба не знаєте - пише апостол - що святі 

будуть світ судити? А коли ви будете світ судити, то 

чи не достойні ви судити куди менші справи? Хіба нема 

між вами ні одного мудрого, що міг би розсуджувати 

між братами своїми?>> Апостол навчає виразно, що по

дружній стан зовсім не є нижчий за вільний стан. Ро

ДШІа сама в собі є вже маленькою церквою, а подруж

жя є справжньою живою іконою Христа і Церкви. Бо 

як Христос полюбив Церкву і віддав себе за неі, так і 

чоловіки мають любити своіх жінок. Тайна ця є велика 

і свята. Очевидно, апостол високо підносить дівицтво, 

бо життя ангельське на вемлі є вже тут передсмаком 

грядучого віку і вічного блаженства. Щасливі отже ті, 

що йдуть ва євангельськими радами і ведуть життя у 

послусі, убозтві та чистоті. 

Павло дає і поучеШІя жінкам, - << бо не чоловік від 

жінки, а жінка від чоловіна, і не чоловіка створено 

для жінки, а жінку для чоловіка. Одначе в Господі ні 

чоловік бев жінки, ні жінка без чоловіка, бо так як жін

ка від чоловіка, так само й чоловін черев жінку, а все 

від Бога>>. Нехай богослужби та братолюбні трапеви 

будуть добре упорядковані. Бо ті сходини нераз не є 

споживання вечері Господньої. Бо кожен поспішає істи 

свою вечерю: дехто ж голодний, а дехто п'яний. Хіба 

не маєте домів, щоб істи і пити? Чи може хочете внеnа

жати Божу церкву і засоромлювати тих, що нічого не 

мають? 

Знаючи таRож, що корінтяни, як греки взагалі, не 

мають ясного поняття про воскресін;ня мертвих, апо

стол повчає: << Ноли ж про Христа nроповідується, що 

він вос:крес ів мертвих, якже ж деякі між вами кажуть, 

що нема воскресіІmя мертвих ? Ноли ж нема воскре-
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сіІШЯ мертвих, то ~ Христос не вос:крес. А :коли Хри

стос не воснрес, то й марна nроnовідь наша і марна віра 

ваша. А Христос та:ки сnравді вос:крес іа мертвих, nер

вістон nомерлих. Бо тому, що череа чолові:ка смерть, 

через чоловіна й воснресіння мертвих. Як бо в Адамі 

всі умирають, тан у Христі всі оживуть. І ножний у 

своїм nорядну: первісто:к - Христос, потім ті, що уві

рили в Христа >>. 
Напоумлень подав апостол багато, пояснив здорову 

науну Євангелії, повчив своіх дітей, навів на добру 

дорогу, а тоді й не аабув с:кріпити слів своіх впсоною 

піснею любови, яноі ніхто до нього не nроспівав і я:ку 

згодом вмів повторити хіба велиний богос.лов середньо

віччя Тома Анвінатсьний та убогий святець на ім'я Фран

ціси з Асіаі. Каже отож Павло, що я:кщо говорив би 

він і ангельсьною мовою, а любови в нього не було, то 

був би він подібний до тих нужденних nогансь:ких жре

ців, що грають на :кимвалах. Янби його віра навіть гори 

переносила, але любови йому бранувало, то він ніщо. 

І янби він віддав бідним усе своє майно, а власне тіло 

жертвував на спалення, як той Ян Палан у Праві спа

.лився за волю народу, а любови в нього не було, то він 

найбідніший чоловін. Любов в виповнеІШям усього за

Іюну. Любов ніноли не гине. 

Глибоно мусіли nотрясти віруючих у Коріяті ті слова 

Павлові, ян і нині потрясають вони серця вірних по 
всіх цер:квах, де в цю святу неділю читають Павлове 

Послання. << Вітають вас Цернви Ааіі, всі брати віта
ють вас. Вітайте один одного святим поцілунном >> -
nише Павло на аанінчення, ваявши перо а рун Состена, 

свого писаря, і власноручно додав: <<Привіт моєю ру

ною, Павловою. Ян хтось не любить Господа, анатема 

на нього: нехай буде пронлятий. Маран ата! - прийди, 

Господи Ісусе!>> Прийди, Господи, і перебувай неви
димо у твоїй громаді, у твоїй Цернві, щоб вона була 

завжди свята і непорочна. Амінь. 



о. й. Р. 

14 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(11 1\ор. 1:21- 2:4) 

ЯІ\ СВ. ПАВЛО ПЕРЕНОСИТЬ НАІ\ЛЕПИ 

Дорогі в Христі! Життя св. Павла не було легке. 

Він сам пише про те, як йому доводилось завнавати 

рівних терпінь під час апостольської праці: << Від юдеїв 
я прийняв п'ять раз по сорок (ударів) без одпого; тричі 

киями мене бито, раз каменовано, тричі корабель во 

мною розбивався; день і ніч перебував я в безодні .. . 
у небезnеках від земляків, у небезпеках від поган .. . 
у праці та втомі, в недосипаннях часто, у голоді та спра

зі>> (2 1\ор. 11:24-27). Дійсно, як на одну людину, то 
це бу ло аж надто І Однак, у цих стражданнях Апостол 

не падає духом, не ломиться під іх тягарем, але, нав

паки, вони його скріпляють. Він, навіть, тішиться, що 

може за Христа терпіти: << Нас тиснуть звідусіль, але 

ми не пригноблені ... >> (2 1\ор. 4,8-9). 
Але був ще один рід страждань, яких зазнавав св. 

Павло, що їх він без порівняння тяжче відчував і пе

реживав від попередніх. А ними були ті страждання, 

які йому завдавали людські язики. Були це, переважно, 

свої (юдеї), які йшли слідом за ним і робили все, щоб 

серед вірних підкопати довір'я до нього, щоб у їхніх 

очах скомпромітувати Апостола, знищити його добре 

ім' я і добру славу. Щоб це осягнути, вони вживають 

усіх засобів, послуговуючись навіть брехнею і накле

пами. Вони розповсюджують неправдиві чутки, мовляв, 

Павло несталий, мінливий, бо в нього те саме є <<так>> 

і<< ні>> (2 1\ор. 1,17); він самолюбний, бо безправно при-
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своює собі гідність _апостола. Таке діялось передусім 

у Rорінті, де була велика християнська громада, але 

де, одночасно, вешталось повно різних пройдисвітів та 

авантурникІВ. 

1. Як св. Павло прий.мав різні наклепи? Rоли з ува
гою читаємо його листа до корінтян, завважуємо, що він 

дуже глибоко, болюче, те все відчуває. Він ясно ба

чить всю людську злобу, яка скривається в тих заки

дах, і тому так переймається вчиненою йому кривдою. 

Він сильно це відчуває, бо те все накоїли його земляки 

- << аарозумілі юдеї>>, << архиапостоли >> (2 Rop. 11,5). 
Серед цих душевних страждань він стає, мов безрад

ний. Чується аранений у саме серце. Ці терпіння ви

кликають у його серці смуток і жаль. Як він береться 

писати в цій справі листа до корінтян, то пише його 

<< ... з ве.JІи:Jюго горя та туги серця ... і Ікрізь ревні сльо

зи>> (2 Rop. 2,4). 

Однак, Апостол не мовчить, але борониться. - Rоли 

його гонили, ув'язнювали, билп, то він мовчав. Але, 

як лихі люди почали знеславлюва'lи його добре ім'я, 

Павло промовив. Він заговорив, бо не міг далі мовчати 

й приглядатися, ян злобні люди підкопують серед вір

них його добре ім'я і, одночасно, нищать овочі його 

тяrююі апостольської праці, поширюючи суперечки й 

незгоду. 

Павло пише до корінтян листа, в якому спокійно, 

без гніву й обурення, збиває закиди та боронить своєї 

апостольської гідности й чести: <<Бог мені свідок, що 

наше слово до вас не є <<так>> і <<ні>> (2 Rop. 1,18). 
І\ оли, однак, хтось завинив, а кається, то Апостол 

від серця прощає і, навіть, вставляється перед вірними 
за ним: << Rоли хтось і засмутив, не мене засмутив, але 

- щоб не перебільшувати - почасти всіх. Досить та

кому тієі кари, яку накла~тrа більшість; так що, навпаки, 
краще вам простити та втішити, щоб надто великий ему-

12 
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тон не зламав такого. Тому благаю вас: Покажіть йому 

любов>> (2 Кор. 2,5-8). Такий-то був св. апостол Павло! 

2. Яка наука для нас а того? - Слід пам'ятати, що 

скоріше, чи пізніше, і нас стріне доля св~ Павла: не
слушні закиди, безпідставні обвинувачення, злісні ви

гадки, нанлепи. Хто ж іх у житті не ааанав ? І Ні хто 

не може забезпечитись перед людською цікавістю, заз

дрістю, глупо·rою й злобою. Отже, не дивуймося і не 

попадаймо в смуток, якщо одного дня довідаємося, що 

<<добрі>> люди про нас говорять таRе, що нам і не сни

лося. Нам часто підсувають наміри, яких ми ніколи 

не мали або, навіть, наші найкращі задуми з.~"'Іобно по

яснюють. Пам'ятаймо, що ми не були перші, ані не. бу

демо останні, а якими так nоводяться. Янщо так nосту

nали а Павлом, а, що більше, навіть самого Божого 

Сина не nощадили і відважилися на:кинутись на його 

добре імення, називаючи його обманцем, то чого маємо 

сnодіватись ми, грішні й слабкі люди, що маємо стіль

ни хиб, вчиняємо стільки nрогрітень і гріхів? Отже, 

не дивуймося, якщо і нами зацінавллються <<добрі>> 

люди ... 
Ми маємо nовне право оборонятися та:к, ян це ро

бив св. Павло. Добре ім' я, добра слава - це один із 

найбільших скарбів людини і ніхто не має nрава ій цього 

відбирати. Якщо, однак, хтось це чинить, то маємо повне 

nраво боронитися, як це робив св. Павло. Але, оборо

няючись, слід нам його наслідувати. Треба тоді, за всяку 

ціну, берегтися гніву, ненависти, бажання nомсти та 

зберігати сnокій і християнську гідність. Наша люд

ська оборона часто нас веде до цілком людських розра

хуннів на засаді <<око за оно, зуб аа ауб>>. Вона може 

обернутись у звичайну nомсту і стати новим злом. 

І тут маємо nриклад св. Павла та недосяжний зра

зок терпеливости самого Сnасителя, якого Апостол в 

усьому старався наслідувати. << Будьте моїми послідов-
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нинами, ян я Хри.ста >> - заохочував він корінтян (1 
Кор. 11 ,1). А акаємо, як поводч.вся Спаситель, ноли 

його стрінула незаслужена кривда а бону ворогів. Коли 

юдеї закинули йому, що біса мав, Він спокійно відпо

вів: <<Я не маю біса, але шаную Отця мого, ви ж зне

важаєте мене>> (Ів. 8,48-49). 
І ще одне, дорогі в Христі, - вміймо прощати так, 

ян це робив св. Павло. Такий приклад залишив нам 

Божественний Спаситель, так і нам слід постуnати. Бо 

лише тоді, ноли ми простимо наклепвинам і тим, що 

нас скривдили, в нашій обороні зможе стати Бог, який 

завжди застуnається аа невинних й покривджених. Амінь. 



о. Софрон .Лfудрий, ЧСВВ 

15 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(11 Rop. 4,6-15) 

ТЕРПІННЯ - ЦЕ ВЧИТЕЛЬ 

В Аnостольсь:кому повчаІШі ниніІШІьоі Неділі ми чули 

такі слова: << Браття І ... увесь час носимо в тілі мертвоту 
Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашім житті було явним >>. 
Ось, пояснення і відповідь св. Апостола Павла на важ

ку, вели:ку й постійну вагадну, і та інство << терпіІШя >>. 
Rожиий біль і терпіння - це зло, яке не повИШІо 

б існувати, а яке так вагально і безоглядно навіщає 

кожну людину. 

Боже об'явлення у святому Письмі дає відповідь всім 

тим, які терплять і постійно вапитують: Чому терпимо? 

Чому Господь допус:кає на нас часті, рівновидні й бо

лючі терпіння ? 
Св. Письмо, перш усього, впевняє нас, що всяке тер

піння є під владою Творця і Бога; по-друге, що основ

ною причиною всіх людських терпінь і болів є гріх: 

від проступку прародичів всякий рід зла, болю й тер

піння потиривсь у світі. Щоб дати промінчик світла 

на існуюче таїнство терпіІШя і болю, пророки nовча

ють, що терnіння, болі - це вияв Божоі доброти, що 

вони служать для нашого очищення, nоnрави, випро

бування і спасіння; вони є відвічним учителем, а лю

дина іхнім учнем. Ніхто з людей не півнав себе достатньо 

і до глибин, доки не терпів. Саме біль і терпіШІя по

казують нас такими, якими ми в дійсності є. Тож при

вадумаймось коротко над таінством терпіння в житті 

людини. 
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1. 1\ажуть, що кожне терпіння - це вчитель, а 

ми його учні. Терпіння вчить нас: а) про велич свобід· 

ної людини, б) про суть гріха в) про необхідність лю

б JВИ. 

2. По-друге, терпіІШя - це візвання людини, щоб 

відірватися від світу, щоб піднестися понад себе, та 

щоб тісніше з'єднатися з Христом-Переможцем. 

3. По-третє, терпіння - це джерело нашого очи

щення, сили і радости в Бозі. 

Чого ж учить нас цей вчитель-терпіння? Перш усього 

терпінн.q, вчить нас про велич свобідної людини, яку 

Бог створив на свій образ і подобу. Бог міг створити 

світ, в якому не було б ніякого терпіння і болю, але 

це здійснювалося б за рахунок постійного чуда - чуда, 

яким Господь охоронюнав би нас від усяких трудів і 

хворіб, яні випливають з природного діяння фізичних 

сил; чуда, яке запобігало б усім невторопностям, помил

кам, неувазі, ухибленням, які дуже часто є причиною 

наших терnінь; чуда, яке насильно перелиняло б усякі 

зловжиття і проступки, що завдають багато терпінь нам 

самим і всім тим, що співживуть з нами. Такий світ не 

був би вже для нас чимсь природним і ми в ньому не 

бу.;ш б уже вільними людьми, а лише автоматами. Це 

правда, що при наочності таких чудесних інтервентів 

на нашій землі не було б вже більше ні болю, ні тер

пінь, ні сліз, ні горя, але ми втратили б те, що стано

вить гідність людини, що надає властиву вартість жит

:ю людини, ми втратили б нашу свободу робити добро 
І ЗЛО. 

Бог не трактує нас, ян невільників, але ян синІв 
які втішаються свободою дітей Божих, до тієї міри, 
що можуть протиставитися, що можуть непослухатися і 

робити по-своєму. Бог, ян добрий батько, найбільше 
радіє повним довір'ям своіх розумних створінь і по
кірним схиленням голови вільної людини. Даючи нам 
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вживання свобідної волі, Бог докааав цим своє вели:ке 

беамежне довір'я до людини. Ми мусимо берегти це до

вір'я і платити нашою вірністю навіть пjд час терпінь. 

По-друге, цей учите.ль - терпіння - вчить нас про 

існування гріха. Бог в початком усього. Він є свjтлом, 

радістю, щастям і життям людини. Будь-який свобід

ний акт і вчинок людини проти ааконів і вадумів Бо

жих - це більше або менше свобідний вибір темряви, 

смутку, терпЇШІя і смерти. Виявити Богові непослух в 

великою небезпекою для щастя людини. Якщо сьогодні 

так багато людей легковажать Божий аакон і коять гріх, 

то це тому, що втратили або й ніколи не мали належ

ного розуміння і поняття про Бога і його аакони. Вла

сне той, хто спротивляється велінням Божим, сам себе 

ограблюв, сам себе ранить, аавдає собі терпіння і болю 

фізичного і душевного, стає жертвою власного неладу. 

Притому К()ЖНИЙ гріх, як акт протизаконний, хоч би 

найбільш укритий, в гріхом суспільним, вносить нелад 

в суспільне життя, і спільнота цілком беа причини ааа

нав наслідків гріха кожної людини. І вже а цієї рації 

вся спільнота обов'язана до покути, до надолуження 

аа гріх, від чого кожний а нас, як член спільноти, не є 

вийнятий. Тому й мусить терпіти. 

По-третв, той учите.ль - терпіння - навчав нас 

про ве.лич і потребу .любови. Саме в хвилинах терпінь 

відчуваємо найбільшу потребу крихітки людського спів

чуття. Сам Христос - Бог в Оливному саді просив своіх 

апостолjв, щоб вони а ним чували і Йому співчували, 

саме тоді коли тривога перед муками й розп'яттям ви

тискала нривавий піт з його обличчя. Щоб це вроау

міти, треба самому пережити терпіння душі й тіла. Як 

же ж ми навчимося співчувати, нести потіху іншим, 

коли самі у школі терпіння не відчуваємо спраги, жаги 

і потреби о дробини людського співчуття, потіхи? Ніщо 
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в свІтІ не може ваступити у людинІ 11 власного досвіду. 

Оеь мІню побитого і пораненого подоршннього :коло Єри

хону переходив левіт - єврейсьний священнослужи

тель, а~е не подав йому помічної руни; переходив уче

ний в ваноні фарисей та й не глянув на нього, бо не ро

зумів, що це терпіння і потреба любови. Аж надійшов 

убогий самарянин, яний, може, сам іноді терпів і був 

побитий розбійнинами, нахиливсь над пораненим жидо

вино~І, чужим йому по національності й вірі, перев'язав 

його рани, допоміг йому жи1·тя урятувати. Особисте тер

піння, або хоч би жива пам'ять про нього, найбільш 

успішно допомагають нам розуміти й відчувати нужду 

й болі світу; воно також nобуджує нашу любов до діл 

милосердя і жертви при :кожній зустрічі з терпіниями 

наших ближніх і людства. 

2. В догмі і таїнстві терпіння розгляньмо те, що 

терпіння - це аа.,..ли~ і візвання .людини щоб: а) відір

ватися від світу і його при.ман; б) щоб піднестися понад 

себе в) та щоб тісніше а'єднатис.ч. а Богочо.лові.,.о.м-Пере

можце.м, усіх терпінь. 

а) Янщо б, живучи у світі, нам завжди дуже добре 

поводилось, ніщо нам ніноли не боліло й не турбувало, 

чи бува не вродилося б у нас бажання перебувати по

стійно, вічно на цій землі? І навпани, будь-яне відчут

тя терпішІя nеренонує нас у тому, що на землі немає 

нічого невиищимого, що тут немає правдивої справед

ливости, що тут немає правдивого раю, що не тут по

стійна оселя нашого перебування (Єв. 13,14). 
Снільни ж то людей не осягнуть спасіння власне 

тому, що були надто щасливими на цьому світі, а сніль

ни ж то спасеться тому, що багато терпіли! Яною лег

ною буде смерть того, хто жив немов на хресті розп'я

тий. Терпіння вч-ить нас розцінювати всі речі за їхньою 
правдивою вартістю. Не одна річ, що видається нам 
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дуже вартісною, до.конечною необхідною, у хвилині 

терпіння міняє свою приваду вартість. 

б) Терпіння - це наче Божий пророк, який вви

ває і ванлина є нас до того, щоб ми піднялись понад себе, 

понад своє себелюбство. Воно змушує нас до переоцін~ 
.ки вартостей нашого життя, робить нашу душу більш 

чутливою, ніжною. 

Терпіння розбуджує в нас віру, надію і Jrюбов до 

Того, що єдиний нас не nолишає навіть посеред най

тяжчих терпінь. Терпіння часто відриває нас від легко

душного життя. ЗмушуG до напруги наших сил та спря

мовує нас до Небесного Отця, який, я.к наш Творець, 

може дати нам поміч і силу під час кожного терпіІШя. 

Терпіння вчить нас бути обережними, воднораз же ви

являє укриті можливості нашого духу. Часто є душі 

подібні до фіяло.к, яні видають чарівний вапах лиш тоді, 

.коли їх стерти, вдавити під тягарем терпіІШя. Оливна 

і виноград видають ві себе цінний сін тоді, .коли іх вда

вити під сильною пресою. Чогось подібного докопує 

терпіІШя і біль в душі людини. 

в) Врешті - терпіІШя єднає нас тісніше в Богом, 

в Христом-Спасителем Переможцем терпіння. Rаже на

родне прислів'я: <<Ян тривога, то до Бога>>. Саме під 

час терпіІШя наша душа спонтаІШо лине до Бога, до Хри

ста-СпаситеJІЯ, переможця терпіІШя. Вид людського фі

зичного й духовного терпіння побуджує в Христа спів

чуття і ніжність. Rаже св. апостол Матей: << Ісус об

ходив усі міста і села ... вигоюючи всяку хворобу і не

дугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над 

ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, 

що не мають пастуха ... >> ("Мт. 9,35). 
Євангелія дає ясну відповідь на те, що чуда Христа, 

овдоровлеІШя хворих, воскресіння мертвих - це про

вісни.ки остаточної перемоги :над терпіннями. Оздоров

лення, що іх Христос дає - це певні вна.ки його ме

сіянсь.кого посланн:ицтва. Христос виразно .каже: << Ідіть 



15 Неділя після Зісл. Св. Духа 185 

і сповістіть Йоана :цро те, що чуєте і бачите: сліnі ба
чать і криві ходять; nрокажені очищуються і глухі чу

ють; мертві воскресають і вбогим nроnовідується Добра 

Новина>> (Мт. 11,4-6). Ісус реалізує на собі всі пророц
тва про слугу Божого, який бере на себе всі людські 

немочі й терnіння і іх вигоює. << Він словом виганяв 
дух ів і аціляв усіх недужих, щоб абулося скааане nро

роком Ісаєю: Він взяв наші недуги і nоніс наші хво

роби >> (Мт. 8,16-17). Але перемога Христа над алом не 
снасувала терnінь і смерти, хоч вробив Він їх нечин

ними (Євр. 2,14). Хоч Вогочоловін став співучасником 
наших терnінь, однак він не забрав їх зі світу. Про

кляття nервородного гріха тяжитиме над людською nри

родою до кі.цця світу. Але Христос навчає, що терпін

ня, чи недуга не аавжди в'яжеться а гріхом. Ісус Хри

стос учить нас, що терпіння це наче інструмент, аа до

помогою якого діла Божі об'явллються в людині. Раз 

каже Ісус до nаралітика: <<Оце ти видужав, тож не грі

ши більше, щоб щось гірше тобі не сталось >> (Ів. 5,14). 
Христос, не касуючи терnінь і болів, стає нашим утішите

лем, коли каже: << Прийдіте до мене всі втомлені й об
тяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе ... 
тож анайдете nолегшу душам вашим>> (Мт. 11,28-29). 

Христос не касує сліз і болів, а навиває щасливими 

тих, що терплять, коли каже: <<Блаженні засмучені, 

бо будуть утішені>> (Мт. 5,5). Щасливість тих, що тер
плять а Христом і в Христі, надає вартости їхнім тер

пінням та сповіщає радість вічности, де не буде біль
ше терпінь ані болів. Ось тому << ми тепер увесь час но
симо в нашому тілі мертвоту Ісуса, щоби й життя Ісуса, 

виповнене терпіІПІями, в нашім житті було явним>>. 

Бо <<тією мірою, яІюю берете участь в Христових муках, 
радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи та ве
селились. Щасливі ви, як вас ганьблять аа Христове 

ім'я, бо Дух слави і Божий на вас покоїться!>> (1 Птр. 
4,13-14) - каже св. аnостол Петро. Амінь. 



о. Севері.ян Нки.мишин, ЧСВВ 

16 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(11 Rop. 6,1-10) 

ХРИСТИЯНИ - СЛУГИ БОЖІ 

<< М u в усьому виявлявмо себе як 

слуг Бо:нсих ... )) (6,10). 

Сьогоднішньою проповіддю пояснимо собі читання 

св. Павла до Rорінтян. - Дорогі в Христі Брати і Се

стри І Rоли читаємо історію перших віків християнства, 

особливо про ті роки, що наступали варав після слав

ного вознесіння Ісуса Христа на небо, спостерігаємо яке 

трудне було життя тих, які бажали стати Христовими 

учнями - Його послідовниками, тих що бажали стати 
християнами - слугами Божими. 

Християнами вони ставали вавдяки прийняттю Хри

стової науки, яку або самі чули як апостоли, або прий

няли її від апос1олів чи їхніх наступників, що христи

лися і тим прийняли благодать Божу - ласку Божу 

на спасіння. - Та були й такі, що хоч прийняли хри

щення, то скоро приходили якісь переслідування чи 

невигоди християн;ського життя, відраву піддавалися, 

зрікалися християнства, навіть зрікалися ласки спасін

ня, щоб не ааанавати невигод чи й терпінь ва тувемного 

життя. Тим-то й св. Павло листом, що ми його читали 

у цю шістнадцяту неділю по Зісланні св. Духа, вакли

нав мешканців Rорінту, щоб не приймали Божої ласки 

християнства марно, щоб не давали влого при:кладу -
нагоди до спотикання та щоб не виставляли християн

ства на глум ані не давали нагоди, щоб погани - бев

божні в них сміялися. Після такого напоумлення св. 
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Павло ааохочув Rорінтян наслідувати його та його спів

робітників, як слуг Божих. 

Це були часи апостола Павла, але були також часи 

пізніші, в яких християни серед світу поган теж заана

вали переслідувань, невигод, насмішок і пониження. Та 

й тепер, хоч ми вже входимо у 21-ше сторіччя по Хри

сті, і вдавалося б що християнство вже добре анане в 

І\ілому світі та що цивілізація, культура й наука цього 

світу вже добре виробила в людей світогляд універ

сального співжиття народів світу, і все ж таки ще в 

люди, в уряди, в держави, в яких не толерується хри

стиянства, чи ваагалі будь-якої релігії чи віровизнан

ня, хоч людина своїм роаумним і свобідним єством прагне 

надnриродного, прагне Бога, прагне Його ласки, прагне 
вічного щастя. Тому й сьогодні в ще переслідування 

християн - переслідуваШІя Христової Церкви і, ска

жемо, переслідування ріаних віровизнань та їхніх свя

тинь. 

