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ВОПЛОЧЕННЯ - ВИЯВ БОЖОГО МИЛОСЕРДЯ Й ЛЮБОВИ 
ДО ЛЮДСЬКОГО РОДУ 

(Неділя перед Рівдвом Христовим- Mm 1,1-25) 

На початку своєї Євангелії св. Євангелист Матей ставллє родовід 

Ісуса Христа, щоби цим підкреслити правдивість і достовірність слів 

небесного Отця супроти людей, своїх грішних сотворінь. Негайно після 

того, як наші прародичі переступили заповідь Божу в раю, сподіявши 

первородпий гріх, вадля якого втратили дитинство Боже не тільки самі, 

але й для цілого людського роду, а в ним також і всі привілеї дітей Бо

жих, Господь своїм справедливим судом прогнав іх ів раю. Він однак 

не ионарав іх тан важко, як годилось ва те, що вони обравили Його Бо
жий маєстат. Задля свого милосердя й любови до людства, Він вклю

чив у проклін, що його :кинув на прародичів, надію на майбутнє спа

сіння. Проклинаючи диявола, який спокусив і обманув прародичів, Го

сподь Бог включає в тому проклоні обіцянку майбутнього Спасителя, 

що визволить поневолений людський рід в тенет диявольських тай зни

щить його силу і володіння над світом. Тан бо каже Господь:<< Я покладу 

ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством і потомством іі. 

Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатись вп'ястися в його 

п'яту>> (Бут 3,15). Багато сторіч минуло з того часу; рід людський прой
шов море терпінь і нещасть. Та не диво, бо то був час приготування до 

спасіння, час очікування сиричинника відкуплення - Ісуса Христа. 

Під кінець, той людством нетерпеливо очікуваний час прийшов. Та й 

Господь, що пророками сповіщав час приходу на світ Спасителя, спов

нив свою обітницю і післав на землю - наше спасіння: <<Бог, що ба

гаторазово й багатьма способами говорив колись до батьків наших через 

пророків. За останніх же оцих днів заговорив до нас через Сина, якого 

вробив спдкоємцем усього й яким сотворив віки>> (Євр 1,1с). 

Оцей Божий Син, ва посередництвом яного небесний Отець сотворив 

усю вселенну, приходить до нас, у цей світ, як малень:ке немічне дитя 

з Діви, що була обручена праведнинові, святому Йосифові. Це сталося 
на те, щоби сповнилось слово, що його дав Бог Батько першим людям 

ще в раю. Тай свята Євангелія ровнавуючи про рівдво Божого Сина під

креслює цю правду, що тим фантом Господь виповняє свою обітницю. 

А це все сталося, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком 
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Ісаєю: <<Ось діва зачне в•лоні й породить сина й дадуть йому ім'я Ем
мануїл, що значить: 3 нами Бог>> (Mm 1,22с). Чи воно дійсно було не
обхідне, щоб Божий Син сходив із неба тільки на те, щоб нас спасти? 

Причина тієї Rонечності лежить у містерії смертельного гріху. Він бо, 

тому що є важною образою Божого, безмежного Маєстату, сам набуває 

рис безмежности, нескінченної злоби. Щоб за цю безмежну образу Божу 

Творцеві надолужити, треба віддати йому безмежну справедливість. 

Тому однак, що людська гідність є нічим у порівнанні з Божим маєста

том, людина сама ніяк не змогла б Богові надолужити, тобто вирівняти 

тієї прірви, яка вининла після сподіяння гріха. 3іставалась людському 

родові тільки одна можливість: з_аплатити за гріх, тобто повік покуту

вати в пенельному вогні. Здавалось, що вже немає ніякого рятунку для 

людей, та що пекло вже є одиноним місцем, в якому вони зоставатимуться 

до віку. Та Господь у своєму безмежному милосерді не хотів нарати так 

страшно своє грішне сотворіння, не хотів на віки nозбавляти його віч

ного щастя, до якого вже на початку сотворепня людину прианачив. 

Він бажав, щоб людина мала спромогу каяття, а отже й повороту до 

Нього, до остаточної мети. Він бо з надміру своєї доброти й любони хо

тів поділитись із своїми розумними сотворіннями тим щастям, яким від 

віків втішається і своїм життям, що ним від віків живе. 

Божа любов до сотворіння знайшла спосіб, ЯІ\ИМ людина могла на

долужити Його Божій справедливості, повністю усунути зневагу тай 
цілковито знищити гріх і провину ~ТІюдсьного роду. До цього необхід

ним було підшукати особу, яна б своєю гідністю дорівнювала Божому 

маєстатові, щоб надолуження було повне. Та особа мусїла бути водно

раз і людиною, бо людина Бога образила, тому вона мала ту образу змити. 

Тож погляньте, що робить Госш~дь! Він посилає на землю той Божий 

маєстат в особі свого єдинородного сина, що є <<відблиском його слави, 

образом його істоти, - підтримуючи все своїм могутнім словом, здій

снив очищення гріхів і засів праворуч величі на висоті>> (Є вр 1 ,3). Бу
дучи Богом всемогутнім, рівний Бог-Отцеві у всьому, маючи той сам 

маєстат що Отець, міг дати Йому повну сатисфакцію - надолуження. 
Тому, що це надолуження мало прийти Богові від людей, бо вони обра

зили Бога, Божий Син приходить на цей світ з лона Qречистоі Діви і 

через неі стається членом людського роду. 3 тоі причини євангелист 

перелічує ті всі роди, що випередили Христа, щоб доказати ту правду, 

що він став правдивим чоловЇ.Rом. Він, правдивий Бог по своїй Божій 

природі, є воднораз nравдивим чоловіком, по своїй людській природі, 

яку прийняв з лона Пречистоі Діви, своєї Матері. Призадумаймось одну 

мить над тайною Божого Воплочення. Предвічний Бог, безмежна, доско

нала істота, Творець вселенної, постановив прийняти подобу і природу 
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свого сотвор іння - людини. Бог, якого ціла вселенна не може обняти, 

дозволяється обняти лоном Божої Матері. Відвічний зачинається і при

ходить на світ у часі; безмежний обмежується маленьким тілом дитяти, 

що приходить на світ у стайні, пристановищі для тварин. Всемогутній, 

що держить всесвіт у своїй могутній правиці, приходить на світ як ма

леньке, безпомічне дитя, здане на ласку й неласку своєї Матері і свого 

опікуна св. Йосифа, обручпика Пречистої. Коли таи призадумаємося над 
цим, тоді й із наших уст пронесеться повний здивування й подиву оклик: 

<<Оту тайну заховану від віків та поколінь, яка тепер відкрита його 

святим. Ім Бог ізволив об' явити, яке то величне богатство цієї тайни 
між поганами, що є - Христос між нами, надія слави>> (Нол 1,26с). 

Дійсно нам важко зрозуміти цю тайну. Ображений Господь Бог 

бачивши, що люди не зможуть надолужити Йому за свої прогріхи, вкла
дає ввесь тягар гріхів на плечі своєї одинокої дитини - Христа Ісуса. 

Робить його жертовним ягням, призначеним на жертву за наші гріхи 

й провини, щоб тільки нам помогти і спасти: нас від страшних мук пекла. 

Небесний Отець приготовллє тіло - людську природу, а Його Божий 
Син добровільно приймається тієї жертви, щоби сповнити волю небесного 

Отця: <<Тому, входячи в світ -говорив (Ісус) - Ти не хотів ні ж~ртв, 

ані приносу, але приготував мені тіло. Ти не вподобав собі ні всепа

лень, ні жертви за гріхи. Тоді я сказав: Ось іду, щоб учинити Твою волю, 

Боже>> (Євр. 10,5-7). Милосердя й любов до людського роду спонукує 
Його єдинородного Сина прийнятися тих усіх мук, що Його в майбут
ньому ждали та й ганебної смерти на хресті, щоб нам помогти. Послуш

ний Син предвічного Отця приймається всього, чого лише треба, щоб за

платити Отцеві за всі образи, щоби спасти гріховний людський рід. 

В ін не лише упокорюється тим, що бере на себе природу свого сотво

ріння, але Він понижує себе ще більше, бо приймає на себе й наші гріхи, 

умирає ганебною смертю на хресті, наче який злочинець. Відкинений 

своїм народом, опущений перестрашеними апостолами, позбавлений під 

кінець на якийсь час навіть видимої підтримки свого небесного Отця, 

кличе до Нього серед того опущення й болю: <<Боже мій, Боже мій, чому 

Ти мене покинув?>> (Mm 27 ,46; Мр 15,34). Цього всього приймається 
єдинородний Син Божий на те, щоб об'явити нам свою безмежну любов 

до нас. 

У своєму нпокоренні Він іде ще дальше. Щоби прийти до наших 

душ і принести ім спасіння, Він стається річю. В Пресвятій Тайні Євха

ристії Він стає звичайною поживою, щоби прийшовши до наших душ, 

стати їхньою поживою, а воднораз же й їхнім життям: <<Хто споживає 

тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене по

слав живий Отець, і ян я живу Отцем, так і той хто споживає мене, жи-
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тиме мною)> (Йо 6,54сс). Тож подивляймо це безмежне милосердя й лю
бов небесного Отця й Його єдинородного Сина до нас, і благаймо Його, 
щоб Його життя зоставалось у нас, та привело нас до вічного життя в 
небі. Прибігаймо часто до Тайни Божого милосердя й любови, до Тайни 

Євхаристії і приймаймо наше життя й наше спасіння - Воплоченого 

Христа. 

ДИТЯ НАРОДИЛОСЬ HAl\f 

(Різдво Господа нашого Ісуса Христа Mm 2,1-12) 

Сьогодні обходимо одне з найбільших свят, тобто Різдво нашого 

Господа Ісуса Христа. Пророк Ісая, один із найдавніших пророків, 

вже передбачив цю подію й кличе з радістю: << Бо Дитя народилось нам, 
сина нам дан о; влада на плечах у нього й дадуть йому ім' я: Чудесний 

порадник, сильний Бог, Отець довічний, Князь миру!)> (lc 9,5). Від по
чатку існування людського роду, через цілий час історії вибраного, 

жидівського народу, ця обітниця Месії жила серед Ізраїля. А пророк 

Ісая• сповістив його прихід 750 років наперед. Та коли Він прийшов 
на цей світ, ніхто не знав про його народження. Очевидно, що Його різдво 
звістили лнголи вбогим вифлевмським пастирям: <<Ангел же сказав їм: 

Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього 

народу: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, що в Хри

стос Господь. І ось вам знак: Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме 

в яслах)> (Л~ 2,10с). Небесна ясна зоря сповістила трьом мудрецям ві 

Сходу, які, йдучи аа нею, прийшли до Єрусалиму, шунаючи й розпиту

ючи про місце народження Царя ~идівського: << Де цар юдейський, що 
оце народився? )> - питають вони, << Бо ми бачили його зорю на сході 
й прийшли поклонитись йому)>. Але в Єрусалимі в столиці Ізраїля ніхто 

не знав про Нього. Той сам народ, що сотні літ ждав на Нього, на спа

сіння Ізраїля, той сам народ, що постив, молився й приносив жертви 

щоденні в святині Єрусалимській тільки на те, щоб вимолити в Бога 

Його прихід, нічого не знав про Його народження. Ба навіть самі сто
рожі месіянських обітниць ізраїльські священики й знавці св. Письма 

не були певними ні про час, ні про місце, де Він мав нароДитись. Та щойно 
простеживши св. Писання, вони змогли відповісти цареві Іродові. Перво

священики та книжнию1 << сназали йому: У Вифливмі Юдейськім, бо 

так написано пророком: І ти Вифливме, земле Юди, нічим не менший 

між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що пастиме мій народ, Ізра

їля)> (Mm 2,4сс). Однак, прийнявши цю вістку від первосвящеників 

та книжників, ніхто не спішився піти до Вифлевму, щоби погляцути 
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на те << Спасіння Ізраїля>> і пошанувати Його, або принаймні з ціка
вости поглянути на Нього. 

Хіба ж це не дійсний парадокс? Всемогутній Бог, Творець вселен

ної, Цар миру прийшов на цей світ, але ніхто не поцікавився Ним. Сотні 

років народ очікував Його, молив Бога про Його прихід. Якже Він уже 
появився на землі, ніхто не дбав про те, щоб прийти й глянути на Нього; 

люди мали важливійші справи на гадці. Син предвічного Бога впоко

рив себе, прийнявши природу свого сотворіння, щоби спасти упа.лий 

рід людський, але ніхто не являється, щоб Його привітати, принести 
Йому дари як вислів радості, почитання й любови. Гук 21 гарматніх 
вистрілів звіщає звичайно прихід на світ людського царя, але прихід 

Божого Сина, царя над царями, переходить таи незамітно, що нічого 

надзвичайного не розбуджує людства, погруженого в глибокому сні. 

Так-то наш Спаситель починає своє утаєне життя незнаним народженням. 

В глибокій нічній темряві, здалеку від людських селищ у пустій печері, 

пристановищі звірят, оточений пустими: полями, приходить на світ Тво

рець вселенної. Уже своїм народженням навчає Ісус, що вартість лю

дини не лежить у добрах цього світу, в маєтках та багатствах. Вони 

всі не мають жодної вартості в Його очах. Він вибирає для себе зви
чайну стайню, замість царських палаців. Ціла вселенна належить до 

Нього, але Він не хоче мати нічого спільного з іі багатствами і вдово

ляється крайнім убожеством. Таким зостався Спаситель ціле своє життя, 

як про це каже Він одному молодцеві, який бажав стати Його учнем: 
<< Лисиці мають нори й птиці небесні гнізда, а Син Чоловічий не має 
де й голови приклонити >> (Mm 8,20). Ба навіть і по смерти не має свого 

власного гробу але кладеться до гробу Йосифа з Ариматеї. << Йосиф узяв 
тіло, загорнув його в чисте полотно й поклав у своїй новій гробниці, 

що її висік у скелі>> (Mm 27,59с). Проте вчімось від нашого Спасителя 
тієї правди, що земні добра не можуть нам багато помогти в осягненні 

нашої мети. Бо якщо б вони дійсно були нам помічни:ми, тоді Ісус був 

би напевно вказав на їхню вартість. 

Прийшов на світ Христос << Отець майбутнього віку, цар вселен

ної>>, однак як Він пізніше заявляє перед Пилатом, його царство не з 

цього світу: <<Я - цар. Але царство моє не з цього світу ... >> (Й о 18, 
37 .36). Він цар світу майбутнього, що поза гробом, поза смертю, та й 
Він здобув собі те царство своїми муками й смертю на хресті. Здобув 

його не тільки для себе самого але також для тих усіх, що повірять Його 
навчанню й ітимуть ва Ним, несучи свої щоденні хрести. Він << здійснив 
очищення гріхів і засів праворуч величі на висоті, ставши оскільки 

вищим від ангелів, оскільки успадкував визначніше від них ім'я>> (Євр 

1 ,Зс). Міліярди небесних ангелів, уносячись під хмарами, звіщають Його 



царство, славлячи Бога йt співаючи Йому звеличпу пісню: <<Слава на 
висотах Богові і на землі мир людям доброї волі>> (Лк, 2,13с). Ісус Хри

стос Отець майбутнього світу в одночасно князем миру, який прийшов 

на землю принести мир усім людям. Будучи під владою диявола-сатани, 

рід людський був неспокійний, схвильований, зажурений своїм майбут

нім. Та тепер прийшов Князь спокою, який переміг дияво~ТІа й вніс мир 

у людські серця. Відняв у них страх, терпіння і непевність, що його 

повна оця наша зем.ТІя, а на їхнє місце лишив нам свій правд1ший мир 

і спокій: <<Мир залишаю вам, мій мир даю вам; не так як світ дає, даю 

вам його>> (Йо 14,27). За допомогою того свого миру Ісус поєднав нас 
зі своїм небесним Отцем. Тому що ми важно образили Його нашими 
проступ:ками, Він відвернув від нас своє лице, не хотів на нас і диви

тися, бо з наших душ споглядало на нього обличчя Його відвічного во
рога диявола, який разом із гріхами поселився в наших душах. 

Та з приходом Христа, прийшов до нас Миротворець, Син Божий 

і зі своїм приходом приніс спокій людському родові. Поєднав його з 

розгніваним Отцем, як цього навчав св. апостол Павло, :кажучи: << Оправ

дані ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Хри

ста, через якого ми вірою одержали доступ до тієї ласки, що в ній сто

імо й хвалимося надією на славу Божу (Р.м 5,1с). Ходімо ж тоді до Нього, 

нашого новонародженого Спасителя, та й разом з пастирями й мудер

цями зі сходу принесімо Йому наші серця й душі, обтяжені вагою на
ших щоденних прогріхів. Приходімо, почитаймо й хвалімо Його, водно
раз же просім Його про одну ласку, а саме: про спасіння наших без
смертних душ. Він бо прийшов на те сюди, на землю, прийняв на себе 

нашу людську природу, щоб очистити нас із гріхів, визволити з неволі 

Сатани і щасливо привести назад до небесного Батька. Приходімо до 

Нього з вірою й любов'ю, а Він, добрий і люблячий Спаситель, допо

може нам осягнути мету нашого існування - самого ж Бога. Та й ми 

тоді разом зі св. Павлом: << ... хвалитисьмемо надією на славу Божу>> 
(Р.м 5,2). 

ІСУС ХРИСТОС - СИН БОЖИЙ НАРОДИВСЯ 

(Різдво Христове - Mm 2,1-12) 

Багато дітей у Сполучених Державах і в інших :країнах завішують 

сьогодні їхні панчішки: при вогнищі в приймальній, або ж уранці бі

жать під деревце, сподіючись, що новонароджене Дитя Христос напов

нить іх різними дарунками. Дуже часто їхні сподівання сповняються, 

бо батьки дуже дбають про те, щоби принаймні раз у рік зробити ди-
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тин і таку радісну несподіванку. Не раз пізно поза північ вони не сплять, 

але пакують і гарними стяжками прикрашують пачки й пачечки для їх

ніх пестунчиків. Так ото на саме Різдво вранці діти мають безліч ра

дощів розв'язувати ті пакунки й оглядати, що ім св. Миколай приніс. 

Ті дарунки, це вислів любови їхніх батьків до своїх дітей, для яиих 

нагородою є радісне й здивоване лице дитини. 

Але є одна nанчішка, яка з року в рік висить nри домашньому вог

нищі, та, на жа.т~ь, ніхто іі не наповняє дарунками, і так вона, зали

шена в забутті, висить уже майже дві тисячі років пуста. Нею є панчіш

ка Дитяти Ісус- Божого Сина. Його панчішка зостається пустою, дарма, 
що то Його різдво ми обходимо так святково й весело щороку, пригаду
ючи собі, що це Він перед століттями прийшов на цей світ, задля на

шого спасіння. Він бо своїм приходом приніс радість і весілля для нас. 

Незважаючи на це, Його панчішка все ще порожня й ледве чи є надія, 
що вона наповниться в майбутньому. 

Яких дарун:ків сподівається від нас те Боже Дитя? Призадумай

мось найперше чому Ісус Христос прийшов на цей світ? Очевидно, ми 

всі знаємо, що він прийшов на те, щоби:" спасти наші душі від гріха й 
визволити іх із неволі диявола. То чому ж нам не nринести Йому в дарі 
наші душі, коли Він так дуже бажав іх, що не вагався покинути щастя 

небесного Отця, прийти на землю, стати людиною й віддати своє життя 

за них І Чому ж нам не приступити до св. Тайни Покаяння, щоб очи

стивши нашу душу від усякого гріха, чистою й святою принести Йому 
в дарі в той радісний день, коли святкуємо пам'ять Його першого при
ходу на цей світ? Христос прийшов на землю, бо він любить нас і хоче 

бути близько нас, як про це згадує св. Йоан, кажучи: << Полюбивши 
своіх, що бу.тп-1 в світі, до краю їх полюбив!>> (Йо 13,1), так що віддав 
своє життя за них, за спасіння їхніх душ. Тож коли Він так дуже ба

жає нас мати, що не тільки полишив небо, місце беш·юнечного щастя з 

Отцем, але став людиною ян кожний з нас, та й віддав цю свою прий

няту людську природу серед страшних страждань і смерти на хрест і, 

то чому ж би нам не сповнити Його задушевного бажання? Чому нам 
не прийняти Його до наших душ у пресвитій Тайні Євхаристії, щоб Він 
народився у нас самих, у нашому серці й, відродивши наші душі, ао

ставався в них аж до того часу, коли ми зможемо навіки вже злучитись 

із Ним у небі у вічному щасті? 

Як ангели святі при Його народженні співали пісню слави: << С.ТІава 
Богові на висотах і мир серед людей доброї волі>> (Лк 2,14). Ісус Христос 
появився серед нас як Цар миру - супокою. ·він приніс нам Свjй Бо
жий мир - спокій, то чому ж нам не прийняти той Його найбільший 
Божий дар? Приймім цей дар миру-спокою найперше в наші душі, по-
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єднавтись з нашим Богом-Творцем, збуджуючи щирий жаль за всі наші 

гріхи й провини і очищуючи нашу душу в св. Тайні Покаяння. Прине

сімо той мир Христовий до наших родин, поєднавшися з усіма членами 

родини, забуваючи про всі спори, незгоди й сварки! Погодімось з на

шими сусідами і навіть з нашими ворогами. Забудьмо всяку ненависть 

і ворожнечу, бо Різдво Христове - це час прощення, час поєднання, 

час Божого миру серед людей доброї волі. Небо й земля поєднались із 

приходом на світ Сина відвічного Отця, який у своїй Божій особі по

єднав небо з грішною землею, беручи на себе гріхом звихнену людську 

природу. В ін Цар миру, хоче щоб той Його мир Божий зі ставався між 
нами, як це вИходить з Його слів, висказаних перед своїми страстями: 
<< Мир залишаю вам, мій мир даю вам; якого світ вам дати не може, я 

даю вам>> (Йо 14,27). 
Під нінець покладім у панчішку Дитяти Ісус, нашу любов до Нього, 

бо він прагне нашої любови. 3 любови до нас Він прийшов на нашу землю 
й став, як кожний з нас, людиною. 3 любови до нас віддав Він своє тіло 
на страждання й на ганебну хресну смерть. 3 любови до нас Він тепер 
живе серед нас на престолах, ~риваючись під видами хліба і вина, щоб 

бути завжди з нами. Його Божа любов до нас - це той вогонь, який Він 
приніс із неба: << Вогонь прийшов я кинути на землю - і як я прагну, 

щоб він уже розгорівся!>> (Лк, 12,49). Тож віддаймо Йому нашу любов, 
однак не пустими словами, але нашими добрими ділами. Такої любови 

від нас Він бажає, коли каже: << Якщо любите ви мене, то мої заповіді 

берегтимете>> (Йо 14,15), бо: << ... в кого мої заповіді, й хто іх береже, 
той мене любить>> (Йо 14,21). А на заплату Дитяти Христа не потребу
ємо довго чекати, як про це .Він сам запевняє словами: << Хто ж мене 

любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю і йому я об' явлю 

себе>> (Йо 14,21). 
А тепер, ідучи за давнім звичаєм, хотів би я скласти вам усім сер

дечні побажання з нагоди Різдва Христового. Нехай те новонароджене 

Дитя Христос наповнить ваші панчішки до краю всіма тими добрами, 

що ви іх собі бажаєте. Нехай Воно сповнить ваші душі, звільнені від 

усяких гріхів, тим божим миром, який Він приніс на землю зі своїм 

приходом. Нехай западить у наших серцях любов до себе, і то любов 

діяльну, яка {)б'являється в виконуванні волі Його небесного Отця. 
А за це все Він об'явиться нам як милосердний, люблячий Спаситель 

під кінець світу, коли, прийшовши як страшний Суддя, забере нас до 

свого Небесного Царства, щоб там нас усіх зробити повіки щасливими. 
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ХРИСТИЯНСЬКЕ ПОДРУЖЖЯ І йОГО ОБОВ'ЯЗКИ 
(Собор Пресвятої Богородиці й св. Обручпика Йосифа - Mm 2,12-23) 

Церква свята присвячує другий день Різдв 'яних свят святій ро

дині, тобто Пречистій Діві Марії та її святому обручнинові, Йосифові. 
Тих двов святих людей, яких опіці небесний Отець доручив ·свого єди

нородного Сина, стали почином, осередком родини, в яній прийшов на 

світ, виховався й зріс наш Спаситель- Ісус Христос. Ян сам Ісус Хри

стос в взірцем ідеального богобоязливого життя, так пресвята родина в 

ідеалом натолицької родини. Призадумаймося тоді над святою родиною, 

щоб ми знаJш, як улаштувати й наше родинне життя, щоб наша родина 

могла також сповнити завдання, до якого покликав іі Творець, тобто 

до приводження на світ і виховування дітей. Воднораз же й те, щоб муж 

і жінка були собі взаємно помічними в осягнеІПІі їхньої особистої мети, 

якою в злука з Богом, а заразом із нею й безмежне щастя людини. 

Найважнітою чеснотою святої родини була чистота. Вони обов 

склали обіт чистоти й жили разом ян брат і сестра. Такого життя ба

жав собі від них небесний Отець, бо хотів, щоб на лоні такої святої ро

дини прийшов на світ і виховався Його єдиний Син - Христос. Вихо
дить з цього, що чистота повинна бути також чеснотою наших подруж, 

і то як перед встановленням подружжя, так і по його завершенні. Перед 

nодружжям, тобто під час їхніх заручин, обов заручених повинні завжди 

пам'ятати, що вони ніколи не в цілковито самі, але що Господь Бог є 

завжди з ними, тому вони повинні уникати всяких пестощів. Ті бо в 

дозволені лише подругам, бо вони направляються до подружнього життя, 

тобто до приводження на світ і виховання дітей, а крім того ті подружі 

пестощі маютЬ на меті підтримувати й підсилювати любов обох подру
гів до себе. Щодо того св. апостол Павло дав добру пораду подругам, 

кажучи: <<Ось що, брати, кажу: Час короткий. Тож нехай ті, що ма

ють жінок, живуть, немов би й не мали ... >> (1 Кор 7 ,29). Це значить, 
що люди побираються не тільки на те, щоби: зазнавати статевих розко

шей, задоволяти пристрасті іхнього тіла. Самозрозуміло, вони мають 

той привілей статевих зносин, віддавати собі взаємно подружню повин

ність; але все-таки вони повинні завжди мати перед очима те, чому Го

сподь наділив людей статтю? Негайно після сотворепня перших людей 

Адама в Єви, злучивши їх у подружжя, сказав Творець: <<І сотворив 

Бог людину на свій образ; на образ Божий сотворив її; чоловіном і жін

кою сотворив іх. І благословив їх Бог і сказав їм: Будьте плідні й множ

тесь І наповняйте землю ... >> (Бут 1,27с). Проте головною й одинокою 

ЦІллю людини не в стать, навіть у правному подружжі, але головною 

метою в служба Богові, прагнення до Нього, нашого Творця й нашоі 
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остаточної мети. Тому-т~ й св. апостол Павло радить подругам, щоб 

вони не дуже прив' яз увалися до того статевого життя: << Кажу це вам 
на вашу користь - не щоб накинути на вас петлю, але щоб ви гідно та 

ревно трималися Господа >> ( 1 R ор 7,35). 
Другою не менш важливою чеснотою подружжя є подружня вір

ність обох подругів. Господь Бог дав дуже строгий занон щодо того в 

Старому Завіті, тож ті, що переступили цю заповідь, підпадали карі 

смерти через каменування. Подружжя має велику вартість і вагу в очах 

самого Творця, тому Він хоче, щоб воно зіставалось святим і правед

ним, здоровим і богобоязливим, бо тільки з такого подружжя виходи

тимуть добрі й чесні діти. Ісус Христос підняв подружжя до гідности 

святої Тайни, вказуючи цим свою пошану до нього, а також те, що Він 

бажає, аби подруги зберігали його святим та чистим. Так бо навчає Хри

стос: <<Задля жорстокости ваших сердець Мойсей дозnолив вам відпу

скати ваших жінок; спочатку ж не бу~'Іо так. А я кажу вам: Хто відпу

снав свою жінку і ожениться з іншою, той чинить пере~'Іюб; і хто оже

ниться з розвідкою, чинить перелюб >> (Mm 19,8с). << Хіба ви не читали, 
що Творець від початку стnорив іх чоловіком і жінною, і мовив: Тому 

понине чоловік батька і матір і пристане до своєї жінки й будуть двоє 

одним тілом, так, що вони не будуть більше двоє, лиш одне тіло. Що, 

отже, Бог получив, людина хай не розлучає>> (Mm 19,4сс; див. 5,32; 
Лк 16,18; Мр 10,11). Святий Павло повторяє цю заповідь і поясняє: 

<< Одруженим же наказую не я а Господь: Жінка нехай не розлучається 
від свого чоловіка; коли ж розлучиться, нехай зостається незаміжня або 

нехай помириться з чоловіком, а чоловік нехай не відпускає жінки І >> 

(1 Rop 7 ,10с). 
Він дав цю заповідь християнам у тому часі, коли ізраїльтяни мали 

в звичаю розводитись зі своїми жінками й брати собі інших жінок, бо 

так дозволяв закон Мойсея. Питання між різними жидівськими шко

лами було не щодо розводу, але щодо причин розводу. Ісус Христос 

своїми словами справляє закон Божий, що його винривили жиди й при

вертає nодружжю його давню святість, яку надав йому Творець, і яку 

Він мав на гадці, коли поб.т~агословив перше подружжя Адама й Єви 

в раю. Тому й остерігає Христос жидів словами: <<Хіба ви не читали, 

що Творець від nочатку створив іх чо.т~овіком і жінкою, і мовив: Тому 

покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки й будуть двоє 

одним тілом, так що вони не будуть більше двоє, лиш одне тіло. Що, 

отже, Бог получив, людина хай не розлучає>> (Mm 19,4сс). А тепер глянь
те, що людина зробила з тою святою інституцією? Вона потягла іі через 

болото й грязь гріхів. Тепер подружжя вже не в святою інституцією, 

що іі намітив Творець, але, згідно з поглядами деяких людей, в <<пере-
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старілим забобоном)>. Тепер молоді люди живуть без Божого благосло

вення, неначе ті бездомні пси. Як довго можуть себе вносити, так довго 

живуть разом, але коли вже мають себе досить, коли вже пересичені 

тією статевою любов'ю, тоді розходяться й nристають до інших. Ба що 

більше, є такі подружжя, які сходяться рааом, міняються своїми жін

ками й так у своєму середовищі мають ан осини отверто. Вони запевню

ють, що такі звичаї сприяють нерозривності їхніх подруж. Справа є 

однак не в тому, що є такі авироднілі подружжя, але в тому, що тепер 

люди чимраз то частіше схваляють такий неморальний спосіб життя 

й самі наслідують його. Оця статева свобода прийшла а державою під

тримунаним навчанням дітей про стать і статеве життя, воднораз же в 

поширюваним обмеженням дітей у подружжі. Проте, коли вже тепер 

немає небезпеки аайти в тяжу, тоді каже такий мужчина чи жінка, що 

воно зашкодить так час до часу << СІючити собі в гречку? )) Воно навіть 
сприяє єдності подруж. Таке статеве звиродніння спричинило те, що 

вже немає стриму статевим збоченням. Гомосенсуаліам, лєабііам, садизм, 

статеві морди поширюються аі аастрашаючою швидкістю по цілому краю 

й немає ім кінця. Раніше абоченці вважали, що вони хворі люди, а те

nер вони парадуються по вулицях, домагаються рівноправности, приа

нання Цернвою й бажають собі такі подружжя привнати правними. От 

наприк~"lад, у Каліфорнії вони вже навіть мають свою uласну церкву 

й свого власного пароха. 

Таке розгнуадане статеве життя приносить аі собою багато інших 

JІИХ, як розводи, різні nротизачаттєві засоби, аборти, а ва ними негайно 

йде й Божа нара - прерізні венеричні хвороби. Тому, що немає ще ви

димої страшної кари Божої аа такі зловжиття, люди гадають, що така 

розгнувдана мораль ще не є дуже великим гріхом. Але вже навіть ста

тистика показує, що те ал о потягає аа собою брак потомства, так що 

Сполучені Держави Америки стануть незабаром країною старих людей. 

Зараа наприклад, є коло півтора мільйона стериліаованих мужчин, та 

й ноло вісімсот тисяч жінок. Около дев 'ять мільйонів жінок приймає 

nілючі проти запліднення, а крім того більш ніж півмільйона абортів 

виконано за один рік. Виходить, що Господь не потребує карати люд

ство атомною чи водневою бомбою, бо люди самі себе винищать таким 

звироднілим життям. Тому привадумаймось над тим, що робимо, сха

менімось ще поки час, та й привернімо святість і подружню чистоту на

шим подружжям. Звернімо наші очі на ідеал християнського подруж

жя, на Святу Родину й просім Господа Бога, щоб помагав нам прова

дити святе подружнє життя. Бо тільки таким чином спасемо себе самих, 

та й наших дітей, навчаючи іх ян треба жити, щоб осягнути мету на

шого життя, яку намітив для нас сам Господь і Творець. 
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НІХТО НЕ МОЖЕ ЗМІНИТИ ЗАДУМІВ БОЖИХ 

(Перша неділя по Різдві - Mm 2,13-23) 

Сьогодні свята Євангелія навчає нас одної й то дуже важної прав

ди, а саме, що ніхто ані ніщо не є в спромозі змінити чи анищити устій

нених задумів Божих. Він завжди осягає те, що намірлє й лише неро

зумна людина буде намагатись робити що-небудь проти Його волі. Та

ною людиною, що намагалася знівечити Божі пляни був цар Ірод. По

чувши від трьох мудерців про зорю новонародженого Месії, царя ізра

ільсь:кого, та й довідавшись від жидівських первосвящеників і :книжни

:ків про місце народження Ісуса, рішився вбити Його і цим запевнити 
собі царство Ізраїльське. Очікуючи нетерпеливо повороту мудреців, які 

мали йому точно роз:казати, де народивел Цар Юдейський, в своїй уяві 

Ірод насолоджувавсл вже гадками, як то він уб'є новонароджене дитя 

й запевнить собі безжурне посідання царсь:кого трону. Але пляни Божі 

йдуть своїм руслом. Ангел Господній являється в сні мудрецям і каже 

ім <<не завертати до Ірода, тож вони пустились іншою дорогою в свій 

край>> (Мт 2,12). Ангел рівночасно остерігає опікуна Христового св. 

Йосифа, кажучи йому у сні: <<Устань, візьми дитя й матір його і вті
кай в Єгипет, і перебудь там, поки тобі не скажу, бо Ірод шукає дитя, 

щоб його вбити>> (lJJm 2,13). Хоч який хитрий і підступний був Ірод, то 

його пллн ужити мудреців до вбивства Ісуса, не здійснився. Господь по

мішав його пляни та й спричинив його упадок. Така проста осторога 

св. Йосифові, щоби вті:кав у Єгипет і не повертався назад, знівечила 
складні пллни царя, й не дозволила перевести іх у життя. Втомлений 

довгим очікуванням на мудреців, цар зрозумів, що вони вже не повер

нуться до нього, тому дуже лютувався. Але розваживши трохи, успо

:коівся думаючи, що ще не все втрачено. Очевидно, що справа з убит

тлм майбутнього царя була трохи складнішою, одна:к не була немож

ливою. Вистачало вбити всіх хлоплт від двох літ вдолину. Тому дає 

nриказ своїм слугам іти до Вифлеєму й убити <<в Вифлеємі й по всій 

його окрузі всіх дітей, що мали менше ніж два роки, згідно з часом, що 

пильно вивідав був від мудреців>> (Mm 2,16). Хоч він сподіяв страш
ний злочин, вбиваючи невинних дітей, проте не осяr'нув своєї цілі, бо 

Ісус безпечно втік до Єгипту. 

Подібно трапллється а усіма тими людьми, що намагаються аніве

чити пллни Бога. Пригадаймо собі, наприклад, такі факти з жидівської 

історіі. Первосвященики, книжни:ки й фарисеї рішили вбити Христа, 

знищити Його навчання та й учнів. Вони дійсно вбили Божого Сина, 
але тІльки тому, що так від віків постановив був небесний Отець. Його 
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смерть стала відкупленням людського роду від неволі гріха й вщ влади 

диявола. Вони переслідували перших християн, навіть убили св. перво

мученика Стефана і св. апостола Якова, першого Єрусалимського єпи

скопа. Однак тими переслідуваннями вони не знищили науни Христо

вої, ні Його Церкви, але навпаки, допомогли іі поши:ритисл по цілому 
тодішньому знаному світі. Зрозумівши, що вони не зможуть поширю

вати <<благої вісті>>- в Палестинській Землі, апостоли залишили Святу 

Землю й розійшлися по всьому світі, приносячи радісну вістку про спа

сіння, яке появилось для всіх людей. Серед поган апостоли знайшли 

дуже схильні серця, які з радістю принимали їхні слова й піддавалися 

без спротиву Заповідям Божим. Отже Юдеї сил:куючися знищити віру 

Христову, лише допомогли ій поширитися по світі. Подібно й погани 

переконались про могутність Божого слова і про незнищимість Його 
задумів. Три сторіччя намагались вони спиняти слово Боже; не пере

бирали в засобах, тисячами вбивали учнів Христових. Хто тільки визна

вав Христа своїм Богом, того віддавали на муки й смерть, аж під кі

нець мусіли признати своє безсилля супроти християнства. Замість зни

щити віру Христову, зробити ій :кінець, вони знищили самих себе, своіх 

божків і свою поганську мораль. Ба навіть і в їхній могутній імперії 

настала зміна. Рим, столиця й остоя поганства, стала столицею христи

янсь:кого світу. І важно нам доводиться збагнути той змаг Христової 

церкви з поганством, бо, з одного боку, боролась могутня, держава з 

най:кращою тодішньою армією, з досконалим урядом, багатствами, що 

плили до скарбу держави з цілого знаного тоді світу. А з другого боку, 

переважно невільни:ки, без зброї, без майна, які навіть не належали 

самим собі. Вони не боролись, не противились насиллю, але добровільно 

йшли на му:ки й на смерть за Христа й за Його віру. Незважаючи одна:к 
на ту позірну неміч, Церква перемогла й на ній най:краще сповняються 

слова іі основника Христа, що іх звернув Він до свого апостола Павла: 

<< Досить тобі моєї благодаті, сила бо моя виявляється в безсиллі >>- (2 Rop 
12,9). І додає вже сам апостол: <<Отож я краще буду радо хвалитися 

моїми немочами, щоб у мені перебувала сила Христова>>- (2 Rop 12,9). 
Ми зараз живемо в подібних часах. Безбожний комунізм із своєю 

матеріяліетичною філософією силкується знищити ре.ТІіrію й викоріни·rи 

віру в Христа з сердець добрих і віруючих людей. Декому здається, 

що він уже навіть осягнув цю свою ціль, бо знищив Церкву :католицьну 

в межах ССРР, а православну церкву зробив своєю невільницею, яка 

схваляє всі потягнення червоних панів. Та нремлівські пани все ще не 

задоволені своїми оснгами вдома, вони пропагують свої безбожницькі 

ідеі поза межами своіх держав і вживають наївну американську молодь 

як пророків і носіїв своіх ідей тут, у Сполучених Державах. Вони по-
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ширюють наркотики:, а. з ними свої ідеі; наповнюють незрячі уми мо

лоді кличами про вільну любов, про ненависть до існуючої влади й про 

конечність революції, щоб привести їхній лад, а з ним і їхній << рай>> 
тут, в Америці. Намагаються переконати молодь, що поступ і встановлен

ня ідеального устрою вимагає від них іти до тієї мети навіть по трупах 

їхніх батьків, тому що вони противляться поступові. Вони назадники 

й неспроможні прийняти тих чудових большеницьких ідей, які запев

няють людям спокій, добробут і щасливе життя, .як ось воно плпве в 

найбільшій і найкращій демократії, в Совєтському Союзі. Безкритична 

молодь, що не спроможна зрозуміти хитрости, підступу й фальшу дияво

ла, перенимається тими диявольськими: ідеями, демонструє проти: свого 

уряду. Борячись проти ведення війни, вони роблять те саме, проти чого 

боряться, піднладають бомби, вбивають людей, нищать людське, кри

вавою працею здобуте майно, силкуються знищити кожного, хто думає 

інакше, .як іх навчили; та й це все неначе на сміх, роблять в ім'я лю

бови й миру. Той сам давній диявол, батько ложі, діє й теnер за допо

могою комунізму, щоби знищити Царство Христа й знову взяти в свої, 

людською кров'ю сплямлені руки владу над світом. Виглядає, що Го

сподь Бог нічого не робить, щоби противитись тим лиходійним силам, 

що безустанку працюють по всім-усюдам. Здається, що церква Хри

стова вже упадає, вже немає сили далі боротись, бо навіть іі власні діти 

звернулись проти неі. Ії священики, монахи й монахині, поважне число 
вірних рішилось перейти на сторону нечистої сили, щоб, .як вони ка

жуть, боротись проти назадницького проводу Христової Церкви. Те все, 

що протягом тих двох тисяч років Церква Христова голосила вони від

кидають як забобон, назадиицтво і неправду. Та й ми, будучи свідками 

того всього, не хочемо вірити нашим власним очам і лише дивуємось .як 

довго Церква ще зможе встоятись тому безустанному напорові дияволь

ських сил? 