Отже й сьогодні відповідавмо на питання: Як бути 

слугами Божими, як бути християнами, коли в пере

слідування, коли матеріялізм викривлює душу людини 

і робить людину начебто богом і паном всього свого 

щастя і цим убивав всяке поняття про Бога, про душу, 

про вічність. - Наука св. Павла дуже вираана. Він 

повчає, щоб приймати у великій терпеливості скорботи, 

нужду, тісноти, удари, темниці і заколоти пересліду

вання. В цьому він аастосовув навчання Ісуса Христа, 

яке він виклав своїм учням, бо анав, що синедріони -
суди тодішнього ізраїльського народу - були противні 

Йому і його послідовникам. Ісус кааав: << Стережіться 
людей, бо вони .видадуть вас синедріонам і бичуватимуть 

вас ... вас волочитимуть до правителів і до царів аа мене, 

щоб свідчити перед ними і поганами. І коли видадуть 
вас, не журіться, як або що вам говорити, - дано буде 

вам на той час, що маєте говорити; не ви бо будете го

ворити, а Дух Отця вашого у вас говоритиме >>. - Ще 
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й таке додав Ісуе, що не раз і сьогодні діється, і ствер

джуєтьсн: << Брат видасть на смерть брата й батько ди

тину; діти nовстануть на батьків і будуть іх убивати >> 
за те, що вони бажають вірити й жити по-християн

ському, що бажають молитися, христитися, вінчатися', 
а й умирати по-християнському. - Тоді ще Ісус за

:кінчує своє повчання, ось такими словами: << Вас нена

видітимуть усі за моє ім'я, але хто витриває до кінця, 

той спасеться>> (Мт. 10:16-22). - Ось чому св. Павло 

заохочує до великої терпеливости. - Заохочує до терпе

ливости у трудах, у неспанні, у постах, у чистоті; бо 

без терпеливости людина піддається і навіть потріб

ного звання не осягне. Тому все це треба переносити 

довготерпеливо і лагідно, у ласці св. Духа, яка все нам 

дається. 

Отже, якби були які трудності в нашому житті щодо 

визнавання своєї віри і практи:ки християнських діл, 

трудності, які ставали б для нас спо:кусою це все ли

шити, занедбати, треба нам пам'ятати ці слова св. Пав

ла: << Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. 

Бог вірний: Він не доnустить, щоб вас спокутувано 

над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть 

вам змогу її перенести >> (І Кор. 10,13). 
Ще ширше повчання про це дав св. Павло Коріитл

нам на іншому місці, де він ім пригадав про те, як за 

Мойсея ізраїльський народ дістав заповіді, як перейшов 

море, як споживав Божу манну, як пив чудесну воду 

зі скелі. Але тому, що не всі були боговгодні, тому що 

всі не прийняли вповні щирості Божих благодатей, 

то дел:кі погинули-полягли у пустині і не всі дійшли 

до обіцяної землі (І Кор. 10,1-5). - Так і для нас хри

стиян вистачає Божа ласка, щоб все перемогти і дійти 

до вічного щастя. << Хто витриває до кінця той спасеть

ся>> (Мт. 10,22). 
Далі св. Павло повчає, який має бути християнин 

- слуга Божий. Найперше, хто говорить слово nрав-
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ди - це той, хто пр~сто, щиро й вірно проповідув і свід

чить про науку Євангелія; це той, хто в силі Божій, 

хто в ласці Божій, ЯRа допомагав йому переконувати 

і спомунувати інших до доброго; це той, хто у вброї 

справедливости в правиці і лівиці - бо в правиці доб

рого жовніра була шабля, а в лівиці щит; так у слуги 

Божого мав бути вб роя справедливости - доброти, бо 

хрпстиянІm мав бути оборонцем доброти. 

Врешті св. Павло повчав, що християни знайдуться 

серед сімох парадоксальних обставин, серед яких їм 

треба дати свідоцтво слуг Божих: і тоді, коли славлять 

і тоді, коли безчестять, і коли наклепи кидають і тоді, 

коли ми в в добрій славі; і тоді, коли кажуть, що ми 

обманці, бо проповідуємо, щось неспостережне для на

ших змислів, а однак ми в правдиві люди, що живемо 

й діємо добро; ми в незнані, бо не хочуть нас знати, а 

однак ми знані, бо нас переслідують; як ті, що вмира

ють, а все ж таки живі. - Про цю останню обставину 

світ уже довго говорить і ще сьогодні говориться в по

ганських атеїстичних суспільствах, що християнство, ре

лігія на вимертю, і як колись, так і сьогодні християн

ство - релігія далі живе і розвивається, бо це життя 

духа - душі, а душа людська в безсмертна, все живе 

і дів наперекір тим, що цього не хочуть узнати, або й 

заперечують. - Продовжує ще св. Павло: як карані 

та пе забиті. У римлян перед карою смерти бичували. 

І сам св. Павло цього завнав на собі, бо його також ка

рали бичами і камінням, але його не вабили на смерть; 

тому він так висловився, не без того, що й інші хри

стияни завнавали тоді подібних кар. І те цер ми не раз 

довідуємося як християн, чи взагалі релігійних людей 
карають, ув'язнюють, але не вбивають. Звичайно, ба

гато з них після довгих терпінь у в'язницях умирають 

як герої, бо витримують у вірності Богові, Церкві і 
Народові. 

Згадуt:: св. Павло ще три парадокси, які характеризу-
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ють християн: як сумні, а аавжди веселі- сумні тому, 

що діються несправедливості та гріх, а завжди веселі, 

бо служать Богові, що дасть nевну, щасливу нагороду; 

як бідні, багатьох збагачують, - ааохочуючи до витри

валости, до надії, бо скарб людини не на аемлі, але на 

небі; як ті, що нічого не мають, а все посідають, бо хіба 

ж стільки потрібно люДШІі для життя! Правда, людина, 

аа Божим пляном має старатися про земні справи, і 

Господь, сотворивши людину, скааав: <<пануйте над ри

бою морською, над птаством небесним і над усяким аві

рем, що рухається на аемлі >) (Бут. 1,28). Отже людина 
має бути паном, а не невільником сотворінь. І тому Хри

стос навчав: << Ні хто не може двом панам служити ... 
Не можете Богові служити - і мамоні>) (Мт. 6,24). Ма
мона - гроші це уособлення багатства, яке мов ідол, 

не сумісне а Богом. << Не абирайте собі скарбів на землі, 
де міль і хробацтво мівечить, і де підкопують злодіі і 

викрадають. Збирайте собі скарби на небі ... Бо де твій 
скарб, там буде і твоє серце >). Rрім того Христос ще 

роаповів причту про багача, що йому зародила аемля 

і як він журився, щоб абудувати ще більші стодоли на 

абіжжя, і як він тішився, що має запас на багато років, 

і додав, що Бог сказав до багача: << Беаумний! Цієї ж 

ночі душу твою ааберуть, а те, що ти зібрав, кому воно 

буде? Отак воно а тим, хто абирає для себе, замість, 

щоб багатіти в Бога >) (Лк. 12,16-21). 
Дорогі Брати і Сестри в Христі! Дякуймо Богові 

аа ласну, що ми витривали у вірності обітам хрищення, 

і просім ласки на дальше витривання в добрім до кінця 
нашого життя.- Може не все в нашому християнському 
житті трапляються всі оті парадонеальні обставини, що 
іх описав св. Павло. Бо є обставини, серед яких жи

вемо спокійно і свобідно, і можемо легно виконати всі 
вимоги християнського життя. Тоді тим більше нас обо

в'яаує те, щоб скористати а ласни християнства, щоб 
вона не пішла намарно, щоб так ми в усьому добре ви
явили себе як слуг Божих. Амінь І 
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17 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(11 Rop. 6,16 - 7 ,1) 

<<ВИ ХРАМ БОГА ЖИВОГО>> 

Дорогі в Христі Браття і Сестри І В шостій главі дру

гого свого послання до Rорінтян Апостол Павло пише 

такі зворушливі слова: <<Уста наші, норінтяни, відкри

лись до вас! Серце наше потирилось >>. <<Відкрити уста>> 
в семітсьному способі думання означає те, що << гово
рити >>. А те, що Павло говорить, виходить а глибини 

його серця. Він бо промовляє а найбільшою правдомов

ністю та свободою. Rорінтяни мали нагоду вже нераз 

ствердити, що іх громада та іх справи дуже лежали на 

серці Павлові: Він журився іх духовним життям, три

вожився на вид небезпек, що ім загрожують, співчував 

у їх труднощах, важно переживав іх моральні недостачі, 

а то й прилюдні гріхи та згіршення для багатьох; тер

пів а приводу тих роадорів, що були у них. 

Серце Павлове горіло любов'ю до своіх братів і дітей 

У Rорінті, а тимчасом серце корінтян було тверде як 
нам:інь і ніяк не хотіло відповісти любов'ю на любов. 

Дуже то сумне ствердження сьогодні, по дев'ятнадцяти 
століттях від смерти Павла, сумніше воно було ще аа 

його життя. 3 цілого листа видно наглядно, що любов 
Павлова була чиста ян хрустальма вода і гаряча ян во
гонь, бо була це .ТІюбов надприродна, яна вимага.1а від 
норінтян любови до Христа, що є одинокою істиною, 
дорогою і життям. А тимчасом норінтяни обмежили свої 
серця тільки до любови чисто людської і то а такими 
малими горизонтами, що ніяк не давали ім змоги лю-
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бити Христа і сповняти його заповіді. Тому й Апостол 

говорить виразно: << Вам у нас не тісно, тіснота - у 

вашім серці >>. Отож говорю до вас, як до дітей: зробіть 
теж широким ваше серце! Не спрягайтеся а невірними 

в чуже ярмо. Яна бо спільність праведности а безза

конням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка 

згода між Христом і Веліялом? Яка участь вірного а 

невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? 

Образ ярма та його тягару не в новий. Сам Ісус Хри

стос сказав, що його ярмо в любе, а тягар його в легкий. 

Тимчасом корінтяни залишили любе ярмо Христове і 

наклали на себе самі ярмо невірних. Забули отож про 

основні елементи, що відрізнюють християн від поган. 

А між тими дарами, що іх сам Бог дає для віруючих, 

в справедливість, що одинока може забезпечити мир 

між людьми. Віруючі мають рівночасно участь у тому 

Христовому світлі, що опромінює дорогу їх життя та 

розганяє темряву гріха і злоби. Віруючі християни жи

вуть а віри, яка дає змогу пізнати, що Христос в Бог 

істинний і що Він живе в нас, начеб у храмі. Павло, 

отже, каже виразно: <<Браття, ми храм Бога живого, 

як сам Бог сказав був: << Я по селю ся в них, і посеред 

них буду ходити. Буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм 

народом. То ж вийдіть а-поміж них, тобто а-поміж поган, 

і відлучіться, - :каже Господь. Нечистого не дотикай

тесь, і я вас прийму. Я буду вам Отцем і ви будете мені 

синами й дочками - каже Господь Вседержитель>>. 

Апостол, отже, лине думкою в ті давні часи, як сам 

Бог вибрав собі а-поміж багатьох народів потомків Ав

раама, Ісаана й Якова та вчинив іх вибраним своїм на

родом. Він вивів іх а Єгипту, дому неволі. Він провів 

іх крізь Червоне море і затопив у ньому фараона а його 

колесницями і його військом. Він дав ім землю обіцяну 

батькам, землю родючу, що тече медом і молоком. Він 

виразно сказав ім через Мойсея, свого слугу: << Я по
ставлю мою храмину серед вас: не буду бридитися вами. 
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Я ходитиму проміж_ вас і буду вашим Богом. Я - Го

сподь Бог ваш, що вивів вас іа єгипетської землі, щоб 

ви не були там рабами. Я поломив ааноаи ярма вашого, 

щоб ви ходили випростані>>. 

Так-то апостол Павло, пишучи до корінтян слова по

тіхи, мав перед очима тексти древніх пророків, що про

рокували месіянські часи і спасіння народові. Колись 

пророк Ісая пророкував: <<Ось послухайте мене, ви, 

що змагаєте до спасіння, ви, що шукаєте Господа! Слу

хай мене, о мій народе, мій роде, прихили до мене своє 

вухо. Бо закон мій від мене вийде і право моє буде світ

лом народів. І визволені від Господа повернуться і прий

дуть на Сіон з веселим кличем, і радість вічна буде в 

них над головами; веселощі й радощі їх спіткають, а 

смуток і зідхання зникнуть >>. 
Rорінтяни проміняли любе ярмо Христове аа ярмо 

поганських народів. Вони спроневірились Христові і 

його заповідям. Вони перестали жити правдивим хри

стиянським життям. А все ж таки Апостол у зверненні 

до них уживає слова << возлюблені >> і каже: << Маючи 
такі обітниці, о любі, очистьмо себе від усякої скверні 

тіла й духа, довершуючи наше освячення у Божому стра

сі>>. Високими та зворушливими до сліз словами пише 

і говорить Павло. Так може говорити і писати тільки 

той, хто любить, той, в кого душа поширюється під ти

ском журби за добро братів, той, хто цілий горить рев

ністю за Божу славу і за спасіння других. Павло власне 
горів тою любов'ю і нею запалював других. Він ніколи 

не панував над вірою своіх братів, бо для нього най

важливішою справою було служити своїм братам і ши

рити між ними радість та мир. Апостол добре пам'ятав 

слова Христові: <<Син чоловічий не прийшов на те, щоб 
панувати, aJie щоб служити і дати своє життя на викуп 

за багатьох>>. А коли Апостол навіть уживав твердих 
слів і грозив карами за непослух та провини своїх вір
них, то радше примінюнав ті кари начеб ліки для хво-

13 
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рих, ліки не на смерть, але на видужання і на життя. 

Як добрий пастир Христового стада апостол Павло 

глядів на громаду в Rорінті очима віри. Він внав, що 

дехто в громаді не приймає його слів і його повчань. 

Знав, що деякі, самі вбунтовані, ще й других бунтуютЬ 

проти нього. А тимчасом він усіх огортає одною і тою 

самою любов'ю, бо всі вови є одшr храм Бога живого. 

В тім храмі кожний має своє місце, а перше місце на

лежиться самому Богові, що скавав: <<Я поселюся в 

них і буду їхнім Богом, - вони ж будуть моїм наро

дом >>. Амінь. 



о. Ісидор Патри.ло, .ЧСВВ 

18 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(11 Кор. 9,6-11) 

МИЛОСТИНЯ - ПРОЯВ ЛЮБОВИ 

<<Хто ск_упо сів, ск_упо буде жати; хто ж щедро сів, 

той щедро і жати.ме ... Бог .любить того, що дає радо >>. 

Це слова св. ап. Павла до Корінтян, які ми сьогодні 

чули в часі читання Аnостола. Це був тільки малий 

уривок а довшого уступу, який св. Аnостол nрисвятив 

на те, щоб заохотити іх до щедрих датків для вбогих 

і nотребуючих братів у Єрусалимі. 

У ньому він подав, і нам також аалипm:в чудову науку 

про одну дуже важливу nрикмету любови ближнього, 

без якої вона не могла б існувати, а саме: про щедрість 

людського серця у даванні милостині чи доnомоги тим, 

що її в ід нас будуть потребувати наші ближні. 

На основі його nовчань а цього листа nригляньмося в 

сьогоднішній науці: Чому ми nовпІШі практикувати ми

Jюстиню, якою вона повиЮІа бути; аокрема про особ

JІИву нагороду, якою сам Бог наділяє всіх, що нею в 

житті будуть відавачатися. 

:Милостиня nоходить від слова << милувати >>, а далі 
від слова <<милість>>, а це nоняття дуже тісно ав'яаане 
з тим усім, що ми розуміємо nід словом <<любов>>. Від 

неі, отже, від любови до Бога і ближніх, вона (мило
стиня) залежна, а неі вона бере свій nочаток, а неі виnли

ває, і вона - ця милість і сама ж милостиня - буде 
таною, яною буде наша любов. Де аа бранне любови, 

там забра:кне й милостині; де вона тільки мала, там 
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мала й бідна таRож наша милостиня; а в кого серце на

лите добром, як співає наш Тарас, і воно палає вели

ким вогнем любови, - там і милостиню такі люди не 

будуть міряти людськими тільки мірами, бо вони пов

потою будуть відкриті на кожну людську потребу. 

Милостиня - це один а проявів нашої любови -
любови не словами, яка нам нічого або не багато кош

тує, але любови вчинками, коли вона вимагає від нас 

якогось труду чи жертви - аокрема тоді, коли ми му

симо чогось зректися, чогось собі відмовити й поділи

тися а нашим братом тим, що нам досі належало і до 

чого, може, було прив' яване наше серце. 

Перед таRою любов'ю - <<тільки на словах>> - ось 

як о стер іга є нас уже св. Іван Богослов у своєму пер

шому листі: << Rоли хтось має достатки цього світу, і 

бачить брата свого у нестачі та вамикає перед ним своє 

серце, то як любов Божа може перебувати в ньому ? >> 

Тому він пише далі: << Дітоньки І Не любімо словом, 

ані ланком, лише ділом і правдою>> (3,17-18). Милостиня, 
отже, це не є якась тільки гарна прикраса, бев якої 

хтось міг би обійтися, це не тільки влишній додаток, 

але доконечна вимога серця, в якому живе правдива 

любов, якої нас навчав Христос. Це наш стислий обо

в'явок, який не сміємо ванедбати, бо інаRше - не буде 

в нашому серці Бога, бо Він не може перебувати там, 

де немає також любови ближнього. Тому св. ап. Павло 

заохочував Rорінтян до щедрости <<мірою сили>>, і на

віть, як він писав: <<понад силу>> - щоб випробувати 

щирість іхньої любови (11 Rop. 8,8). 
Милостиня - це наш обов' явок, бо все, що ми ма

ємо, ми також в ід когось отримали, і тому воно не є 

нашою повною і виключною та правдивою власністю. 

Один тільки Бог є паном і власником всіх вемних дібр, 

бо записано в 23 Псалмі: << Господня є земля, її повнота, 

вселеюш та іі мешканці >> ( 1), або як читаємо в пророка 
Аггея: <<:Моє срібло і моє волото, говорить Господь Са-
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ваот >> (2,9). Все ж те, що ми маємо, чим утішаємось і 

радіємо, все це - не наше, а тільки Боже, бо Він нам 

дав їх, ними В ін нас наділив, щоб ми ними нориступа

лися для наших потреб у житті, і не заберемо з собою 

нічого, що нам залишиться. Rаже Терту~чіян: <<Нічого 

не можемо назвати нашою власністю, бо все належить 

до Бога, і коли даємо милостиню, розділювмо не з того, 

що є наше, але що ми отримали від Бога і чого ми стали 

тільки завідувачами, що нам наче тільки позичено, щоб 

ними ми користувались для наших життєвих потреб>>. 

А те, що нам залишається, що вже нам не є доко

нечне для наших nотреб, - це вже не наше, а вже в 

якійсь мірі належить до тих, які тих дібр nотребують, 

хоч самі іх безnосередньо не отримали. Бог хоче, щоб 

ми іх ім уділили чи радше nередали, як таким, що вже 

стали наче їхніми власниками. Тому каже св. Іван Зо

.лотоуст: <<Хто не дає бідним, допускається на них гра

бежу - так, отже, як би це добро, яке ми ім відмовили, 

вже було їхньою власністю, яку ми від них загарбали. 

- А багач твердого серця, каже він далі, nодібний до 

злодія, бо він скриває у своїй касі скарби, яні забрав 

іншим, і тому на кожного, хто занедбав милостиню, 

жде та сама кара, якої заслуговують ті, що забирають 

в ід ближнього їхню власність >>. Подібно теж св. Григо
рій Великий називає вбивцями тих, яні через свою твер

досердість спричиняються до того, що інші гинуть у 

своіх злиднях, в яних вони ім не поспішили з доnомо

гою (Шп. 2,259). 
Тому євангельський багач дістався до nекла, де се

ред безустанних мук мріяв nринаймні про палець за

мочений у воді, - бо він за життя сам із своїми друзями 

кожного дня втішався земними до брами, а не згадав nри 

цьому на вбогого Лазаря, що лежав nри його воротях 

(Лк. 16,19). 
Ніколи не забуваймо, що 1южний вчинок, який зро

бимо одному з наших ближніх, сам Христос nриймає 
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так, начебто для Нього його зробили. Це Його власні 
слова, що і ми колись почувмо а Його уст: <<усе, що 
ви вробили одному а братів моїх найменших - ви мені 

зробили >> (Мт. 25,40). Тому дуже влучно й цілком оправ
дано казав один визначний проповідник: << Пам'ятайте; 
багачі, що це тільки в (і залишиться) вашою власністю, 

що ви віддасте на добрі цілі. Все бо інше забере смерть 

і спадкоємці, і тільки те одне анайдемо знову у Бога, 

що ми в Нього адепонували, віддаючи його нашим ближ

нім >>. Бо аа Його власними словами, Він це сам прий
няв - для себе, щоб його нам знову віддати. Тому й 

св. Василій Великий наполегливо папоминав багачів, 

щоб бу ли людьми і не погорджували бідними й нужда

рями, але щоб складали свій капітал на потреби ближ

ніх, очікуючи від Бога відсотків милосердя. 

У такому світлі, якою ж то повинна бути наша ми

лостиня, щоб вона була мила Богові, щоб вона йому 

подобалася і Він сам іі прийняв, як таку, що іі зроб

лено для Нього ? 
Найперше й найважливіше: кожне наше добре діло 

й кожна милостиня повинна бути зроблена ааради Бога, 

а не ради будь-яких дочасних, вемних спонук. 

Отже, ми ніколи не повинні давати милостині для 

того, щоб нас бачили люди і ва це хвалили, бо тоді, як 

каже Христос, ми вже отримали нашу нагороду. << Ува
жайте добре - навчав Він нас, - щоб не чинили ва

ших добрих діл перед людьми, які бачили б вас, а то 

не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. Отож, 

коли даєш милостиню - продовжав Спаситель - не 

труби перед собою, як це роблять лицеміри по синагогах 

та вулицях, щоб іх хвалили люди. Істинно кажу вам: 

вони вже мають свою заплату. Ти ж, коли даєш свою 

шшостиню, нехай твоя ліва рука не анав, що робить 

права, щоб твоя милостиня була таємна, і Отець твій, 

що бачить таємне, віддасть тобі>> (Мт. 6,1-4). 
Але тоді, якщо ми даємо якусь милостиню заради 
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Бога й для Нього ~ вона мусить бути також гідна са

мого Бога. 

Отож, насамперед, ми не сміGмо дввати як мило

стиню щось негідне- найгірше, вже анищене, нам мало 

або цілком непридатне й чого ми думали вже не вжи

вати, і тому цього хотіли позбутися. Така жертва не 

була б з нашого боку жодним даром, отже не була б 

теж правдивою милостинею, яка б могла знайти упо

добання в очах Божих. - За словами св. ап. Павла, 

у згаданому вже листі до Корінтян, кожна наша мило

стиня повинна теж бути і правдивим даром, а не виму

шеною даниною. Тому нехай <<ножний дає - пишр Апо

стол - як дозво.пяє серце, не а жалю чи примусу. Бог 

любить того, що радо дає >> (9 ,6). Тому 1·акож хай ро
бить це щедро, а не скупо, бо <<хто скупо сіє, скупо буде 

жати, а хто щедро сіє, той щедро й жатиме>> (6). Іншими 
словами: щедрішою буде наша милостиня, - більшою 

теж буде нагорода, яка нас чекає в Бога. 

Бо читаємо в тому ж листі св. Павла: <<Бог спро

можний обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви в усьо

му ма.ли завжди те, що вам потрібне, та щоб вам аоста

.тюся на всяке добре діло>> (8). -Він певно це аробить, 
бо, як далі продовжає: <<Той, хто достачає насіння сіяче

ві, додасть і хліба на поживу і примножить насіння та 

зростить плоди вашої справедливости, щоб ви у всьому 

:збагатилися усякою щедротою>> (10-11). 
Бог напевно винагородить кожне добре наше діло, 

нне ми вчинили нашому ближньому, бо каже св. Іван 

Золотоуст: << коли даєш милостиню, пожичаєш Бо гов і >> 

і Він нам її віддасть, як це ttитаємо у св. Письмі в При
поnідках (19,17): <<хто чинить бідному добро, той Го
сподеві потичає і він йому відплатить аа його добро
дійство >>. 

Милостиня аокрема є могутнім аасобом, щоб васлу
жити собі nрощення гріхів наших, бо читаємо у Сираха 
(3,30): <<як вода гасить nалкий вогонь, тан милостиня 
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відпускає гріхи>>, бо й сам Христос сказав, що << бла

женні милостиві, бо й вони ааанають милосердя>> (Мт. 

5, 7). 
Такі також можуть надіятися на окреме Боже бла

гословення і його опіку, як анову читаємо у св. Письмі~ 
у Приповіднах (28,27): << хто бідному дає, той не ааанав 
алиднів >>, що потвердив й сам Христос, кажучи: <<Дайте, 
то і вам дасться: міру добру, натоптану, потрясену, пе

реповнену дадуть вам>> (Лк. 6,38). 
Тому св. Павля, що мала 5 дітей, милостиню нази

вала найбільшою і найпевнішою спадщиною, яку можна 

залишити дітям і спадкоємцям, бо а нею а в' яаане бл а

гословення неба. 

Отож, як закликав колись пророк Ісая (58,7-11-): 
поділімось і ми а голодним своїм хлібом, уведім до хати 

бідних і безпритульних, побачивши нагого, вднгнім його, 

не ховаймось від брата свого. <<Тоді -каже він далі -
як зірниця аасяє твоє світло, загоїться негайно твоя 

рана, спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня 

слава - слідом аа тобою ». 
<<Тоді віавеш, і Господь відповість, ти крикнеш, і 

він скаже: Ось Я І ... 

Коли голодному віддаси хліб твій, наситиш пригні

ченого душу, тоді аасяє твоє світло в пітьмі, тьма твоя 

буде, немов південь. 

Господь буде тебе завжди водити, на ситить твою 

душу аа посухи, зробить міцними твої кості. Ти станеш, 

немов сад зрошений, мов джерело, якого води не ви

сихають >>. Амінь. 
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19 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(11 Rop. 11,31 - 12,9) 

<<Досить тобі .моєї ласки, бо сила .моя виявляється 

в йезсиллі >>. 

1. Причина наслідки людсь:ких уnад:ків гріхів. 

2. Божа благодать і іі діяння. 

Коли шу:каємо ва причиною людсь:ких гріхів, то ви

стане заглянути до листа св. ап. Павла до Римлян, де 

він виразно в:каsує на причину, тобто на гріх перво

родний, такими словами: << Тим то, я:к через одного чо

лові:ка ввійшов у світ гріх, і в гріхом смерть, і таю-Ім 

чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі згріши

ли >> (Рм 5,12). Виходить ів того, що людсь:ка природа, 

звихнена первородним гріхом стала джерелом усіх про

гріхів, причиною бунту людства проти Божої волі. Те 

що в Адамі мало свій почато:к, тобто недовір'я словам 

Бога, що я:к с:коштують овочу в sа:каsаного дерева пом

руть: << І дав Господь чолові:кові та:ку заповідь: 3 уся

ного дерева в саду істимеш, з дерева ж пізнання добра 

й зла не їстимеш, бо того самого дня, :коли в нього скош

туєш, напевно помреш>> (Бут. 2,16). Помимо виразних 
Божих Заповідей, які Творець дав людям для іхнього 
власного добра, тобто ДJІЯ удос:конале:ння іхньої при

роди, та їхніх тілесних і духових снаг, а передусім на 

сnасіння їхніх безсмертних душ, людина не слухає й 
nереступає Божий занон. Причиною того є те, що люд

ська звихнена nервородним гріхом nрирода стала склон

ною до злого й тому людині так легко грішити, тобто 
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противитися Божим заповіддям. Крім того гріхи при

носять людині певного роду земне щастя, задоволення 

й ааспоко6Іmя іх пристрастей і амислово і жадоби. Ждати 

на нагороду за бо говгодне життя ій за довго І ... 
А до того ніхто тоі нагороди-щастя небесного не ба~ 

чив і не досвідчив, бо воно жде на нас аж після смерти, 

тому й не диво, що воно на людину так дуже не діла є, 

її не притягає. А й кара аа гріх, яка не завжди слідує 

сейчас після доконання гріха, не дуже відстратує іі 

від переступлення заповідей Божих. 

Може трохи йнакше було в Старому Завіті, де зви

чайно аа доконаним гріхом слідувала кара, а боку са

мого Бога, як потоп, спалення Содоми й Гомори, на

їзди ворогів на Ізраїля. А то й кара на поодиноких лю

дей, ян смерть Натана й Авірона а усією родиною аа 

їхній бунт проти Аарона, чи цілого Ізраїльського на

роду аа спротив Мойсеєві й нарікання на Господа Бога. 

Ті кари були до певної міри анаком Божої караючої 

справедливости й вони сво ім страхом адержували лю

дей від гріхів. Але й вони не були спроможними на

правити звихненої людської природи, силонної до гріха. 

Сам Господь Бог вказує на злобу людського серця, ян 

на причину гріхів: << Господь почув лагідний запах (жер
тви Ноя після потопу) і сказав сам до себе: Не прокли

натяму вже більше землі через людину, бо помисли 

людського серця алі вже а молодощів ... >> (Бут. 8,21). 
Отже згідно а св. Письмом причина людської гріхов

ности, ааради первородного гріха, вже вкорінена в люд

ській природі й тому люди так часто грішать. Ту прав

ду підтверджує псалмоспівець Давид, словами: << Н ж 
у беззаконні народився й угрісізачала мене мати моя ... >> 
(Пс. 50,7). Це саме потверджує праведний Йов такими 
словами: <<Що таке людина, щоб була чистою. Як бути 

справедливим тому, хто родиться від жінки?>> (Йов. 
15,14). 
У звихненій первородним гріхом людській природі 
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панує тепер всевладно гріх і по словам св. ап. Павла 

снлонює іі, чи радше сам творить вло в людині: << Адже 
знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий 

під гріх. Бо що роблю, не розумію: я бо чиню не те, що 

хочу, але що ненавиджу те роблю . .Коли ж роблю те, 

чого не хочу, то я згоджуюсь ів законом, що він доб

рий. Тепер же то не я чиню те, а гріх, що живе в мені. 

Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі, добро: 

бажання бо добро творити в в мені, а добро виконати, 

то ні, бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, 

якого не хочу . .Коли ж я роблю те, чого не хочу, тоді 
вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож 

знаходжу (такий) вакон, що коли я хочу робити добро, 

зло мені накидавться; мені бо милий, аа внутріІШІЬою 

.;Іюдиною, закон Божий, але я бачу інший закон у моїх 

членах, який воює nроти вакону мого ума і підневолю є 

мене законові гріха, що в моїх членах>> (Рм 7 ,14-23). 
Те роздвоєння в людині, про яке агадув св. Павло, загніз

дилось у людській nрироді й тому в ній ведеться безу

станна боротьба між Божим законом, що його людина 

розумом nівнав й бажав виконувати, воля в неі однак 

є за слабка; так що тіло й гріховний закон доводять іі 

до спротиву Божим ааnовіддям. Оцим поясняється труд

ність у навериенні грішника, про що свідчить Аnостол 

Народів такими словами: <<Нещаслива я людина! Хто 

мене визволить від тіла тієї смерти? >> (Рм. 7 ,24). 
На той розnачливий клич людства, що його передає 

ап. Пав.тю: <<О, я нещаслива людина!>> відповідав не

бесний Отець своєю Божою любов'ю, посилаючи свого 

Єдинородного Сина, щоб Він визволив нас від гріха, 
лпий є в нашому тілі: << Бог бо так полюбив світ, що 

Спна свого єдинородного дав, щоб :кожен, хто ввірує 
в нього не погиб, а жив життям вічним. Бо не послав 

Бог у світ Сина світ засудити, лише Ним світ спасти>> 
(Йо. 3,16). Христос ви:купив нас від пронляття за:кону, 
ставши за нас про:кляттям, бо написано: << Про:клят уся-
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кий, хто висить на дереві ... >> (Гал. 3,13; див. Втор. 21, 
23). А піднявся Він смерти на те, <<щоб благословен

ня Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган, і щоб 

ми вірою прийняли обіцяного Духа>> (Гал. 3,14). Про~ 

рок Ісая свідчить про цю жертву Сина Божого словами: 

<< Вів наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. 
Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його побив, 

принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздав

лений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була 

на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці 

ми блукали; кожен ходив своєю дорогою; провини нас 

усіх Господь поклав на нього>> (Іс. 53,4-6). Це сталось 
тому, що Бог Отець << призначив нас наперед для себе 
на те, щоб ми стали його синами через Ісуса Христа, 

аа рішшrnям своєї доброї волі, на хвалу слави своєї бла

годаті, якою він обдарував нас у любім своїм Сині. У 

ньому маємо відкуплення його кров'ю, відпущення грі

хів, згідно з багатством його благодаті, що її вилляв на 

нас щедро, у всій мудрості та розумі>> (Єф. 1,5-8). Щоб 
могти нас спасти Ісус Христос мусів стати людиною: 

<<А що діти були учасниками тіла й крови, то й він по

дібно участь у тому брав, щоб смертю анищити того, 

хто мав владу смерти, тобто диявола, і визволити тих, 

що іх страх смерти все життя тримав у рабстві>> (Євр. 

2, 14). 
Свою Божу всеспасаючу любов до нас об'явив Не

бесний Отець тим: <<що Хриетос умер за нас, коли ми 

були грішниками>> (Рм. 5,8). Коли ж Він умилосердився 
над нами ще грішниками, то тепер нас, уже оправданих 

.кров'ю Христа, спасе від справедливого гніву, по сло

вам Ап. Павла: <<Отож тим більше тепер оправдані його 

кров'ю спасемося ним від гніву. Бо коли, бувши воро

гами, ми помирилися з Богом смертю Його Сина, то 
тим більше тепер, примирившися, спасемося його жит

тям. І не тільки те, але й хвалимось у Бозі через Го

спода нашого Ісуса Христа, через якого ми одержали 
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примирення >> (Рм .. 5,9). Ласка Божа, чи Божа благо

дать, дістається нам від Бога-Отця через Ісуса Христа, 

його Єдинородного Сина, який став нашим оправдан

ням: << Як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх, 

і з гр іх ом смерть, і таким чином смерть перейшла на 

всіх людей, бо всі вгрішили. Бо, лк черев переступ од

ного померло багато, то тим більше ласка Божа й дар 

через одного чоловіка, Ісуса Христа, вилились на ба

гатьох. Бо коли через переступ одного смерть царювала 

завдяки одного, то тим більш ті, що одержують щедро 

лаену й дар оправдання, царюватимуть у житті черев 

одного, Ісуса Христа. А де вбільшився гріх, там пере

вершила ласка, щоб як панував гріх зо смертю~ так па

нува.ТІа і ласка через оправдання на життя вічне, черев 

Ісуса Христа>> (Рм. 5,12.15.17-19.21). Гордість і непо

слух Адама стягнули гріх і смерть на рід людський, 

тому то Син Божий упокорив себе: << применшив себе 

самого, прийнявши вид слуги, ставши подібним до лю

дини. Подобою в'явившися як людина, він понизив себе, 

ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної>> 

(Фил. 2,7). Той сам дух покори й послуху повинен бути 
і в нас, бо в ним і Христос буде в нас; а тоді й дух наш 

шюше через праведність. << І коли дух того, хто воскре

сив Ісуса з мертвих, мешнає в вас, то той хто воскре

сив Христа в мертвих, воскресить і ваші смертні тіла 

своїм Духом, що живе в вас ... Усі бо ті, що іх водить 

Дух Божий, вони сини Божі - діти Божі, а коли діти, 
то й спадкоємці Божі - співспадкоємці Христа, якщо 

страа-;даємо разом із Ним, щоб разом ів Ним прослави

тися>> (Рм. 8,11.14.17). 
Спасіння Христове дається нам при помочі ласк, 

яні Христос уділяє нам у св. Тайнах, що іх впслужив 
нам своїми стражданнями й смертю хресною. І тому в 

Тайні хрищення ми: <<всі, що в Христа Ісуса охристи
лися, у смерть його христилися. Ми поховані з ним че

рез хрищення на смерть, щоб ян Христос воскрес із 
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мертвих славою Отця, і ми теж жили новим життям. 

Бо якщо ми з'єднані а ним подобою його смерти, то бу

демо й подобою воскресіння ... Коли ж ми вмерли а Хри
стом, то віруємо, що й житимемо а Ним, знаючи, що 

Христос, воскреснувши а мертвих, вже більше не вми·

рає: смерть над Ним вже більше не панує. Вмираючи 

бо, Він умер для гріха раз назавжди, а живучи, живе 

для Бога >> (Рм. 6,3-5.8). Другий дар ласки приходить 
до нас у пресв. Тайні Євхаристії, в якій ми якнайтісні

ше лучимось іа нашим Спасителем. Від тоі злуки аа

лежить наше духовне життя, по словам Христа Господа: 

<<Я виноградина, ви - гілки. Хто перебуває в мені, 

а я в ньому, той плід приносить щедро. Веа мене ж ви 

нічого чинити не може1е >> (Йо. 15,5). Таиа злука а Хри
стом є конечна, бо Він в нашим хлібом життя: <<Я хліб 

живий, що а неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, 

житиме повіки. І хліб, що його я дам - це тіло моє аа 

життя світу. Хто їсть моє тіло й кров мою п'є, той живе 

життям вічним і я воскрешу його останнього дня >> (Й о. 
6,51.54). При помочі Євхаристійного хліба життя, Він 

сам приходить до нас і живе в нас: <<Хто споживає тіло 

моє й кров мою п'в, той у мені nеребуває, а я- в ньому. 

Як мене послав живий Отець, і як я живу Отцем, так і 

той, хто споживає мене, житиме мною. Хто цей хліб 

споживатиме, той nовіки житиме >> (Йо. 6,56). Хто ж 
nогордить злукою а Христом і відкине той хліб життя 

- пресвяту Євхаристію, той не осягне Царства Небесно

го: << Направду, наnравду кажу вам: Якщо не сnожива
тимете тіла Сина Чоловічого й не питимете крови його, 

життя не матимете в собі>> (Йо. 6,53). Тому нам треба 
собі затямити добре, що умовина життя душі й осягнен

ня спасіння вічного залежить від тісної злуки а Хри

стом, яку осягаємо, принимаючи Його в Пресвятій Тайні 
Євхаристії nід видами хліба й вина. Амінь. 



о. Ісидор Патри.ло,_ ЧСВВ 

20 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Гал. 1,11-19) 

ЄВАНГЕЛІЯ - НАУНА ХРИСТОВА 

<< Звістую вам, що Євангелія, яку я вам проповідував, 

ne в від людини; бож я її не прийняв, ані не наfJ1lився від 

людш-tи, лише - через Об'явлення Ісуса Христа>) (Гал. 

1' 11). 

Це слова з сьогодніпmього Апостола, який приnадає 

на 20-ту неділю після 3іслання Св. Духа, з листа до 

Га.патів. - Св. Павло був тим апостолом, який ім (Га

латам), що замеІПRували в Малій Азії, приніс нову Єван

гелію, тобто Добру Новину про Христа Господа та його 

науку, а зонрема вістку про велике діло Відкуплення 

людського роду, яке Він - Христос довершив на хресті 

для всіх людей, а не лише для членів вибраного народу. 

До цього часу вони були поганами, отже не знали 

nриписів :Мойсейового Закону й тому не були до них 

зобов'язані. До зберігання цих зовнішніх приписів і 

св. Павло, аnостол поган, не зобов'язував нікого з цих 

поганських народів, яким він звіщав науну Христа. 

Тан він поводився з усіма, яні не були членами вибра
ного ізраїльського народу, тим-то також не нанлав іх 
ні на Галатів. 

3 цього не були вдоволені й навіть брали за зле ТІ 
християни, які передше жили під законом Мойсея. 3 
його приписами вони виросли і до них привикли, тому 
без них не могли собі уявити нових християн. На їхню 
думку, всі ці зовніпmі приписи зі Старого Завіту му-
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сіли взяти на себе теж і погани, які наверталися та прий

мали Христову науку. Таке особисте переконання вони 

ширили й між Галатами, і цим викликали у них немале 

заміша.ІШя. При тol\ry, щоб надати більшої ваги своїм 

поглядам, воднораз же й захитати довір'я до науки св. 

ап. Павла, вони ставили під сумнів автентичність його 

апостольства, мовляв, він не належав до учнів Христо

вих і не отримав, як інші, від Нього тіві науки, яку 

він проповідував. Іншими словами: це була наука Пав

лова, а не Христова, і тому іі правосильність можна 

ставити в сумнів й навіть заперечувати, як це вони й 

робили (Ді. 15,1), тим більше що раніш він сам << неса

мовито гонив Церкву Божу - як він сам nише - та 

руйнував іі >>, бо nеревищував у юдействі багатьох ро

веснинів, бувши запеклим прихильником передань своіх 

предків (Гал. 1 ,13-14). 
Щоб запобігти замішаІШю, св. an. Павло наnисав до 

Галатів цього листа, в якому боронить свові науки. 

Робить він це не тому, що він, мовляв, краще від ін

ших знав, бо він розумніший від інших, бо кращих і 

славніших мав учителів та більше від них навчився. 

Це була б також добра й успішна оборона, оборона для 

нього, бо таким він справді був і, в порівнmші з усіма 

апостолами, він справді був найбільш обучений у всіх 

тодішніх науках. Однак, ні. Про це він навіть не ага

дув. Свові науки він боронить тим, що Євангелія, яку 

він ім проповідував, не була від людини, бо він іі ні 

від кого не прийняв й ні від кого не навчився, а прий

няв: лише через Об'явлення Ісуса Христа - отже, 

отримав іі безпосередньо від Нього так само, як усі 

інші апостоли, і тому вона мав тану саму вірогідність 

як усіх інших правдивих Христових учнів. 

Це була його одинока оборона перед усіма занидами, 

які йому робили: Все, чого він іх навчав, це була його 

власна людська мудрість, яка випливала з його ума, 

і не те, що він може чув чи навчився від інших, а тільки 
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і єдино - це нау:ка, .яку йому об'явив сам Христос, Син 

Божий. Тому - каже він - на тих, що хотіли б інших 

баламутити,<< бажаючи перемінити Христову Євангелію>>, 

<< хай буде анатема >> - це значить: хай такий буде ви

клятий і вилучений в громади святих, хто б він не був! 

Навіть, якщо б йому самому щось сталося і він почав 

навчати чогось іншого і щось більше від цього, як це 

робив досі, то й він хай буде виклятий. Бо, це теж не 

буде наука Божа, але його самого, який хотів би іі по

правити. Більше того, навіть, якщо б сам ангел війшов 

з неба, і він, - якщо це можливе - почав проповіду

вати іншу Євангелію, більше ва те, чого він іх навчав -
на основі Об'явлення Божого (1,7-9), то й на такому 

ангелові хай буде анатема і він так само хай буде ви

клятий. Бо, продовжає він далі в цьому ж листі, <<хіба 

я оцим запобігаю ласки в людей чи в Бога? Хіба я на

магаюся подобатися людям? Якби я і людям хотів по

добатися, я не був би Христовим слугою>> (8-10). Це 

значить: не міг він інакше навчати, бо та Євангелія, 

я:nу він передав ім, це не його власна наука, ані не люд

ська мудрість, яку він перебрав від інших, а слова Божі 

й Божа наука, яку Він йому сам об'явив. Тому він не 

міг ЇЇ інакше навчати і не може іі тепер міняти, бо йому 

не залежить на тому, щоб подобатися людям, щоб вони, 

люди, його хвалили, але щоб подобатися Богові і Він 

був з нього вдоволений. Інакше бо він перестав би бути 
слуrою Христовим, який його вибрав, як він пише в 

цьому ж листі, ще від утроби його матері, і покликав 

своєю б;шгодаттю та, незважаючи на те, що він колись 

сам Його переслідував, аволив об'явити в ньому свого 
Сина, щоб могти Його проповідувати між поганами (Гал. 
1 ,15-16). 

Не може він тепер цієї науки ні зміняти, ні відкли
кати, бо став би невірний цьому Божому покляканню 

і перестав би бути Христовим слугою, а навіть стягнув 
би на себе також анатему і заслужив, щоб разом з ін-

14 
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шими бути винлятим, якщо б відважився nоnравляти 

науку, яку отримав від самого Бога, найвищої Мудро

сти, яка nонад усі людські розумування, і назавжди аа

лишиться недостуШІа людському умові. Тому такої наук~ 

не може в нічому аміняти ніхто 8 людей, ані навіть 8 

ангелІв. 

Так обороняє св. an. Павло nеред Галатами свою 

науну, яку теnер, інші по ньому, хотіли б сnравити -
аа своїм людським розумом, хоч йому далено до Божої 

мудрости. Він же в багатьох справах не може збагнути 

nриродних nроявів, а якими щоденно зустрічається, куди 

йому до Божих nравд, яні далеко nереходять можли

вості і межі маленького людського ума. 

Так воно було аа св. ап. Павла, так воно залиши

лось по всі часи історіі християнства, - аж до сьогодні. 

Св. Письмо анав і дуже часто також читає чимало а не

християн. Багато місць та наун, які анаходять вони в 

Євангелії і ім nодобаються. Але не все, і тому вони 

звичайно назавжди залишаються поза Христовою Цер

квою і ніколи не стають іі членами. Але не раа буває, 

що багато чого а Христових наун, Я!\ і навчає Церква, 

8 трудом сnриймають, чи навіть nрантично іх відкида

ють і ті, що визнають себе християнами чи й католиками. 

Це в останніх часах набуло ще більших розмірів, бо 

не одному вже здається, ніби людському розумові меж 

не має, навіть і в сnравах надnриродних і Божих. Та

ким важко nогодитися а не одною наукою, якої навчає 

св. Церква, і nрактично в житті чи навіть у прилюд

них вистуnах відкидають те, чого вони несnроможні 

збагнути чи nояснити своїм маленьким й обмеженим люд

ським розумом. Багатьом ще більшу трудність робить 

все те, що, на їхню думку, обмежує їхню свободу, якій 

ніхто і ніщо не має nрава протиставлятися, бо це пору

шувало б сувереІШі nрава ножноі істоти, до яких ніхто 

не може втручатися. 

Багато а них nотім залишає ряди віруючих, але чи-
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мало і далі хотіло б до них належати; вони ходять на

віть до церкви і далі до неі прианаються. Але як дехто 

3 часів св. Павла, так і вони св. Євангеліє та науку Цер

кви хотіли б нагнути до своіх власних поглядів й упо

добань, і п'ятнують тих, що не йдуть їхніми слідами. 

За такими пішло, в деякій мірі, й чимало новітніх <<учи

телів закону>>, які також деколи хотіли б ввести всі 

надприродні справи до сфери тільки аемноі філософії. 

Тому останні Вселенські Архивреї так часто у своіх 

виступах, при ріаних нагодах, повторлють слова св. 

ап. Павла а сьогоднішнього Апостола. Як він, так і 

вони не перестають пригадувати, що та наука, яку вони 

проповідують, так само сьогодні, як учора і як аа Апо

стольських часів, - це не їхня власна наука, якої вони 

навчились від інших людей, але наука, яку Церква череа 

Апостолів отримала від самого Христа. Тому це не люд

ська, а Божа наука, якої ніхто а людей не смів аміняти 

чи промовчувати. Не можуть цього вробити ні представ

ниюІ Церкви, ні навіть Намісник Христовий, якщо ба

жають залишитися слугами Христовими і не бути від 

Нього відкиненими. Ніколи ніхто а них цього не аможе 

зробити навіть, якщо ця наука стала, може, вже непо

пулярною і багатьом вже не до вподоби, подібно як це 

було а самим Христом й апостолом Павлом серед Га
.тштів. 

Про це недавно (5.9.1983 р.) а притиском ось якими 

словами прпгадав теперішній Вселенський Архиврей Іван 

Павло 11 американським єпископам, які аібрались у 
нього на авдівнціі: << Нв моіЮІа промовчувати правд Бо
жих, навіть, якщо вони непопулярні ... Бо єпископ, як 
Христос, мусить проповідувати Євангелію спасіння, як 
Боже Об'явлення, а не аа агодою аагалу людей ... Тому 
ко~ий єпископ беа страху і ясно та недвоаначно, му

сить голосити і такі правди, які стали контроверсійними 

та яні багато хто, може, оспорює і не хоче вже іх слу
хати>>. 
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Бо й тепер не бракув таиих, навіть серед духовних 

кіл, які гадають, ніби вони щось краще знають, як уря

дові представники Церкви, бо вони, мовляв, вченіші, 

більше студіювали, і тому краще від них визнаються 

не тільки у земних, але теж і в Божих справах. Не ана~ 

ють, однак, чи забувають, що у цих останніх не все аа

лежить від людського розуму і не аа ними у цих речах 

6 останнє слово. Бо невченими були майже всі Апостоли, 

які своїм ананням аж ніяк не могли рівнятися а тодіш

німи вчителями закону. Але правди Божі і свою науку 

Христос не ім об'явив і не ім доручив навчати інших, 

а вибрав для цього простих рибалок і іх поставив на 

сторожі правовірности своєї науки. Таким, через це 

саме Об'явлення, а не через свою науку став і св. ап. 

Павло, який на свою оборону не на неі покликався, 

а тільки на Об' явлення від Бога. 

Пам'ятаймо про це і ми, що прийняли науку Хри

стову, в якій одній правда й життя. Сторожами цієї 

науки 6 тільки Христова Церква, під проводом Христо

вого Наміснина. Чого вона навчав - це наука Христа, 

а не те, чого навчають люди аа своїм людсь.ким розу

мом, хоча б були вони і дуже вчені. Бо тільки одним 

Апостолам зі св. Петром та їхнім наступникам Христос 

приобіцяв: <<що зв'яжете на землі, те буде ав'яване і 

на небі >>, і: << Я а вами по всі дні >>. Амінь. 



о. Северіян, Нки.м.ишин,, ЧСВВ 

21 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ 3ІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Гал. 2,16-20) 

<( ЖИВУ ВЖЕ НЕ Я - А ЖИВЕ ХРИСТОС У МЕНІ •> 

Слава Ісусу Христу І - Дорогі в Христі брати і се

стри І Нині призадумаємось над словами а читання св. 

ап. Павла до Галатів, щоб перевірити нашу христопо

"ібність і христологічність нашого життя в сьогодніш

ньому світі. Святий Павло, ян ізраїльтянин, а роду фа

рисей, вихований аа навчаннями Старого Завіту, аа 

законами Мойсея, аа авичаями та обрядами іараїльсьного 

народу, ноли став проевічений Божою ласною і навер

нувся, охристився і став Христовим Апостолом. Він а 

усією ревністю намагався не лише зрозуміти, але й жити 

тим новим життям. Він завважував, що тодішні нові 

християни, внлючно навіть до деяких Апостолів, ще 

не зрозуміли повного аначення свого християнства. Юда

ізуючі ізраїльтяни, що наверталися і христилися як і 

;щя:кі Апостоли думали, що погани, я:кі наверталися і 

христилися, мусіли теж прийняти обрізання аа за:ко

llом Мойсея. Для св. Павла вистачала віра в Христа і 

хрищення, тож він тан навчав про це всіх, хто лише 

Навертався до христиm:ІСтва. Та:кож і це вияснював юда

іауючим ізраїльтянам й Апостолам, головно на Соборі 
Алоетолів у Єрусалимі. 

В суттєвому змісті цієї обставини можна тепер при

ступити до зрозуміння висловів св. Павла: <<Я розп'я

тий а Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені >>. 
Він, особливо в цих сJювах, я:к і в цілім :конте:ксті Листа 
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до Галатів, міцно підкреслює піднеслість і аначення св. 