Нам однак не треба журитись, ані боятись; ми знаєl\ю з запевнен

ня самого Божого Сина, що Церква є незнищима. І то не лише людські 

сили нічого не зможуть ій вдіяти, але навіть ціле пекло не зможе їй ні

чого пошкодити. Бо так каже Христос: <<Тож заявляю тобі, що ти Петро 

(скеля) й що я на цій скелі збудую мою Церкву, й що пекельні сили її 

не подолають >> (Mm 16,18). Чим дужче вороги Хрис'Га трудяться, чим 
більше вони силкуються пошкодити Церкві, тим ближчий і певніший 

їхній упадок. Подібно .як у часи Христа, Сатана, бачивши Його скато

ваного, безсило висячого на хресті, думав, що вже осягнув свою мету, 

адобув перемогу. Однак сталося щось цілковито протилежне, .якраз ця 

його поаірна перемога, а Христове найбільше безсилля, стало пораз

кою диявола й Христовою перемогою. Подібно станеться й а ворогами 
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Церкви Христової. Чим певнішою здаватиметься ім їхня перемога, тим 

ближчою буде їхня поразка, погуба. Ніхто не може перемогти Бога Твор

ця! Він бо всемогутній і може зробити те, що тільки захоче. Rаже псаль

мопівець про Бога таке: << Наш Господь у небі, зробив усе, що тільки 
захотів>> (Пс 113,В.З). Ніщо, ніяка сила не може опертися всемогутності 

Бога- Творця. Цю силу одержав Христос у час свого воскресіння, бо 

каже: <<Дана мені всяка влада на небі й на землі ... знайте, що я з вами 
по всяк час; аж до кінця віку>> (Mm 28,18.20). Спаситель свідомий того, 
що ті, які будуть вірними Йому, матимуть багато клопотів, нещасть і 
трудів воюючи проти зла у світі. Він однак потішає своіх учнів і запев

няє іх про їхню остаточну перемогу, коли зостануться Йому вірними: 
<<У світі страждатимете. Та бадьортесяІ .Н бо подолав світ>> (Йо 16,33). 

СВЯТО ІМЕНУВАННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

(Новий Рік- Лк, 2,20сс. 40-52; 6,17-23) 

Сьогодні святкуємо празник іменування Господа нашого Ісуса, що 

було получене з обрядом обрізання. Це був давний жидівський звичай, 

що зачався з їхнім патріярхом Авраамом і був ознакою приналежності 

до вибраного народу. Він відповідав нашій св. Тайні Хрищення, бо 

лк у ньому дитя діставало ім' я й тим обрядом ставало членом жидів

сьJюго народу, так у нашій тайні Хрищення дитя дістає ім'я, воднораз 

же стає членом організації, основаної Спасителем, тобто Церкви святої. 

Як жидівський обряд робив новонароджене дитя членом вибраного на

роду, що був під особливтою опікою Бога- 6гови, так і св. Тайна Хри

щення робить дитя прибраною дитиною Божою, що стається предме

том особлившої любови й опіки небесного Отця. Про це ширше гово

рить св. апостол Павло: <<Чи ж ви не знаєте, що ми всі, які в Христа 

Ісуса охристились, у смерть Його охристились? Ми поховані з Ним че
рез хрищення на смерть, щоб ЯR Христос воскрес із мертвих славою 

Отця, і ми теж жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подо

бою його смерти, то будемо й подобою Його воскресіння>> (Р.м, 6,3сс). 
Тісно зв'язаний з цим обрядом був також обряд очищення матері 

після породів, який відповідає нашому введеню матері після хрищення. 

Проте після обрізання хлопяти, що мало місце вісім днів по народженні, 

наступали обряди жертвування первородного в святині й обряд очи

щення матері. Тому й принесла Пречиста свого сина до святині, щ?б 

його символічно жертвувати небесному Отцеві й викупити, виплачуючи 

за нього 5 сиклів до скарбони святині. Сама ж виконала обряд очищен-
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ня, жертвуючи притом-у-дві горлиці, тому що не була багатою. Тих п'ят~ 

сиклів було авичайною оплатою викупу, на аrадку того, що Господь 

вахоронив первородних жидівських у Єгипті, коли вигубив усіх перво

родних дітей єгиптян. Тим робом первородні належали до Бога, тобто 

мали бути прианачені на Його службу. Та коли батьки не бажали собі 
давати іх на службу в святині, викупляли іх. Той сам обряд виконано 

а Ісусом Христом, однак Його жертвування не було лише символічним, 
але правдивим. Хоч і батьки :заплатили належних 5 сиклів, вони не :звіль
нили Спасителя від жертви, що її від Нього жадав небесний Отець; вони 

лише відклали цю жертву на пізніше. Тридцять і три роки пізніше Ісус 

приніс себе в жертву небесному Отцеві на горі Голготі; віддав остан

ню каплю своєї пресвятої крови на хресті, щоб нас вирятувати від страш

них пекельних мук. Цим своїм символічним жертвуванням у святині, 

Христос признав, що Його обов'язком є служити Богові, так що два
надцять літ піаніше, Він авертає увагу на те своїй Пречистій Матері 

й святому опікунові Йосифові, коли вони шукали аа ним у поворотній 
дорозі а Єрусалиму домів. Повернувшись до Єрусалиму й аа ставши Його 
в оточеІШі фарисеїв та книжників, що буJІИ досвідченими в Святому Пи

сьмі, та й дивувались Його надавичайній мудрості й анаІШі св. Письма, 
мати а докором ввернулась до Спасителя словами: << Сину, чому це ти 

так аробив нам? Ось батько твій і я тебе шукали!)> (Лх; 2,48). Чого ж 
ви мене шукали? )> - спокійно відповів Ісус; << Хиба ви не анали, що 

мені треба ааниматись справами мого Отця?)> (Л1і. 2,49). Так-то серйозно 
брав на себе обов'язок Христос, що йоrо прийнявся тим обрядом симво

лічного жертвування в святині. Rоби ми також та.R поважно брали собі 

до серця ті всі обов'язки, яких приймаємося в Тайні Хрищення, коли 

устами наших хрестних батьків обіцяємо Богові відректися диявола та 

його служби, та й вірувати в Христа й служити Йому одному! 

Свята Тайна Хрищення є торжественним складенням присяги вір

ности Богові й Його організації св. Церкві, що її складає дитина Божа 
своєму Батькові, а новопоставлений член церкви своїй Церкві. Перед 

прийняттям тієї Тайни, принимаючий або сам, коли дорослий, або ж 

устами своіх хрестних батьків, коли немовля, вирінається тричі дияво

ла, його слуг і його служби, та й тричі прирінає вірити в Христа й слу

жити Йому. До чого ця обітниця аобов'яаує людину? Як :знаємо, що 
диявол і служба йому представляє цілий оцей грішний світ із усіма його 

роакошами, rрішними пожадаІШями й тими проступками й алочинами, 

що іх люди скоюють своїм грішним життям. Тому-то й перед Хрищен

ням кожний а нас вирінається того князя цього світу, диявола й усякої 

спільности а ним, - тобто служби йому. А під службою розуміється 

грішне життя, шукання аадоволеІШя rрішних пристрастей і протиаакон-
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них утіх, які противляться законові Божому чи церковному. Коротко 

сказавши, служба дияволові протиставиться службі Богові, до якої 

кожний з нас призначений вже від зачаття свого існування. Тим Бо

жим призначенням, що його в нашому зачатті Творець поклав у наше 

серце, тобто бажанням безконечного доброго Бога, якого ніякі туземні, 

скінчені й проминаючі добра не можуть задоволити, а тільки один-одино

кий Бог, Господь призначує нас на свою службу. До того Він має право, 

бо Він нас з нічого сотворив, при житті постійно утримує, співпрацює 

з кожним об'явом нашого життя й дбає про все, що нам у цьому житті 

потрібно. Й цю службу Богові впсназує навчання Rатехизму такими 
словами: <<Ми сотворелі на те, щоб Бога пізнавати, Його полюбити, 
Йому служити й цією службою заслужити собі вічну нагороду в небі>>. 
В обряді Тайни Хрищення ми повторюємо це зобов'язання й урочисто 

обіцяємо, що вірно будемо сповняти той обов'язок, щоби стати добрими 

членами Церкви, та й Божими законними дітьми. Якже однак приза

думаємось над нашим минулим життям, то з засоромленням мусимо 

признати, що ми ледве чи дотримали тієї врочистої обітниці, даної Бо

гові при хрищенні. Таке саме врочисте приречення складаємо Богові 

кожного разу у Тайні Сповіді, тобто, що вже не будемо більше грішити, 

але що вірно будемо дотримуватися Його заповідей. Та чи воно пома
гає? Де там І Скоро ми відійдемо від сповідальниці, вже знову грішимо 

й замість іти за Христом, йдемо за Його противни:ком, дияволом; тому 
що служба йому легша, бо пособляє нашим пристрастям і злим схиль

ностям. Ми навіть не думавмо про те, що відмовллючись служити Бо

гові, ми стаємо зрадниками, бо робимо те, чого зарінались не робити. 

Навіть не звертаємо уваги, що в той спосіб наражуємо себе на страшну 

небезпеку попасти в вогняну безодню на-віки. Відвертаючись від Бога 

Творця, ми залишаємо рівночасно й нашу остаточну мету, яка одинока 

може повністю задонолити наше за безконечним добром, тобто за Богом, 

шукаюче серце. А коли Його залишаємо за нашого земного життя, то 
не можемо мати надії, що Його зможемо осягнути після смерти. 

Розваживши це, гляньмо так на дванадцятилітнього Христа, який 

звертає увагу своїм батькам: <<Чи ж ви не знали, що мені треба зани

матись справами мого Отця?>> (Лк 2,49). Пригадаймо собі мету нашого 
існування тут на землі. Подумаймо тільки Всемогутній Бог сотворив 

нас з нічого й поставив тут, на землі. Він підтримує це наше існування 

на кожну хвилину й без Його Божої підтримки ми обернулися б у ні~о. 
Він співдіє з кожним нашим рухом, словом, гадкою й бажанням, стара

ється про все, що нам до цього земного життя потрібне. Це все, що нам 

конечне до нашого тілесного й духового життя, це Його Божі ласки, 
якими нас безустанку обсипає. Та Він не тільки наш початок і причина, 
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Він воднораз є й нашоЙ) метою. Він сотворив нас, бо хотів з нами поді

литись своїм Божим життям і своїм безмежним щастям, та й до того 

щастя нас уже при сотворенні призначив. Дорогою до осягнення того 

щастя є служба Йому, нашому Богові й найвищому Панові. Тієї служби 
Йому не потрібно, бо Він і без нас був від віків щасливий, але хоче Він, 
щоб ми Йому служили, задля нас самих, задля нашого власного безмеж
ного щастя. Бо служба Йому- це наше безустаннє прямування до на
шої остаточної мети. Та й якщо ми тут за нашого туземиого життя не 

будемо прямувати до Нього, то яким чином зможемо осягнути Його пі
сля смерти? 

Дивіться, як дуже Він хоче, щоб ми спаслися! 1\оли людина задля 

свого нерозуму зійшла з тієї дороги до Бога первородним rріхом, Він, 

щоб рятувати іі, не вагається ліслати свого єдинородноrо Сина Ісуса 

Христа й каже Йому своїми муками й смертю відкупити людський рід, 
поставити його знову на дорогу правди. Про ту Божу любов до нас, до 

людей свідчить Його уJrюблений апостол св. Іван словами: << Так бо Бог 
полюбив світ, що Сина своrо єдинородного дав, щоб кожний, хто вірує 

в ньоrо не погиб, але щоб мав життя вічне>) (Йо 3,16). Тож поводьмося 
тан, ян ми обіцяли Йому в Тайні Хрищення, тобто віруймо в Нього і 
в Його єдинородного Сина й нашоrо Спасителя Ісуса Христа. Та віруймо 
не тільки словами, але ділами, тобто поводьмося так як Він нас навчив 

не тільки своїми словами, але й прикладом цілого своrо туземиого життя. 

Тан бо навчає нас Слово Боже - Ісус Христос: << Хто вірує в нього (Ісу

са Христа - Божого Сина) не буде осуджений, - хто ж не вірує, -
той уже осуджений, бо не увірував в ім'я Єдинородного Сина Божого >> 

(Йо 3,18). 

ПОІ\АЙТЕСЯ, БО НАБЛИЗИЛОСЬ ЦАРСТВО БОЖЕ 
(Неділя перед Богоявлінням - Водохрищами - Мр 1,1-8) 

Господь, небесний Батько, щоб приготувати людство до приходу 

свого Єдинородноrо Сина, післав перед ним, Його предтечу, святоrо 
Івана Хрестителя. Про це вже сотні літ заздалегідь сповіщав пророк 

Ісая словами: ... написано в про ро на Ісаї: << Ось я по~илаю мого послан
ця перед тобою, який приготує тобі дорогу>) (Мр 1,2). Часи св. Івана 
Христителя, що випередив Спасителя не цілий рік, були дуже важними, 

непривітними часами. Народ уже зневірювався, тан довго очікуючи Бо

гом обіцяне спасіння, забував поволі в чому те спасіння мало поляrати 

й, виrадавши спасіння таке, як йому підходило, змінив свою rадку й 

про Спасителя. Замість очікувати Божоrо Терплячого Слугу, який жерт-
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вуватиме себе аа спасіння грішних людей, як це проповідували nророк 

Ісая й псальмопівець цар Давид, вигадав та й вимріяв собі його як пе

реможного царя, який знищить усіх ворогів вибраного народу, підіб'є 

іх під в.ладу Ізраїля, та й зробить іх панами над цілим світом. Тому-то 

народ не дуже й слухав проповіді св. Івана Христителя, бо він не го

лосив ім те, що вони хотіли слухати. Він бо голосив каяття, відкинен

ня гріхів, поворот до Бога; а вони бажали собі nочути про nеремож

ного Месію, месника їхніх :кривд, та й вождя, що nриверне царство Із

раїля в давній його славі й могутності. Тож і не диво, що голос Хри

стителя був дійсно голосом << вопіющого во nустині! >> Були однак такі, 
що слухали його, були це люди вбогі, що навіть не сподівалися великої 

аміни у своїй долі без огляду на те, хто б то nрийняв владу в землі Ізра

їльській - жиди чи римляни. Були митарі, тобто збирачі nодатків і 

митних оплат, були найбільш зненавидженими людьми, тому жиди вва

жали іх не лише гріІІПІиками, але й арадниками свого народу, бо збира

ючи податки, вони спомагали ворогів-римлян. Так то вони, публичні 

грішниці й жидівські жовніри, що служили в римській армії, ян допо

міжні відділи, приходили до Івана Христителя. На них усіх дивилися 

жиди, а передусім пануючі кляси як архиєреі, фарисеї й книжники, не

наче на шумовиння, яке не було гідне, щоб іх нааивано Ізраїльтянами. 

Вони-то слухали наук св. Йоава, каялись своіх гріхів, принимали Йоа
нове хрищення як знак готовости амінити дотеперішнє життя і цим при

готовлялися до приходу Месії, який уже був близько. Ісус характе

ризує цих ка.янників як таких, що показались гідними Його спасіння: 
<<Направду кажу вам, що митарі й блудниці випереджують вас у Бо

жому Царстві. Прийшов бо був Йоан дорогою правди, та ви не пові
рили йому; митарі й блудниці повірили йому, а ви, бачивши те, навіть 

потім не розкаялись, щоб повірити йому>> (Mm 21 ,31с). 
Не дуже амінилось відношення народу в наших часах. Голос святі-

шого Отця, еписнопів і священиків здається кличуть тепер також наче б 

у пустині. Лише мала горстка людей адається с~'Іухає. Велика більшість 

християн так пристала до цього земного життя, до гріховного вживан

ня земних дібр і задоволення своіх пристрастей, що не мають і часу йти 

до церкви послухати чого вона навчає. Деякі з тих, що ще приходять 

та й слухають, сміються й кепнують собі з осторог служителів церков

них, коли ті вакликають іх зійти s дороги гріха й ступити на стежку 
Божих Заповідей. Вони кажуть, що таке навчання вже перестаріле, 

що давні заповіді й мораль уже не обов'язують модерної людини. Мо

дерна людина має не тільки право, але й обов'язок жити, як ій подоба

ється й уживати всіх засобів, які запевняють ій як найбільшу розкіш 

- вдоволення. Те все, що Церква Христова, спираючись на навчання 
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Бого-Чоловіна, вважала з,.ом-гріхом, теперішні учені, проповідники, а 

то й деякі католицькі священики вважають перестарілим і недійсним. 

Згідно з їхньою гадкою Отці Цернви, церновні письменники:, а то й папи 

не зрозуміли науки Христової й тому поробили: різні обмеження, та й 

навчали, що їхн6 переступлення - це вже гріх. На гадку тих модер

них учителів, Бог, що в Богом любови, не міг заборонювати людям ужи

вати туземиого життя, розноші. Тому зараз настав час, щоб усе старе 

змінити й зачати нову мораль, та й сперти її не на право-заповіді, як 

було передтим, але на любов. Очевидно, любов вони розуміють не так 

як її Христос розумів і навчав, але беруть під увагу тільки ту грубу, 

низьку, змислову любов-задоволення статевих по жадань. Тому й нав

чають, що подружжя, це вже перестаріла установа, що обмежув вільні 

зносини між людь~и, вони бо повинні мати цілнови:ту свободу любити 

кожного, хто тільни їм подобавться. Не можна зв'язувати двов людей 

на ціле життя, бо це неприродне. Подружжя, і то нерозривне, в якраз 

причиною таного велиного числа розводів, бо по якомусь часі подруги 

стають знуджені собою. Таке безвідповідальне життя не сприяв вихо

ванню дітей, тому вони уникають їх за допомогою всяких можливих 

засобів, чи то запобігаючи заплідненню, а в випадну тяжі просто зігнан

ням плоду. Вистачить лише глянути на теперішню молодь, що з міш

ком на плечах блунав безцільно по дорогах з міста до міста, щоб по

бачити наслідки такої модерної науки, філософії й поступової реліrіі. 

Молодь неначе які покидьни суспільства живе тим проповідуваним << віль
ним життям>> серед загальної розпусти, гомосексуалізму, лвзбіізму, за

дурманюючи собі голови наркотиками; поширюючи між собою вене

ричні хвороби, взавмно себе вимордовуючи. Ось наслідки нової застосо

ваної до модерного життя реліrії. 

Де ж вихід з цього важкого положення? Хто може нам його тепер 

принести? Спасіння, ян колись у часах св. Івана Христителя й Христа 

Спасителя, кривться в тих самих словах: <<Кайтесь, бо наблизилось 

царство небесне!>> (Mm 3,2). Кайтесь своїх гріхів, зрозумійте й приз
найте, що ви робили: зло, заверніть з дороги:, що веде до загибелі, та 

й <<Приготуйте дорогу Господеві, вирівнюйте Його стежки>> (Mm 3,3). 
Зрозум:іймо добре оцю правду, що Христос Спаситель своїми терпін

иями й смертю на хресті ще не поставив нас у небі, не' зробив людьми 
досконалими:. Він лише адобув нам можливість, дав засоби звільни

тись від гріхів, з влади диявола, щоб стати дітьми Божими. Він вислу

жив нам по тр ібні ласки в свого небесного Отця й їх залишив нам у сво ій 

організації, в Церкві святій. Ті засоби, тобто Божа наука й Святі Тайни, 

6 спроможні піднести нас з багна гріхів і лихих схильностей. Тих Тайн 

6 усіх сім, а передусім св. Тайна Хрищення, Сповіді й Пресв. Євхари-
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стіі. Тільки вщ нас самих залежить, чи будемо чистими й праведними, 

чи ні, коли рішимосн уживати цих засобів спасіння. Rоли однак ми від

мовимося іх приймати і далі будемо жити неморальним життям як досі, 

тоді ми безумовно пропадемо, незважаючи на всі зусилля Божого Сина 

й самого Бога Отця. Дуже глибоко навчає про це св. Августин, кажучи: 

<< Чоловіче, Господь Бог, який сотворив тебе без тебе, спасти тебе без 
тебе не може!>> Це значить: якщо ми не бажаємо співдіяти з Божими 

ласками, не хочемо приймати Його засобів спасіння, тоді все даремне, 
ми не осягнемо мети, до якої нас Творець призначив. 