ХришеЮІя, через яке він <<умер для закону, щоб жити 

для Бога<<; через хрищення він також розп'ятий з Хри

стом. В словах: << Н бо через закон для закону умер>> 
- Павло розумів, що він умер для Мойсеєвого запонУ 
через таінствеЮІу смерть здійснену вірою і хрищенням, 

яним християнин вдягається у Христа і злучується а 

Ним у розп'яттю, перемагаючи цим гріх, так як Христос 

своєю смертю хресною подолав гр іх. Слова << Через за

кон ... умер для закону>> є досить трудною для зрозу

міння фразою гебраїзму. Можна іі легше зрозуміти, ви

словлюючи ось як: << Через закон віри у Христа я умер 
для закону Мойсея, ЯRИЙ то занон був допровадив до 

смерти і воскресіння Ісуса Христа >>. І цей закон віри 

здійснює в нас таку солідарність з Христом. Звільнив

шись від зв'язків з законом Мойсея, через таінственну 

смерть хрищення, християнШІ тепер живе життям Бо

жим у злуці з Ісусом Христом ... , <<щоб жити для Бога: 
я розп'ятий з Христом>>. Ці слова означають, що хри

стиянин в день свого виправдання тайною Хрищення 

з'єднується з Христом і таким аостається назавжди. І 

тому св. Павло а цього робить висновок про сталість -
повсякчасність свого стану такими словами: << Живу вже 
не я, а живе Христос у мені. А що живу тепер у тілі, 

то живу вірою в Божого сина, який полюбив мене й ви

дав себе аа мене>> (Гал. 2,20). Тим-то християнин, таін
ствеюю злучений з Христом через хрищення, стає наче 

другим Христом: <<Живу вже не я, а живе в мені Хри

стос >>. - Так-ото тілесно-фізичне життя людини-хри

стиянина з наверненням через хрищення стає тим жит

тям, яне підносить й оживляє віра в Христа. - Вер

нутися до зберігання закону Мойсея, на думку св. Павла, 

дорівнювало б відкиненню незрівнянної ласки надпри

родного життя. І якщо б можна було одержати виправ

дання через закон Мойсея, тоді відкуплення через хресну 

смерть Ісуса Христа було непотрібне, зайве. 
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Беручи до уваг~ серйозність слів <<Живу вже не я, 

а живе в мені Христос>> і дивлячись на nриклад св. Пав

ла, як він ревно і заваято повчав про підиєслість і важ

ливість хрищення, і сам жив цим nереконанням, то ми 

також намагаймося бути віриішими нашому хрищенню. 

Св. Павло мав успіІІПІість у проповідях, у навертанню 

ізраїльтян і nоган до Христа, бо він сам не лише навчав, 

але й прикладом свого життя інших сnонунував до на

вернення. Тому він називається Аnостол Народів. 

Дорогі у Христі брати і сестри І - Все, що ми досі 

сJШЗШlИ, приневолює нас nризадуматися над своїм хри

щенням. - В Старому Завіті nриналежність до ізраїль

ського, до вибраного Божого народу, здійснювалася об

рядом обрізання, а в Новому Завіті, а доручення Ісуса 

Христа, приналежність до Христа, до Його Церкви 
здійснюється через св. Тайну Хрищення. - << Ідіть, отже 
і зробіть учнями всі народи: христячи іх в ім'я Отця і 

Сина і Святого Духа ... >> (Мт. 28,19). Вираз, <<зробити 

учнями >> означає: зробити християнами, nослідовниками 
й вианавцями Христа Учителя, носіями Його ідей і Його 
свідками. Отже, через хрищення ми стали Христовими 

учнями. Тому ми повинні бути цілком перейняті Хри

стом. Ми повшші проявляти в собі ту таШственну дій

сність, яку ми висловлюємо в тому гимні, який співа

ється замість << Трисвятого >> у свята Ріадва Христового 
і Богоявлення, в Лазареву Суботу, на Великдень і на 
Зіслюшя Св. Духа, коли-то аа nереданням відбувалося 
торжественне багатолюдне хрищення -<<Ви, що в Хри

ста христилися, у Христа водягнулися. АлилунІ >> -
Отже, вдягнені у Христа, перемінєні - nідроджені 
Його ласкою, нашим життям ми повинні потверджувати 
нашу nриналежність до Христа. 

Чого вимагає від нас наше хрищення? - Коли хтось 
приступає до хрищення, то його ваnитують: << Чи відрі
каєшся сатани, всіх діл його, всіх ангелів його всієї 

служби йому і всієї його гордости? - Той відповідає, 
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<< Відрікаюся >>. (Дитина відnовідає через своіх хресних 

батьків). - Далі йде запитюшя: <<Чи обіцюєш служи1·и 

Христу і вірити в Нього? >> - Той відповідає: << Обі
цюю >>. - Отже хрищення вимагає від нас, щоб ми поз

булися гріха й жили вірою у Христа. Як обрізання у 

Старому Завіті давало приналежність до вибраного на

роду, так у Новім Завіті хрищення дає нам приналеж

ність до Христа і Його Церкви -до християн. А при
належніс·гь - членство потягає за собою також всі обо

в 'язки віри і служіння Христові і Церкві. Бо інакше 

чим є той, що христився, якщо не виконує своіх христи

янських обов'язків і не вірить у Христа, не приймає 

Його науки і навчання Його Церкви. :Ми є християнами 
не тільни з того, що христилися і нас записано в метри

кальних книгах, але ми є християнами, Jюли живемо 

життям, якого вимагає від нас хрищення, коли живемо 

Христом і в Христі, бо Він сам живе в нас Своєю ласкою. 

По чому пізнати, що ми Христові? - Сам Христос 

дав відповідь: по тому пізнають, що ви мої учні - мої 

послідовники, << коли любов будете мати між собою >> 
(Ів. 13,35). Любов була найбільшою прикметою Ісуса 

Христа. Він з любови все зробив для людства - навіть 

умер на хресті за людство, з любови, щоб усіх спасти. 

Отже нас, християн, найкраще розпізнається з нашої 

любови до Бога і до людей - до ближніх. Любов до 

Бога проявляється у додержуванні Його заповідей, бо 
сам Христос сказав: << Хто має мої заповіді і зберігає 

іх, той любить мене>> (Ів. 14,21). << Перебувайте у моїй 
любові. А в любові моїй перебуватимете, коли заповіді 

мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця 

і в його любові перебуваю>> (Ів. 15,9-10). А любов ближ
ніх дає іншим пізнати, що ми належимо до Христа. Тіль

ки, що любов ближніх, ЯJЮЇ вимагає Христос, має бути 

безінтересовна. :Ми маємо любити інших не тому, що 

вони нас люблять, ані тому, що сподіваємося нагороди 

від них, бо так само й гріІІПІики і погани роблять. Хри-
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стос бо сказав: << ~и ж любіть (навіть) ворогів ваших, 

добро чиніть ім і позичайте, не чекаючи назад нічого, 

і велика буде ваша нагорода й будете Всевипmього си

нами, бо він благий для невдячних і злих>> (Лк. 6,35). 
Ми хрищені, пам'ятаючи Господні слова, що в нас 

розпізнають Його послідовників, як у нас є любов одних 
до одних, не можемо нічого палкіше бажати як слу

жити іншим у цьому світі дедалі щедріше, чинно і на

явно. Тому, за навчанням Другого Ватиканського Со

бору в декреті << Про Церкву>> (ч. 93) сказано, що збе

рігаючи вірно Євангеліє і користаючи з його навчання, 

і з'єднані з кожною людиною, яка любить і виконує 

справедливість, християни прийняли ся великого завдан

ня, з якого ададуть авіт Тому, хто судитиме всіх остан

нього дня. Бо не всі, що :кажуть << Господи, Господи >>, 
ввійдуть до Небесного Царства, але ті, що чинять волю 

Отця ... >> (Мт. 7 ,21) й енергійно прикладають рук до 

діла. Бо Отець бажає, щоб ми визнали в усіх людях Хри

ста як брата, щоб ми його успішно словом і ділом лю

били, даючи свідчення Правді й появллючи іншим та

їнство любови Небесного Отця. Цим шляхом люди в 

усьому світі знайдуть живу надію, яка є даруванням 

Св. Духа, що таки колись дійдуть вони до миру й най
вищого щастя, до батьківщини, осяяної Господньою 

славою. 

Св. Павло своїм повчанням до Галатів бажав дати 
допомогу тим народам, щоб і вони зрозуміли можли

вість і легкість стати християнами, щоб якнайбільше іх 
об'єднати у Христі. Він уже тоді хотів, щоб тодішні 
християни плекали взавмопошану і згоду між людьми 

тодішнього світу, без різниці чи вони були вже хри
стиянами, чи юдаізуючими ізраїльтянами чи поганами, 

які наверталися на Христову віру. Нещодавно Ватикан
ський Собор повчив нас християн двадцятого сторіччя, 
Що <<важливішими є сnрави якими віруючі об'єдну

ються, від тих, які іх nорівнюють; в тому що конечне 
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нехай буде єдність, в сумнівному- свобода, а в усьому 

ж - любов >> (Про Церкву, ч. 92). - На підставі цього 

рішення Соборовий Декрет продовжує: << Наш дух об

німає також братів, які ще не живуть а нами в повній 

спільності і їхні громади, а якими, однак, ми пов'язані 

ви анаванням Отця і Сипа і Святого Духа і ав 'наком 

любови, пам'ятаючи, що єдности всіх християн очікує 

і бажає також багато тих, які не вірують у Христа >>. 
Ісус Христос своїм життям, наукою і жертвою на 

хресті виявив усім велику об'єднуючу любов до всіх 

людей. Він хотів, щоб та любов стала знаменом всіх 

християн. Тому вже на самім початку християнської 

ери перші християни << втішалися любов'ю всього лю
ду >> (Ді. 2,47) і говорили про них погани, подивляю1:1и 

перших християн: <<дивіться, як вони любляться)). Тієї 

любови навчився св. Павло, іі практикував і про неі 

навчав, бо хотів здійснювати те, що він живе Христом 

і в Христі. Тому в Листі до Ефесян написав: << благаю 
вас, поводитися достойно покликання, яним вас візва

но >> (Еф. 4,1). (Св. Павло говорить тут про покликан

ня, яке випливає а хрищення, яким ми візвані бути 

християнами). А поведінка християн повинна бути <<в 

повній покорі й лагідності, а довготерпеливістю, терпля

чи один одного в любові, стараючися зберігати єдність 

духа ав 'наком миру. Оди~ бо тіло, один дух, а й в одній 

надії вашого покликання, яким ви були віавані. Один 

Господь, одна віра, одне хрищення. Один Бог і Отець 

усіх, що над усіма й через усіх в усіх >> (Еф. 4,2-6). Так 
розуміючи нашу христоподібність і христологічність на

шого життя, що випливає а нашого охрищення, ми по

винні намагатися так виконувати обов 'язки своіх хре

сних приречень, щоб теж і ми могли сказати разом аі 

св. Павлом: <<Живу вн~е не я, а живе Христос у мені>>. 
Амінь. 
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22 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Гал. 6,11-18) 

ХРЕСТ- ДОРОГА ДО СПАСІННЯ 

<< Глянте, брати, якими буквами пишу вам власною 

рукою >> - так закінчує Апостол Павло свого листа до 

Галатів, яким довів, що він, Павло, такий самий апо

стол, як і ті дванадцять, які бачили Христа; що він 

прийняв свою Євангелію безпосередньо від Христа, а 

не завчив у людей. Згідно в Євангелією, яку пропові

дув ап. Павло, для оправдання конечна чинна віра в 

Христа, а зберігання старозавітного вакону не спасе, 

ба й шкідливе. 

Апостол довідався, що галати, які в та.Rим вапалом 

були увірували в Христа, вгодом, під натиском юдеїв, 

схилилися до юдаівму, думали бо, що для спасіння конче 

зберігати також приписи старозавітного вакону, тобто 

обрізуватися, святкувати суботу тощо. Отож an. Павло 
напоумляв збаламучених галатів, щоб не вливали но

вого вина в старі бурдюки, то вначить, щоб не змішу

вали пережилого вакону в чистотою ввангельсьноі науки. 

Галатські заколотники силували християн до збері

гаЮІл старого вакону, але робили це з пустої слави: 

<< щоG покааатися гарними тілом, і щоб хвалитися ті

лом >>. Хрпстияни ж розп'яли своє тіло, а хваляться 

тільки хрестом. Rоли заколотники тунають слави від 
тіла, то християни шукають слави в хресті Христовому; 
перші від людей, другі в Бога; діти світу в ділах тем

ряви, діти Божі в ділах світла. Те, що для світу в гань

бою, для християн славою. << Бо слово про хрест - глу-
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пот а тим, що погибають, а для нас, що спасаємося -
сила Божа. Бо написано:<< Знищу мудрість мудрих (цього 

світу) і розум розумних (світу) знівечу >>. -· Хіба Бог 
не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю 

мудрістю не спізнав Бога в Божій мудрості, то Богові 

було вгодно спасти віруючих глупотою проповіді. Коли 

юдеї вимагають знаків, а греки шукають мудрости, то 

ми проповідуємо Христа розп'ятого: ганьбу для юдеїв 

і глупоту для поган, а для тих, що покликані- чи юдеїв, 

чи греків - Христа, Божу могутність і Божу мудрість. 

Бо, нібито немудре Боже - мудріше від людської муд

рости, а немічне Боже - міцніше від людської сили >> 

(І Кор. 1 ,18-25). Бог, отже, постановив відкупити люд

ство хрестною смертю Ісуса Христа, тому немає іншої 

дороги до спасіІШя, як тільки хрест Христовий. Бог 

постановив на хресті розп'яти світ і старого чоловіка 

гріховного, щоб постало нове створіння, нова людина. 

Таким чином Бог змінив лад, бо коли давніше обрізан

ня мало якесь значення, то тепер обрізання чи необрі

вання тіла перед Богом не має жодної вартости: << Бо й 
самі обрізані, не додержують закону, а хочуть, щоб ви 

обрізувалися, щоб ім хвалитися вашим тілом. Мене ж 

не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тільки хрестом 

Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ роз

п'ятий, а я - світові; бо ані обрізання, ані необрізан

ня є щось, лише - нове створіння >>. Через хрищення 

і хрест людина стає одне в Христом, в яким умирає для 

гріха і для світу та воскресає до нового життя. Христос 

перший - потім Христові (Рим. 6,4). Немає, отже, но
вого життя, як тільки в Христі. На таких мир і мило

сердя і Боже благословення, тобто на тих, що посту

пають ва правилом Божим, а не за вимогами світу. А 

Боже благословення - це ласка і спасіння. 

Павлові апостолові єретики завдавали багато кло

поту своїми ложними науками. Отож Апостол рішуче 

заявляє: << На майбутнє нехай ніхто мені не завдає кло-
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поту, бо я ношу на _моїм тілі рани Ісуса>>, тобто стигми, 

ян 1юлись невільникам випалювали на тілі знак при

належности до пана. 

Ісус Христос хоче мати своїми учнями тих, які Його 
наслідують, ідучи Його дорогою страстей аж до смерти 
на хресті. Учні Христові носять на собі тавро sасуджен

нл на смерть впродовж цілого свого ту земного життя. 

Так уже прорік був пророк Єзекиіл, до якого Господь 

промовив, наказуючи: <<Пройди посеред міста, посеред 

Єрусалиму, та поклади знак на чолі в людей, що зідха

ють і сумують із-за всіх гидот, що діються посеред ньо

го ... А тих, що мають на собі знак, не руште нікого. 
Та nочинайте від мові святині>> (Єзек. 9,4.6). Цей знак 
мав вигляд букви Т. Такий вигляд мав також хрест, 

на ЯRому вдавлину розпинали злочинців. На яних по

нладено той знак, той був відокремлений від інших лю

дей. Отак і учні Христові відренлись усього, світу, свого 

тіла, ба й життя, щоб належати тільки до Христа та 

до Нього в усьому уподібнитись: в житті й смерті. Жит

тя, отже, християн подібне до засуджених на страту. 

Для них життя- це дорога на розп'яття. Для них жити 

- це вмирати для світу, для гріха, для себе, щоб жити 

в Христі та з ним воскреснути до вічного і щаслv.вого 

життя. 

1\оли Ісус Христос подорожував по містах і селах 

Палестини, навчаючи й оздоровляючи, то за Ним йшло 

багато народу. До деного сам Христос звертався і или

нав, кажучи: <<Ходи за мною>>. Деякі навіть самі зго

лошувалися, мовивши: << Піду за Тобою, куди б Ти 

не пі1пов >>. Тоді бо був такий звичай, що за великими 

вчитеJуями й філософами ходили їхні учні. Але для своіх 

учи ів Христос ставив одну вимогу: << І\ оли хто хоче за 
мною іти, нехай зречеться себе, візьме щодня на себе 

свій Jсрест і йде sa мною >> (Лк. 9,23). 
В тодішніх часах <<нести хрест>> оаначало бути аа

судженим на смерть і то найганебнішу - смерть на 



222 А постольсь11:і Повчання ... 

хресті. Отак засуджений мусів нести вулицями міста 

на своіх плечах ту частину хреста, що становила по

перечку, а інша частина вже була вкопана на місці стра

чеШІя. Отож Божественний Учитель хоче мати своїми 

учнями тих, які Його наслідують, ідучи Його дорогою 
страстей аж до смерти на хресті. 

Але Христос каже своїм учням брати щоденний хрест, 

бо не йдеться тут про матерілльний хрест чи про вла

стиве мучеництво, в якому смерть приходить раптово й 

одноразово. Жертва учнів Христових триває ціле іх 

життя. Хто бо йде аа волею Божою в усьому, той зазна

ватиме страждань від усіх, як заповів Ісус: << Вас нена
видітимуть люди, вас вилучать, вас ганьбитимуть і ви

кидатимуть, ваше ім'я буде безчесне, Сина Чоловічого 

ради>> (Лн. 6,22). 
Піти аа Христом, Його наслідувати, означає злуку 

а Христом. Тому кожна наша зустріч а хрестом - це 

водночас злука з Ісусом Христом, бо, каже св. ап. Пав

ло: <<якщо ми з'єднані в Ним подобою Його смерти, 
то будемо й подобою воскресіння. Знаємо ж, що старий 

наш чоловік став розп'ятий з Ним, щоб знищилось оце 

гріховне тіло ... Коли ж ми вмерли а Христом, то віру
ємо, що й житимемо а Ним» (Рим. 6,5.8). 

Коли б Ісус Христос та не пішов би на смерть, то 

й не міг би воскреснути до нового життя. Хто, отже, 

прив'язується до світу, до туземиого життя, той втра

чає неб-:> й вічне життя, і навпаки, хто жертвує дочасне 

життя на труд і жертву, той адобуває життя вічне. 



о. Софрон Мудрий, .ЧСВВ 

23 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Еф. 2,4-10) 

<с БОГ- БАГАТИЙ МИЛОСЕРДЯМ» 

Дорогі в Христі Браття і Сестри І 437 р., а нагоди 

ЗО-річчя мученицьної смерти св. Івана Золотоустого на 

вигнвнні в Команах у Понті, архиєпис:коп Царгород

сь:кий св. Про:кль у соборі свв. Апостолів виголосив тану 

зворушливу проповідь про вели :ку кривду, яку запо

діяли Святому цісар Ар:кадій і цісарева 6вдокія, що 

ввесь богобоязливий народ обрушився і юрмою удався 

до цісарської палати, щоб просити Аркадієвого наступ

нина, цісаря Теодосія, привернути ім бодай мощі їх

нього святого Влади:ки. Цісар радо погодився і при

казав перевеати мощі св. Івана Золотоустого а Коман 

до Царгороду. 

Увечорі, дня 27 січня 438 р., корабель а мощами 

причалив до царгородсьноі пристані. Тоді духовенство 

й вірні, на чолі а цісарем Теодосієм, процесійно вибра

лися до пристані, щоб там гідно привітати бодай мощі 

Святого. У пристані цісар Теодосій упав на :коліна перед 

мощами і публічно перепрошував св. Івана Золотоустого 

за проступан своїх батьнів - Аркадія й 6вдо:кіі, які 

вчинили велику несправедливість, коли його засудили 

на вигнання, де він помер. А народ не міг стриматися 

від сліз, і всі зачали голосити й просити прощення за 
те, що вони допустили до та:кого злочину. І тоді, серед 

всенароднього плачу й перепросьби, дався чути голос: 

<<Мир вам!>> Всі були переконані, що це був голос св. 
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_Івана Золотоустого, який простив ім усі кривди, якІ 

вони йому ао:t.подіяли. 

І\ оли св. Отець Церкви - Золотоустий простив усі 

кривди своїм противникам, головно ж цісареві Арка

дієві і його дружині 6вдокіі тому, бо аа них заступавсЯ 

їхній син, цісар Теодосій, то скільки більше простить 

Отець наш Небесний нам, своїм дітям, коли аа нас за

ступається сам Син Божий, розп'ятий на хресті, жа

лісно благаючи: << Отче, відпусти ім, бо вони не знають, 
що роб.пять! >> (Лк. 23,34). Таж Він, наш Небесний Бать
но, Він Бог <<милосердний і милостивий, повільний до 

гніву і повний ласнавости >> (Пс. 86,15); Він не бажає 
смерти грішника>>, а тільки того, щоб грішник <<на

вернувся і жив>> (Еа. 33,11). І <<як батько милосердить

ся над своїми дітьми, так Господь Бог милосердиться 

над тими, які бояться Його >>. Він бо анає, а чого ми 
зліплені, Він пам'ятає, що ми тільки - порох >> (Пс. 

103,13-14). 
Св. Апостол Павло уважав себе << першим >>, тобто 

одним а найбільших грішників (І Тим. 1 ,15), бож він, 

перед своїм навернеІПІям, <<несамовито гонив Церкву 

Божу і руйнував іі >> (Гал. 1 ,13). Тому він сам на собі 
ааанав цього великого, батьківського милосердя Господа 

Бога до нас. А коли агодом він опинився у в 'яаниці, 

протягом трьох років мав доволі часу призадумуватися 

над <<багатством Божого милосердя>>, яке так виразно і 

а такою щедрістю об'явилося в ділі людського спасін

ня через і в Ісусі Христі. Ось тому й не диво, що нат

хнений <<в'язень Ісуса Христа>> (Еф. 3,1), пишучи 63 
року своє послання до Ефесян, так дуже звеличив і 

прославив << Бога, багатого милосердям>>, що <<а-аа ве

ликої своєї любови, якою полюбив нас>> і <<оживив нас, 

мертвих нашими гріхами >> у Христі Ісусі (Еф. 2,4). 
Чи ми можемо представити собі такого царя, підда

ний якого тяжко образив би чи збунтувався б проти 

його наказу, щоб той цар змилосердився над ним і ви-
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сJшв до нього свої~ посланців заохотити його до пере

просьби царя, за що він приобіцяв би йому прощення 

усіх :його провин і свою царсьну ласнавїсть? Про щось 

тане нам навіть важно подумати. А Господь Бог, Вла

д:ина неба і землі, і всієї вселенної, яного велич і ма

є.стат безнонечно перевищають велич і маєстат земного 

царя, тан поводиться із своїм грішним створінням, з 

.людиною, що ображає Його і бунтується проти Нього. 
Він то довгими сторіччями посилав своіх посланців -
патріярхів, суддів та проронів, щоб вони занлинали 

шодей до понаяння і виводили іх на дорогу спасіння. 

Ось с;:юво Господнє, що його промовив Господь Бог до 

JІ:ицемірного Ізраїля через свого пророна Ісаю: <<Обмий

теся, станьте чистими; усуньте з-перед моїх очей нін

чемні ваші вчинни; перестаньте чинити зло - тоді й 

розсудимось. І ноли б ваші гріхи були, як багряниця, 

вони стануть білими, як сніг; коли б були мов карма

зин червоні, то стануть як та вовна. Як схочете бути 

слухняними, то земля націлятиме вас усяким добром І >> 
(Іс. 1.16-19). 

Напринінці Господь Бог, мовби на нраю своєї тер

пеливости, послав до нас свого Єдинородного Сина, щоб 

Він, звіщаючи нам Божу любов і Боже милосердя до 

нас, сповістив нам << сприятливий рік Господній >> (Лн. 

4,19). Про це свідчить і св. Іван 6вангелист, запевня

ючи нас: <<Так бо Бог полюбив світ (тобто нас, людей 

у світі), що nіслав свого 6дшюродного Сина, щоб ко

жен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. 

Бо не послав Бог у світ Сина засудити світ, лише щоб 
через Нього - спасти світІ>> (Ів. 3,16-17). І той Син 

Божий, що прийшов <<грішних илинати >> до покаяння 
(Мт. 9,13), простягає і до нас свої милосердні руки і 
кличе: << Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і 

я облегшу вас!>> (Мт. 11,28). 
І приходили до Ісуса сліпі, а Він ім привертав зір; 

приходили до Нього глухі, і Він ім привертав слух; 

15 
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приходили до Нього криві й параліновані, і Він іх оз

доровляв; прокажені - і Він іх очищував; Він навіть 

мертвих воскрешав. І вже найбільше милосердився Син 

Божий над грішниками, яких сердечно приймав і їхні 

гріхи ім прощав: Бадьорися, Сину, тво і гріхи відпу

щені тобі! >> - сканав Він до ронслабленого (Мт. 9,2); 
а до жінки грішниці: << .R тебе не осуджую. Іди в мирі, 
але більше не гріши!>> (Ів. 8,11); ронбійнинові ж на 

хресті: << Істинно кажу тобі, що ще сьогодні будеш но 

мною у раї! >> (Лк. 23,43). Ось у цих і в багатьох інших 

учинках Божественного нашого Спасителя ми можемо 

доглянути бенконечне Боже милосердя до нас. Бо що ж 

воно таке це Боже милосердя, як не бенмежна любов 

Божа до пас, яка навжди готова нам допомогти у всіх 

пекучих наших потребах ? І 
Ось і сьогоднішня св. Євангелія ронповідає нам про 

ту прихильність Божої любови до біснуватого, який, 

попавши черен свої гріхи в неволю нечистого духа, не 

нміг собі порадити. Аж тут приходить йому на допо

могу втілена Божа любов, Ісус Христос, який, спів

чуваючи н невідрадним станом біснуватого, вигнав н 

нього нечистих духів - демонів, привернувши йому 

його людську гідність і достоїнство. Тож на питання: 

- Що це таке Боже милосердя?, відповідаємо: - Боже 

милосердя - це співчутлива Божа любов у стику з фі

ничним чи моральним нлом людини. А що Божа любов 

бенконечна, тому й Боже милосердя до нас виявляється 

бенконечним. Ось чому св. Іван Золотоуст, призадуму

ючись над Божим милосердям, вакликав: << Бенмежне 

море, але й воно границі має, милосердя Боже однак 

границь не має І >> 
У своїй батьківській любові Господь Бог навжди го

товий прийти нам н допомогою в усіх наших потребах. 