Ба що більше, коли ми вже зрозуміли посланництво Христа, коли 

пізнали Його науку, і все, що Він зробив для нашого спасіння, а саме, 
щоб визволити нас від неволі гріхів, а ми вперто противимось і не прий

маємось каяття, щоби ступити на дорогу, яка веде до Бога, тоді ми самі 

накликувмо на свою голову страшну Божу кару. Ось послухайте, що 

про це кажеться в листі до Євреїв: <<Бо коли ми, одержавши повне піз

нання правди, грішимо добровільно, то вже немає жертви за гріхи, але 

страшне очікування суду й палаючий вогонь помсти, який має пожерти 

противників>> (Євр 10,26с). Нено кажеться, що Бог зробив усе для на

шого спасіння. Він поклаn усі наші провини на свого Сина, щоб ми могли 

очиститися. Тому, коли ми не зважаючи на це все, не хочемо користати 

з заслуг Христа, нам не зостається нічого іншого як важна кара Божа. 

А що до цього то св. Дух знову попереджає нас словами: <<Бо ми зна

ємо того, хто говорив: До мене належить відплата, я відплачу!>> І ще: 

<< Господь судитиме св ій народ. Страшно є впасти в руки Бога живого >> 
(Євр 10,30с). Тому розважмо добре, та й призадумаймось над Божим 

закликом до покаяння, щоб ми, станувши на дорогу правди й спасін

ня, уникнули Божої, справедливо караючої правиці. 

МИЛОСЕРДНИЙ ГОСПОДЬ ЗАВЖДИ БЛИЗЬКО, 
ЩОБ ПОМОГТИ НА:М У БІДІ 

(Двадцять дев'ята Неділя Після Зіслання Св. Духа- Лк, 17,12-19) 

Сьогоднішня св. Євангелія розказує нам про те, як то наш Божест

венний Спаситель оздоровляє десятьох прокажених. Проказа - це одна 

з найстрашніших хворіб, бо ціле тіло людське поволі розкладається, 

відпадає від костей і людина серед великих терпінь, як фізичних так 

і духових, помалу нидів і врешті-решт умирає. Таких-то десять прока

жених зустрінув Христос Господь у дорозі до Єрусалиму. На голос іх

ньої просьби: <<Ісусе - Наставнику, змилосердися над нами!>> (Лк, 
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17, 13). Ісус не чекає, але wегайно здійснює їхню просьбу словами: << Ідіть 

і пок аж іть ся священикам >> (Л 1і: 17,14) . Бо в тих часах тільки священики 
мали владу вирішити що людина здорова, тобто звільнена від прокази, 

та й може повернутись назад до родини й до життя в спільноті, або інак

ше: може знову зажити життям, від якого була виключена, як довго 

хворіла тією страшною хворобою. 

Rоли ми тан слухаємо про те чудо й про інші чуда нашого Спаси

теля, нам деколи заздрісно буває, що ми не жили в часах Христа й не 

могли бути близько Нього, подивляти Його чуда і слухати Його Божої 
науки. Бо тодішнім людям було так легко прийти до Нього, просити 

про що-небудь, очевидно, про щось, що було конечним до життя, як 

у тому випадку, про здоров' я й В ін негайно сповияв просьби тодішних 

людей. Ми ж не маємо до кого звернутися. Дуже часто в нещастю, в біді 

нам важко анайти таку особу, яка б співчувала а нами, та й хотіла нам 

в який-небудь спосіб помогти. Дуже часто в хворобі, незважаючи на 

доскона.тrих лікарів, прегарні шпиталі, добірну обс.тrугу і добірні .тrіки, 

нам не можна добитись оадоров.тrення, бо навіть найширше знання і 

наймодерніші заходи не можуть вилікувати а багатьох хворіб. А зате 

в часах Ісуса не було такої хвороби, ні такого випадку, в якому Він 

своїм Божим словом не міг оздоровити недужого. 3 цього виходить, 

що ми дійсно маємо рацію, коли заздримо тим людям, яні жили в ча

сах Христа. Але загляньмо до Святого Письма, щоб переконатися, чи 

ми дійсно можемо заздрити людям тодішних часів? В .тrисті до Євреїв 

кажеться таке: << Ісус Христос той сам учера, сьогодні й повік>> (Єер 

13,8). Що воно значить? Значить те, що Христос Спаситель не зміня
ється. Той сам Ісус Христос, який жив дві тисячі років тому, який пе

реходив Палестинську землю, проповідував і помагав усім тим, що звер

тались до Нього про допомогу, живе й у наших часах. Це правда, що 

ми Його зараз не бачимо серед нас, як тодішні люди, бо Він тепер си
дить на престолі по правиці небесного Отця. Але мимо Його чуйних ух 
не проходить ані один звук нашої просьби; навіть найтихіший шепіт 

доходить до Нього. Він бачить усе, що а нами діється й так само як тоді 
коли жив на землі, Він завжди готовий поспішити а помічю. Прославле

ний тепер Бог-Отцем, Він та.н само всемогутній, як був аа свого тузем

иого життя й подібно як тоді, нема нічого таного, чого Він не міг би для 

нас зробити. Немає такої хвороби серед нас, яка б негайно не уступила 

перед велінням Його Божого голосу, ані такої небезпеки чи такої біди, 
яким Він своєю всесильною правицею не міг би вийти а допомогою. 

Rоли ж воно так є, скажете, то чому В ін не помагає нам у нашому 

горю, в нашій біді? Бо скільки то разів у недузі ми кликали до Нього 

серед важких болів, скільки то разів у біді, чи нещасті ми звертались 
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до Нього про поміч і все даремно, Він нам ніяк не поміг. Нам уже й важ

ко вірити, що Він живий, та й що знає, як нам тут важко доводиться 

жити. Або може Він і не всемогутній, як про це запевняє нас святе письмо: 

<< Наш Бог на небі, усе, що захотів, він створив>> (Ле 115,3). Або сам Ісус 
запевняє нас про Божу всемогутність словами: << Ісус глянув на них 
пильно й каже: << У людей це неможливо, але не в Бога; у Бога бо все 
можливо>> (lJf~ 10,27). То що ж воно таке, спитаєте здивовані, що в на
шому житті ми не можемо знайти ні одного чуда, які так часто діялись 

у часах Спасителя. Важко, здається, відповісти нам на це питання, але 

відповідь напевно мусить бути, бож вона виразно виходить з запевнен

ня Св. Письма. На багатьох місцях кажеться: <<Просіть і дасться вам, 

шукайте й знайдете; стукайте й відчинять вам. Кожний бо, хто про

сить одержує; хто шуІ{ає знаходить; хто стунає, тому відчинять>> (Mm 
7,7с; Л'Jі, 11,9). Або на іншому місці: <<І все, чого просите в молитві з 
вірою, одержите>> (Mm 21,22; га. Mm 18,19; Йо 14,13.14; 16,23). Та не 
лише ми нарікаємо, що Господь не вислухує нас, бо навіть у часах апо

столів, тобто тоді, коли Господь творив різні чуда, були люди, які не 

одержували того, про що Бога просили, як це виходить зі слів св. апо

стола Якова: << Ви просите й не одержуєте, бо але просите, щоб розтра
тити те, що одержали на ваші втіхи>> (Як. 4,3). Так само й а нами; дуже 
часто Господь не дає нам того, про що просимо, бо ми іноді просимо про 

те, що не тільки не помогло б нам осягнути нашої найважнішої мети 

в цьому житті, але навпаки перешнаджало б у її осягненні. Тому ні

чого дивного, що Господь не дає нам іі, бо ми, неначе ті нерозумні діти, 

просимо про те, що могло б нам пошкодити. 

Інші анову кажуть: То чому Господь не помагає нам у хворобі, коли 

ми серед великих болів просимо Його, щоб нас від них звільнив і при
вернув до здоров'я, як це Ісус робив у часах свого перебування тут, 

на аемлі? Відповіддю на це запитання, що це тайна Божого провидін

ня, яке вкладає на наші плечі оцей хрест і хоче, щоб ми його терпеливо 

несли, подібно ЯІ{ це Він сам робив, несучи свій важкий хрест на Гол

готу. Бо тільки в той спосіб станемо Його учнями: << Коли хтось хоче 
бути моїм учнем, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде 

аа мною>> (Mm 16,24; Мр 8,34). Або, може, терпіння є справедливою 

карою Божою аа наші гріхи, яких ми допустились у житті. Та й: Господь 
Бог хоче нас терпінням повчити, що нам треба конечно підкоритися 

Його Божій волі й сповняти Його заповіді. Заповіді Божі, дані нам не 
тільки на те, щоб захоронити й спасти наші душі, але також і для добра 

нашого тіла. Й переступлення заповідей, потягає аа собою відповідну 
кару. Тому нема чого дивуватись, коли ми не хочемо слухати Божих 

аапові;::(ей, мусимо зерпіти, бо з кожним гріхом є злучене терпіння, по-
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дібно ян кожна рожа маЄесвоі колючки. Але й у цьому випадку Господь 

готовий нам помогти, ян тільки побачить, що ми вже маємо научку та 

зрозуміли, що сповнювання Божої волі тут, на землі, має вже свою на

городу, тобто благословення Боже. 

Отже не зважаючи на наш минулий досвід, нам треба бути певними, 

що Спаситель не тільки може, але й хоче нам помогти. Він, тому що є 

правдивий Бог, мусить бути також і самою правдою й не може нас у 

помилку вводити своїми запевненнями й словами. Тож Він мусить до

держати того, що нам обіцяв. А Він на багатьох місцях Святого Письма 

запевняє нас про свою поміч, ноли проситимемо Його: << Направду кажу 
вам: :Коли двоє 8 вас агодиться на землі просити, щоб там не було, воно 

буде дано ім моїм Отцем небесним>> (Mm 18,19). << І все, що просите в 

ім'я моє, те вчиню, щоб Отець у Сині прославився. Вчиню, коли будь 

що проситимете в ім'я мов>> (Йо 14,13с). Тут, очевидно, Спаситель ста
вить вимогу, яну мусимо сповнити, коли хочемо що-небудь від Нього 

прийняти: << :Коли ж ви в мені перебуватимете й мої слова у вас перебу
ватимуть, - просіте тоді, чого лише забажаєте і воно здійсниться для 

вас>> (Йо 15,7). Це значить, що нам треба жити таким життям, яІюго 
Він нас навчив, наслідуючи Його життя, а тоді будемо могти просити 
про що-небудь, і Він нам нічого не відмовить. Очевидно, треба просити 

а вірою: << І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите>> (Mm 
21,22; Мр 11,24). А щоб підкреслити свою готовість лоспішити нам із 

помічю, Спаситель порівнює людських батьків, що є грішними й недо

сконалими людьми, з безмежно досконалим Богом, кажучи: <<Тож коли 

ви, будучи злими, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оснільки біль

ше Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які Його просять >> (Мт 7 ,11). 
Та й у цьому випадку мусить бути певний порядок у речах, про які про

симо Господа. Але коли ми будемо з'єднані з Ним, як Він цього вима

гає, то й проситимемо Його про все згідно 8 Його волею, ян. цього нав
чив нас Христос словами: <<Отець же ваш небесний знає, що вам усе 

це потрібне. Шукайте перше Царство Боже і його справедливість, а 

все те вам докладеться>> (Mm 6,32). Це значить, нам треба перш аа все 
просити про те, що є потрібне для спасіння нашої душі й осягнення оста

точної мети, а про тілесні потреби подбає сам Господь. Бо Він краще 

ніж ми самі знає, чого нам потрібно. 
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ВДЯЧНІСТЬ ДУЖЕ ВАЖЛИВА ЛЮДСЬКА ЧЕСНОТА 

(Двадцять дев'ята Неділя Після Зіслання Св. Духа - Лк. 17 ,12-19} 

В дорозі до Єрусюшму, переходячи між Самарією й Галилеєю, зу

стріло Ісуса десять пронажених, саме як Він входив в одне сі~"'Іьце. Як 

нам уже відомо, в тих часах на перший знак тієї страшної хвороби, про

кажених негайно викидали не тільки з іхньої хати, але також з міста 

чи села, де вони перебуваJІИ. Ім не можна було стикатися близько ні 
з членами родини, ні з приятелями чи знайомими; мусіли жити поза 

людськими оселями по печерах чи гробах. Св. Євангелія згадує, що 

десять прокажених стояли й здалеку кликали: <<Господи Йсусе, зми
лосердись над нами!>> (Лк. 17,12}. Чому, спитаєте, здалеку? Тому, що 
закон забороняв ім наближатись до здорових людей, і таких людей вони 

вже здалеку остерігали словами: << Нечистий>>, щоби здорові часом че
рез дотик не заразились тією страшною, в ті часи невиліковною, хворо

бою. Життя тих нещасних людей було дійсно важке. Жили вони по пе

черах і гробах, як ті звірята, здалеку від людей, живились відпадками, 

що іх люди винидали. А янщо мали добрих рідних, тоді у всьому були 

здані на їхню поміч. Вони були позбавлені вигід теплої хати, що захо

роняла б іх перед холодом чи непогодою. Не могли ніян утішатись по

другами, дітьми чи рідними. Тан осамітнені, приглядалися собі, ян та 

страшна хвороба точила їхнє тіло .й ян воно nомалу відпадало від костей. 

Рани не гоїлись, але щораз то більше ятрились, аж дони не знищили 

цілого тіла, спричинюючи повільну й дуже болючу смерть. Тому й не 

диво, що вони, побачивши Сnасителя, про яного напевно добре знали, 

що в нього сила чудес лінує всяну хворобу, навипередки иликали, про

сячи про оздоровлення. А Ісус, як звичайно, змилосердився над ними 

й наже: <<Йдіть і покажіться священикам>> (.Пк. 17,14). В дорозі до свя
тині nони побачили, що поздоровіли, тобто, що проказа зникла. Але 

зпоміж десятьох один тільни, і то Самарянин, повернувся до Іоуса, щоб 

подянувати йому за оздоровлення. Інші швидно побігли до священиків, 

щоб від них дістати потнердження іхнього очищення і злучитися з їх

німи ріднпми. Бачивши його одинокого й до того самарянина, що був 

радШе ворогом жидівсь1юго народу, розчарований і засумований Ісус 
питає його: << Чи не десять очистилось? А де ж тих дев 'ять? Не знай
шовся між ними, щоб повернутись, Богові воздати хвалу ніхто інший, 
крім цього чужинця>> (Лк 17 ,17с}. 

Слухаючи цієї події, ми певно дивуємось, ю' можуть бути .пюди 

такі невдячні? Ян вони можуть забути, чи не пам'ятають про те, що 

за такі великі добродійства годиться nодякувати Сnасителеві. Головно 
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за тане оздоровлшmя й •изволення іх з такого нещасного по.ІІоження. 

Спаситель бо не тільки привернув іх до здоров'я, але дав ім можливість 

повернутися назад до суспільства, яке іх викинуло. Вернутися знову 

до родини, яка вже навіть утратила надію на їхнє виздоровлеШІя й по

ворот до дому. Він дав ім спромогу повернутися до їхнього давнього 

життя, заняття, до родиШІого життя й жити не як ті звірята, але як ро

зумні істоти на лоні родини. Ми маємо причину дивуватись їхній невід

повідній поведінці й осуджуємо іх, що вони виявились невдячними людь

ми; не вуміли оцінити великого добродійства, яке вробив їм Ісус. Але 

коли ми так призадумаємось над нашим життям 1 нашою власною пове

дінкою, то пізнаємо, що ми не багато кращі від тих дев' ятьох. Ми також 

дуже часто забуваємо дякувати Спасителеві за Його безмірні дари ласк. 
Подумаймо лише, чи вдячні ми Богові за наше життя, і то не лише ва 

життя тіла, але передусім за надприроднє життя душі? Чи дякуємо ми 

Богові за те, що Він своєю життєдайною силою перевів нас з неіснуван

ня до існування? Чи вдячні ми за те, що своєю творчою силою підтримує 

нас кожної миті при житті й існуванні? За те, що дає нам сиромогу ба

чити, чути, говорити, розуміти ... ? 
Чи вдячні ми Йому ва те, що Він сотnорив ДJІЯ нас оцей прегарний 

всесвіт з усім тим, що нам необхідне до життя й то не якого-небудь, але 

вигідного життя? Чи вдячні ми Йому за наше здоров'я, за поживу, оде
жу пристановище, в якому живемо? Чи дякуємо ми Йому за це в на
ших молитвах? Чи відчуваємо потребу бути Йому вдячними за ту працю, 
яку ми вараз маємо, ва наші родини й за дітей, якими Він нас обдару

вав та й за ті всі добродійства, що іх маємо від Нього з самого ж початку 

нашого існуваШІя? Або ми радше невдоволені з того всього, тільки тому, 

що сусід, який живе побіч нас, мається краще, тобто має гарнішу хату, 

новіше й дорожче авто, гарнішу домашню обстановку? Або може ми 

незадоволені, що ми менше заробляємо як він? Чи може тому, що наші 

діти не такі гарні вдалися як його, або може не такі здібні, а є лише 

звичайними здоровими дітьми? Дехто незадоволений з того, що не може 

дозволити собі піти на феріі до яких-там виставних курортів, а то на

віть за кордон, як їхній сусід позволяє собі щороку? Чи ці всі речі спри

чинюють те, що ми не почуваємось до вдячності Богові за всі Його добро
дійства? Чи ще досі не можемо зрозуміти тієї правди, Що ніхто не може 

бути досконало щасливий тут на землі? Та й що оте повне щастя вмо

жемо осягнуги тільки після смерти, і лише тоді, 1юли будемо гідними 

осягнути нашу мету -- Бога - в Його безконечному щасті? 
А тепер розгляньмо наше надприроднє життя, тобто життя ласки 

в нашій душі. Чи ми щасливі на згадку, що наш небесний Батько хоче 

мати нас за своіх власних дітей, адоптує нас і робить нас братами свого 
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єдинородного Сина? Чи тішимося, роздумуючи над тією правдою, якою 

аахоплюєсь св. апостол Павло, пишучи: <<Сам цей Дух (Божий) свід

чить разом з нашим духом, що ми діти Божі; а коли діти, то й спадко

ємці Божі - співспадкоємці Христа, якщо ми з ним разом стражда

вмо, щоби разом з ним і прославитись>> (Рим 8,16). Чи вдячні ми на
шому небесному Отцеві зате, що Він бачивши нас у неволі гріха, визво

лив нас із неі та з-під влади Сатани та й що це зробив, посилаючи на 

землю свого єдинородного Сина, бо ми самі ніяк не могли визволитися 

з тієї неволі. Призадумаймось над тим таїнством, що відвічний Бог хо

тів, щоб Його Син став подібним до нас, прийняв нашу людську при
роду та щоб жив серед нас тут на землі, як найнижчий слуга, як про 

це свідч:ить сам Його Син словамп: << Бо й Син Чоловічий прийшов не 
нате, щоб йому служили, але щоб послужити й віддати своє життя як 

викуп за багатьох>> (Мр 10,45). Тан, Він єдинородний Божий Син, від
дав себе на розп'яття тільки на те, щоб нас визволити від пронази грі

хів, які зробили нас негідними ЗЛJRИ з небесним Отцем, нашою оста

точною метою! Наші гріхи виключили нас від злуки з Богом, подібно 

як та страшна хвороба - проказа виключала людей від родинного жит

тя, від життя в спільноті. Так само наші гріхи виключили нас від ща

стя неба, співжиття з небесними духами - ангелами, а передусім від 

злуки з Богом, який одинокий може наділити нас вічним щастям, задо

волити наше ніколи ненаситне серце. Дійсно багато в речей, за які ми 

повинні бути вдячні Богові. Та ми ніколи про це не думаємо. Ми прини

маємо це все неначе б воно нам належалося, неначе б то ми мали якесь 

уроджене право на них. 

Або подумаймо ще, чи вдячні ми Творцеві за ту Його Божу орга
нізацію, що нею є Церква свята, яка має в собі семираменне джерело 

спасіння - Св. Тайни Христові? Якими вона очищує, оживляє, оздо

ровлює, покріплює й привертав нашій душі життя? Чи ми з вдячності 

до Бога й за Його ласки беремо участь у Богослужбах, а передусім у 
тій бею~ровній Жертві, в якій Його Син приноситься Отцеві за наші 
гріхи й провини? Чи ми являємось щонеді.lJі й свята в Його Божому 
домі; щоб дякувати Йому за ті всі добра? Чи оцінюємо ми належно святі 

Тайни як Хрищення, яким ми ста"вмо членами Його організації, а водно
раз же й членами містичного тіла Його Божого Сина? Чи дякуємо за 
Тайну Миропомазання, в якій Св. Дух сходить на нас і вчиню; наші 

тіла святинею, мешканням Пресвятої Тройці? Чи ми вдячні Спасити

леві за те, що в Тайні Покаяння можемо не тільки оздоровити нашу 

душу, але навіть привернути ій надприродне життя, втрачене через 

важкий гріх, якого ми допустились? А що вже сказати про Пресвяту 

Тайну Євхаристії в нній Христос - Син предвічного Бога приходить 
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до нас під видами хліба.й вина, щоби злучитися з нами й, у той спосіб, 

приготовляти нас на свій другий прихід під кінець світу, на страшний 

судІ Rоли так добре це розміркуємо, мусимо признати, що є богато при

чин, задля яких ми повинні бути вдячними Богові. AJie, на жаль, ми 
рідко коли й думаємо про це. Тому зачинаймо якнайшвидше дякувати 

за ті всі добродійства, щоб Ісус не сумував з нашої причини й не нарі

кав, що ми не знаємо, як дякувати Йому за всі добродійства, якими нас 
обсипає. Тому дякуймо Спасителеві, знаючи, що Його любов до нас при
вела нас на цей світ, удержує нас у ньому й хоче, щоб ми прийшли до 

Нього й злучившися з ним у небі - зажили вічним, безмежно щасли

вим життям. 

ВУЗЬКА ЦЯ ДОРОГА, ЩО ВЕДЕ ДО НЕБА 

(Тридцята Неділя після Зіслання Св. Духа - Лк 18,18-27) 

Вволивши волю матерів, які просили благословення в Ісуса для 

їхніх дітей, Спаситель винористав цю нагоду, щоби вказати людям, 

якими вони мусять стати, якщо бажають увійти в Царство Небесне. 

Звертаючись до своїх апостолів, що не допускали матерів і їхніх дітей 

до втомленого навчанням Ісуса, та й до людей, що доВІЮJІа стояли, каже 

Ісус: <<Пустіть дітей, нехай ідуть до мене; не бороніть їм; до таких бо 

належить Царство Боже. Направду кажу вам: Хто не прийме Царства 

Божого як дитина, той не ввійде до нього>> (Лк 18,16). Ця подія дала, 
здається, нагоду молодому й багатому юнанові завдати Спаситилеві пи

тання, яке являється без сумніву на устах багатьох JІюдей, хоч, може 

не завжди на устах молоді, а саме: << Учителю добрий, що мені робити, 
щоб успаДІ~увати життя вічне?>> (Лп, 18,18). Спитаймо так само себе: 

чи в нас на устах буJю це питання, як ми ще були молодими? Питання 

таке важливе, яке людям, а головно молодим, мало ноли спадає на гадку, 

бо вони завяті питаннями про стать, про засоби проти запдіднення, про 

зігнання плоду, не мають часу замислитися над такими серйозними і, 

на їхню думку, перестарілими питаннями. Вони не усвідомдюють того, 

що наше життя тут на землі, це не час на забави, ю! грішні пустощі, 

але радше серйозне приготування до майбутнього вічного життя. Мож

ливо, що вони й не вірять у позагробове життя, або може собі його й 

не бажають, тому що не очікують нагороди за своє туземне життя, та 

й страхаються кари за нього? 

Відповідь Спасителя проста: << Коли хочеш увійти в життя >>, відка
зує Ісус, <<додержуй заповіді >> (Mm 19,17). А Іюли той запевнив Ісуса, 
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що він це все робить від своєі ранньоі молодості, що напевно було прав

дою, бо як :каже св. Євангелія: << Ісус поглянувши на нього, вподобав 
собі його>> (Мр 10,21) й каже: <<Якщо хочеш бути досконалим, піди, 
продай що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі; потім приходь 

і йди за мною>> (Mm 19,21; Лк, 18,21). <<Почувши це той дуже засму
тився, бо був дуже багатий>> (Лк, 18,23; Mm 19,22). Ця подія дає нагоду 
Христові вказати своім учням, яка велика небезпека :криється в за ве

ликому людському прив'язанні до цих :земних дібр: << Направду кажу 
вам: Трудно багатому ввійти в небесне Царство. Іще :кажу вам: Легче 

верблюдові пройти черев вушко в голці, ніж багатому ввійти в Боже 

Царство>> (Mm 19,23с; Лк, 18,24с). 
Дивуватиметесь напевно, чому Ісус так катеІ'орично заявляє, що 

багатим людям майже неможливо осягнути вічне щастя. Щоби врозу

міти глибоку правду Христових слів привадумаймось над тією правдою, 

що вони овначають? Найперше треба вам :знати, що це не легка річ бути 

багатим чоловіком. Що правда, деякі люди легко стають багатими успад

:кувавши своі маєтки від батьків або від багатих свояків. Але у їхньому 

випадку не легко доводиться бути багатими. Достатня людина, головно 

в наших часах має дуже багато вайнять та й важко мусить працювати, 

щоб ті багатства при собі вберегти. Завжди мусить наглядати над тим, 

чи в його фабриках, :крамницях, чи по його хуторах, а то й кораблях 

усе гаразд? Чи його директори, урядовці й робітники справно викону

ють своі завдання, чи не обманюють його, марно ровтрачуючи його майно. 

Він мусить уважно слідкувати: за біржею, тобто ринком, і добре :знати, 

які << стоки >>, << бонди >> чи << mери >> продавати, а які :купувати, щоб не 
втратити великоічастини майна. Бо, я:к ми самі вже були свідками того, 

останніми роками фірми з великими мільйонами втратили все на біржі, 

бо деяні в тих вартісних паперів так несподівано пішли в долину, що 

поробили мільйонерів крайніми жебраками. 

Продуцент, тобто власник різних фабрик, мусить сам уважати й 

не вдаватись надто на управителів своіх фабрик, щоб його продукти 

були завжди першоі якості, інакше люди перестануть у нього купувати 

тай підуть собі до інших, тому що зараз є велике суперництво між фір

мами, щоб утримати своі продукти на базарах і виробити собі добре 

ім'я серед покупців. Тож і не диво, що, будучи так дуже занятим зем

ними до брами, багата людина не має часу зайнятися справами спасіння 

своєі душі. 1\рім того ще й оте зайняття побільшувати своі маєтки, на

громаджувати іх, змагатись із іншими людьми в тому напрямі, таке 

ваймаюче для деяких людей, таке цікаве, що вони, занурившись у них, 

забувають про всей світ. Вони відчувають велике задоволення, бачивши, 

як те все росте й побільшується, а воднораз же, як то з багатствами росте 
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їхній вплив, повага й моrутність між людьми. Н.оли ж, як бачимо, вже 

тій людині, що має готові багатства, так важко зайнятись чим-небудь 

іншим, бо її проглинуло так дуже старання й втіха на вид своіх маєт

ків, то що тепер сназати про тих початківців, які щойно взялися розбу

довувати свої посілости й побільшувати своє майно? Ім треба подвійно 
більше як тим уже загослодарованим багачам комбінувати, потрійно 

більше працювати, щоб не втратити, але радше збільшити свої земні 

добра. Крім того справи фінансові та й щастя, що йде разом з ними можна 

б порівняти до життя в джунГлі. У них немає жодного милосердя, ніхто 

нікого в них не жаліє, але кожний змагається за те, щоб побільшити 

своє майно й знищити, виелімінувати свого суперника. Гаслом там є: 

<< 3'їдж іншого, інакше він тебе з'їсть!>> Лише люди без жодних скру

пулів, лише дуже сильні й без сумління чи моралі є спроможні втри

матися при існуванні. Скоро вони трохи послабпуть або перестануть 

бути успішними, тоді іх негайно поглинуть інші. Отже не диnо, що лю

дина праведна, яка хоче жити згідно з Божим законом, не може змага

тися з тими, які не роблять собі нічого з занонів Божих чи JІюдських. 

Вони навіть не думають про те, що можна, а чого не можна; ім дуже 

легко доводиться обманювати, грабувати, красти, а то й мордувати тих, 

які стоять на дорозі до їхніх успіхів. Для них ціль освячує всякі, хоч 

би найбільш жорстокі чи найбільш погані й нелюдські засоби. Це перша 

причина, чому багатства є такою великою перешкодою для людини в 

осягненні Небесного Царства. 

Другою причиною, чому багатства для багатьох є нездоланою пе

решкодою до осягнення вічного щастя є те, що багатства приносять з 

собою могутність, силу, владу, що багатії вживають часто на свою ко

ристь. Багата людина не дозволить нікому знівечити своїх пл янів, го

ловно тоді, коли йдеться про побільшепня його майна чи поширення 

ринку збуту. Вона радше вб'є чи знищить того, хто стоіть на перешкоді 

в осягненні наміченої мети. Разом із багатствами на багатіїв спадає та

кож і прокліп багатьох людей, які задля них потратили свої маєтки, 

членів родини, а то й самі потерпіли на здоров'ї задля того нерівного 

змагу, щоб устоятися в суперництві та й не втратити свого майна. Це 

правда, справедливий Господь не дозволить ніколи, щоби зло паноши

лось на світі безкарно й дуже часто :карає тих багатіїв докорами совісти, 
хворобами тіла, нещастями в родині, втратою несправедливо загарба

ного майна. Але що може їх найгіршого стрінути, та:к це те, що Господь 

приготовллє для них після їхньої смерти. Для них ще за іхнього життя, 

розкривається пекло своєю вагненною безоднею. Так-то могутність, що 

їм дає їхнє багатство, є лише прокльоном для них, а не благословенням. 

Та ще одна небезпека чигає на багатіїв у їхньому туземиому житті. 
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Багатства дають багачам змогу жити розкішним, беюкурним і, очевидно, 

грішним життям. Багач, подібно як отой євангельський у Христовій 

притчі: <<Про Лазаря>) живе розкішним життям, дбає тільки про одне, 

щоб догодити всім забаганкам тіла. Уживаючи так розкішного життя, 

він не може звертати уваги на Божий занон, бо той забороняв би йому 

ноіти гріхи. А таке грішне життя вже само в собі веде тільки до заги

белі, до пекла. Тому й не диво, що Христос зі смутном заявляє: << Труд

но багатому ввійти в Царство Небесне>) (Mm 19,23). Трудно, бо він не 
має часу навіть над цим призадуматися, а крім того, занурившись у ті 

земні, грішні розкоші й не думає про ніщо іншого й тому ніяк не може 

від них відірватися. 

Щоб отже відвернути юнана від тієі небезпеки, Спаситель радить 

йому позбутись того всього, продаючи своє майно й роздаючи гроші 

бідним, бо в той спосіб запевнить собі небесну нагороду. Тан-то, зрива

ючи недо~"'Іадні зв'язки з майном, він найперше звільниться від бажан

ня його побільшувати, бо вже не буде що побільшувати. Віп тепер свій 

вільний час від зайнять, зв'язаних з маєтком, зможе вживати на те, 

щоб краще пізнавати Бога-Творця й свої обов'язки супроти Нього, ян 

сотворіннл, і таким чином, зможе Богові краще служити. Далі, позбув

шись багатства, він рівночасно позбувається тієі могутності й сили, 

що багатства дають, тим-то й можливости шІюдити іншим людям, що 

суперинчать з ним у набуванні тих земних дібр. Урешті ж, позбува

ючись маєтку, людина позбувасться з ним також можливости розніш

ного - грішного життя. А найважливійше є те, що він продаючи свої 

добра й роздаючи гроші бідним і нещасним людям, набуває собі добра 

в Отця небесного. В цьому ж бо запевняє нас Спаситель словами: << Як

що хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним і будеш 

мати скарб на небі>) (Мр 10,21; Mm 19,21; Лк, 18,22). А той снарб на 
небі є справжнім добром. Його ніхто не може втратити, ніхто його не 
може вкрасти, ніхто й ніщо його не може знищити, цього ж бо навчає 

нас Христос, нажучи: << Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хро

бацтво нівечить і де з~11одіі піднопуються й ВИІ-\радають. Збирайте со б і 

скарби на небі, де ні міль ні хробацтво не нівечить і де злодіі не підно

пуються й не винрадають >) (Mm 6,19с; Лк, 12,33). 
Людина зрікаючись багатства, позбувається одночасно й того чару, 

який вони мають на неі. Той чар дуже небезпечний, бо він спроможний 

так дуже впливати на людину, що вона забуде про своє сум""'Ііння, про 

душу та іі спасіння, про моральний занон. Багатство робить з неі не

вільника тих земних минущих речей. Той, хто зриває недоладні зв'язки 

з земними добрами задля небесної нагороди, якраз ними купує собі скарб 

на небі. Так ото його серце і всі його бажання звертаються в напрямі 
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неба, як каже Ісус: << Бо де твій скарб, там буде й твоє серце>> (Mm 6,21). 
Тож коли вже аа нашого життя тут, на землі, ми будемо старатися про 

небесні скарби, то там опинимось по залишенні цієї землі. Самоароау

міло, що людині не легко позбутися своіх земних дібр, свого майна, 

до якого так привикла і яке запевняє ій безжурне майбутнє як довго 

вона живе. Все-таки ця жертва стократно оплачується, бо аа ті земні 

добра ми набуваємо собі щось значно більше й ціІШіше, тобто благосло

вення Боже. Ми купуємо собі в Нього вічну нагороду, бо цим доказу

ємо Йому, що задля Нього ми готові позбутись таких ціннощів, якими 
є наше туаемне добро. 

БАГАТІЙ ЛЮДИНІ ВАЖНО СПАСТИСЯ 

(Тридцята Неділя після Зіслання Св. Духа - Лк 18,18-27) 

V сьогоднішній святій Євангелії Спаситель об'являє нам тверду 

правду, яку нам, здається, важко доводиться збагнути і на яку ми, зай

няті нашими щоденними турботами, не дуже-то й звертаємо увагу. << .Rк 
тяжко тим, що мають багатства>> каже Він <<увійти в Царство Боже! 

Легше пройти верблюдові крізь вушко голки, ніж багатому ввійти в 

Царство Боже>> (Лк 18,24с). Ця гірка правда так здивувала апостолів, 

що вони питають: <<Хто ж тоді може спастися?>> (Лк 18,26). Та Ісус не 
змінює, ані не перечить тієї правди, лише вказує на всемогутність Божу, 

яка навіть майже неможливі речі може здійснити: << V людей це немож
ливо -але не в Бога; у Бога бо все можливо>> (Мр 10,27; Лк 18,27). 

Призадумаймось тепер над цими словами Спасителя, щоб пізнати 

чому такий суворий васуд Ісус виносить на багачів, чому об'являє таку 

страшну правду про них? Причиною цього є те, що багачі переступа

ють одну а найважливіших заповідей Божих, а саме заповідь любови 

ближнього: << Любитимеш ближнього твого, як себе самого >> ( М m 22,38; 
Мр 12,31; Лк 10,27) . .Rк знаємо зі св. Письма, Господь, сотворюючи 

перших людей Адама й Єву, віддав ім усі сотворіння на те, щоб ті слу

жили ім аа пож.иву, одіж і пристановище: << Ось я даю вам усяку траву, 
ЩО розсіває насіння ПО всій землі, та ВСЯКе дерево, ЩО nрИНОСИТЬ ПЛОДИ 
а насіиням: вони будуть вам аа поживу>> (Бут 1,29). <<Пануйте над ри
бою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що руха

ється по землі>> (Бут 1,28). Так Господь Бог дав людині усі сотворін
ня, щоб були йому на пожиток. Він же сотворив і людей, тому хоче, 

щоб вони жили, тим-то бажає, щоб вони мали доступ до всіх дібр зем

них, які є потрібні, щоб утримати іх при житті. 3 цього виходить, що 
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ті всі люди, які мають досить, а чи й надмір цих вемних дібр, більше 

ніж ім самим до життя потрібно, не можуть ними ронпоряджатись само

вільно! Ні, вони, згідно з Божою волею, мають ділитись своїм добром 

з тими, що нічого не мають, з тими, що в біді та й потребують деяких 

матерілльних дібр, щоби зберегти своє життя. Тому-то Господь, наді

люючи багачів своїмидобрами-бо не обманюймо себе: все, що на землі 

чи у всесвіті, воно сотвореве Богом і воно є виключно Його - вимагав 
від них, щоб вони користувалися Його добрами згідно в Його волею, 
а не їхньою власною. Очевидно, Він не силув іх до цього, але хоче, щоб 

вони самі добровільно рішалися й зі своєї власної волі уділяли тим, 

що в біді, дещо із іхнього майна, щоб утримувати іх при житті. Тому 

й дає ім цю заповідь любови ближнього. Це значить, щоб багачі в ужи

ванні свого земного добра керувалися ~ТІюбов 'ю ближнього, а мірилом 

тієї любови до ближнього мав бути їхня власна особа. 

Ті земні добра мають однак якусь дивну силу над людьми. Вони 

якось так іх до себе притягають, що чим більше люди набувають і ма

ють матерілльних дібр, тим більше іх прагнуть мати. Вони бажають 

іх щораз то більше мати й, вдається, не мають міри в тому набуванні 

й побільшуванні їхніх матерілльних дібр. Деякі так любуються тим 

своїм майном, що не бажають ділитися з іншими людьми, але відмовлл

ють його своїм рідним, членам найближчої родини. Деякі навіть морять 

себе самих голодом, живуть просто у злиднях, щоб тільки не видавати 

грошей, не поменшувати того маєтку, який зібрали. Може й важко вам 

повірити, але чув л таке, що один багач так влюбився був у гроші, в 

нові т.зв. << ри:нські )>, яких за життя наскладав у скрині та щоб вони 
нікому не дісталися, перед смертю казав собі дати сметани й ті гроші 

разом зі сметаною в'їв, і тоді щойно спокійно помер. 

Роздумуючи над цим, нам деколи й вірити не хочеться, щоб лю

дина зробила собі бога в грошей й у той спосіб його почитала. Стати

стики по банках виказують тисячі ощадностей, які залишили різні люди, 

бо смерть не дозволила ім використати іх. Самі вони іх не вживали й 

не дозволили нікому іх уживати, так що тепер держава збагачується 

їхнім важко заробленим майном, бо в них не було серця, щоб принаймні 

в завіщанні залишити це майно своїм рідним, або якимсь іншим людям. 

Тож і не дивно, що Господь грозить страшною карою відкинення від 

себе, від свого щастя усім тим, які виявляються такими безсердечними, 

такими самолюбами, що не бажають помогти своїм ближнім у біді. Цим 

вони переступають Його Божу заповідь любови ближнього. 

Друга причина, чому багатства й гроші такі небезпечні, є та, що 

маєтки дуже часто йдуть разом з різними злочинами. Маєтки, гроші є 

звичайно тією причиною, .яна стоіть ва всякими збоченнями, злочинами, 
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утиском і всяким іншим ооом, що його так багато в модерних спільно

тах. Rоли: отак будемо шукати глибше, то побачимо, що в розповсю

дженні різних отрут, порнографії, газардних ігор, грабежів, злодійств, 

прямо чи не прямо, бере участь великий <<бизнес>>, маєтки. Спричинни

ками малих і велиних воєн є звичайно великі виробництва воєнного ма

теріялу, які, накопичи:вши: велике число всякого воєнного матеріялу, 

стараються це продати, тому всякими способами й штучками підбурю

ють народи до війни, щоб той матерія.ТІ з великим зарібком продати. 

А що в наслідок цього тисячі невинних людей поляже, мільйони вар

тісного майна пропаде, життя й споній багатьох мільонів людей піде 

з димом, це іх нічого не обходить. Вони оправдують себе тим, що осо

бисто ніного не вбивали. Вони тільки підбурювали людей; дали ім у 

руки вбивче знаряддя, поводилися добре, щоб іх хтось не вбив, зааее

нурували своє майно і на ньому не тільки нічого не втратили, але ще 

й варобили. Так ото вони користуються речами, які Бог сотворив лю

дині на пожиток, на те, щоб людей убивати, нищити, калічити, а їхнє 

майно пус:кати з димом. Це очевидно не було в задумах Божих, бо Го

сподь сотворив усе, щоб живити, зодягати: людей та й щоб вони могли 

собі будувати житла й так задовольняти свої життєві потреби. А ба

гачі вживають цих Божих сотворінь на те, щоб нпщити людей, їхнє майно, 

щоб коїти лихо й нещастя. Замість любови ближнього, якої домага

ється Творець, вони поширюють ненависть. Замість ділитись Божими 

добрами, вони поширюють обманство людей неначе якесь знаряддя, аби 

збільшувати свої маєтки. 