Все ж таки Він найбільше милосердиться над грішни

ком, який наплутався у своіх гріхах - як той біснува

тий, не може собі порадити, а кара за гріх страІІІНа, 
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вічна І Бо << хто мол~е прощати гріхи, крім одного лише 
Бога? » (Мр. 2,7). Ось тому Ісус Христос не передста

вав ванликати <<грішних>> до покаяння (Мр. 2,17). 
Тому в євангельських притчах Ісус Христос так зво

рушливо змалював бев.конечне милосердя Небесного на

шого Отця, в яного <<немає волі, щоб вагипуn хтось і 

в тих найменших >> (Мт. 18,14). Ось притча про доброго 
пастиря, я:кий лишає 99 своіх овечок і йде шу:кати одної, 

заблу:каноі. Він іде в гори; не ість, не відпочиває, а по

бивається ва нею, кличе, шукає ... А коли внайде іі, «ра
діючи, кладе іі собі на плечі і несе іі до дому>> (Л:к. 15,5). 
А хто може вглибити Боже милосердя, яке Ісус Христос 

тан живо і в таним велиним співчуттям змалював у притчі 

про блудного сина. Його вже << вдалена побачив його 
батько і, вмилосердившись, прибіг до сина, кинувся 

йому на шию і обцілував його >> і при:кавав в домі ве

селитись, бо <<той його син був мертвий і ожив; він про

пав був і анайшовся >> (Л:к. 15,20-24). Ось так в відкри
тими раменами Господь Бог приймає кожного грішнина, 

нкий навертається до нього. 

Ісус Христос не тільки шукав, як той Добрий Па

стир, ва грішниками та заклинав іх до покаяння, Він 

ще хотів, ян той <<Агнець Божий>>, взяти на себе гріхи 

цілого світу та принести себе в жертву << ва нас людей 
і задJІЯ нашого спасіння>>, щоб ва нас перепрошувати 

Небесного Отця: << Отче, відnусти ім, бо вони не зна

ють, що роблять І >> (Ли. 23,34). 
А щоб улегшити нам прощення наших гріхів, Син 

Божий негайно після свого воскресіння, в'явився своїм 

Аnостолам, що ві страху покинули його в Гетсиман

сьному саді, і запевнив іх про своє прощення словами : 
<< Мир вам І >> А згодом, наче пригадав собі велику по
требу Божого милосердя для численних грішників про

тягом прийдешніх сторіч, снавав до учнів: << Як мене 
nослав Отець - голосити благовість Божого милосер

дя, - тан і я посилаю вас>>. І дихнувши на своіх Ano-
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столів, промовив: <<Прийміть Духа Святого І Rому від

пустите гріхи - відпустяться ім, а ному затримаєте -
затримаються!>) (Ів. 20,21-23). І від того часу Христова 

Церква не перестає проповідувати Боже милосердя і аа

иликати грішників до покаяння. А тим, я:кі наверта

ються до Бога і щиро каються аа свої гріхи, у св. Тайні 

Сповіді св. Цернва завжди готова дати в імені Божім 

роарішення, тобто відпущення гріхів. І то не тільки 

раа чи два рааи, чи сім разів, як підназував св. Петро, 

але завжди, снільни разів буде потреба, аа словами 

Ісуса: << Не до сімох разів, але до сімдесяти раа по сім >) 
(Мт. 18,21-22). 
У життєписі св. 6роніма читаємо, що він аа моло

дих, студентсьних літ проводив гуляще життя. Після 

свого навернення він удався до Святої Землі і там по

селився у Вифлеємсьній печері, недалено Юдейсьної пу

стині. Іа своєї печери 6ронім часто виходив на пусти

ню, застромлював у піску дерев'яний хрест, падав пе

ред хрестом на ноліна і, б'ючись Rаменем в груди, по

нірно молився: 

<< Ісусе, згрішив я проти неба і проти Тебе! Тож аа 

мої гріхи я віддаю Тобі nci мої молитви, мою працю і 

всі мо і терпіння! >) 

По янімсь часі щирої молитви, він далі бився на

менем в обнажені груди і мовив: 

<<Ісусе, згрішив я проти неба і проти Тебе! Тож аа 

мої гріхи я віддаю Тобі моє серце і всю мою любов! >) 

Опісля далі молився, б'ючись наменем у свої обна

жені груди: 

<< Ісусе, згрішив я проти неба і проти Тебе! Тож аа 

мої гріхи я вjддаю Тобі ціле моє життя І >) 
А тоді а хреста дався чути голос: << 6роніме, віддай 

мені всі свої гріхи І >) 

Тан, дорогі в Христі, Господь Бог - багатий .ми

лосердям: << Не бажає смерти грішнина, а тільни того, 

щоб він відвернувся від своєї поведінии і жив>) (Єа. 
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33,11). Господь Бог -:- багатий милосердям, послав свого 

Єдинородного Сина, щоб нлииав <<не праведних, а гріш

них >> до покаяння (Мт. 9, 13). Господь Бог - багатий 

милосердям, кличе і до нас: <<Сину, віддай мені всі свої 

гріхи І - І ноли б твої гріхи були, ян та багряниця, 

вони стануть білими, ян сніг; коли б вони були червоні, 

мов иармавин, стануть вони білі, ян вовна!>> (Іс. 1,18). 
Так, дорогі, Господь Бог - багатий милосердям, Він 

<<милостивий, повільний до гніву і повний помилуван

ня >> (Пс. 86,15). Тож нехай <<милість Господня>> пере
буває над нами від віку і до віку. Амінь. 



Аєп. Мирослав Марусин 

24 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Еф. 2,14-22) 

ХРИСТОС - НАШ МИР 

Святий апостол Павло у своїм чудовім листі до Ефе

сян пише такі важні слова: <<Тепер у Христі Ісусі, ви, 

що колись були далекі, стали блиаь:кі :кров'ю Христо

вою. Бо він наш мир, він, що аробив іа двох одне, вруй

иувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожне

чу, своїм тілом>>. А пише апостол свого листа у той час, 

коли був в' яанем у Римі й Єпафр, єпискоn колосни, по

відомив його про єресі, що іх уводять деякі між ефеся

намп та ко лосянами. Отож св. Павло негайно, таки а 

римської в'яаниці, написав чотири листи: до ефесян, фи

лип'ян, :колосян та до Филимона. Тим-то листи до :ко

лосян і до ефес ян є між собою дуже подібні. Листи є 

писані в тюрмі, руками аакутими в :кайдани, отже іх 

вартість неавиqайно висона. У них апостол у ависочє

ному стилі, проникненому лірикою, винладає про не

відомий людству план спасіння і відкуплення всіх лю

дей у Христі Ісусі. Лист до ефесян є не тільки листом 

Цернви, але посланням-аакликом до єдности та братер

ства всіх людей. 

Слова Павлові сильні та перенонливі. Христос прий

шов на світ, щоб дати мир людям і спасти іх. Отже він 

по-перше аруйнував ту стіну, що відгороджувала людей 

від райського блаженства. Херувим відстуnив від дерева 

життя. Всі можуть причащатися райської поживи. Хри

стос скасував аанон ааловідей у своіх рішеннях на те, 

щоб вробити в собі одну людину. Христос прийшов на 
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те, щоб авістувати ~ир тим, що були далеко, і мир тим, 

що були близько. 

В Ефесі був Апостол у 57 році, тобто на п'ять ро

ків перед написанням листа. Він добре пригадував, що 

там зайшло. В часі його прибуття, у місяці травні, увесь 

город був у святочному настрої. Цілий місяць травень 

був присвячений поганській богині Артеміді: велика 

товпа людей, співи і танці, хороводи та жертвоприно

шення, а разом з тим зарібок ефеських продавців та 

оклики: Велика Артеміда ефеська І Нараз вчинився ва

Іюлот по nричині Павлової nроnовіді. Затривожились 

передусім багаті купці. Павлові учні не бев труду вря

тувались від смерти, а сам Апостол мусів оnустити місто. 

Другою nричиною заколоту був гріш. Бо золотник Ди

митрій побачив, що його виск ів храмів Артеміди увір

вався та nідбурив народ nроти Павла і той в Ефесу nо

дався у Грецію. Але золотник в Ефесу не бев причини 

бачив свою небезnеку. Бачив він уnадок nоганства. Бо 

де ж нині Ефеська Артеміда? Де іі святиня? Зникла 

вона раз на все, а в нею і тодішній соцілльний порядок 

і всі політичні структури. А Христос царює. Власне в 

одній з вуличок міста Ефесу, в бідній хатині жив піз

ніше св. Іван 6вангелист. Тут і написав він своє 6ван

ге~'Ііє і свої листи, де й :каже: <<Ось перемога, що пере

могла світ - ваша віра >>. 
Видно ще нині нагробний камінь на руїнах бази

ліки, що іі імператор Юстиніни nоставив на честь апо

стола Йоана і той камінь вказує на місце, де мав бути 
його гр і б і де є отвір, в якого колись кожного місяця 

травня виходив прах, начеб цілюща манна, що ліку

вав боліані недужих. Так бодай свідчить Симон Мета

фраст. А легенда оповідає, що там апостол Йоан є nохо
ваний зі своєю євангелією на грудях. Побожні палом

ники :крізь той отвір відчувають як б'ється ще серце 

возлюбленого Христового учня. 

Зі сnомином про двох апостолів, Павла та Й о ана, 



232 Апосто.льсьr.і Повчання ..• 

пов'язаний ще той інший спомин про святого Ігнатія 

Антіохійсь:кого, що в часі своєї зупинки у Смирнах, 

прийняв посланців з Ефесу та й у своїм листі до громади 

в Ефесі хвалив ту Церкву та віру ефесян. 

Християнський Ефес був :колись важливим осеред

ком церковного життя. В мурах його відбулось не менш 

дев'ять соборів, з яких найважніший той з 431 року, 

що опреділив правду віри про Пресвяту Богородицю і 

виразно заявив: << Пречиста Діва Марія є Божою Ма

тір'ю, бо породила вона Христа, Спаса душ наших>>. 

На жаль, ті золоті часи християнського розквіту 

скінчились в Ефесі уже в сьомім столітті, :коли іслям 

вдерся в Малу Азію та внищив тих сім Церков Апо:ка

ліпси, як іх бачив своїми пророчими очима св. Іван Бо

гослов. А в 1403 році та твердиня християнства була 

остаточно знищена ордами Тамерляна й осталась там 

нині всього горстка християн, щоб плакати над давньою 

славою Церкви. 

Як дивитись чисто по-людськи на роввито:к справ, 

можна поставити собі питання: <<Чому ж то Христос 

стратив те все, що придбали колись Павло та Йови своєю 
проповіддю і своїм терпінням? >> Відповідь на те пи

тання дає нам рівночасно і глибоку науку: Така-то вже 

трагічна доля християнства, що його найбільші вороги 

виходять власне з його рядів. Тан-то Павла пересліду

вали його брати юдео-християни. Так само і найбіль

шого Павлового болільника Йоана Золотоустого пере
слідували його супротивники з рядів деяких єпископів 

та монахів. Бо віра в тих пізніших часах не була вже 

справою серця. але сталась питанням політики. Хри

стиянство в тих квітучих провінціях стратидо свою 

силу. На ніщо вже не придались пергамени Книг, ані 

кості мучеників, ні злототкані леrенди, ані навіть свя

щенні ризи виткані царицею Єленою, бо вагашено Духа. 

Забракло Духа Христового І 

Такі міркування на щастя є тільки людські, бо за-
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думи Божі незбагJ:Іенні. Апостол передбачав все, що 

може і мав статись, та однак він у християн Ефесу, і 

тим самим у нас, кріпить надію на краще. Через Христа 

маємо доступ до Отця в однім Дусі. Отже ми вже біль

ше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих 

і домаІІПJі Божі. Ми побудовані на підвалпні апостолів 

і пророків, де наріжним каменем в сам Ісус Христос. 

На ньому вся будівля міцно сповна, росте святим хра

мом у Господі. 

А секрет християнства не лежить у зовнішнім його 

блисну і славі, але в хресті Христовім. Так проповіду

вав св. Павло, бо знав добре, що в хресті Ісусовім в спа

сіння. Знову ж св. Іван Богослов оснував свою єванге

лію на тайні воплочення Божого Слова і писав: << В 

началі було Слово і Слово було в Бога і Бог був Слово. 

Слово сталось Тілом, і замешкало між нами, і ми ви

діли славу його, славу як єдинородного від Отця, повне 

благодаті й істини>>. На цих двох основних правдах сто

іть і буде стояти ціла історія світу. 

Христос в наш мир. Він прийшов на те, щоб благо

вістувати свій мир тим, що далеко і тим, що близько. 

Христос відиупив нас своєю кров'ю, коли розп'явся і 

помер за нас на хресті. Його смерть це наше життя. 
Його воскресіння це наша перемога і вічне щаетя. Амінь. 



о. Н.ли~w, Норча'Сін, ЧСВВ 

25 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Еф. 4,1-6) 

ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬИОІ ЄДНОСТИ 

<<Отож, благаю вас я, Господній в'язень, поводитися 

достойно покли.кання ... стараючисл зберігати єдність ду
ха зв'язком миру, бо (ви) одне тіло, один дух ... (бо) 

одиН' Господь, одна віра, одне хрищення. Один Бог і 

Отець усіх, що над усіма й через усіх і в усіх )>, - пише 

Апостол Павло до віруючих в Ефесі, заклинаючи іх збе

рігати єдність у Христовій Церкві. Основами ж цієї 

єдности є: Відкуплення через Ісуса Христа, благодать 

Божа, Хрищення, Євхаристія, по.клинання до христи

янства. Це оті догматичні основи єдности християн. Але 

на догматичних основах стоіть християнсЬІ~е щодеІПІе 

життя, то значить, яка віра - тане й життя, бо христи

янсь.ке життя є переведенням в пра.кти.ку об'явлених 

Христом правд віри. Християнство не є філософсь.кою 

теорією, але способом життя, а життя треба жити; хри

стиянство є силою, Божою благодаттю, а сила, енер

гія провадить і довершує дію; християнство є поклином 

Господнім, а .кожний по.кли.к вимагає відповіді. 

Перебуваючи в 'язнем у Римі, ап. Павло довідується, 

що в Єфесі, де він трудився повних три роки і придбав 

багато вірних для Цер.кви, там тепер постали єресі, яні 

шматували Христове стадо. Причини спорів і поділу 

були: різнородність вдач, рівнородність харизм ів і від

мінність наунових поглядів. 

Щоб схаменути ровсварених, Апостол найперше в.ка

зує на ідеал єдности, а відта.к пригадує які є основи 
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християнсьної єднос:rи, а внінці вичисляє нористі з таної 

єдности. 

а) Ідеал вдности: це Один Бог Господь - понли

нання до одної віри, через одне хрищення, призначені 

до Небесного Царства. 

б) Основи вдности: це той же один Бог, одна віра, 

одне хрищення, одна Євхаристія, понлинання до одної 

Христової Цернви та Божого Царства. 

<< Отож благаю вас - наже Апостол - поводьтеся 

достойно вашого понлинання в повноті понори й лагід

ности, з довготерпеливістю, терплячи один одного в лю

бові й мирі >>. 
Понора, лагідність і терпеливість, це три головні 

моральні чесноти, прантина яних доведе до вааємноі 

.т~юбови й миру в християнсьній спільноті. Бо понора 

понаже кожному його власні помилнн, яними утрудню

ється відносини в спільноті. Лагідність вигладить різ

ницю харантерів і виробить уважливість на інших; а 

внінці терпеливість замние очі на блуди чужі та здер

жить пориви до гніву й злости. 

Співжиття людей вимагає взаємної любови, яна пран

тично показується в переношуванні взаємних недомагань 

та спомаганні в потребах. 

Єдність духа полягає в єдності віри, любови та слу

жінні Христові, ян це було на початну, ношІ <<громада 

вірних мала одне серце й одну душу>> (Ді. 4,32). Мир 
- це взаємна любов, здобута самоподолуванням. Овоч 

же мирного співжиття - це радість і спокій. 

Один Бог Господь, Отець усіх, що над усіма й через 

усіх і в усіх -це головна основа й спонуна до єдности. 

Одне божество, одне вітцівство для всіх створінь. Бог, 
отже, понад усе, бо Він усе сотворив та всім управляє 

і нерує до одної мети - Царства Небесного. Все бо вий
шло від одного Бога й Отця і все до Нього має повер

нути, щоб у Ньому знайти правдиве щастя. 
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Як є один Бог і одна віра, так і одне хрищення, що 

об'єднює всіх християн в одне тіло, в одному дусі та 

в одній надії і любові. 

Хрищені найперше з'єднюються тісно з Христом, ста

новлячи одну Церкву, що є одним тіJюм Христовим: 

<<Тіло бо складається не з одного тільки члена, а з ба

гатьох ... Так само, як тіло є одне, хоч і багато має чле

нів, і всі члени тіла, хоч є іх багато, становлять одне 

тіло, так і Христос. Усі бо ми христилися в одному Дусі, 

щоб бути одним тілом чи то юдеї, чи греки, чи раби, 

чи вільні, і всі ми були напоєні одним лише Духом>> 

(І Rop. 12,12-14). 
Та, коли християни становлять одне Христове Тіло 

- Церкву, то вони, оті члени, між собою різняться ха.;. 

ризмами, якими обдарував один Господній Дух. <<Одно

му бо дається через Духа слово мудрости; іншому, згідно 

з тим самим Духом, слово знаІШя; іншому віра в тім 

самім Дусі; іншому дар зцілення у тім самім Дусі; ін

шому сила творити чуда; іншому дар пророкування; 

іншому розпізнаваІПІя духів, іншому різні мови, ін

шому ж тлумачеІПІя мов. А все це чинить один і той же 

Дух, що розподілює кожному, як Він хоче>> (там), але 

на служіння спільноті. Бо коли б <<нога сназала - я 

не рука, отже, не входжу в склад тіла - то хіба через 

те вона вже не належала б до тіла? І коли б вухо ска

зало: я не око, отже, не входжу в склад тіла, то хіба 

через те воно не належало б до тіла? Якби все тіло було 

оком, де ж то був би слух? Якби все воно було вухом, 

де був би нюх ? Таж Бог розподілив члени - кожного 

з них у тілі, як хотів. Якби все було одним членом, де 

було б тіло ? Тепер же членів є багато, але одне лиш 

тіло ... Ви ж Христове тіло, і члени кожний зокрема. 

І деяких поставив Бог у Церкві, одних апостолами, 

інших пророками, інших учителями; одним дав дар тво

рити чуда, іншим ізціляти всякі недуги, іншим допо

магати, управляти й говорити різними мовами. А все 
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те на благо цілого ~іла, тобто Церкви. Тому члени Хри

стової Церкви мають себе :взаємно спомагати, як члени 

людського тіла. rм Бог посилає ОДНОГО Духа, що є Ду
ХОМ Його Сина (Гал. 4,6), і що в них замешкує як у хра
мі, в них молиться і керує їхніми вчинками (Рим. 8, 
23-25), як душа оживляє й об'єднює члени одного тіла. 

<<Отож, благаю вас, я, Господній в'язень, поводьтеся 

достойно вашого покликання>> - закликає ап. Павло. 

Тими словами він виявляє ввесь свій авторитет і печа

ливість та любов до своіх вірних. Його страждання аа 
Христа, його любов аа своіх, повинні аворушити вір

них та заохотити до жертви й аго ди. Велич того, хто 

кличе - Бог Отець, та ідеал, до якого В ін кличе -
Царство Небесне, повинні розбудити також велику рев

ність, бо покликання і надія нагороди йдуть завжди ра

зом: Отець вибрав, Син відкупив, а Дух Святий про

вадить. 

Поведінка достойна покликання виявляється в прак

тиці покори, лагідности, терпеливости, в прощеШІі, єд

ності духа й миру. Ті чесноти християни мають практи

кувати не якбудь, але << вловноті >>, отже, не лише де

коли, в догідних і легких обставинах, але в цілому жит

ті, в усіх обставинах і часах, в усіх видах, бо має по

ходити в глибин душі і серця. 

Що ж то є по кора ? - Це приниження себе, смерть 

власного я, щоб служити Богу і ближнім. << Будете як 
боги ! >> - спокушав диявол прародичів у раю, і так 

спокушає кожну людину. << Не буду більш служити 

Всевишньому І >> - говорив збунтований Люципер. Тому 

Апостол навчає: << майте такі самі думки в собі, які були 
в Христі Ісусі. Він бо, існуючи в Божій природі, не 

ввюнав аа здобич свою рівність а Богом, а применшив 

себе самого, прийнявши вигляд слуги>> (Фил. 2,5-7), і 
тому прийшов послужити, а не щоб Йому служено. 

Тісно злучена а покорою є лагідність, яка провадить 
до зречення від насилля, твердости, шорсткости; вона 
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не віддав ударом за удар, але вмів постуnитися про

стити. Це та блаженна лагідність, яку Спаситель поста

вив разом з покорою, що іх Він навчав: << Навчіться від 
мене, бо я лагідний і покірний серцем>> (Мт. 11,29). 

Овоч такої поведінки - це мир, що полягає не тіль

ки на тому, щоб уникати будь-яних ненгодин і поділів, 

але мир - це сам Бог Отець, Син і Дух Святий, який 

каже: <<Я бутr;у твоєю нагородою вічною>>. Амінь. 



о. Ісидор Патрило, ЧСВВ 

26 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Еф. 5,8-19) 

(( ПОВОДЬТЕСЯ, ЯН ДІТИ СВІТЛА >> 

Дорогі в Христі браття і сестри І << Поводьтеся, ян 
діти світла - напоумлює св. Апостол. - Тому шукай

те пильно того, що Господеві подобається ... і не беріть 

участи в безплідних ділах темряви>>. 

Ось це ті слова, що іх ми чули сьогодні в часі ЦІЄІ 

св. Літургіі, з листа св. ап. Павла до Ефесян. Це ко

роткий лист, бо має всього лише 6 глав, або розділів. 
Але в нього взято аж на 5 неділь поряд Апостольсьні 
читання, що іх читаємо на Службах Божих. А цей уступ, 

що припадає на цю неділю, повторяється ще два рази 

в році: в понеділон св. Духа - зараз після Зіслання 

Св. Духа, і в 4 неділю Великого посту. Він, отже, зокре
ма багатий змістом, головно в тих словах, яними вакли

нав вірних Ефесян, щоб вони були вірні Христовій науці, 

якої він іх навчав. 

В іншому місці, в листі до 1:\орінтян (1-11 ,1) Апостол 
писав: <<Будьте моїми послідовнинами, як я Христа>>. 

А тут, ванлинаючи Ефесян до єдности й нового життя 

в Христі та подаючи ім рівні вкавівни, ванінчує іх ось 

якими словами: <<Ян любі діти, будьте послідовнинами 

- вже не моїми, як там, - але послідовнинами Бога, 

і ходіть у любові - не ян-будь - але ва прикладом 
Христа, що полюбив нас і видав себе ва нас, як приное 
і жертву приємного Богові запаху>> (5,1-12). Тому, як 
вавершення того гарячого ванлину, в дальших рядках 

цього листа, яні ми чули в сьогоднішньому Апостолі, 
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звертається до Ефесян, а з ними танож до нас, з ось 

яними піднеслими словами: << Поводьтеся, ян діти світла, 
бо ви були нолись темрявою, а тепер же світлом у Го

споді >>... і тому: << шунайте пильно того, що Господеві 
подобається та й не беріть участи в безплідних ділах 

темряви>> (8,10-11). 
<< Поводьтеся, ян діти світла >>І - Це не один тільни 

раа, що св. ап. Павло таними словами <<дітьми світла>> 

називає всіх, що прийняли Христову науну. 

Світло - само по собі - щось, що всім подоба

ється, аа чим усі тунають і його люблять, а не << темря
ву>>, бо світло, воно чисте і привітне, гарне та принадне 

і для всіх радісне. Люди в ньому почуваються :краще, 

певніше, і всі воліють соняшний погідний день, як тем

ний-захмарений. Але найважливіше аі світлом є пов'я

зане саме життя - кожне життя ва землі, а аокрема 

життя :кожної людини. Тому аа світлом всі тужать, усі 

його бажають і горнуться до нього. А коли б його аа

бра:кло, аагрожене було б і саме життя. 

Противною світлові є 1•емрява, яка ні:кому не подо

бається, якої ніхто не любить і від якої вті:кають, бо 

серед неі ніхто не почувається добре, зменшується а нею 

життєрадість і життєздатність. Тому вона також є сприят

лива для більшості nроступ:ків та злочинів. А де б вона 

вповні аа стуnила світло, там анинло б і все живуче ство

рІІШя. 

Правдивим світлом, найбільшим а усіх, повним і 

вічним, є один Бог, який є самим світлом, як nише св. 

Іван Богослов ( 1-1, 7), бо << Бог - світло і н.іях:ої тем

ряви нема в ньому>>. І тільни Він один-єдиний, про 

кого можна снавати ці слова, що він - сам світло, бо 

в Нього немає ніяноі темряви і Він теж- джерело усіх 

світел. 

Тому та:кож один Христос, Син Божий, рівний От

цеві, міг про себе снааати, що він - світло для світу, 

який спроможний теж і інших просвітлювати; це ж 



26 Неділя після Зісл. Св. Духа 241 

його власні слова: <<Я світло світу, і я прийшов на 

світ, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у тем

ряві>> (Ів. 12,46). 
Найбільша темрява, яка окутує всю людину - її 

ум та іі серце - це та, в якій перебувають ті, що жи

вуть у невірстві: які Бога не анають ані його ана ти не 

хочуть, і тому живуть беа Нього, беа Його науки й беа 
Його ласки. Такі живуть, але не анають: ані авідни 
вони взялися, ані nощо вони на цьому світі, ні яка мета 

їхнього життя. Не знають, а часто й не хочуть анати 

правдивої відповіді, яка їм отворила б очі на їхнє жит

тя, яке вони проводять як ті нерозумні створіння, які 

живуть, щоб тільки в усьому аадоволити свої тілесні 

потреби. 

Це найбільша темрява, в якій люди можуть анай

тися, чи в яку також можуть і самі попасти. 

Але є ще інша темрява, подібна до цієї, в яку по

падають ті, що живуть у грісі, хоч може анають про 

Бога та Його науку. Поаа невірством нема більшої тем
ряви від цієі, в якій живуть ті, що стали невільнпн.ами 

гріха, рабами власних пристрастей та грішних схиль

ностей, бо хоч вони мають очі й дивляться, але так жи

вуть, якби були сліпими, якби нічого не бачили. Про 

таких сказав сам Христос: <<на них збувається пророц

тво Ісаї, що каже: слухом почуєте, але не ароаумієте, і 

дивлячись, не побачите, - бо серце в цього народу аа

товстіло, щоб не бачити очима й вухами не чути, і не 
розуміти серцем та не навернутись - щоб я зцілив їх >> 

(Мт. 13,14-15 ). 
Тому не перебуває в темрявІ, а живе у світлі, хто 

вірить у Бога, і Того, кого Він послав, - у Христа, 

й пішов аа ним та живе Його наукою, бо таким чином 
він сам став << сином світла >>. 