Вони зайняті роблепням грошей, побільшуванням свого майна, тож 

у них не лишається часу на щоне-будь інше. Ось що розказував один 

священик, даючи приклад, як далеко може по супутись неприродня жаж

да гроша. Одного разу, відвідуючи парафіян з нагоди благос.тювення 

домів на Богоявління, запитав свого парафіянина, чому він до церкви 

ніколи не приходить? А той у відповідь йому таке: << Хіба не бачите, 
отче, що в мене часу немає, мушу рахувати гроші >>. Дійсно в тому мо
менті мав він цілу нупу грошей на столі і іх рахував, складав на купи 

й перев'язував. Занурені так у те неморальне, злочинне життя, богачі 

не мають часу дбати про свої безсмертні душі. Та крім того, вони й не 

думають про майбутнє, вони стараються вживати оцього Земного життя; 

якщо не віддаються розпусті чи яким іншим злим схильностям, то хо

тіли б принаймні повік так перекладати й рахувати свої гроші. То що 

ж може робити Господь як не карати таних людей, яні марнують Його 
Божі дари, замість використовувати іх для добра загалу. 

Спаситель грозить ім, нажучи, що в день стоашного суду він зверне 

до них ці слова: << Ідіть від мене геть, прокляті, в огонь вічний, приго-
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тований дияволові й його ангелам, бо я голодував і ви не дали мені істи; 

мав спрагу й ви мене не напоїли; був подорожнім і ви мене не прийняли; 

нагим і ви: мене не зодягнули>> (Mm 25,41-43). Він ототожнює себе з тими 
ближніми, яким багачі відмовили своєї помочі, заявляючи: <<Направду 

кажу вам, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших - мені 

ви також того не зробили>> (Mm 25,45). 3 другогож боку вказує бога
чам, як ім треба використовувати своє майно: << Придбайте собі друзів 
мамоною неправою, щоб коли іі не стане, вас прийняли в намети вічні>> 
(Лк, 16,9). Це значить, уживайте майна, ділячись ним з нещасними, як 
довго живете, бо після смерти його а собою не заберете. Там з вами пі

дуть тільки добрі діла, те що ви доброго зробили для інших. Тож позбу

ваймося тієї нездорової жажди маєтку, щоб вона нас не завела до пе

кельного вогню. Уживаймо його, ломагаючи тим, що в потребі й так 

спасаймо наші душі. Таке використовування земних дібр є тим вушком 

у голці, яке поможе багачам протиснутись до Царства Небесного. 

ЧОМУ ХРИСТОС ХРИСТИВСЯ ВІД ЙОАНА В ЙОРДАНІ-РІЧЦІ? 

(Хрищення Христове і Богоявління - Mm 3,13-17) 

Сьогодні обходимо великий роковий празник, а саме Свято Бого

явління, тобто появи: Бога, чи радше появи Пресвятої Тройці й об'яв

лення того Божого Таїнства. Пресвята Тройця об'явила себе перший 

раз при хрищенні Ісуса Христа-:- Божого Сина. Про цю появу й об'яв

лення Тайни Пресвятої Тройці розказує св. Письмо ось як: << Охристив
шись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо й він 

побачив Духа Божого, який спускався мов голуб, і зійшов на нього. 
І ось голос пролунав з неба: << Це Син мій любий, що його я вподобав >> 
(Мт 3,16с). Розважмо однак дещо про причину появи: Пресвятої Тройці. 

Ісус Христос, заки ще почав свій лубличний виступ як Месія, великий 

учитель жидівського народу, прийшов до св. Йоана Христителя, свого 
предтечі, який, перебуваючи в поблизу річки Йордану, проповідував 
покаяння всім, що хотіли його слухати; а тих, які визнавали свої про

гріхи й на знак наяття й готовості завериутн з дороги гріха, христив 

у Йордані. Вони то, признаючи свою гріховність, входили в річку Йор
дан, св. Йоан поливав їхні голови водою і так він іх христив. Це хри
щення не було нічим іншим, як признанням до гріхів і висловом ба

жання відректися гріховного життя, щоб приготуватись до приходу 

Месії й спасіння, що той мав зі своїм приходом принести. 

Щоби знищити людські гріхи, Ісус Христос мусів іх найперше взяти 
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на себе, тому-то й прийmоjJ до Йоана, щоб він Його охристив. Очевидно, 
що Ісус Спаситель, Бог-чоловік, правдивий Бог не мав і не міг мати 

жодного гріху, тож не міг призпаватись Йоановим хрищенням до грі
ховності. Оте хрищення мало однак бути символічним знаком солідар

ности Спасителя в людською гріховною природою. А щоб у нашому імені 

надолужити небесному Отцеві ва наші прогріхи, Христос прийняв на 

себе всі гріхи людства, щоб пізніше, знищуючи свою людську природу 

на хресті, разом в нею знищити все, що було гріховного на ній як пред

ставниці гріховного людського роду. Отже Христове хрищення є не 

лише симво~ТІом, але також правдивим прийняттям людських провин, 

щоб іх пізніше :знищити й увільнити людство від гріховного ярма. 3 того 
часу всі, що при помочі Тайни Хрищення єднаються в Христом, який 

умер на те, щоби знищити наші гріхи й воскреснути до нового життя, 

звільняються від гріхів, умираючи з Христом відносно гріхів. Цього 

навчає нас св. апостол Павло, кажучи: <<Бо якщо ми з'єднані з ним по

добою його смерти, то будемо й подобою воскресіння. Бо ми :знаємо, 

що старий наш чоловік став розп'ятий в ним, щоб знищилось оце грі

ховне тіло, щоб нам вже більше не служити гріхові, бо хто вмер, той 

звільнився від гріха >> (Рим 6,5сс). Це виходить ясно зі слів св. Павла, 
а саме, що в Тайні Хрищення ми вмираємо в Христом, це :значить, що 

наша душа, сплямлена первородним гріхом і нашими особистими грі

хами, вмирає в цій Тайні для гріха. Ії оживляє Христос своїм славним 
воскресінням, тому в нашій душі вже не може бути жодного гріха. В 

Тайні Хрищення старий гріховний чоловік умирає для гріха, щоб від

так, прийнявши цю св. Тайну цародитися новим, безгрішним, що стає 

дитиною Божою, спадкоємцем Його Небесного Царства. І св. Павло 
далі пояснює цей факт ось як: << Ми поховані з ним через хрищення на 
смерть, щоб, як Христос воскрес ів мертвих славою Отця, так і ми увій

шли в нове життя>> (Рим 6,4). Те <<нове життя>> -це наша відроджена 
душа, яку привела до життя Божа освячуюча ласка, яку ми прийняли 

в Тайні Хрищення. Про це душевне відродження говорить Ісус у своїй 

розмові з Нікодимом, пояснюючи: <<Направду, направду кажу тобі: 

Rоли хтось не вродиться в висоти, не бачити йому Божого Царства>> 

(Йо 3,3). І далі поясняє, що це відродження має місце в Тайні Хрищен
ня: << Направду направду кажу тобі: Rоли хтось не врЬдиться в води 

й Духа, не зможе ввійти в Царство Боже>> (Йо 3,5). 
Самозрозуміло, що св. Тайна Хрищення є одною з найбільших ласк, 

яку небесний Отець дав нам для спасіння наших душ. В ній ми, гріш

ники, стаємо :законними дітьми Божими, всі наші гріхи :змиваються й 

пропадають, наче б іх ніколи й не було, і ми звільнюємось від влади 

диявола. Чому? Бо якраз те, що підкорнло нас його владі, що віддавало 
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в його руни -- первородпий гріх -- усувається цілковито. Так як для 

нас хрищення є найбільшою ласкою й щастям, так Христове хрищення 

було найбільшим упокоренням. Він бо, будучи Богом живим, найсвя

тішою істотою, бере на себе не тільки нашу людську недосконалу при

роду у своєму воплоченні, але сходячи в води річки Йордану й прини
маючи хрищення від Йоана, приймає на свою природу всі наші гріхи. 
Нам це важко якось унаочнити, щоб всесвятий Бог, який ненавидить 

одну-єдину річ -- гріх, упокорюється без міри й бере ті всі наші про

вини на себе. Можна собі уявити обридження Христа Спасителя, коли 

приймав на себе всі плюгавства наші, всі образи людські, нанесені Його 
Божому Отцеві, всі переступи Божої волі в Його Божих Заповідях. 
Але задля нашого спасіння, Христос, який був послушний небесному 

Отцеві аж до смерти на хресті, бере тепер на себе чужі гріхи, всі гріхи 

людства. Св. апостол Павло васвідчує цей факт ось як: <<Подобою явив

шись як людина, він понивив себе, ставши слухняним аж до смерти, 

смерти ж -- хресної>> (Фил 2,8). Спаситель прийняв на себе наші гріхи, 
що є нічим іншим як бунтом людей проти Нього, - нашим відкинеп

ням Його найвищої влади над нами. Ми допускаючись гріха, відмовля
ємо послуху Богові. Ми, що цілковито залежимо від Нього під кожним 

оглядом, явно заявляємо Йому, що не хочемо вже більш Його слухати. 
Rажемо, що нам наша власна воля є багато важливіша ніж Його свята 
воля і Його заповіді. Тож не диво, що Христос Спаситель, беручи на 
себе наші гріхи, самовільну й богохульну деклярацію незалежности 

від Бога й союзу в Його відвічним ворогом дияволом, мусів безмежно 
терпіти. Він не тільки був упокорений тим, що прийняв до своєї Божої 

природи недосконалу природу людську, але в хрищенні прийняв ще 

до тієї природи й проголошення бунту проти своєї власної волі. Ось тут 

той великий парадокс! Всесвятий Бог, законодатель найвищий бере на 

себе природу сотвор іння та в нею гр іх, що є висловом спротиву, виявом: 

бунту людини супроти свого Бога й Творця. 

Тому й не диво, що миJшм було в очах Отця небесного це безмежне 

впокорення Його єдинородного Сина. Тому й заявляє св. Павло: <<Бог 
його вивищив і дав йому ім' я, що понад усяке ім' я, щоб перед іменем 

Ісуса всяке ко.ліно прик.лони~~ось на небі, на землі й під землею, і щоб 

усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця>> 

(Фил 2,9сс). Як у нагороду ва Христову смерть на хресті небесний Отець 

привів Його знову до життя слави в Його ведичньому воскресінні, і 
згодом, даючи Йому всяку владу над цілою вселешюю: << Дана мені всяка 
влада на небі й на вемлі >> (Mm 28,18), ваяв.ляє Спаситель апостолам 

перед своїм вознесінням. Так ото ва Його безмежне пониження в час 
хрищення в річці Йордані нагороджує Ісуса небесний Отець тим, що 
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Пресвята Тройця появлюrrься й заявляє, що оця людина - Христос, 

хоч і понижується, беручи на себе гріхи людства, як представник оцього 

гр ішного людського роду, є воднораз єдинородним Сином небесного 

Отця. Його Він безмежно любить, та й послав Його на зо:млю, щоби люди 
підкорились Йому і, підкорившись, мали життя вічне. Бо хто повірує 
в Нього і послухається Його, спасеться, ян про це запевняє нас Христос: 
<<Бо не послав Бог Сина в світ, щоб засудити світ, а~'Іе щоб ним світ спа

сти:. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, -той уже 

засуджений, бо не увірував у ім'я Єдинородного Сина Божого (Йо 3,17с). 
Тож схилімо наші голови перед Спасителем нашим Ісусом Христом! 

Поклонімось Йому ян нашому Творцеві не тільки нашого тілесного жит
тя, але й нашого надприродного життя! Він бо своєю покорою й своїми 

страстям:и й смертю :знищив гріх, поєднав нас з небесним Отцем і при

вернув нам спадкоємство Боже в Його небесному Царстві. 

ДОРОГА ДО НЕБА- ЦЕ ДОРОГА ДОСКОНАЛОСТИ, ЧЕСНОТ 

(Трьох Святителів - Mm 5,14-19) 

Церква свята обходить сьогодні празник трьох великих східних 

Отців а саме: Василія Велиниго, Григорія Богослова й Івана 3олотоусто

го. Вони відзначалися найперше святістю життя, а відтак своїми пи

саннями й організаційним хистом. Св. Василій, наприклад, зорганізу

вав монаше життя. 3аки постали монастирі, ті, що хотіли посвятитися 

цілковито на службу Богові, йшли на пустиню й там жили так званим 

життям схимника. Св. Василій Великий, бачивши недоліки тю-юго жит

тя, перший зорганізував монастир, де ченці живуть життям відданим 

на службу Богові, але живуть гуртом і назвав його Чином св. Василія 

Великого, чи як тепер називаємо тих монахів Отцями Василіянами. 

Григорій Богослов відзначався глибоким богословським знанням, тобто 

знанням правд Божих, і те своG знання передав да:~ьшим поколінням 

за посередництвом багатьох писань. Під кінець св. Іван 3олотоустий, 

названий так задля своіх чудових проповідей і писань, л:кі навіть у на

ших часах є насолодою читачів а огляду на глибокі думки, мистецтво 

вислову й доцільні порівнаннл, що просто, але дуже г:Либокоумно ви
яснюють Божі правди. 

Вони, як уже :згадано, стали великими Отцями передусім задля 

свого богобоязливого життя. Найважливішою справою в житті кож

ного вчителя, без огляду на те, де він учився чи студіював, є те ян він 

:знає свій предмет, інакше учні чи студенти зразу ж пізнають браки його 

:знання й не навчаться від нього нічого, бо не будуть йому довіряти. 
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Багато важливішим є знання духового життя в тих людей, що вважа

ються аа вчителів надприродного життя. Бо вони мусять не тільки знати 

теорію духового життя, але передусім, я:к його переводити в життя, 

тобто я:к тим життям у дійсності жити. Тому вони найперше мусять самі 

жити тим життям, а щойно тоді й інших навчати. Інакше їхнє навчан

ня духового життя не матиме того знання достосування всіх законів 

й аскетичних приписів до дійсного життя, так що воно не буде досить 

переконливе й притягаюче. ІЦось подібного спостерігаємо в житті й 

навчанні Ісуса Христа, який не тільки навчав, але й сам ЖІІВ найниж

чим духовим життям. Тому й не диво, що Його с.аухачі негайно відчули 
різницю між Його навчанням, і навчанням фарисеїв та :книжників. Вони 

<<дивувались його навчанню, бо навчав він іх як повновладний, а не 

як книжники>> (Мр 1 ,22). Ісус у своіх проповідих не грався словами, 

але навчав людей тих правд, що іх знав від Отця небесного і те, що зго

дом, уже як чоловік тут на землі виконував протягом усього свого жит

тя. << Направду, направду :кажу тобі: Ми говоримо про те, що знаємо, 

а свідчимо про те, що бачили>>- (Йо 3,11). Тому-то така важлива для нас 
річ піанати й аглибити навчання Ісуса Христа. Кожний а нас, відпо

відно до свого світсь:кого знання, повинен знати також і правди віри. 

Ми бо вивчавмо правди про світ, щоб могти жити, і то легким, вигідним 

життям. Подібно та:кож ми повинні якнайнраще вивчати правди вічні, 

нашої віри, щоб пізнати дороги, якими аможемо легко й безпечно дійти 

до спасіння. Тим бі~•ьше, що майже всі ми дорослі є воднораз учите~1ями 

духового життя молоді й дітей. Передусім батьки навчають своіх дітей, 

а вчителі й духовні - учнів та студентів, а ті останні - доручених ім 

людей. Та навіть :коли хтось із нас не належить до· жодної з тих груп 

людей, всета:ки ми мусимо паnчати людей того богобоязного життя при

кладом нашого життя, агідним а Божими заповідями, бо цього вимагав 

від нас СпаситеJІЬ словами: << Так нехай світить перед людьми ваше світло, 
щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що 

на небі>> (JI,fm 5,16). 3 другого ж бо:ку, будь-нке згіршення, що його 

дасть людина неосвідомленим у Христовій вірі людям, каратиме Го

сподь важкими карами: <<А хто агіршить одного а тих малих, що віру

ють у мене, та:кому було б ліпше, я:кби млинове жорно повішено йому 

на шию й утоплено в глибинах морсь:ких ... Воно й треба, щоб прийшли 
спокуси, однак горе тій людині, через яну згіршення приходять >> (Jitltn 
18, 6с ). 

Крім свого праведного життя ті Святі Отці відзначалися якоюсь 

чеснотою, що була їм властива. Як у кожній спільноті, так само й у 

Церкві святій є люди, що мають особливші талани й ними в особлив

ший спосіб служать своій Церкві. Як ми вже згадували, св. Василій 
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Велиний перший зоргакіаував життя монаше, дав ім правила черне

чого життя, тобто навчив, як можна жити Богові відданим життям не 

самотою, але в спільноті. Живучи тан ті монастирі стали джерелом анан

ня, осередком майбутніх шніл і університетів. Працюючи важко, вони 

переписували Святе Писання, а то й перенладали його на анані ім мови. 

Переписували також літурІ'ічні :книги й тим робом поширювали Бого

службу по світі. Пізніше почали писати свої власні, найперше релі

І'ійні, а згодом і філософічні та й інші наукові :книги. Живучи таним 

спільним життям, вони не лише мали змогу розвинути реліrійне життя, 

але також поглибити й розвинути реліrійне навчання, спираючи його 

на їхньому глибокому знанні Св. Письма. Студіюючи їхні писання й 

інші, вивчали Божу науку, як ось другий святий - Григорій Богослов, 

який грунтуючись на знанні своіх попереднииів, розвинув науну Божу 

й залишив по собі багато богословських писань. Ними згодом він при

служився до виховання багатьох інших богословів і церковних письмен

ників. Під кінець - св. Іван Золотоустий, Константинопольський Ар

хиєпископ, своїми пречудними проповідями й лисаннями притягнув ба

гато молодців не mtшe до духовного стану, але також домонашого життя. 

Його слова западали глибоко в серця молоді й старших людей, заохо
чували іх прийняти Заповіді Божі й жити згідно з ними у їхньому що

денному житті. Його повне запалу навчання й відважна поведінка від
носно неморального й безбожного життя володарів спричинило його 

вигнання не тільки з Архиєпископського осідку, але навіть з країни. 

Він однак не піддався тим випробуванням долі, але переносив усе задля 

Христа й задля Його Божих слів, пам'ятаючи про запевнення свого 
Божественного Вчителя, яний :казав: << Не бійтесь тих, що вбивають 

тіло, а потім більш нічого заподіяти не можуть. Я покажу вам, ного 

треба боятися; бійтесь того, що, вбивши, має владу вкинути в пекло. 

Так кажу вам: Того бійтесь>> (Лк, 12,4с). А при іншій нагоді додає Спа

ситель: << Хто, отже, буде соромитись мене й моїх слів перед цим родом 

перелюбним і грішним, того посоромиться й Син Чоловічий, коли прийде 

в славі Отця свого зі святими ангелами)) (Мр 8,38). 
Учімось, отже, від цих святих угодників церковних, як треба жити 

святим богоугодним життям, щоби сповняти Його святу волю і зберігати 
Його Божі Заповіді. Наша мати церква ставллє нам перед очі тих своіх 
вибраних синів, щоб ми вчилися від них, як треба жити, щоб угодити 

Богові, нашому Творцеві й найвищому Панові. Нам треба пізнати цю 

важливу правду, що тільки працюючи важко над собою, подолуючи 

постійно день у день ворогів нашого спасіння, ми зможемо осягнути ві

нець слави, дійти до мети, до якої нас наш Творець призначив. Ян вони 

боролись проти затій диявола й зоставались завжди вірними навчан-
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ню і Заповідям Христа і в той спосіб дійшли до мети, до Бога. В цьому 

бо запевняє нас Церква свята канонізуючи, тобто проголошуючи іх свя

тими. Так і ми дійдемо до мети, наслідуючи їхнє святе життя. Господь 

Бог, призначивши нас усіх до вічного щастя, хоче щоб ми його осяг

нули й усіма способами й засобами старається нам у тому допомогти. 

Тому звертаймось у наших молитвах до тих трьох великих Святителів, 

а передусім до іхнього Вчителя й недосяжного ідеалу духового життя 

- до Ісуса Христа й просім про поміч жити так ян: Йому подобається. 
Просімо Божого Сина, щоб завжди був при нас і помагав нам своїми 

Божими ласками, так щоб ми якнайкраще поступали в духовому житті. 

Наслідуймо Його Божий приклад, споглядаючи ж на тих трьох Святи
телів, усвідомімо собі, що коли віддамося Христові цілковито, коли 

віддамо себе під Його провід, тоді певно дійдемо до мети. Якщо ті три 

Святці могли це осягнути, хоч і були такими самими людьми як і кож

ний з нас, то чому ми не могли б те саме осягнути? Ми ж маємо те саме 

навнання, яке просвічувало іх, ті самі св. Тайни Христові, які пома

гали ім. Тільки рішімось і сміло ступаймо на дорогу правди, то нею 

дійдемо до нашої остатосноі мети - до Бога. 

ІСУС- ЦЕ ПРИКЛАД ВІРНОГО СПОВНЮВАННЯ БОЖОГО ЗАКОНУ 

(Свято Стрітення - Принесення Ісуса до святині - Лк, 2,22-32) 

Строгий закон обов' язував ізраїльтян приносити первородного Сина 

сорок днів після його народження до святині Єрусалимської і там жер

твувати його Богові. Первородні не тільки з людей, але також іа ІЮЖ

ного сотворіння чи земних плодів мали бути жертвувані Богові. А коли 

це були чисті сотворіння, тоді іх, як первістки, спа.,""Іювано на вівтарі 

цілопалення; подібно робилося із плодами землі. Людських первород

них також треба було жертвувати на службу в святині, так бо навчав 

Мойсеїв закон: << Мій бо всякий первенець; з того дня, коли я повбивав 
усіх первістків в єгипетській землі, я присвятив собі всіх первістків в 

Ізраїлі, від .людини до скотини: для мене вони будуть: я Господь >> (Чис 

3,13). Коли ж однак батьки не хотіли віддавати його на службу Богові, 
що пізніше так чи так не практикувалось, бо багато було J""Іевітів, членів 

племени Леві, батьки мусіли викупити первородного сина, вилачуючи 

до скарбони святині 5 срібних сиклів, як окуп. <<Усе первородне буде 
мені ... Ти викупиш усякого первенця з синів твоїх. Не показуйся пе
редо мною з порожніми руками >> (Вих 34,19с). 

Дотримуючись цього звичаю, Пречиста Діва й св. Йосиф принесли 
дитя Ісус до святині єрусалим:сь:коі, щоб його жертвувати Богові: << Кож-
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ний первородпий хлопец~, буде присвячений Господеві, як то написано 

в Господньому законі>> (Лк 2,23). Рівночасно й мати виконувала обряд 
очищення, який вимагав від багатої жінки жертви ягняти, а від бідної 

- двох голубів або двох перепелиць: <<І принести жертву, як то на

писано в Господньому законі: Пару горлиць або двоє гоаубенят >> (Лк 
2,24). Тому, що батьки Ісуса були вбогимн людьми, принесли в жертву 
очищення двоє го~rубят, хоч Марія й не підпадала під закон, тому що за

чала й привела на світ Спасителя в дівицтві, отже не потребувала очи

щення від гріху. Вона однак піддається звичаєвому законові, щоб ви

конати все, чого вимагав Господь від свого народу. Та й Ісус Христос, 

Божий єдинородний Син, також піддається тому самому законові, хоч 

не потребував йому підкорятися, бо то Він сам: був законодателем; а ще 

й тому, що хоч його викуплено п'ятьма сиклями, він все ж таки приніс 

себе своєму небесному Отцеві в :кривавій жертві на хресті. Цього ж бо 

вимагав від Нього небесний Отець, щоби своєю жертвою Він відкупив 

JІюдський рід від гріха й неволі Сатани. 

Ця подія з жит·rя Ісуса і Його пречистоі Матері вказує, яку велику 
пошану вони мали супроти Божого закону. Як знаємо, Божий вакоп 

- це нічого іншого пк зовнішнє проголошення Божої святої волі. Бог 

Творець за його допомогою об'являє, що нам треба робити, аби Йому 
вгодити. Як кожня ровумпа істота має певну мету, намічену в сво ій ді

яльності, й відповідно до неі вона укладає засоби, щоб її осягнути, так 

само й Господь Бог безмежно мудра істота, маючи на меті свої задуми, 

установив свої закони, щоб іх осягнути. Отже, Господь, установивши 

свої закони, дав іх цілій вселенній і, за їхньою допомогою управляє 

всесвітом. Відносно мертвої природи Він установив так звані закони 

природні, які керують нею абсолютно, тимчасом я:к звірят Господь про

вадить до їхніх цілей за посередництвом інстинкту, якому вони підкоря

ються без жодного спротиву. В ідиосно розумних істот тими законами, 

які окрешrюють їхню моральну поведінку, є Десять Заповідей Божих і 

Ради Євангельські. Тоді, коли мертва природа й усі звірята підкоря

ються сво їм законам абсолютно, без жодного спротиву, то щодо людей 

Господь хоче, щоб людина, розумна істота, виконувала добровільно 

Його заповіді й охотно іх сповняла. А щоб людей учинити ще більше 
схильними до виконування свого :закону або інакше каЖучи, своєї Бо

жої волі, Господь Бог узалежнює від цього осягнення нашої мети -
Бога й вічного щастя в Ньому. Тому й не диво, що Ісус Христос так 

точно й скрупулятно виконує Божі Заповіді до найменшої подробиці. 

Ось наприклад, Він запевняє жидів, кажучи: << Не думайте, що я прий

шов усунути вакон чи пророків; я прийшов їх не усунути, а доповнити>> 

(Mm 5,17). І якже високо Ісус підніс Божі Заповіді засвідчують оці 
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Його слова: << Наnравду бо :кажу вам: Небо й земля перейде, а ні одна 
йота ні одна риса не перейде з закону, аж доки все не здійсниться >> 
(Mm 5,18). 

Якщо тепер будемо уважно еліднувати за життям Ісуса Христа, 

то пізнаємо, що навіть один раз у найменшій речі Він не провинився 

проти Божого Закону, проти волі Отця небесного. Тому й Він одино

кий міг сказати до своіх ворогів: << Хто з вас може довести мені гріх? >> 
(Йо 8,46). Такої самої вірности супроти Божого закону вимагає Спаси
тель від кожного з нас не тільки в сповнюванні Божих Заповідей: <<Ян

що хочеш увійти в життя, додержуй заповіді>> (Mm 19,17); але також 
у навчанні інших про закон: <<Хто отже порушить одну з оцих наймен

ших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Цар

стві Небеснім. Хто ж виконає іх і навчить, той буде великим у Царстві 

Небеснім>> (Mm 5,19). Отже слухаймо уважно цих слів Спасителя й до
держуймо іх у нашому житті. Вони відносяться насамперед до батьків, 

ім бо доручив Господь їхніх дітей не тільки щоб подбали про те все, що 

відноситься до іхнього туземиого життя, але Він робить іх також від

повідальними за їхнє вічне спасіння. Тому, батьки, будьте дуже уваж

ними, як ви навчаєте своіх дітей Божого Закону! Вчіть іх не тільки 

словами, але передусім своїм власним прикладом, виконуючи якнай

точніше все те, що Заповіді Божі приказують, живучи справжнім хри

стиянським, богобоязним життям. Бо не знання закону робить людей 

святими, але постійне й донладне винонування Божих Заповідей. :Коли 

ми навчаємо дітей заповідей Божих і приказувмо ім виконувати іх, самі 

ж нашим життям цілком заперечуємо навчання занону, тоді вони не 

будуть шанувати іх. Чому, спитаєте? Бо снажуть: <<Ян можуть ті за

повіді обов'язувати нас, ноли наші власні батьки ім не підкоряються?>> 

Живучи таким протизаконним-грішним життям, ми будемо постійним 

згіршенням Д.JІЯ наших дітей. А, ян самі знаєте, Господь Бог грозить 

страшними нарами тпм людям, яні дають згіршення іншим: << Хто спо
нусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, 

янби млинове жорно повішено йому на шию й утоплено в глибині моря. 

Горе світові від спокус. Воно й треба, щоб прийшли спокуси, однан 

горе тій людині, через яну спокуси приходять! >> (Mm 18,6с). 

Ісус підкорнвел Божому законові в усю повноту. Обітницю, яну 

Він дав своєму Отцеві з приходом на світ, Спаситель виконав якнай

вірніше і якнайдосконаліше, Він бо сказав таке: <<Ти не хотів ні жертв 

ані приносу, але приготував мені тіло. Тоді я сказав: Ось іду, ... щоG 
учинити Твою волю, Боже>> (Євр 10,5.7). Тій своїй обітниЦі Ісус зостався 
вірним усе своє життя аж до хресної смерти: << Він ... принизив себе са
мого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою 
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явившися як людина, ~mнивив себе, ставши слухняним аж до смерти, 

смерти ж хресної>) (Флп 2,7с). 'Коли отже Ісус Христос, Син відвічного 

Бога й оам правдивий, всемогутній Бог так піддався під :закон Отця 

свого й так докладно виконував його усе, то й ми тим більше, нікчемні 

сотворіння Божі, повинні досконало піддатися під провід Божих запо

відей, що є :зовнішнім виявом волі Бога Творця. Якщо так поводитись

мемо, будемо певні, що ва вірне сповнювання Його волі, Бог зуміє нас 
відnовідно винагородити. Небесний Отець вкавує, як дуже милим є Йому 
таке досконале підкорення Його волі, чи Його :законові, винагороджу
ючи свого власного Сина, як про це свідчить св. апостш1 Павло: <<Тому 

то й Бог його винищив і дав йому ім'я, що nонад усяке ім'я, щоб перед 

іменем Ісуса приклонилось усяке коліно на небі, на :землі й під :землею, 

і щоб усякий явик вивнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога 

Отця>) (Фил 2,9с). Дійсно небесний Отець є дуже щедрий у своїй на

городі. Й не диво, бо Його добра ніколи не :зменшуються, Він може їх 
бев ліку сотварювати й щедро кожному, що собі таку нагородУ :заслу

жив, дарувати. А остаточна нагорода, яку Rожному Він обіцяє, хто вірно 

винонує Його Божу волю тут на :землі, є бевконечне щастя, як про це 
каже св. Апостол Павло: <<Те, чого оно не бачило й вухо не чуло, що 

на думку людині не спало, те на готував Бог тим, що Його люблять >) 

(1 Кор 2,9). 

ІСУС ХРИСТОС НАШЕ СВІТЛО, ДОРОГА Й ЖИТТЯ 

(Тридцять перша Неділя після Зіслання Св. Духа Лк, 18,35-43) 

Свята Євангелія ровкавує нам про овдоровлення сліпого, яному 

Спаситель, вмилосердивтись над його :каліцтвом, привернув вір. Нам, 

що бачимо, важко навіть уявити собі, що то ва велине нещастя сліпота. 

Людина не має спромоги оглядати цей сотворений світ, що є чудом Бо

жої сили, мудрости й нраси. Не має :змоги півнати ту бевліч рістні, трав, 

дерев, :звірят, птиць і риб. Не може й вроауміти гри врерівних відтін

нів барв, красу погідного неба, чи покритого легними хмарами, або ж 

його грову, коли його вириють важні, чорні буревійні хмари. Сліпому 
важко уявити собі віддаль, а тим самим не легно порутуватись бев до

помоги іншого, або принаймні - палиці, яна попереджає його про пе

решноди, що лежать па його дорові. Подібними до сліпця є й ті люди, 

що не :знають нічого про красу Божого надnриродного світу, тобто про 

Божу ласку й про Царство Боже, до яного небесний Творець нас привна

чин уже в перволочині нашого існування. 
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Щоб дійти до Нього або, іншими словами, щоб осягнути наше спа

сіння, ми мусимо знати дорогу до Нього, а воднораз же й засоби, яких 

нам треба, щоб осягнути вічне спасіння. Та тому, що наш небесний Отець 

хоче, щоб ми до Нього дійшли, стали учаснинами Його Божого життя 

й утішались Його відвічним, беанонечним щастям, Він сам подбав про 
ті засоби, які нас певно до Нього ведуть. Він пронлав нам дорогу до 

Себе в особі свого єдинородного Сина Ісуса Христа. В Ньому Бог дав 

нам невичерпне джерело всіх засобів, яних нам потрібно, щоб Його осяг

нути. Ми, які були осліплені первородним гріхом, здані на наші власні 

сили не буJІИ б спроможні віднайти стежку до Бога, тому Бог-Батько 

посилає нам цю поміч, Спасителя нашого Христа. Але хоч Христос прий

шов на світ, хоч Він, Божий одинокий Син навчав нас і своєю науною 

вназав нам дорогу до Отця, дорогу богобоязного життя, що єдино може 

довести нас до спасіння, ми все-тани зостаємось сліпцями, ми й далі не

певні, на яку стежку станути; чи на дорогу легкого, розкішного, зем

ного життя, яне, очевидно, повне гріхів і злих схильностей; чи може 

на дорогу каяття? Ії вибрати занлинають нас і св. Іван Христитель, 
і, пізніше, наш Учитель Ісус Христос, словами: <<Покайтеся, бо набли

зилось Царство Боже!)> (Мт 3,2; 4,17). Та й ми, слухаючи заклину 
Христа і Його Предтечі, все ж таки, замість слухати Його голосу й спа
сатись, ступаємо на дорогу, що веде нас у протилежному напрямі, тобто 

до загибелі - до пенельної безодні. 

Роздумуючи над цим, ми здивовані литаєм о себе самих: Ян це воно 

може бути? Ми щонеділі й свята ходимо до цернви, молимось там добру 

годину, а то й більше. Ми слухаємо довгих проповідей священинів на

магаючись, аа допомогою іхнього навчання пізнати волю Божу щодо 

нас, тобто, як приподобатись Йому нашими добрими ділами, і, незва
жаючи на це все, на наші змагання, ми не лоступаємо в напрямі нашого 

спасіння? Якже ж це може бути? Задумаймось лише, як то живуть ті 

люди, які щонеділі й свята йдуть до цернвий у ній моляться? Поглянь

те тіJІЬНИ в часописи й nрочитайте, що статистини кажуть про життя 

таких людей, і то явно-славно. Вони заявляють, що в самих Сполуче

них Державах около дев'ять мільйонів жінок і дорослих дівчат щоденно 

полинають стільни пілють проти запліднення. Дев'ять мільйонів отруює 

себе постійно й щоденно, тільки на те, щоби нечинною зробити в собі 

Божу життєдайну силу, яна зроджує з них дітей, пащаднів Божого Цар

ства. А скільни-то соток тисяч матерів аганяє плід, вбиває те життя, 

що Бог зродив у їхньому лоні? Вони сотн.ами тисяч убивають тих не

винних, безборонних дітей, і то своіх власних, тільки тому, що i:vr так 
nодобається, бо вони радше дбають про свою вигоду, розноші, про своє 

грішне життя, як про те нове сотворіння Боже, що мало б вийти а них. 
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Навіть вовчиці не могли•б зробити цього; вони з нараженням власного 

життя намагаються боронити й виживити своіх молодих; а людські ма

тері, розумні істоти, іх убивають. Вони називають іх небажаними, не

прошеними дітьми, неначебто діти просились на світ, а не батьки спри

чинювали їхню появу. А скільки-то мужчин і жінок позбавляють себе 

тієї життєдайної Божої сили через стерилізацію, неначе б хотіли спи

нити Божу життєдайну силу та Його благословеШІя, яким наділив перше 
подружжя ще в раю словами: << Будьте плідні, множіться й наповняйте 
землю й володійте нею ... >> (Бут 1 ,22). Так, дорогі в Христі, ми далі 
зостались сліпими й не можемо зайти до Бога й до вічного щастя, бо цей 

світ з його легким, розкішним, грішним життям осліпив нас і веде до 

заглади. Ми тан полюбили туземні розкоші, що нам важко від них ві

дірватись; ми задля них забули про смерть і про nотойбічне життя. Ми 

навіть не хочемо думати, що й до нас застукає той страшний Божий лі

сланець - смерть, і скаже нам забиратись із цього світу. Ми nроганя

ємо від себе геть далеко думку, що нам після смерти треба буде станути 

nеред Страшним Суддею - Христом і здати точний звіт іа цілого на

шого туземиого життя. Ми відкидаємо від себе слова Христов'і, якими 
Він nригадує нам, що ми станемо колись перед Його грізним судівським 
престолом. А В ін буде судити нас, а згодом винагородить або покарає, 

згідно а ділами, що ми іх чинили аа нашого життя тут, на цьому світі. 

Де ж тоді нам шукати nомочі? Хто зможе спасти нас і довести до 

мети - до Бога? Хто відкриє нам очі, що іх осліпили гріхи, ці земні 

спокуси й грішне життя ? Свята Євангелія вказує нам на цю особу, на 
Богочоловіка, Ісуса Христа, Божого єдинородного Сина. Він одинокий 

сnроможний відкрити очі нашої душі, нашого сумління, і вказати до

рогу, якою нам треба йти, щоби спастися й дійти до мети. Тому кличмо 

до Нього тан, як кликав єрихонський сліпець: << Ісусе, Сину Давидів, 
змилосердись надо мною!>> (Л"; 18,38). Він є нашим одиноким спасін

ням, бо лише Він, що помер за нас, може піднести нас з гріховного багна, 

в ЯRому ми потонули. Він одинокий спроможний відкрити наші очі й 

указати нам небезпеку, в якій ми анаходимось, і як легко можемо втра

тити наше спасіння. 

Христос є дорога. Він може вказати нам найкращу й найбезпечнішу 

дорогу, яка напевно доведе нас до вічного життя і до безмежного щастя. 
Він вказує нам на ту дорогу, кличучи до нас: << Rоли хтось хоче йти 
аа мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною>> 

(Мт 16,24). Так Він є нашою дорогою та й нашим провідником до віч
ності. Ідімо ж за Ним, бо ця дорога веде до щастя, до неба. Він бо сам 

каже нам: <<Входьте вузькими: дверима, бо просторі двері й розлога та 

дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері й 
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вузька дорога, що веде до життя й мало таких, що іі знаходять>> (Mm 
7,13с). Без сумніву, дорога хреста - це важка й вузька дорога, та й 

не багато людей хоче на неі вступити, бо вони воліють ступати по дорозі 

вигідній, легкій. По дорозі, що запевнює ім життєві роа:коші, земне 

щастя, хоч може й грішне. Але вони про це не дуже думають, бо від

ганяють від себе ту гадку, що аа таке <<щастя>> треба буде ім колись 

дорого платити. 

Врешті, Христос в нашим життям, життям не тіла, але нашої без

смертної душі. Він в тією поживою, яка оживляв нашу душу, дав ій силу 

й життя, що веде іі до життя вічного. Без Нього, ми не могли б нічого 

вчинити, так бо навчав нас Спаситель: << .Н виноградина, ви гілки. Хто 
nеребуває в мені, а я в ньому той приносить щедрі плоди. Без мене ж 

ви нічого не можете вчинити>> (Йо 15,5). Так воно в. Ми в лише гілками 
на виноградині, яка утримує нас при житті й ми живемо та приносимо 

плоди тан довго, як довго перебуваємо у злуці з ним, нашим життям. І 

не лише ми живемо ним: тут, у туземиому житті, але задля Нього мо

жемо також робити діла, заслуговуючі життя вічне. Він в тим життям, 

яке пробудить і воснресить нас до того життя: << Хто їсть мов тіло й п'є 
мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня ... 
.Нк мене послав живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто споживав 

мене житиме мною>> (Йо 6,54. 57). 

ДУХОВА СЛІПОТА СПРИЧИНЮЄ ВІЧНУ ЗАГИБЕЛЬ 

(Тридцять перша Неді.~їя після Зіслання Св. Духа - Лn, 18,35-43) 

Переходячи одного разу дорогою з Єрихону до Єрусалиму, зустрів 

Ісус на ній сліпця. Він сидів при дорозі й просив милостині. <<Почув

ши, що народ іде мимо, він спитав, що воно могло б бути? Йому ска
зали, що це Ісус Назарянин проходить. Тоді він почав голосно кри

чати: Ісусе, Сину Давидів, амилосердись надо мною!>> (Лк, 18,36сс). 