Такими дітьми світла є ми всі, що прийняли Хри

стову науку, що христилися Його хрищенням і намага
ємось жити аа Його вказівками - такими самими, як 

16 
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вірні в давньому Rорінті, чи в Ефесі та Солуні. Бо, як 

читаємо в листі св. ап. Павла до Rолосян (1,12), Бог 
і нас зробив гідними мати участь у долі святих, у світлі. 

Він вирвав нас із влади тьми і переніс у царство свого 

улюбленого Сина, в якому ми маємо відкуплення __.:.._ 
прощення гріхів >>, бо, як знову читаємо в листі св. Іва

на Богослова (1-1,7), <<кров Ісуса Христа нас очищує 

від гріха, коли ходимо у світлі, як Він сам у світлі >>. 
Якже ми живемо у світлі, до якого нас сам Бог по

кликав через свого Сина І. Хрис·rа, якщо ми діти світла, 

бо ми стали учасниками світла Божого, тоді нам треба 

уникати всього, що nротиставляється тому світлу, яке 

в Бозі - отже, що Йому самому nротиставляється, і 
так поводитися, як це годиться не рабам темряви, а ді

тям світла, або вірніше: дітям Божим. І сам an. Павло 
nодає нам у цьому листі дві вагальні норми, про які 

ми в житті повиШІі вавжди nам'ятати й іх дотримува

тися. -Отже, найперше, каже він, що ми повинні уни

кати безплідних діл темряви - не брати в них жодної 

участи. Які це діла темряви? Ними є все те, що nротивне 

Богові, що Йому не подобається, або коротио, все те, 
що ми звичайно називаємо гріхом. Бо, за словами Апо

стола, << nлід світла є у всьому, що добре, що сnравед

ливе і nравдиве>>. Усе ж, що таким не в, що Йому про
тивне, - це плід темряви. Тому в першій мірі, кожний 

гріх - це діло або дитина темряви, як пише св. Іван 

Богослов у своєму першому листі (2,9); ось, наприклад: 
<<хто ненавидить свого брата, той не у світлі, а в тем

ряві ходить, бо темрява засліпила йому очі>>. Ножний, 

отже, вчинок, незгідний в Божою волею, яким ми пе

реступавмо одну з Його заповідей - це діло темряви, 
бо ми шукавмо тоді не Його вподобання, а йдемо, заслі
плені, за власною волею, яка нас відводить від Божого 

світла і його слави. 

Подібно теж і св. ап. Павло в листі до Римлян (13,12), 
перелічує, знову тільки для прикладу, деякі в цих діл, 
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коли пише:<< Відки~ьмо, отже, вчинки темряви, й одягні

мось у вброю світла. Як удень - поводьмося чесно: не 

в ненажеретні та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, 

не в сварні та вавдрощах, але вднгнімось у Г.І. Христа>>. 

В листі ж до Галатів (5,19-20) він наводить ще більше 
таких, і ім nодібних вчиНRів, про які каже, що <<ті, які 

таке чинять, царства Божого не успадкують, бо все це 

- діла темні, погані, не агідні в світлом Бога, який 

не вносить жодної плями, ні навіть найменшої тіні, бо 

в Ньому усе - світло, і такими, бев тіні та плями, му

сять бути діти світла - Його діти. 
<< Як у день >>, каже вів, ми повинні поводитися, 

коли-то все видно, коли бачать нас люди. Бо тоді, як 

нас ін:ші бачать, ввичаЙІю ми уникаємо всього, що нас 

у їхніх очах могло б nонизити, чого ми nеред ними му

сіли б стидатися. 

Таким повинно бути все наше життя - каже св. 

ап. Павло -немов би ми все чинили на очах усіх, наче 

б усі нас бачили, щоб нам також перед Богом нічого 

ні стидатися ні лякатися. 

Але ми не тільки ніколи не повинні сподіювати діл 

темряви, отже, втікати від усього грішного, але, як діти 

світла - аа словами Аnостола - ми повинні шукати 

того, що Господеві подобається. Бо й слуги і навіть 

раби стараються, ввичайно, в чистої корисливости, уни

кати всього, що не nодобається їхнім працедавцям, і 

тим, від кого вони валежні, а ще більше під чиєю вла

дою вони перебувають, щоб таким чином не стягнути 

на себе іхнього гніву й кари. 

А тільки ті, що когось цінять, когось поважають 

та шанують, а ще більше, якщо вони когось люблять, 

як діти своіх батьків - то вони не лише уникають усьо

го, що могло б ім вробити якусь прикрість, але пильно 

намагаються, щоб ім цю пошану й любов виявити, і 

тому завжди шукають нагоди, щоб ім вробити якусь 

приємність чи послугу та щоб у всій своїй поведінці ім 
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подобатися. 

Ми маємо аа що бути Богові вдячні, бо все, що ма

ємо - від Нього, і маємо аа що Його цінити, почитати 
та й любити, бо -за словами св. ап. Івана (4,19) в його 
першому листі - Бог перший нас полюбив. Череа свого 

єдинородного C:mra Він простив усі наші провини і зно

ву покликав нас до свого світла, яким Він сам є, і вро

бив своїми дітьми, а якщо дітьми - як пише св. Пав

ло - то й спадкоємцями, спадкоємцями ж Христовими 

(Рим. 8,17). 
Тому так ревно колись і тепер також і нас остерігає 

св. ап. Павло: не майте нічого спільного а ними>) -
тими, що чинять діла темряви - бо й<< ви були колись 

темрявою, тепер же стали - світлом у Господі >), тому 
й <<поводьтеся, направду, як діти світла і пильно шу

кайте, що Господеві подобається>), - щоб і ми стали 

учасниками у Його небесній славі та Його світлі, яке 
ніколи не погасне, у світлі вічному, і - аа словами про

рока Ісаї (60,18), щоб сам <<Господь став нашим вічним 
світлом >). Амінь. 



Авп. Мирослав MapycUІt 

27 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Еф. 6,10-17) 

«ОДЯГНІТЬСЯ В ПОВНУ ЗБРОЮ БОЖУ >> 

Святий апостол Павло в своїм чудовім листі до Ефе

сян каже: Браття, кріпіться в Господі та в могутності 

його сили. Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви 

могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба 

боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти 

властей, проти правителів цього світу темряви, проти 

духів злоби в піднебесних просторах. 

Апостол пише свого листа в тюрмі, у римській в'яз

ниці, до любої громади вірних в Ефесі. Пише він у кай

данах і кров'ю свого серця. Він пережив уже багато, 

бачив добро і зло, анав людей і анав небезпеки, що чи

гають на іх спасіння. Апостол анав також, хто в воро

гом цього спасіння і які його засідки та яка його сила. 

Ворогом людини в диявол. А сила диявола, по словам 

святого Томи а Аквіну, така велика, що могла б пере

вернути світ. Ця сила диявольська іноді вселюється в 

людей, а то і в цілі спільноти, та нищить усе, що добре 

і що угодне Богові. 

3 таких -то важних причин святий Павло просто на
казує всім послідовнинам Христа надягнути повну зброю 

Божу, щоб аа лихо і години могти дати опір, і перема

гаючи все, міцно встоятися. Тільки той, хто вдягнув 

на себе зброю Божу, начеб во ін, може встоятися в бо

ротьбі. Так-то воїни на війні не хитаються перед воро

гом, коJІИ мають на собі добру зброю. А та лиха година, 

що про неі говориться в листі, це просто людське життя, 
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а зосібна ж важні часи, що навідують світ і людей упро

довж історіі. 

Зброя християнина є очевидно духовна, не матері

яльна. Християнин виступає до боротьби в ім'я Боже~ 

В нього має бути гаряча і сильна віра. 3 таною вірою 
нолись перемагали Отці: Давид пішов в ім' я Боже на 

двобій з t оліятом і не сильним мечем, але зброєю па
стуха переміг його. Даниїл молитвою загородив пащі 

львам. Три молодці силою духа погасили вогненну піч 

і самі вийшли цілі з во гнеиного полум'я. На голос труб 

впали єрихонсьні стіни, з піднесеними до молитви ру

нами переміг Мойсей Амалина. 

Щоб дати опис цій духовній зброї Апостол уживає 

висловів взятих а воєнного ремесла. Тому він наже: 

Стійте, отже, підперезавши правдою ваші бедра, вдяг

нувшись у броню справедливости. Наче в одежу, хри

стиянин має бути вдягнений у справедливість, а ту спра

ведливість має він опоясати правдою немовби поясом. 

Тан і кажеться у Псалмі: Любов та правда зустріну

лись, справедливість і мир завітали. 

Християнин мусить жити правдою і є обов'язаний 

бути справедливим. Беа того він не має права навива

тися християнином. Бо ж беа правди та справедливости 

неможливий є мир на землі. А тимчасом Христос при

ніс на землю свій мир і сназаn своїм Апостолам бути 

благовісниками миру, тобто проповідувати Євангелію 

миру. Належить танож і н;оги взути у готовість на про

повідь Христового миру в Христовому царстві. 

Але агаданої дотепер зброї. ще було б замало у затяж

ній боротьбі проти ал ого. Тому й Апостол папоминає 

з усім натисном: А над усе візьміть щит віри, яним адо

лаєте агасити всі стріли лунавого. Той щит віри є необ

хідний, бо саме на ньому ломляться всі стріли диявола, 

стріли смерто:носні, де ножна стріла може завдати лю

ДШІі смертельний удар. А тому, що на тані удари най

менш відпорною є голова людини, то й святий Павло 
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дораджує покласти . на голову шо.тюм спасіння і вкінці 

також припоясати до пояса необхідний до боротьби меч, 

меч духовний, тобто слово Боже. 

Власне цей меч духовний, Боже слово, має бути оди

нокою тільки оборонною зброєю християнина, але зброєю 

офензивною. Християнин є воїном Христа і на це ді

став він особливі ласки на святій тайні миропомазання. 

Його обов'язок тому є не тільки боронитись перед стрі
лами й напастями ворога, але також самому ставати 

до боротьби під прапором Христа. Тоді він має уживати 

тої обосічної зброї, що нею є меч і то меч духовний, про

повідь Божого слова. Тан як меч своїм вістрям прохо

дить глибини людського серця, так і Боже слово має 

увійти в глибини душі, не на смерть людини, але на 

життя. 

Ніякий інший лист апостола Павла не є такий тор

жественний, як лист до Ефесян. Павло хоче в ньому 

представити Господа Ісуса не як якогось перелетного 

метеора, що нині є, а завтра зникає у вселенній, але 

як такого, що його послав Отець з глибин таїнства Пре

святої Тройці, щоб через його пролиту на хресті кров 

створити нових людей, для продовження життя Христо

вого у світі. Саме Христос, єдинородний Божий Син, 

доконав великого діла спасіння людського роду і все 

об'єднав в одне. Тому для апостола Павла та нова люд

сьна спільнота випливає з лона Отця і а серця Христо

вого, череа Святого Духа. А причиною всього, що в 

світі, основою всього божественного буття, є вічна і 

нестворена Божа любов. Христос посвятив світ своїм 

приходом і своєю смертю на хресті. А як Христос є пле

рома-повнота Божа, так і Церква є повнотою Христа. 

Отже образ християнина-воїна, що його роамалював в 

листі Апостол, відповідає вічним Божим аадумам. Хри

стиянин є воїн Христовий і мусить бути вдягнений у 

повну зброю Божу. 

Потрібно отож і нам, Браття і Сестри, послухати 
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слів святого Павла. Бо Павло не писав іх тільки до Гро

мади в Ефесі, але також для нас. Христос не прийшов 

тільки до людей свого часу, але до всіх людей і тим са

мим до нас і для нас. Rонечно отож і нам вдягнути на 

себе всю зброю Божу, щоб і ми могли дати відсіч хитро·

щам диявольським. А іх багато і вони дуже небеапечн і 

для нас і для наших дітей. Бо диявол оголосив війну са

мому Богові та володіє вже нині великою частиною світу. 

Згадані святим Павлом начала і власті та правителі 

світу темряви мають нині багато помічни.нів. Вони ни

щать совість людини, вони вбивають людину. 

Стіймо, отже, підперевані правдою по наших бедрах, 

завжди готові на поклик Божий, готові в дорогу, го

тові до амагань. Нехай одягом нашим буде справедли

вість, а обувою готовість проповідувати мир. Наша про

повідь має нести мир Христовий, мир Божий, що пере

хо,r(Ить всякий розум. А над усе мусимо взяти в руки 

щит віри. Бо падають ца нас розпечені стріли лукавого, 

стріли смертоносні, повні отруї та їді. Нехай нас вдя

гає одяг нашого хрищення, чистий та несплямлений, не

хай голову нашу аахоронює шолом спасіння, те миро, 

що ним ми були поманані і через яке прийняли Свя

того Духа. Нехай в руках наших буде постійно меч ду

ховний, тобто Боже слово. Слово Боже сильне і невми

руще, одиноке вдатне відбити ворожі напасті диявола. 

Так, Браття і Сестри, ввявши зброю Христову на 

себе, ми найбільш стаємо подібні до нашого Господа і 

Спаса, що був розп'ятий аа нас і помер та був похова

ний. Він воскрес третього дня по писанням і вознісся 

на небо та царює а Отцем і Святим Духом і його цар

ству не буде кінця. 3 Ним і в Ньому ми живемо, стрюн

даємо і воскреснемо, бо Він єдиний володіє над життям 

і над смертю. Амінь. 



о. Софрон, Мудрий, ЧСВВ 

28 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ 3ІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(1\ол. 1 ,12-18) 

НЕВИДИМИЙ БОГ І ЙОГО ОБРАЗ 

<<Він - Христос Спаситель - обраа невидимого 

Бога, первородпий усякого створіння, бо в ньому все 

було створене, що на небі і що на аемлі, видиме і не

видиме>>. 

Дорогі в Христі, ось це слова апостольського читан

ня в Неділю Праотців, яка наближав нас до празника 

Ріадва Христового. Воно ставить нам запитання: а) Хто 

ж це невидимий Бог і б) хто в Його образ << первород
ний усякого створіння >>? 

Здається, що все життя людини занадто коротке, 

щоб вивчити як слід поняття Бога, то й наш людський 

ум занадто обмежений, щоб його зрозуміти. Бога рад

ше треба відчути і сприйняти серцем, перше ніж розу

мом. Все-таки до цього питання нам потрібно постійно 

вертатися. Чим краще, повніше і глибшим буде в нас 

поняття про невидимого Бога, тим більше кріпшатиме 

наша віра, абільшатиметься наша надія, напалюватиметь

ся наша любов до Нього. 1\оли в нас буде ясніше по

няття про невидимого Бога, як особи, тоді легше змо

жемо переносити всі алидні життя, подолувати диявола 

і лукавий світ. І більше свідомі будемо того, кому ми 

аавірили наше життя, для кого і чому жертвувмо наш 

труд і терпіння. Хто ж тоді в Бог? Бог - відповідав 

Євангелист Іван - це Дух! Дух, у якого безмежний 

ум і всемогутня воля. Дух невловимий, безтілесний, 

незмінний, безмежний, цілком неподільний. Дух, який 
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в на ножному місці, всюди присутній, все пронинав, все 

знає, все держить, все бачить, всім управляє. Дух беа

нонечно терпеливий, ввесь на небесах і ввесь на землі. 

Він усім управляє без утоми і Дух, що наповняв усі 

місця, хоч ніяне створіння Його не охоплює. Бог все 
творить, все нанормлює, все підтримує, все вдоснона

лює. Бог - це єство, яного ніяний інший дух не може 

осягнути, бо Він недосяжний; ніяний ум неспроможний 

Його збагнути, бо він незбагненний, ніяне оно вловити 
бо Він невидимий, ніяний яаин висловити, бо Він неви

словний. На запитання пророна Мойсея: <<Хто є Бог?>> 

- Господь відповів: <<Я той, хто вІ>> Бог - це спонон

вічне буття - Той хто вічно є >>. Бог - це той, без яного 

нічого не існує. Бог - це початок і кінець усіх речей. 

Це той, до ного час не мав nриступу, і ян:ому мільйо

нів років не аа бранло. Бог - це той, від кого все по

ходить, що лиш існує. В ньому і черев нього но жне ство

ріння має свій nочаток j буття. Він творець і архитек

тор усього. Бог творить духів, щоб стали співучасни

ками його щасливости. Бог творить людину - єство ду

хово тілесне, щоб вона променювала в себе духа Бо

жого, його велич, нрасу, доброту, знання. Бог творить 

1:\ОЖНОГО З нас, ЩОб МИ ЖИЛИ В НЬОМУ, З НИМ і ДЛЯ НЬОГО. 

Тому, лише таний, а не інший Бог міг сказати до лю

дини: <<Я Господь Бог Твjй ... Я Бог, і іншого не має>> 

(Іс. 46,8). Лиш такий Бог міг людині аобов'явуючо на
казати: << Нехай не буде в тебе інших Богів, крім мене І >> 
Що-небудь доброго є в Ангелів, у людей і кожному 

створінню й у вселенній, все це анаходиться в Бозі з'єд

нане, без меж і без нінця. 

Великий мислитель Вольтер илинав нолись: << У ее
світ не дозволяв мені бути беабожнином, бо не можу 

ніян збагнути, ян цей найточніший годиннии всесвіту 

постав без годиниинари і а донладною точністю ходить 

мільйони ронів без направи>>. - <<Коли приглядаюсь 

небосхилові, я бачу Тебе, безмірний Боже І >> - илинав 
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колись славний Едісон. 

Той Бог говорить кожному в нас << Я в Господь Бог 

Твій! Я Бог, і іншого немає!>> Без нього ми не існу

вали б, а якщо існуємо, то лише тому, що Бог, а не слі

пий припадо:к, дав нам це буття - життя й утримує 

при ньому. Він найчистіший Дух, що все створив і всім 

управляє. Він нас створив, тому до нього звертаємось 

словами молитви <<Отче наш, що єси на небесах>>. Лише 

в такого Бога ми віримо, на нього надіємося, його лю

бимо, його слухавмо і почитаємо. 

Дорогі в Христі, нинішив апостольське читання на

водить нам ще одне питання: Хто ж це, Обрав Божий 

і первородпий всякого створіння?>> Досконалий обрав 

Божий і первородпий вся:кого створіння - це людина, 

і то ідеальна людина, ареалівована Творцем і Богом в 

Христі Ісусі. Христос - Спаситель, як людина, від

творив нам дос:коналий обрав і подобу Божу і через 

нього все постало, він бо первородпий всякого створін

ня. Він Бог - зменшив себе, прийняв вигляд слуги, 

став досконалою людиною, у всьому подібним нам, крім 

гріха. 

<< Благословен Бог і Отець Господа Нашого Ісуса 

Христа, що благословив нас із неба всяким духовним 

благословенням у Христі. Бо в ньому він нас вибрав 

перед заснуванням світу, щоб ми були святі й бездо

ганні перед ним у любові. Він призначив нас наперед 

для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса 
Хрис1а, за рішенням своєї доброї волі>> (Еф. 1). Таким 
чином, згідно з Божим об'явленням, всі люди в Христі 

й через Христа у людській природі стають дітьми Бо

жими. Любов Божа в Христі єднав всі видимі й неви

димі єства, і та любов уділяється нам через Святого 

Духа. 

Господи! відчини наші душевні очі й серця, щоб ми 

зрозуміли, побачили й пізнали велич і піднеслість на

шого прианачення й надії життя. 
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<< Бог тан полюбив світ, що сина свого єдинородного 
дав, щоб ножен хто вірує в нього, не аагинув, а жив 

життям вічним>> (Ів. 3,16). <<Слово стало тілом і осе

лилося між нами >>. Беамежце таїнство мудрости, свято
сти і любови Божої до людини. Бог, саме буття, вічниЙ, 
неамінний, беанонечний. Він бачив, до яного стану дій

шла людина, аведена дияволом і слугами його. Він ба

чить, ян люди аахоплені алобою диявола і своіх при

страстей, спішать на свою погибель. Але не нарає іх 

негайно, ян упалих Ангелів, але, аворушений беамір

ним співчуттям, рішає віднупити світ, і то таним спо

собом, в яному найбільше виявиться його любов та упо

норення. Цей беанонечний Бог, в Христі Ісусі прий

має на себе людсьну природу, стає людиною, щоб лю

дину спасти, обожити. 

За наявности цієї правди ми виШІі ятіленому Богові 

всю нашу любов, бо він нас перший полюбив, і то беа

межно. Він аниаився до нас, прийнявши вигляд слуги. 

Невже і я не знижусь перед моїм Богом у моїх ближ

ніх? Чи не прийматиму з Його рун усе, що він мені по
шле? Чи буду соромитися низьних, простих, упоноря

ючих зайнять? Ні! НінолиІ Rоли Бог і Творець мій 

не постидався стати моїм слугою, стати невільнином за

ради нас, не постидаюсь і я, а любови до Нього прийня

тися всяких праць і жертв життя. Ми, що переносимо 

всяні терпіння і алидні сучасного життя, завдяни Хри

стові і Його Святому Духові, який дає свідоцтво і за
певнення для нас, що ми - сини Божі, вповні усвідом

ляємо, що ці всі труди й терпіння життя придалися, бо 

ж до Бога вони нас ведуть. Ми, християни, через св. 

Тайну ХрищеШІя втілені в Христа, в нього ми аодягну

лися, в Ньому ми живемо, з Ним і через Нього осяга

ємо спасіння наше і світу. Ми знаємо танож, що нас 

жде після всіх туаемних випробувань життя. Тож пе

реносимо всі злидні а повним довір'ям, що маємо най

могутнішого ааступнина перед Богом - Ісуса Хрнста. 
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Усім тим, що віря~ь, що люблять свого Отця і Бога, 

він, повсянчасно допомагає адобувати і аберігати, до

сноналу подібність його улюбленого Сина-Ісуса. Ніяке 

туаемне терпіння чи горе, а чи навіть смерть не можуть 

відді~"'Іити нас від любови Бога, який прийшов до нас 

в Христі-Ісусі. Таким чином ми станемо образом і по

добою Божою в Христі Ісусі. Амінь. 



о. Софрон Мудрий, ЧСВВ 

НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ 

(Євр. 11,9-10,32-40) 

СИЛА ВІРИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

Дорогі в Христі брати і сестри, наближаючись до 

Правника Таїнства всіх тайнств, тобто втілення й на

родження Відвічного Слова Божого, апостол Павло, ніби 

навмисне, у своєму листі до Євреїв вкавув нам на -те, 

що лише ва допомогою віри ми можемо вбагнути існу

вання і спасенну дію Бога в історіі людства, і таїнство 

втілення Божого Слова в Ісусі Христі. Що лише ва до

помогою віри можемо контактуватися, лучитися і при

ставати в Богом. Бога і Його таінственну дію можемо 
сприйняти вірою, а не видінням. Бо Бог - це особовий 

дух, Найвищий ровум і воля. Завдяки вірі в Бога лю

дина набував певмірну силу його усиновлення та свого 

обожеШІя. Віра в Бога дав силу людині до геройських 

подвигів життя і самопосвяти. Ось що каже святий Пав

ло у нинішнім апостольськім читанні: << Браття І Вірою 
Авраам перебував у обіцяній вемлі, як у чужій ... Ві

рою Авраам поставлений на пробу, приніс у жертву 

Ісаака ... Вірою Ісаак благословив Якова та Ісава на 

майбутнє. Вірою Яків, перед смертю, благословив кож

ного в синів Йосифа ... Вірою Йосиф, вмираючи, згадав 
про вихід синів Івраіля і ровпорядився про свої кості. 

Вірою батьки Мойсея, як він народився, три місяці 

його ховали бо бачили красу дитини, і не злякалися 

царського накаву >>. А трохи дальше Апостол наже: 

<<часу не вистане мені, коли почну розповідати>> -
про всіх nодвижників віри в Бога, про усіх тих, <<що 
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вірою підбили Царства, чинили справедливість, обіт

ниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню га

сили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недо

лугі, на війні проявили мужність, наскоки чуншнців 

відбивали. Жінни діставали своіх померлих, які воскре

сли. Інші загинули -чи й гинуть в муках -відкинув

ши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші 

наруг і бичів :заз:нали та ще й кайданів і в 'я:зню~і; іх 

камен:овано, розрізувано пилою, браво на допити; вони 

вмирали мечем забиті; тинялися в овечих та козячих 

шкурах, збідовані, гнобJІені, кривджені; вони, яких світ 

був не вартий, блукали пустинями, гЬрами, печерами та 

земними вертепами» (Євр. 11:9-10, 17-23, 32-40). 
Про таких подвижників, героїв і борців віри писав 

нам св. апостол Павло перед майже двома тисячами ро

ків. Але й нині можемо сміло ствердити, що рід цей на 

:землі ніколи не вигасав, ані не гинув, навпаки, :з по

ширенням віри в єдиного Бога, :з втіленням Слова Бо

жого і походу його євангельської благовісті почерез люд

ство постійно кріпшало та збільшувалось число визнав

ців, подвижників і героїв віри, яких нині сама лише 

католицька Церква налічує понад сімсот мільйонів. 

Що ж тоді в віра? Дорогі в Христі, кожний акт віри 

- це жертва нашого розуму. Це добровільне, покірне, 

довірливе й повне підкореШІя нашого розуму авторите

тові вчителя, науковця, знавця та, врешті-решт, Бога 

Творця вселенної. 3 віри бере початок наш надприрод
ний зв'я;:зок з Богом. Віра не є наслідком наших мозко

вих чишюстей, наших дослідів, а чи роздумування; вона 

не є якимсь переконанням, що родиться в нашому умі 

завдяки силі доказів. Віра - це жертва нашого розуму, 

складена Божій правдомовності. Богові, який себе об'я

вив, треба виявити послух віри. Цим актом людина 

цілу себе вручає добровільно Богові, віддаючи повну 
повинність розуму і волі живому Богові, добровільно 

приймаючи дане ним об' явлення. 
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Через святу вІру наш розум не приймає поглядів 

якоїсь іншої людини, хоча б найровумнішої, але прий

має думки, погляди та васади самого ж Бога. Тому віра 

мусить мати в собі оці три елементи: згоду розуму, рі

шення волі й натхнення ласки, що обіймає цілість акту 

в боку віруючої людини. Віруємо в усе те, що Бог об'я

вив і тому, що це Бог об'явив. Хто як хто, але Бог не 

може ніколи і ні в чому помилитися, ані нас у помилку 

ввести. Тому свята віра - це надприродна чеснота, 

вавдяки якій, ва натхненням і поміччю Божої ласки, 

ми віримо в правдивість Божого об'явлення не в уваги 

на природне півнання речей, але вадля об'явлення того 

Бога, який ані сам не може помилитися, ані нас у по

милку ввести. Без віри не можлива любов, покора, ре

лігійність, чи будь-яка інша чеснота. 3 віри бере поча
ток наш надприродний зв'язок в Богом. Світло віри му

сить нас супроводити день у день протягом нашої ту

земної мандрівки, під час нашого щоденного життя. 

Віра - це початок спасіння людини, вона є підва

линою і коренем усякого виправдання: << Без віри не 

можна подобатися Богові>> і стати учасниками долі Бо

жих дітей. Віра - це початок, основа і завершення 

нашого духовного й надприродного життя дітей Божих; 

це ж бо Він дає право стати дітьми Божими, і то лише 

тим, які вірують у нього (Ів. 1 ,12). Тільки сила віри 

скріпляє в нас надію, дає вогонь і порив любови. Віра 

приводить нас до церкви, вона каже нам впасти нав

колішки перед утаєним в Євхаристії Богом, щоб помо

литися. Віра каже нам, що все світове, матеріяльне, 

вмислове, дочасне - це марнота марнот. 

Дорогі брати і сестри! Таке є і буде наше християн

ське життя, його вміст і напрямок, якою буде наша віра. 

Вся крива сьогоднішнього людства, зокрема ж християн, 

це в основі крива віри й правдивих вартостей життя. 

Завдання і ролю віри в нашому житті можна порів

няти в корінням. Як коріння вникає глибоко в вемлю, 
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щоби з неї добуват~ поживні соки, потрібні для життя, 

так і наша віра мусить дедалі глибше й глибше зану

рюватися в Бозі, щоби з нього черпати соки знання, 

потрібного для нашої християнської живучости. Відіт

нім коріння, і дерево, хоч яке воно було б сильне і гар

не, зачне в'янути і гинути. Так само буває і в нас: Rоли 

наша віра стане анемічною, все наше людське і христи

янське життя утратить свою життєву силу й красу. 

Прийдуть терпіння, недуги, буревії спокус, пересліду

вань, гонінь, тоді без сильної віри в Бога встоятись не 

маємо сили. Тому Господь каже: << Праведник мій в віри 
буде жити >> (6вр. 10,38). Наобхідною передумовою всіх 
Христових чудес була віра, тому чимало бідолах, яні 

зближалися до Ісуса, кликали: <<Вірую Господи, по

можи моєму невірству>> (Мк. 9,24). Господи «додай нам 
віри! >> (Лк. 17 ,5). Такі та ім подібні благання повинні 

стати й нашою щоденною молитвою. 

Дорогі в Христі, вростаючи в роках і на силах тіла, 

зростаймо також у запалі й переконаннях нашої святої 

віри, керуючись у всьому не людськими мудруваннями, 

але світлом віри. У світлі віри краще елізнаємо Бога і 

самих себе, своє призначення, обдарованості, невірності 

та зраду любови. Жити з віри - це бути постійно злу

ченим в Богом. <<Ми знаємо, що тим, які люблять Бога ... 
усе співдіє на добро. Rоли Бог ва нас, хто проти нас >> 
(Рим. 8,28). Об'єктивний зріст віри приходить ва допо
могою навчання, студіювання, читання, уважного слу

хання проповідей, катехивму і т.п.; а суб'єктивний зріст 

віри здобуваємо ва допомогою позитивних засобів -
вправа в чеснотах, і негативних засобів: уникання всього 

того, що могло би послабити, підірвати, а чи знищити 

нашу віру. Щоби зберегти св. віру, треба уникати без

вірків, атеїстів, які висміюють віру, глузують з неі; 

уникати читання усіх тих писань, чи книжок, які під

копують віру. Подібно поводяться й самі безбожники, 

які не дозволяють зонрема молоді свобідно читати такі 

17 
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книжки, що поширюють і поглиблюють знання віри. 

Дорогі в Христі, ми християни знаємо, кому ми за

вірили, кому віддали наше повне довір'я, від кого пливе 

наша сила й упевнена перемога. Бог і Господь - наш 

Батько і наша Сила. Христос - наша перемога. Дух 

Святий - наш провідцик до правдивої батьківщини, 

до вічного життя. В Боаі і задля Бога хочемо жити, 

верстати шлях життя і в ньому спочити на віки. Амінь. 



о. R.ли.м, Rорчаtін, ЧСВВ 

НЕДІЛЯ ПО БОГОЯВЛІННЮ 

(Еф. 4,7-13) 

НЕМАЄ МІСЦЯ НА ЗАЗДРІСТЬ 

1. Заповідь любови для християн - це основний ва

нон. Хто його винонав в усіх його проявах - той спа

сеться. 

Але заповідь любови має своіх ваввятих ворогів, 

нотрі всіма силами намагаються ій противитися та пе

решнодити. 

Одним ів найбільш підстуШІих, ааввятих та небевпеч

них ворогів любови є вавдрість. Завдрість - це від

чуття гірного смутну із-аа чужого добра, яке вважа

ється вменшеШІям нашого особистого добра; ааадр і сть -
це танож відчуття радости в чужого зла, в якого спо

діємось добра для себе. Коли ми відчуваємо смуток аадля 

того, що ближні наші роблять вло, тобто грішать -
то це не є ваадрість. Також не буде вавдрістю, коли ра

дуємося із-аа того, що Бог є прославлений. Однак су

мувати а чужого добра, а тішитися в чужого вла - це 

вже перевища є людсьну влобу і є чимось диявольським. 

Бо тjльки диявол, будучи алим цілою своєю істотою, а 

не маючи вмоги шкодити Богові, виступає проти Бо

жого обраау і подоби, яким є людина. Тим то й ааадр і сть 

зачислена до головних гріхів. 

2. В духовно-надприродному житті християн, ааз

дрjсть спричиняє велині шкоди. Каже св. Василjй В., 

що <<заздрість не тільни є перешкодою для побожного 

християнсЬІюго життя, але вона є аарааою природи, 
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смертю життя, повбавленням небесного царства, доро

гою до пекла>>. Як ржа в'їдає ааліао, так ааадрість роа'

ідає духовно-надприродне життя християн. 

3. Заадрість вроджується ів ствердження неоднако

вого роаподілу дібр матеріяльних і духовних, природ

них і надприродних. 

Існують чотири роди дібр, проти яких ааадрість ви

ступає а усією своєю нищівною силою: добра слава, 

добра духа, чеснота і любов. 

а) Добра слава чи людська гідність вміщає в собі 

всі природні дарування, які ми не набули, лише одер

жали рааом ів природою. Такими є: рід, походження, 

честь, доброаичливість сторонніх і знатних осіб. Заа

дрісна JІюдина буде сумувати аадля того, що інші ма

ють ті дари в більшій мірі, а тішитися, якщо мають 

у меншій мірі. 

б) Добра духа - це всі ті добрі речі чи прикмети, 

які є твором чи адобутком бистроти ума, як: анання, 

творчість, культура, успіхи пи саного чи голошеного 

слова. Під тим оглядом аавжди :зустрінемо осіб, які 

нас перевищають чи то даруваннями ума чи то успі

хами, що іх вони адобули своєю більшою пильністю і 

працьовитістю. Таких осjб треба подявляти і насліду

вати, а ніколи а того сумувати чи їх принижати чи по

горджати. 

в) Добра чеснотливого життя - це все те, що ми 

адобули пильною і витривалою працею над собою, над 

своїм. моральним удосконаленням. Хоч воно виглядає 

парадоксом, однак це сумна дійсність, що й християни, 

які покликані всі до чеснотливого й досконалого жит

тя, потраплять :завидувати своїм ближнім. На жаль, 

це не дуже рідкісний прояв-явище. 

г) Дари Святого Духа, тобто особисті хариами, яки

ми Бог обдаровує кожну людину. Злобною є ааадрість 

якщо сумує ів-аа природних дарувань інших; дияволь-
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сь1:юю - якщо сумує із-за чеснотливого життя інших; 

але заздрість є правдивою безбожністю, якщо вона скло

нює завидувати іншим надприродних дарів Святого Духа. 

Проти таних звернені слова Спасителя: << Коли ж хтось 
скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в 

цьому світі, ні на тому>> (Мт. 12,32). 3 того якраз можна 
пізнати чиї ми діти, Божі чи диявольські, як каже ап. 

Іван: << 3 того виявляютьсн діти Божі й діти дияволові: 
кожен, хто не чинить справедливости, не є від Бога, а 

й той, хто не любить брата свого ... Як Rаїн, який був 
від лукавого й убив брата свого. Та й за що він забив 

його? Бо лихі були його вчинки, а брата його - спра

ведливі >> (І Ів. 3,10-12). 

4. Бог бридиться цим пороком і його засуджує. Це 

знаємо із св. Писання. Отак первородпий гріх був грі

хом гордости, непослуху, лакімства, але також гріхом 

заздрости. Так виразно сказано в книзі Мудростей: << Че
рез заздрість диявола смерть увійшла в світ>> (Мудр. 

2,24). Бо диявол позаздростив щастю людини в раю, і 

тому спокусив іі до гр іх а. 

Як перший гріх увійшов у світ через заздрість, так 

і перший злочин був нею спричинений. Чому бо Каїн 

убив Авеля ? - Бо Господь прийняв жертву Авеля, 

а жертву Каїна відкинув. 

Типічним прикладом куди веде заздрість, це сини 

Янова, яні задумали вбити свого наймолодшого брата, 

Йосифа, тільки тому, що Господь обдарував його віщим 
даром, великим умом, гарними прикметами духа й тіла. 

Подібне сталося між Саулом і Давидом. Коли бо 

Давив убив филістимця, тоді вийшли <<жінки, танцю

ючи і повторюючи приспів: Сауло побив тисячі, а Да

вид - десятки тисяч>>. Тим Сауло дуже розлютився і 

постановив убити Давида (І Сам. 18,7-9). 
В Новому Завіті, в якому має панувати дух взаємної 

любови й співпраці, навіть посеред найближчих учнів 
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Христових, трапляються вияви заздрости. Отвн ноли 

сини Заведея, Янів та Іван, просять засісти один по 

правиці, другий по лівиці в Царстві Христовому, тоді 

<<почувши це, інші десятеро почали парінати на двох 

братів >> (Мт. 20,24). · 
На Тайній Вечері, Апостоли, яних Христос щойно 

зробив священиками, замість виявити Богові вдячність, 

а між собою взаємну любов, то вони попадають у заз

дрість, як записав євангелист: <<Знялась між ними су

перечка, хто а них має вважатися аа більшого>> (Ли. 

22, 24). 
Та найбільш промовистим прикладом заздрости та 

по губних іі овочів - це бо говбивство, що його доко

нали фарисеї, ян зазначує євангелист: <<Знав бо Пи.тіат 

добре, що вони (фарисеї) іа зависти видали Його (Ісуса) >> 
(Мт. 27 ,18). 

5. Маючи перед очима вищесназане, ми янелід вро

зуміємо напоумлення, яне подає св. ап. Павло в Листі 

до ефес ян, ян читаємо в нии ішньому Апостолі: << Кож
ному в нас дана благодать ва мірою Христових дарів ... 
Це Він сам настановив одних апостолами, інших про

роками, ще інших євангелистами і пастирями і вчите

лями, для вдосконалення святих на діло служби, на 

будування Христового Тіла, аж пони ми всі не дійдемо 

до єдности у вірі й до повного співнання Божого Сина, 

до ввершености мужа, до міри поnиого зросту повноти 

Христа>>. 

Це бо благодать Божа одних робить Апостолами -
таними були дванадцятеро, Павло та денні співробіт

ники й основники церков (Рим. 16,7; 2 Кор. 8,23), Вар
нава (Ді. 14.4.14); інших Проро~ами - це ті, що на

поумлювали і потішали (І 1\ор. 14,3): а деколи перед

сказували майбутнє (Ді. 21 ,10-11); Євангелистами -
були мандрівні місіонери, як Пилип (Ді. 8,40; 21 ,8); 
Пастирями й Вt~,ителями були ті, що очолюва~1:и мі-



Неділя по Богомлінню 263 

сцеві християнські громади, якими управляли, яких 

освячували й навчали. Всі вони стояли в перших ря

дах у християнських громадах, однак не на особисту 

користь, лише на служіння святим, на вдосконалення 

всіх на діло служби і на будування Тіла Христового. 

Одиниці мають принести свій вклад на благо спіль

ноти, ян кожний член тіла діє на користь цілого орга

ніаму. Ножний ар іст у ласці, кожне терпіІПІя, кожна 

праця, молитва о,циниці - це будування Тіла Христо

вого, тобто Церкви. Цей аріст авершується найперше 

внутрі самого Тіла, тобто аріст у вірі й пінианні Бо

жого Сина, щоб дійти до ввершености мужа, до міри пов

ного аросту Христа. Тоді будемо всі одно в Христі Ісусі 

(Гал. г ,28). 
Початок того об'єднання повначається Хрищенням. 

Але тоді ми були ще малолітками. Тому треба постійно 

вростати в чеснотах, щоб дійти до ар ілости мужа, до 

повного аросту, як Христос. Досконалий-зрілий чоло

вік - це той, що подібний у досконалості до Христа. 

Але до того християни доходять не тільки як одиниці, 

але як спільнота, як одне тіло, в алуці а Го~-ювою, якою 

є Христос (Єф. 1,22; 1\ол. 1,18; І :Кор. 12,12). <<Тоді 

ми не будемо більше малолітнами, яних нидають хвилі, 

і яких обносить усякий в і тер науки, а водячи на манівці 

людською хитрістю й обманом>> (Єф. 4,14). 
Для того Христос нійшов у Воплоченні, анивився 

та прийняв вигляд слуги, ставши подібний до людей. 

Але Він також вийшов на висоту, бо Він воннісся на 

небо по своїм воскресінню і аасів по правиці свого Отця, 

авідни послав Святого Духа, що й рондає свої дари ІЮЖ

ному на благо всіх. Тому << є між дарами різниця, але 
Дух той самий. Є рівниця теж і між служінням, але 
Господь той самий. Різниця є і між ділами, але Бог той 
самий, який усе в усіх робить. :Кожному дається вияв

~ТІення Духа на спільну нористь. Одному бо дається череа 

Духа слово мудрости, іншому, згідно а тим самим Ду-
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хом, слово внання; іншому віра, іншому дар вцілення, 

іншому сила творити чуда, іншому дар пророкувати, 

іншому розпізнавання духів, іншому дар мови, іншому 

дар тлумачення мов. А все це чинить один і той же Свя

тий Дух, що розподіляє Rожному, як Він хоче>> (І :Кор. 

12,4-11 ). 
Отож немає місця ні оправдання на завдрість, але 

треба тішитися могутністю, багатством і щедрістю Го

спода Бога, що так щедро нам дав свої дари. За те все 

треба бути Йому вдячними. А найкращою вдячністю 
буде, я:кщо одержані дари винористаємо на вріст у до

сконалості особисто і цілого Христового Тіла, тобто 

Церкви. Амінь. 



о. Софрон. Мудрий, ЧСВВ 

29 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(Rол. 3,4-11) 

«УМЕРТВЛЯЙТЕ ВАШІ ЗЕМНІ ЧЛЕНИ )) 

Дорогі в Христі І В апостольсьному повчанні нинІш

ньої неділі ми почули слово остороги Апостола Павла, 

яний наже: <<Браття ... , умертвляйте ваші :земні ч.1ени: 

роапусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, за

жерливість - що є ідолопоклонство. За це все падає 

гнів Божий на неслухняних >>. 
У цьому попередженні великпй Апостол народів вна

зує на важливість і необхідність самоподолування, вмер

твіння у людсьному житті. Тож сьогодні призадума

ємось норотно над цим питанням: Що це вмертвіння 

та як і чому маємо вмертвляти себе? 

Дорогі брати і сестри, живемо посеред світу, де роа

паношився дух вигоди й нестримної погоні аа вживан

ням усіх можливих приємностей ї:ниття. Все повітря і 

хвилі етеру несуть наче ааранни пошестей, тож ми, в 

більшій чи меншій мірі, ними отруюємося. Людина, пев

ною мірою, завжди шукала і шунає за догодою, за вті

хами. Навіть не можливо твердити, що ми могли б ціл

ном без них обійтися, що могли б витривати серед без

перервних терпінь, без ніякої пільги чи вrіхи. Одначе 

не в тому біда, що люди ааанають утіх і приємностей 

життя. Головне лихо в тому, що ними зловживають. 

До цього долучилась нестримна погоня аа привмпостя

ми життя, що ними оволодів янийсь жах перед наймен

шим зусиллям, настав якийсь підсвідомий переполох, 

втеча перед жертвою, самопосвятою, самоподолувюmям 
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вщ ранку до вечора, день у день, одне слово, перед 

заповіддю Христа, << хто хоче бути моїм учнем, нехай 

зречеться себе, візьме свій хрест і йде аа мною>>. 

Сьогодні вjдкидаємо найменший біль й утому під 

поаірністю людяности чи відпруження, а самоподолу

вання стає нам незрозумілою вимогою життя. 

Том:у, так важливим є для нас, людей і християн, 

постійно оновляти в собі поняття й переконання про 

важливість і доконечність вмертвіШІя і самоподолуваШІя 

в нашому щоденному житті. 

Умертвити - не означав убити, анищити що-небудь; 

умертвити - це усунути лиш те, що нам став перепо

ною, щоб жити, згідно а Божим ладом. А Христос-Бог 

виразно цього домагається від своіх послідовнинів. 

<< Rоли хто хоче бути моїм учнем, нехай відречеться 

себе, й візьме хрест свій та й іде аа мною >>. Так, отже, 
ми повинні відрік9.тися себе, щоб мати силу нести хрест 

життя, але все ж таки його нести. Вмертвіння ніколи 

ие в самоціллю. Воно - тільки необхідций засіб, щоб 

ми легше й упевненіше могли відповісти вимогам хри

стиянського життя. Не можна бути справжнім христи

янином без самоаречеІПІя, без в мертв ін ня. 

Тож, коли Церква доручав самоподолувания і вмер

твіння, то робить це тільки а огляду на потреби своіх 

дітей, яких вона мав обов'язок довести до спасения та 

щасливої вічности в Бозі. А шлях цей веде через Хресну 

дорогу й особисту Голготу кожної людини. Цим шляхом 

кронунав наш первонзір - Христос, ним мусять іти 

всі християни, його послідовники. Ним мусимо йти і 

ми, якщо бажавмо осягнути щасJПІве воскресіння і жит

тя в Бозі. 

Самоаречення - це сказати б питання моральної 

гігієни кожної людини. Ми, люди, впродовж цілого на

шого життя аж до смерти, ніколи не перестанемо бути 

гр іх ом зраненими нащадками Адама, неутвердженими 

в Божій ласці. Все наше життя - це постійне амагання 
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між зародками життя і смерти. У кожного з нас, крім 

залишків первородного гріха, крім вікових спадновостей 

народу й преднів, крім наших особистих вад і навичок, 

у нас є ще таRа велика кількість <<хворобливих зарод

ків >>, от хочби інстинктів, які, наче ті притаєні парти

зани й ворожі сили, готові вибухнути й вчинити без

.ладдя в нашій душі. Іх ми звемо: гнівом, лінивством, 
змпсловістю, жадобою, зарозумілістю, заздрістю, нена

вистю тощо. Ніхто з людей не має nрава заколисувати 

себе ілюзією самобезпеки чи повної відпорности перед 

своїми інстинктами й пристрастями. Остерігає нас пе

ред цим св. апостол Павло: << Хто думає, що стоїть, не
хай уважає, щоб не вnасти>>. Це ж незмінне правило 

природи, що немає перемоги без болю. А Царство Боже 

і Христове, це не фальшивий мир, не якась замріяна 

й ниюча блаженність, але - боротьба, постійне змаган

ня між добром і злом, між світлом і темрявою, між не

бесним і земним, між тілом і духом. Ця боротьба між 

Христом - Головою, якого ми є члени, і дияволом та 

його супутниками у світі. Бій за кожну перемогу -
ціна втоми, перемога над собою. В життєвому бою пе

ремагає той, хто вміє сказати собі рішуче <<ні>>. Ні -
в усьому, що приковує нас до власного << я >>; ні - у 

всьому, що відводить нас від Бога, від Його святої волі 
й закону; ні - у всьому, що відводить нас від Христа, 

Його Церкви, від чеснот, від обов'язків життя. 
Тому, щоб стати людиною з повним значенням цього 

слова, щоб утримати рівновагу вартостей людини, треба 

над усе самоподолування, постійного панування над сво

їми нервами, інстинктами, фантазією, язиком, догідниц

твом. Таке панування над собою допоможе нам зберегти 

людську гідність і уподібнитися до Бога. Ось - це го

ловне завдання самоподолування й вмертвіння. 

І навіть ще більше, самоподолування - це основа 
розквіту наших життєвих сил і дарувань. Щоб дерево 
могло розростатися і давати щедрі, смачні овочі, са-
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дівник мусить раа у раа підтинати його гілки. Так і ми, 

якщо бажаємо надати нашому життю повної вартости, 

мусимо йти аа прикладом Божого садівника. Справжньо

го зросту й розквіту людини немає беа життя сповне

ного Богом, беа жертви для братів, бе а самовідданости 

й зречення свого себелюбства, одне слово, беа постій

ного відтШІання непотрібних гілок, якІ в нас то 1·ут, 

то там виростають. 

СамоподолуваІПІя дає запевнення правдивої свободи 

нашого духа. Щоб витерпіти деякі життєві недостатки, 

мусимо насамперед авикати обходитися беа деяких ре

чей. Якщо ми рішилися на великодушність відносно 

Бога, тоді, при кожному нашому вчинку, супроводить 

нас любов. Вона, ніби наглить нас звільнитися від себе, 

робити все якнайкраще, щоб Йому єдиному подобатися, 
щоб у всьому сповняти Його святу волю. Така свідо
мість невтраліаує в нас все те, що низьке, минуще. Наше 

цілеспрямування до Бога зменшує в нас недш1аднане 

прив'яаання, замилування і переоцінювання всіх зем

них благ і приємностей життя. Ми а більшою свобо

дою духа, ради Бога, погорджуємо марнотою цього світу 

і вірніше зберігаємо життя ласки Божої у наших без

смертних душах. 

Врешті, самоподолування - це пробний вогонь пи

тання любови. Для того, хто любить, немає нічого не

можливого. Любов є терпелива, великодушна, вона не 

ааадрить, не задумує нічого алого, вона все перетер

пить. Любов правди наказує нам, що ми ніяк не сміємо 

вимагати від інших самоаречення і жертви, якщо ми 

самі найперше цього не робимо або втікаємо від неї. 

Любов Бога нас навчить, яке аначення має заповідь: 

<<Уникай ало, чини добро! >> Любов навчить нас, що 

нашим самоподолуваннлм спричинюємосн до найважли

вішої спроби нашого життя: до спасіння нашої безсмер

тної душі, до адобуття щасливого і вічного життя в Боа і. 

Задля такої мети, аадля такого скарбу варто по долу-
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вати себе, вмертВЛ!fТИ себе не в одній марній, безвар

тісній чи грішній речі. << Що даси взамін за душу свою? >> 
- питає Ісус. << Тож чувайте і моліться, щоб не впали 

в по кусу. Дух бо бадьорий, але тіло немічне >> - попе

реджає Ісус. 

Надмірне себелюбетво-це найстрашніший ворог на

шого спасіння. Лікувальним засобом проти нього в щире 

й постійне самоподолування і вмертвіння. Тому з та

кою любов'ю закликав нас нині св. Апостол Павло: 

<<Браття ... , умертвляйте ваші земні члени! -розпусту, 
нечистоту, пристрасть, зажерливість - що в ідолопо

клонство. За це падав гнів Божий на неслухняних І >> 
Тож у розкаянні серця молімен постійно зі св. Єфре

мом: << Господи й Владико життя мого І Духа лінивства, 
недбайливости, властолюб'я і пустомовс'l'Ва віддали від 

мене. А духа чистоти, покори, терпеливости та любови 

даруй мені, слузі Твоєму!>> Амінь. 



Блаженніший Мирослав 

ЗО НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 

(1\ол. 3,12-16) 

ГОСПОДЬ ПРОЩАЄ - ПРОЩАЙМО Й МИ 

<< Тан, ян Господь простив вам, чиніть і ви тан само >>. 
Наш прародич Адам переступив у раї Божу запо

відь і той його гріх, званий << первородним >>, поширився 
на всіх людей, ян про це розповідає св. Письмо: << Ян 
черев одного чоловіна ввійшов у світ гріх, і в гріхом 

смерть, і таним чином смерть перейшла на всіх людей, 

бо всі вгрішили >> (Рим. 5,12). Тому, що гріх важний, 
ян був нашого прародича, є о бравою безмежного Бо

жого маєстату, він сам тим самим стає чимсь безмеж

ним. Щоб ва нього Бог-Отцеві надолужити, треба було 

Йому віддати бевмежне надолуження. Але тому, що 
надолуження ва гріх міряється гідністю особи, яна на

долужує, людина, яна є нічим у порівнянні з Божим 

маєстатом, не могла ніноли ображеного Бога належно 

перепросити, чи то аа первородпий гріх чи то аа свої 

особисті гріхи. Єдиний спосіб остався ій повін платити 

Божій справедливості вічною муною у пенельному вогні. 

Господь Бог, однан, не нермується своєю справедливі

стю, але радше своєю безмежною Божою любов'ю, ян 

про це говорить Ісус Христос: << Бог бо тан полюбив 

світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб ножен, хто 

вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Бо 

не послав Бог у світ Сина, світ засудити, лише ним світ 

спасти>> (Йо. 3,16). Ця безмежна любов милосердного 
Бога Отця <<призначила нас наперед для себе на те, 

щоб ми стали Його синами череа Ісуса Христа, 3а рі-
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шенням своєї доброї_ волі, на хвалу слави своєї благо

даті, якою обдарував він нас у любім своїм СІШі. У ньому 

маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів, згід
но з багатством його благодаті, що іі вилляв на нас ще

дро, у всій премудрості та розумі>> (Єф. 1,5-8). Бог Отець 
поклав увесь тягар наших гріхів на свого Єдинород

ного Сина та знищив іх на Ньому, згідно зі словами 

пророка Ісаї: << Він наші недуги взяв на себе, він ніс 

на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що 

Бог його nобив, принизив. Він же був поранений за 

гріхи наші, роздавлений за безза:коння наші. Rapa, що 
нас спасає, була на ньому, і його ранами ми виліку

вані. Усі, ян вівці, ми блу:кали; :кожен ходив своєю до

рогою; nровини нас усіх Господь поклав на нього >> 
(Іс. 53,4). 

Отже, відпущення всіх наших гріхів береться з тер

пінь і смерти хресної Ісуса Христа, <<бо ми примири

лись з Богом смертю його Сина... через якого ми тепер 

одержали примирення >> (Рм. 5,10). Є багато речей в 

історіі людства, яні вказують на Божу любов получе

ну разом із премудрістю й добротою, вони всі, однак, 

найкраще об'явллються у прощеяні гріхів людства. Не

має нічого такого, що краще виявляло б Божу безмір

ну любов і подиву гідну лас:кавість до нас людей, ян 

ця неможлива до пояснення тайна терпінь Ісуса Хри

ста. 3 неі випливло вічне джерело очищення наших грі
ховних брудів, з яких ми бажаємо обмитись і Богові 

надолужити під проводом і жертвуванням Сина Божого, 

коли в Бога просимо: << Відпусти нам наші провини І >> 
(Мт. 5,12). 

Чого ж вимагається в того, хто хоче випросити собі 
в Бога прощення гріхів? Він, найnерше, мусить пізнати 
і признати свій грішний стан. Пізнавши свою гріховість, 
мусить зворушитися болем на іі вид та й перенонати 

себе, що Господь Бог є готовий простити тим, яні :ка
ються й жалують за свої гріхи, постановляють змінити 
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своє життя грішне, поправитися й повернутися до Го

спода Бога. Того домагається Господь словами пророка 

Єзекиіла: <<Життям моїм клянусь>) - слово Господа 

Бога - <<я не бажаю смерти грішника; бажаю, щоб 

він відвернувся від своєї поведінки й жив. ВідвернітьсЯ, 

відверніться від вашої злої поведінки! Чому б вам уми

рати, доме Ізраїля?>) (Єа. 33,11). 
Щоб, однак, людина, перестрашепа своїми гріхами 

важкими, не втратила надії на милосердя Боже і на 

прощення своіх провин, Ісус Христос установив св. 

Тайну Покаяння, в якій своїм апостолам і їхнім наступ

никам у служінні дав владу у своєму імені прощати 

гріхи: <<Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це 

промовивши, дихнув на них і каже: Прийміть Духа 

Святого І Ному відпустите гріхи - відпустяться ім, 

кому ж затримаєте, затримаються!>) (Йо. 20,21). 3 фор
мули Господньої молитви: «Відпусти нам наші прови

ни>) ясно виходить батьківське милосердя Бога-Отця, 

що його Ісус Христос, Божий Єдинородний Син, казав 

нам випрошувати в тій молитві. В н.ій міститься гадка, 

що Бог Отець є так настроєний супроти нас, що радо 

прощає гріхи тим, які дійсно жалують аа свої прогріхи, 

відвертаються від них і повертаються назад до Нього. 

Про повне очищення душі від усіх гріхів запевняє нас 

Господь Бог устами свого пророка Ісаї: << 1\оли б ваші 
гріхи були, як багряниця, вони стануть білі, як сніг; 

коли б, мов кармазин, були червоні, стануть, як вовна >) 
\Іс. 1,18). 

Та ми самі ніяк не можемо перепросити Господа Бога 

аа наші, головно важкі гріхи, тому нам треба прибі

гати до Божого милосердя, уживаючи в наших молитвах 

заступництва страстей і хресної смерти Ісуса Христа, 

без яких ніхто, ніколи не вимолив би прощення провин. 

Від них, страстей і смерти Христової, неначе від якого 

джерела пливе всяка надолужуюча сила й причина про

щення. Ціна, яку заплатив Христос Божій справедли-
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вості своїми стражданнями й хресною смертю та яку 

нам, при помочі святих Тайн, уділяв, така велика, що 

випрошув й заслуговув нам те, про що ми в молитві 

просимо, тобто відпущення наших гріхів. Прощення на

ших провин - це виключне діло Божого милосердя, 

що його ми самі собі ніяк заслужити не можемо. Го

сподь уділяв нам його аа тією умовою, яку Божествен

ний Сnаситель включає в молитву <<Отче наш>>, де не

гайно після слів <<Відпусти нам довги (чи гріхи) наші>>, 

слідують слова, <<як і ми прощаємо довжнинам нашим >>І 

(Мт. 6,12). Лк нам треба ці слова розуміти? Ух можна 
розуміти подвійно, а саме: вони мають найперше ана

чення подібности, тому ми просимо, щоб так, як ми від

пускаємо кривди й образи тим, що нас скривдили, щоб 

і Господь Бог нам простив гріхи наші. Але це місце 

можна розуміти як умову, так цю формулу пояснює 

Ісус Христос цими словами: <<Бо коли прощатимете лю

дям їхні провини, то й Отець ващ небесний прощатиме 

вам. Коли ж не простите людям, то й Отець ваш небе

сний не простить вам nровин ваших>> (Мт. 6,14; М:к. 

11,25). Ті обидва аначення мають ту саму безумовну 

вимогу, а саме: :коли ми бажаємо, щоб Господь Бог про

стив нам наші прогріхи, ми також мусимо прощати тим, 

що прогрішилися проти нас. Господь Бог вимагає і від 

нас також повного аа буття всіх кривд і обраа, водно

раз же взаємної допомоги й любови до ближнього. 

Можна доказати: що вже природний аа:кон і Хри

стові заповіді домагаються прощення всіх кривд, як це 

виходить ясно а і слів св. Письма: << Все, отже, що ба

жали б ви, щоб люди вам чиниJІи, те ви чиніть людям, 

це m fio аанон і пророки>> (Мт. 7,12; Лк. 6,31). Дійсно 
безличним був би той, хто вимагав би від Господа Бога, 
щоб Він відпустив йому кару аа його гріхи, а сам за
ховував би в серці ворожнечу супроти свого ближнього, 

який Ішлись був СІtривдив його. Тому ті, що на собі 

ааанають нривду, мусять бути готовими іі аа бути, бо до 

18 



274 Апостольсь~і Повчання ... 

того накликає іх Господня молитва, а й сам Господь 

Бог приказує такими словами: << Коли твій брат згрі

шить проти тебе, докори йому й, як він покається, про

сти йому. І коли сім рав на день він згрішить проти тебе 
й сім раз повернеться до тебе та скаже: Каюсь - прости 

йому!>> (Лк. 17,3). Крім того Ісус Христос навчає: <<А 

я кажу вам: Любіть ворогів ваших, моліться за тих, 

що вас переслідують, таким чином станете синами Отця 

вашого, що на небі, який велить сонцю своєму сходити 

на влих і добрих і посилає дощ на праведних і непра

ведних >> (Мт. 5,44). Св. ап. Павло також наnоумлює 

словами: << коли твій ворог голодує, нагодуй його; і 

коли має спрагу, напій його ... Не дозволь, щоб зло тебе 
перемогло, але перемагай вло добром >> (Рм. 12,20-21). 

Тому, що для людської, первородним гріхом звихне

ної, природи, немає нічого більш потрібного як те, щоб 

прощати тим, які іі скривдили, то людина, яка бажав 

собі Божого милосердя, мусить бути милосердною для 

тих, що її скривдили. Ми ж бо всі діти одного й того 

самого Господа - Бога Отця, який нас привів з нічого 

до існування, до життя. Він у тому житті нас підтримує, 

співдіє з кожним, проявом нашого життя й дає нам усе, 

що для туве:много життя потрібне. Він прощає навіть 

найбільші наші провини, тож ми в цьому повинні та

кож уподібнитись до Нього, бо з нашої любови до во

рогів проевічуватиме певна подібність до Бога-Отця. 

Св. апостол Павло повчає нас, кажучи: <<Бог же по

казує нам свою любов до нас тим, що Христос умер ва 

нас, коли ми ще були грітнинами >> (Рм. 5,8). До такого 
наслідування Бога-Отця заклинає нас Ісус Христос цими 

словами: << Тож будьте досконалі, як і Отець ваш не

бесний досновалий >> (Мт. 5,48). Він нас грішників по

милував і примирив собі тим, що віднупив грішний рід 

людський від вічної nогибелі смертю свого Єдинородного 

Сина: << Бо коли ми примирилися в Богом смертю Його 
Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося 
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Його життям. І не тільки те, але і хвалимось у Боаі 
через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми те

пер одержали примиреШІя >> (Рм. 5,10). 
Та залишається ще оце питання: Що робити, коли 

помимо нашої волі простити нашим ворогам і забути 

вс і кривди й звеваги, що вони нам аа вдали, нам це не 

вдається? В нашому серці й у нашому умі все ще аоста

ються ворожі гадки й залишки ненависти. Такими гад

ками нам не треба непокоітись: вони зроджуються в нас 

проти нашої волі; ми ж усіма силами намагаємось про

стити й всі кривди аа бути. Таке повне аа буття всіх кривд 

і повне прощення може подати нам тільки Господь Бог. 

Тому нам треба аі аровуміивям, уnокоренням і сильною 

вірою звертатись до Нього словами Господньої молитви: 

<<Прости нам довги наші (наші гріхи), як і ми проща

ємо довжнинам вашим>> (Мт. 6,12). А Господь Бог, ба
чивши нашу любов до ближніх, ба, навіть до наших во

рогів, пошле нам ласку забути нам всі кривди і сnравді 

зі щирого серця nростити всім нашим ворогам. Добре 

також молитися ва наших ворогів, бо цим даємо докав, 

що ми ім добра бажаємо. Амінь! 



Авп. Миросдав Марусин 

31 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(1 Тим. 1,15-17) 

ПРО ВІРНЕ СЛОВО 

Дорогі Браття і Сестри! Ми читали і СJІухали сьо

годні короткий уривок а першого ПослаJПІя святого 

апостола Павла до Тимотея. Але який же той уступ 

Святого Письма важний і який глибокий змістом! Апо

стол Павло пише свого листа до любого учня Тимотея 

вже під кінець свого життя, тоді як Нерон спалив Рим. 

Напише він пізніше ще другого листа й обидва ці По

слання разом а листом до Тита будуть мати назву па

стирських листів. В них бо святий Павло говорить як 

пастир, як священик, що має єдину тільки журбу, а 

саме дбати про вічне спасіння душ. Так, апостол Павло 

в добрий пастир і таким же добрим пастирем є його учень 

Тимотей. Тимотея називає Апостол в листі не своїм 

братом, але своїм сином. Таким справді Тимотей був 

для святого Павла. Батько Тимотея, родом грек, помер 

скоро і хлопець остався напів сиротою. Виховувала 

його рідна мати, єврейка зроду, а ще більший вплив 

мала на Тимотея його побожна бабуня. Вони то вчили 

його молитви, вони читали а ним Святе Письмо. Задля 

цього саме святий Павло міг пізніше сказати про свого 

учня, що він іамалку анав напам'ять Писання. 

Десь коло 49 року, в місяці березні, як колись царі 
вибиралися на війни, а купці на верблюдах їхали в 

далені нраї аа нармааинами й самоцвітами, то й Павло 

а Силою вибрався в місійну дорогу. Якась невидима 

сила пхала його в далекі краї: в напрнмі Ефесу, Ro-
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рінту, Риму, Еспанії, щоб проповідувати добру новину. 

Нічого не могло стримати його: ані аима, ані небеапеки 

абоку роабійників, ані морська буря, що роабивала ко

раблі, ані вогонь ні меч. Павло був благовісником миру, 

проповідником Євангелії. Отак дійшов він аі своїм су

путни:ком до міста Лістри, а тут ченала на нього хри

стиянсь:ка громада. Власне в тій громаді був молодий 

ще юна:к Тимотей, нрасивий видом, чудової вдачі, не

винний, побожний та мудрий. Закінчив він власне ви

соні ш:коли і анав добре грець:ку мову та культуру, опа

нував філософсьні науни, а до того анав, як рідно хто, 

Святе Письмо. Був вів, отже, анаменитий кандидат мі

сіонера. Тимотей був власне та:ким :кандидатом до свя

щеничого стану, я:ких небагато буває. До священичого 

авання приготовила його вже рідна хата, а саме його 

мати і його бабуня. Апостол Павло поклав на нього 

руки і він став у ряді інших пресвітерів. Але радість 

громади і святкування священицькоі приміції не три

вали довго. Треба було тепер молодому Тимотевві брати 

в руки палицю і йти аа своїм учителем. Павло півніше 

поставить його єпископом і як той давній Ілля передав 

плащ Єлисеєві, так Павло передасть Тимотевві апо

стольське служіння і ту подвійну благодать, що іі буде 

потребувати вірний наслідник Апостола Народів. Павло 

йому скаже те важливе слово: << Тимотею, вбережи пе

редання!>> І буде це на науку нам усім, що маємо а роду 

в рід передавати те, що ми отримали від наших бать

ків. Те, що вони навчилися, того й нас учили і те, що 

отримали, нам передали. Другорядною справою є бути 

ориrінальним в нашій пастирській праці, а небеапечною 

є навіть шукати й творити щось аовсім нове. Наше аав

дання є добре перейняти, берегти і далі передати те 

все, що навчав Господь Ісус і що проповідували Апо

столи та й що перейняли і нам дали святі і богоносні 
Отці. 

В тому то переконанні апостол Павло пише до свого 
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любого сина Тимотея: <<Сину Тимотею І Вірне це слово 

і повного дов ір 'я гідне, що Ісус Христос прийшов у 

світ спасти грішних, з я.ких перший я. Але я на те по

милуваний, щоб Ісус Христос на мені грішнім поназав 

усю свою довготерпеливість, на nри.клад тим, що мають 

увірувати в нього на вічне життя. Цареві ж ві.ків, нетлін

ному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на ві.ки 

ВІЧНІ. 

Вірне слово - типічний вислів пастирсьних листів 

святого Павла. Він зовсім подібний до того арамійсь.кого 

вислову, що його часто уживав Ісус Христос, .коли наже: 

<<Істинно, істинно нажу вам>>. Власне той вислів був, 

мабуть, увятий в літургічної пісні-гимну, що його ана

ходимо в Євангелії святого Луни: << Син Чоловічий прий·
шов шу.кати і спасти те, що загинуло >>. Цей вислів мі
стить у собі основну правду християнсьної науни про 

сnасіння людей. Тан ми висловлювмо його в символі 

нашої святої віри, ноли проназуємо: << Він задля нас 

людей і ради нашого спасіння зійшов із небес і вопло

тився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіном >>. 
В Ісусі Христі Павло бачить здійснення Божого за

думу щодо спасіння людей і тан він про це пише в листі 

до Римлян: <<Тепер же без ванону з'явилася Божа спра

ведливість, засвідчена за.коном і проро.ками; справедли

вість Божа черев віру в Ісуса Христа для всіх, хто ві

рує, бо нема рівниці. Всі бо згрішили і позбавлені слави 

Божої, і оправдуються даром його ласною, що через від

нуплення в Ісусі Христі, я.кого видав Бог ян жертву 

примиреІШя, в його нрові, через віру, щоб виявити свою 

справедливість аа нинішнього часу, -щоб він був спра

ведливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса>>. 

Своє слово-подя:ку ваніячув Апостол славослов'ям, 

я.ке мабуть в найстаршим записаним свідоцтвом сдаво

слов'я перших християн, ян це вони мади звичай мо

литись в Малій Азії. А мали вони виразний намір тим 

славослов 'ям протиставитись поганам та й духові їх-
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нього часу, що восх~аляв імператорів 1 І хню велич та 

владу. Християни, отже, молились і славили Бога на 

свій спосіб, єдиний гідний їх високого по:нликання і 

говорили: << Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, 

єдиному Богові нашому честь і слава на віки вічні, 

амінь>>. 

Тане славослов 'я анаходимо і в книзі Одировепня 

святого Івана Богослова, коли-то ангели довнруг Бо

жого престола кличуть: << Достойний є Агнець ваколе

ний прийняти силу і багатство і мудрість і кріпкість, 

і честь і славу і благословення. І всяке створіння -
на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в 

них, - чув я, сказало: Тому, хто сидить на престолі, 

і Агнцеві - благословення і честь і слава і влада на 

віни вічні >>. 
Це найстарше славослов'я належить повторяти і нам, 

Браття і Сестри, в наших часах, коли люди поклоня

ються бовванам нашого століття і ноавеличують себе са

мих аа життя, а по смерті викидають тих же рукотвор

них божків а поставлених їм маваолеів. Слова Павлові 

повторюємо нині на кожній Службі Божій, коли чита

ємо молитву перед святим Причастям: <<Вірую, Господи, 

і ісповідую, що Ти єси Христос, Син Бога живого, що 

прийшов у світ грішників спасти, а яких перший я>>. 

Слава, честь і поклін належить тільки Христові Бо

гові нашому, що прийшов на світ, щоб нас спасти. Йому 
то с.ТІава і похвала на віки вічні. Амінь. 



о. Северян Нки.w,ишzт, ЧСВВ 

32 НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ЗІСЛАННЯ СВ. ДУХА 
(1 Тим. 4,9-15) 

СПАСІННЯ ДУШІ - НАЙВАЖЛИВІША СПРАВА 

<<На це бо й труди.мося та бот:г.мося, 

то.му що .ми поклали нашу надію 

на живого Бога, ЯІ'іий в Спасителе.м 

усіх людей)) (Тим 4,10-15). 

Стоіть nеред нами неамінно оце відвічне і нерозв'я

зане nитаиня: Чи людський світ nогіршується чи по

ліnшується? - Але ве про це нам сьогодні йдеться. 

Більш nрактичним буде для нас півнати наші особисті 

недоліни; відчинити очі, щоб nобачити сво і дійсні nо

треби і серйозно nодумати про спосіб, як іх задовіль

нити. А найбільша потреба- це спасіння душі. А nрак

тичне і ковнретне nитання є ось яне: Звідни nрийде 

нам доnомога для нашого сnасіння ? - найнеобхідніша 

доnомога. 

Чи людина може сnасти людину? - не має на що 

надіятися! Між тими, що мають висоні становища, є 

забагато зухвалої гордости, забагато егоїзму, щоб ін

шим допомогти. Між тими, що на низинах, ще гірше, 

бо крім алиднів і недостачі природних засобів, мають 

вони аж надто власної журби та всіляних клопотів. -
Чому ж тоді ім ще клопотатися про інших? А ті, що 

позбавлені життєвих засобів - поживи, лінів, убран

ня, у яних вв'яаані руки і ватулені уста - теж не мо

жуть нічого зробити, бо в їхніх серцях роагнувдуються 

ненаситні людсьні пристрасті - певпорядновані ані щодо 

мети, ані щодо способу у змаганві за те, щоб знайти 
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рай на землі, якого на цім світі немає. Тому, я:кщо лю

дина не впоряд:кує своіх потреб і потреб інших за Бо
жим задумом, то й на аемлі щастя не анайде. 

А може наука і про І'рес спасуть людину? - Я:кщо 

нау:ка й про І'рес не провадять до надприродного, до 

Бога, то також ні. Наука бен Бога допроваджує вченого 

до того, що він нахоплюється собою і тільки теперіпmім 

і сьогосвітнім, а все теперішнє є скінченне, є обмежене. 

А тому, що атеїстична наука не в прийнята всіма людь

ми, вона копав дедалі глибшу пропасть між ученими 

атеїстами і між тими людьми, що крім немного знання 

аавдя:ки вірі мають ще й анапня надприродних справ. 

Та:кож матеріяліетичний проІ'рес збільшує жадобу, яка 

роапалюв пристрасті, але не дав аасобів, щоб іх подо

лати, і то дав їх тільки багатим. А бідні і поневолені, 

виховані на матеріялістичних насадах, ваавмно себе ви

нищують, опановані заздрістю та алістю. І ця ааадрісна 

злосливість набирає в них спроможність утішатися в 

мирі навіть тим, що адобувають тяжкою працею чи й 

насильством. 

Тіль:ки у Христі - у Боа і в спасіння І Тільки Бог 

- Ісус Христос наш Спаситель і Учитель, ваір по:кори, 

лагідности і любови, може спасти людину - може спа

сти нас І Той, хто нас уже один ран спас, заплативши 

аа нас ціну своєї спасительної жертви на хресті, Він 

готовий нас анову остаточно спасти, аа ціну тієї самої 

хресної спасенної жертви, якщо ми схочемо співдіяти, 

живши згідно з насадами християнського життя. Лише 

засади християнсь:кого життя охороняють людину від 

руїни, яку спричинюють пристрасті. Лише васади хри

стиянського життя християнінують оДШІицю, родину, 

суспільство. Тільки насади християнсь:кого життя спри

чиняють, щоб у душі людини панувала Божа лас:ка, 

потрібна для спасіння. Тому треба трудитися і зма

гатися, щоб насадами Христової науки, аа Його при
:кладом і Його ласкою відновити поодино:кі душі й ціле 
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суспільство, щоб цим запевнити щастя і тихомирне жит

тя людей на землі і спасіння душ у вічності. 

1\оли поглянути на світ, бо бачиться таких,. які ні

чого не роблять; є й такі, що тільки бавляться і вті

шаються світом, поки служить літо - як той багач у· 
євангельській притчі, який обіцяв собі багато ровваг, 

тому, що дуже зародила нива. Ось що він плтrував: 

<< Розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди 

все збіжжя і ввесь мій достаток та й скажу душі своїй: 

Душе моя І Маєш добра багато в запасі на багато ро

ків І Спочивай со б і, їж, пий і веселися І А Бог скавав 

до нього: Безумний І Цієї ж ночі душу твою ва беруть 

у тебе, (помреш) а те, що ти зібрав, кому воно буде? 

(Лк. 12,18-20). - Є й такі, що ш:унають щастя в тор

гівлі, є такі, що шукають щастя в політиці, в письмен

стві, в мистецтві і науці. Всі вони вайняті думною про 

щастя, але тільни в цьому світі, для теперішньої земної 

людини. А коли все є тільки матеріяліетичне й атеїстичне, 

тоді всі живуть і діють тан, начебто безсмертної душі 

не було, начебто не було вічности - позагробового жит

тя, начебто не було Бога. 

Одного разу вчений атеїст вгірд.ливо спитав старшого 

християнина: << Чого ви, дядьку, тан ревно все робите, 

та ще й до церкви учащаєте і молитеся, іконами при

крашаєте свою хату і внуків до хресту приносите? Ану, 

як скінчиться ваше життя і ви тоді довідаєтеся, що всі 

ваші труди вадля вічности, заради Бога були марним 

трудомІ Бо я в науки внаю, що так воно буде)>. - А 

дядько йому відповів такою своєю філософією: << СШІу, 

не знаю, що ти внаєш, чи не знаєш. Моя віра і мої пе

реконання є такі, і я почуваюся добре, що я живу так, 

як Господь Бог звелів. Якщо так воно не є, то я бодай 

спонійно буду вмирати, бо живу згідно з добрими хри

стиянськими засадами. Але, сину, як то страшно буде 
тобі, ноли ти будеш умирати і довідаєшся, що Бог таки 

існує, що душа є безсмертна, що є вічність і що існує 
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Бог - справедливиJt суддя, та що є небо і є пекло ? >> 

Що сталося а цими двома, не анавмо. Однак треба нам 

признати, що люди не можуть цілими віками помиля

тися, і то люди великих умів, аосібиа ж сьогодні - у 

світі номпютераІ А вони незмінно твердили і твердять, 

що людсьна душа є безсмертна, що є вічність та що існує 

Бог. І як же воно сумно, що є люди, яні вміють займа

тися всяними справами людсьного життя: медициною, 

- просто роблять чуда оадоровлеІШя; технікою - адо

бувають простори всесвіту; компютерами - влегшуючи 

людсьному розумові обліки. І все ж вони такі бідні під 

оглядом найважливішої справи свого життя, а саме: 

спасіння власної душі. 

Спасіння душі - це найважливіша справа, для цього 

ж бо нас Бог сотворив, дав нам ро аум і серце і нагоду 

і ласни череа Спасителя Ісуса, через Свою Церкву, че

реа св. Тайни. Правда, Бог лишає нас свобідними, щоб 

ми в тому часі, яний Він нам дав, сповнили наше аав

даІШя - спасли свою душу. І яне ж то горе буде, но ли 

Він дасть нам ще той остаІШій момент часу, а ми не бу

демо готові перейти а цього світу до вічности, бо ми 

гідно не трудилися, не змагалися, ми не покладали надії 

на Бога І Перед цим нас остерігає сам Ісус Христос: 

<<Яна користь людині, як світ цілий адобуде, а занапа

стить власну душу? Що може людина дати взамін аа 

свою душу? (Мт. 16,26). 
Спасіння душі! Хто раа іі занапастив уже не може 

її спасти. А це тому, що людина вмирає тільни раа, тан 

само як народжується тільки один раа. Смерть стає тим 

єдиним переходом від життя на цьому світі, до вічно

сти. 3 хвилею смерти нінчиться всяна нагода поправи 

чи навернення. Нагоду для навернення і поправи свого 

життя людина має аавжди під час свого туземиого жит

тя. 3 хвилею смерти всяке ало непоправлене і неспо

:кутуване залишається алом, а присудом :кари вічної. 

Так само а хвилиною смерти не буде більше нагоди для 
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добрих діл та чеснот для збільшення своіх заслуг ва

ради вічности. І це дуже справедливо, що одного дня, 

одної хвилини скінчиться туаемне життя для кожної лю

дини, щоб перейти до вічного. Бо і для злих, і для без

божних скінчиться їхнє панування, зловжиття і гординя, 

і дасться ім належна, вічна кара І А добрим, аа їхній 

труд і амагання аа добро і витривання в доброму а на

дією на Божу поміч і нагороду, дасться ім вічне ща

стя неба. 

За три тижні входимо в час Великого Посту. Це пора 

в якій св. Церква приготовлнв нас до святкування ве

ликого тріюмфу Спасителя світу - Ісуса Христа над 

гріхом і смертю, які він подолав своєю смертю на хресті. 

Цим Він уже проклав нам дорогу до спасіння. Нам треба 

як слід привадуматися, глянути на наше минуле життя, 

подивитися, куди ми йшли, чого ми в ньому бажали 

й шукали? Пам'ятаймо слова, що іх сназав Христос: 

<<Де скарб ваш, там буде й ваше серце І >) (Лк. 16,34). 
Отже, якщо скарб наш - це спасіння душі, вічне щастя 

і Бог, туди ми повшші спрямовувати наші наміри і на

дію, сповняючи якнайсумлінніше наші труди і амагання 

в цьому земному житті. Амінь. 
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