Сnаситель, почувши його крик про допомогу, зупинився і спитав його: 

<< Що хочеш, щоб я тоб і зробив ? >> - << Господи, сказав той, щоб я проз
рів!>> Ісус мовив до нього:<< Проари! Віра твоя спасла тебе» (Лк, 18,41с). 

І справді на очах багатьох свідків сталося те чудо: << І вмить проарів 

той і пішов за Ісусом, славлячи Бога>> (Лк, 18,43). 
Нам важно усвідомити собі, яким нещастям в сліпота. Сліпець не 

може нічого бачити; перед ним протягом усього життя стоіть Темрява, 

неначе якась темна непроглядна стіна; ні один промінчик світла не може 

іі проникнути. Нам, що бачимо, навіть на гадку не спадає, що сліпці 
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не мають майже ніякого -,явлення про аовнішний світ, яке відповідало 

б нашим, що все бачимо. Вони нічого не анають про барви, про гру кольо

рів, не можуть :зрозуміти ріаних відтінків світла, бо в них перед очами 

nостійна, непрониклива, :кромішня темнота. Сліпець мало що анав про 

форми ріаних предметів, про відстань між ними. Безумовно, він розріа

няв своїм ампелом дотику гладкі й шорсткі поверхні, він може пізнати, 

що деякі а них в мя':кі, інші тверді, але це не :значить, що він може :збаг

нути :красу прямих і кривих ліній. Сліпець не може пізнати :краси люд

ського лиця, форм ріаних :звірят, чи гру пестрих барв іхньої шерсти, 

піря чи лусок у риб. Він не мав жодного уявлення про гармонійний 

уклад краєвидів, гір, горбів та долин. Не анав про красу синього, без

крайного океану, його бурхливих хвиль та й руху його глибоких вод. 

Йому невідомі ні дерева покриті :квіттям на весні, чи аелшшю протя

гом літа. Він також несвідомий різноманітности фарб дерев в осени, чи 

:квітів, що неначе пестрий килим покривають :землю. Ця вся :краса чужа 

йому, вже не :кажучи про велич царя дня- сонця у його світлі, чи :князя 

ночі - місяця, що неначе вівчар ходить по небу, пасучи свої вівці -
ао рі. 

Та не тільки почуття й пізнання :краси є позбавлений сліпець. Він 

не може подявляти краси сотвореного світу, щоб :з його допомогою при

ходити до пізнання могутности, сили, мудрости й :краси Творця вселен

ної - Господа Бога. То правда, що цей світ в лише слідами Творця, 

але все-таки, до певної міри, хоч і дуже недосконало, відзеркалює без

конечні щодо числа й безмірні самі в собі досконалості Божі. Проте цей 

всесвіт дав нам можливість подивляти, бодай :здогадуватися про нез

рівнянну :красу нествореного світу, пізнавати силу й мудрість Божу. 

Він не бачить перешкод, які лежать на його дорозі й тому часто об них 

спотикається й ранить своє тіло. І навіть більше, він несвідомий небез

nек, які грозять йому в житті, тому він - нещасна особа, бо ніяк не 

може від них ані ухилитись, іх оминути, чи перед ними боронитись. Rоли 

так розважимо, то мусимо признати, що життя сліпця це справді важке 

й небезпечне життя. 

Одна.н тілесна сліпота - це не одинока сліпота, яка грозить життю 

людини, бо :крім неі існує також і духова сліпота, яка в може ще гірша, 

:значно більш небезпечна, ніж сліпота тіла. Духова чи Душевна сліпота 

- це сліпота нашої душі, яка не хоче зрозуміти краси чеснот, ані ваги 

Божих :заповідей і боговгодного життя. Така людина не уснідомллє в 

якій небезпеці вона :знаходиться, бо коли б так нагло померла, втратила 

б навіки своє щастя в небі й прирекла б себе на вічну :загибель в пекель

ному вогні. В такій темноті й сліпоті душевній жили погани перед при

ходом на світ Ісуса Христа й, до певної міри, навіть Божий вибраний 
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нарід - Ізраїль. У поган їхні божки були, до певної міри, наслідуван

ням людей з їхніми всіляними хибами, слабноетями й недомаганнями. 

Вони сварились, ворогували між собою, обманювали себе, жили немо

ральним життям. Давались перекуплювати жертвами людей, деноли на

віть послуговувалися хитрими людьми; самі ж були безсилими супроти 

людсьноі долі, ба навіть самі були безсилими супроти своєї власної долі. 

Для Жидів їхній Бог-Ягве був Богом страху, Він дав ім свій занон і 

вони, після його прийняття, мусіли його постійно додержувати, інанше 

він нарав іх жорстоRо й безпощадно. Та хитрі правіднини й учені ау

міли переRрутити Божий закон і вживати його на свою Rористь. Вони 

самі знали, ян від нього випручуватись, а рівночасно застосовували 

до народу цілу його жорстокість, так, що люди, не знаючи його, та й 

заховуючи всі юридичні Rрючки й зановирки фарисеїв і книжнинів, 

стогнали під його тягарем. Тому й не диво, що Спаситель при багатьох 

нагодах вир іна є важку кару на тих жидівських учителів закону: << Горе 
вам учителям закону, бо ви накладаєте на людей тягарі, яні важно но

сити, саміж до тих тягарів і пальцем не доторкнетесь>> (Лк, 11,46; Mm 
23,4). Важким було життя жидівського народу, коли іх навчали, що Бог 
є Бого1'rr справедливости й помсти. Народ жив у постійному страсі неми

нучої кари, що, неначе чорна хмара, висіла над ним. Іх зановодателі 
обтяжували стільни різними приписами, що вони не могли собі з ними 

дати ради. 

Подібно було й а тими людьми, що не вірили в Христа і Його нав
чання. Вони відчували в своіх серцях тугу за безRонечним щастям -
ва Богом, бо Він поклав його в їхні серця, про Нього самого однак ні

чого не знали. 3 власного досвіду знали, що ті земні, скінчені й проми
наючі речі не можуть ааспокоіти іхнього ненаситного серця, що бажало 

вічного, безмежного щастя, однак не знали як його осягнути. Смерть 

для них була чимсь страшним, бо вони думали, що з нею все кінчається. 

Тому й не диво, що вони цілою своєю істотою прилягли до туземиого 

життя і, хоч воно іх ніяк не задоволяло, не заспоноювало іхнього ба

жання щастя, всетаRи не знали де того щастя шукати. Серед тоі духо

вої темряви й сліпоти, стогнав цілий тодішний світ, аж доки Господь 

- Творець не змилосердився над людством і не послав йому світJю в 

особі свого єдинородного Сина. <<В Ньому бу~"'ІО життя>>, каже Йоан 
Євангелист, << і життя було світлом для людей. І світло світить у пітьмі 

й пітьма його не пойняла >> (Йо 1,4с). Ісус -правдиве Світло - прий
шов на світ і відкрив очі всім - жидам і погана...'d та й усім, що прихи

лять свої серця до Його науки й готові підкоритися Його заповідям і 
і приписам. І про той свій закон, свої заповіді навчає Христос, що вони 

в відношенні доневиносимого тягару жидівського за.Rону є легкі: << Візь-
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МІТЬ ярмо мов на себе ... JІрмо бо моє любе й тягар :мій легний >>- (Мт 
11,29с). 

Ісус став нашим світлом, яне світить у темряві й усім поназує дорогу 

до іхньої мети, до Бога:<< То було справжнє світло, янепросвітлює ножну 

людину>>- (Йо 1,9). Так, справді Ісус став нашим світлом, яке вказує 
правдиву дорогу до вічного щастя. Та Він є не тільки нашим дійсним 

світлом, Він в воднораз і тією дорогою, що веде до вічного життя, як 

про це запевняє нас словами: <<Я - дорога, правда й життяІ Ніхто не 

приходить до Отця, як тільки через мене>>- (Йо 14,6). Тож багато пові
рили Йому ступили на цю дорогу й зайш~~и до життя. То правда, ця 
дорога Христа не легка; вона важка, повна терпінь і болю, але зате 

доводить до щастя. Христос - це те правдиве світло, яке світить усім 

на дорозі до Бога; хто йде за Ним, Його дорогою, під кінець заходить 
до мети, яку намітив небесний Отець, тобто до злуки з Ним, нашим 

Богом. 

Не раз трапляється нам, що турботи й злидні життя тан дошку

лять нам, що вже самі не знавмо куди звертатись, у :кого помочі нам 

шукати. Деколи пристрасті й спокуси так опановують нас, що ми не 

знаємо, що робити, куди ступити й я:к жити, бо здається нам уже не стає 

сили волі, щоб ім противитися. Нам виглядає, що ми вже мусимо пого

дитися на них, бо не бачимо жодного іншого виходу! Що ж тоді нам ро

бити, спитаєте? Робімо так, як той єрихонський сліпець. Він почувши, 

що Христос проходить тією дорогою, де він сидів, почав голосно кли

кати: <<Ісусе, СІШу Давидів, змилуйся надо мною!>> (.Л~ 18,38) й не за
перестав кликати, аж доки Христос не послухав його голосу й не при

вернув йому зору. Rличмо й ми тан само, кличмо безустанну, кажучи: 

<<Спасителю, поможи мені! Вкажи дорогу, як визволитись із тенет ди

явольсьних, як мені боронитись, щоб не попасти в гріх і Тебе не обра

зити? Я анаю, що Ти моя єдина правда. Вірую, що Ти моє життя, тай 

мол дорога й лише через Тебе, тобто при Твоїй помочі я дійду до моєї 

мети- Бога! Тож поможи мені, бо, як бачиш, я сам собі ніяк не можу 

допомогти. Мене огортає темрява, моя віра знемагається, спокуси при

тягають мене, мої пристрасті сприсяглися проти мене й боюсь, що уля

жу в тій нерівній боротьбі! 

Rоли Отак будемо звертатися до нашого Спасителя' й так щиро та 
й покірно проситимемо про Його поміч, тоді Він напевно нам іі не від
мовить. Він своєю лас:кою просвітить нашу душу. Від Його Божого світ
ла ті сили темряви зникнуть, наші сумніви пропадуть і ми з новою енер

гією будемо ступати по дорозі nравди й справед~'Іивости. Ми почуємо 

Його Божу правицю, яка спомагатиме нас і провадитиме по хвилях роз
бурханого житейсьного моря, подібно як нолись витягпула Апостола 
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Петра з хвиль розбурханого Галилейського Моря, і безпечно завела до 

човна. Лиш віддаймося цілком, в повним довір'ям проводові Христа, 

а Він напевно не залишить нас, але доведе щасливо до Бога й нашого 

небесного Батька. 

НЕДІЛЯ 3АКХЕН МИТ АРН 

(Тридцять друга Неділя після 3іслання Св. Духа л~ 19,1-10) 

Свята Євангелія розказує подію, яка трапилась коли Ісус прохо

див містом Єрихон. Начальник митарів на ім'я Закхей дуже бажав по

бачити Спасителя, славного Учителя й Чудотворця, якого деякі навіть 

називали Месією, на сотні літ передтим сповіщеним пророками. Незва

жаючи на всяні перешІюди, виставляючись на посміховище товпи на

роду виліз на фіtове дерево, щоби краще побачити Спасителя, тому що 

сам був малого росту. Його задушевне бажання винагородив Ісус, бо 
переходячи попри те дерево, ввернувся до Занхея словами: << Занхею, 
притьмом злізай, бо я сьогодні маю бути в твоєму домі>>- (Л~ 19,6). 

Ця подія повчає нас, що Господь Бог є вавждп близько того, хто 

шунає Його. А знайшовши такого чоловіка, Господь має безліч засо
бів, щоб цю вустріч вробити як найбільше хосенною для того, хто Його 
шунав. Спаситель запевняє нас на багато місцях, що наше шунання ва 

ним ніколи не буде даремне, кажучи: << Просіть і дасться вам; шунайте 

й знайдете; стукайте й відчинять вам. Кожний бо, хто просить, одер

жує; хто шукає, знаходить, і тому хто стукає, відчинлють >>- (Л~ 11,9с; 
Jl,fm 7,7с). Проте спитайl'ю себе, але так щиро: <<Чи ми шукаємо ва на

шою остаточною метою, ва Богом? Ми, що цікавимось і побиваємось ва 

стільки речами малої вартості, а то дуже часто й без вартості, дійсно 

шун.аємо ва тією найважливішою річчю в нашому туземиому й майбут

ньому - вічному житті - ва Богом? Нк нас учили в школі, чи може 

наші батьки нам про це говорили, що одинокою причиною нашого сотво

рення було те, щоб ми служили Богові й у той спосіб знайшли Його, 
тобто дійшли до Нього й злучились ів Ним. Бо якже ж інакше можна 

врозуміти ті слова КатехІшму, .які навчають нас: << Людину сотворено 
на те, щоби Бога півнала, Його полюбила, Йому служила й у той спо
сіб осягнула вічне щастя в небі>>-. Тому єдиною причиною того, що ми 

тут живемо на землі є, щоби шукати ва Богом, намагаючись відгадати 

Його волю і іі сповняти в туземиому житті. Бо той, хто шукає Бога в 
своєму житті на землі, той знайде Його й остаточно злучиться в Ним 
після смерти в вічному щасті. 3 другого ж боку, той хто ніколи навіть 
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не силувався шукати Боjа отут, на землі, той ніколи: не знайде Його 
після смерти. 

Тому шукаймо Його, бо Він уже перший почав шукати нас. Зна
ючи, що ми поблуди."'Іп й втратили Його після первородного гріха й не 
будемо могти знайти дороги назад до Нього, Він у особі свого єдиного 

Сина зійшов на землю, став чоловіком, щоб нас знайти й вказати нам 

дорогу до себе, до нашої остаточної мети. Розуміючи, що ми зайняті 

й захоплені земними добрами й роююшами, ніколи й думати не будемо 

про небо й про нашого Батька, що там очікує на нас, Ісус Христос прий

шов щоб навчити нас про Бога Отця, бо пізнання Бога є життям віч

ним, згідно зі словами Христа: <<А вічне життя тому, ш;об вони пізнали 

тебе, єдиного, правдивого Бога й того кого ти послав - Ісуса Христа>> 

(Й о 17 ,3). Незважаючи па те, що ми образили Його нашими гріхами 
та перейшли на сторону Його відвічного ворога-диявола, Господь все
тани хоче нас мати близько себе, хоче, щоб ми злучилися а Ним і були 

навіки щасливі. Так, Ісус навчає нас, що Бог-Батько безмежно любить 

нас, і дав вислів тієї своєї Божої безмежної любови, посилаючи свого 

Сина на землю: <<Бог бо так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного 

дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним>> 

(Йо 3,16). І той Син Божий жертвував себе на хресті, щоби звільнити 
нас з-під влади диявола, з неволі гріха. Живучи тут на землі, Він зазнав 

усякого роду злиднів, терпінь, зневаг від самого nочатку аж до смерти 

хресної тільки задля нас, задля нашого спасіння. Будучи всемогутнім 

Богом, Спаситель міг був одним актом волі звільнити себе від тих усіх 

хрестів, терпінь чи навіть смерти. Він однан хотів перенести й зазнати 

на собі самому тих всіх терпінь й турбот туземиого життя, що іх майже 

кожна людина, до певної міри, мусить переносити. Що більше, Він узяв 

на себе значно більше терпінь і мук, ніж хто-небудь з нас переносить, 

чи міг би перенести, щоб переконати нас, що Він знає про всі земні страж

дання, клопоти й труди. Він знає яке важке є наше туземне життя, бо 

сам його повністю, 33 роки переживав. Про це свідчить св. апостол Павло, 
кажучи: <<Він, існуючи в Божій природі, не вважав аа здобич свою рів

ність з Богом, а впокорив себе самого, прийнявши вигляд слуги, став

ши подібним до людини. Подобою явивтися як людина, в ін понизив 

себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти хресноі >> (Фп.а 2,6сс). 
Це все довершив Христос а любови до нас. Він покинув щастя не

бесного Отця, зійшов на землю й узяв на себе нашу людську природу. 

Він безмежний Бог, обмежив себе скінченим людським тілом, лише тому, 

щоб уподібнитися до нас. Безмежний, всемогучий Бог приходить як 

немічне людське дитя на землю, щоб бути разом а нами. Він однак не 

задонолився цим упокореІПІям, що будучи Творцем, беручи на себе люд-
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ську природу, став подібним до свого сотворіння. Сходячи до річки Йор
дану й приймаючи хрещення з рук свого предтечі св. Івана Христителя, 

Він бере на себе увесь тягар гріхів .ТJюдського роду на те, щоб понести 

його на хрест і там умертвлюючи свою людську природу, разом з іі смер

тю знищити всі наші гріхи. Так ото Він, умираючи за нас, переносячи 

на собі гнів свого Отця, звільнює нас від гріхів і від кари за них. 

Та в своєму шуканні за нами, Спаситель не вдоваляється тим, що 

стає сотварінням як ми, ані тим:, що взяв на себе наші гріхи, та й умер 

на хресті, неначе який лиходій. Його .nюбов до нас зневолює до ще біль
шого упокорення, щоб тільки зоставатись між нами й як найтісніше злу

читися s нами. Так, справді безl\Іежною є Божа любов до свого сотво

ріння -до людини, в Пресвятій Тайні Євхаристії всемогутній Бог стає 

річчю, приходить до нас укритий під видами хліба й вина, щоби прийти 

до нас і щоби з нами якнайтісніше 8Jrучитись. Робить Він це все, щоби 

бути раsом з нами злученим уже тут на землі, та щоби в той спосіб по

могти нам осягнути ту мету, для якої нас сотворив. Ось власні слова 

нашого СпаситеJш: <<Я хліб живий, що з неба зійшов. Rоли хтось цей 

хліб їстиме, житиме повіки. Й хліб, що його я дам, це тіло моє за життя 

світу>) (Йо 6,5). 3 цього виходить, що безумовною вимогою того, щоб 
ми могли осягнути нашу мету - Бога й вічне щастя в Ньому, є знайти 

Христа Спасите~ТІЯ в Його найбільш упокореному виді, в виді хліба й 

вина, та з ним злучитися; бо така sлука тут, на землі, є передумовою 

майбутньої злуки після нашої смерти, в небі. Тому-то й остерігає нас 

Христос: << Направду, направду кажу вам: Якщо не споживатимете тіJІа 

Сина Чоловічого й не питимете Його крови, не матимете життя в собі. 

Хто їсть моє ті.т:ю й кров мою п'є, той живе життям вічним і я воскре

шу його останнього дня>> (Йо 6,53с). Проте осягнеІПІя життя вічного 
Спаситель узалежнив від нашого наближення з Ним тут, на землі, Він 

бо тому покинув небо й прийшов на землю, щоби злучивтися з нами в 

цій Тайні Божої Любови, в Тайні Євхаристії, перетворити нас у себе 

самого і цим: приготувати до свого другого приходу на землю у славі 

свого небесного Отця з ангелами святими. Тому-то й каже нам: << Хто 

споживає моє тіло й кров мою n'є, 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>) (Йо 6,56сс). 

Тож шукаймо Христа як довго живемо тут, на землі. Шукаймо Його 
в Його Божому слові. Шукаймо в Його Божих заnовіддях і радах, а 
nередусім, шукаймо Його в nресвятій Тайні Євхаристії, де Він перебу

ває зі своїм тілом і кров'ю, зі своєю людською й Божою природою. Він 

бажав прийти до нас і з нами в одно злучитись, і цим перетворити нас 
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у себе самого, щоб ми ЖИІІИ Ним, Його Божим життям, подібно як Він 
сам живе життям свого небесного Отця. 

ПОТРЕБА ЧЕСНОТИ ПОКОРИ 

(Неділя Митаря й Фарисея - Лn, 18,9-14) 

Щоб навчити нас про потребу чесноти покори, Ісус Христос розка

зує нам притчу про гордого фарисея й покірного митаря, які в той сам 

час прийшли до святині Богові молитись. Чеснота покори незвичайно 

мила Богові, як про це навчає: нас св. Яків аnостол словами: <<Бог бо 

гордим противиться, а покірним дає свою ласку>> (Як 5,5). А щоб 
зрозуміти певмісність і марність гордости, розважмо найперше, чим 

люди гордяться. 

Багато людей гордиться красою свого ті.тrа, гарною його будовою, 

чи красою об~1иччя. Інші горді зі своіх вироблених м'язів, з по:зірноі 

сили, яка з тими їхніми м'язами зв'язана. Ще інші, горді зі свого ма

єтку, свого богацтва, бо земельні власності, чи які інші матеріяльні 

майна, роблять на багатьох людей велике nражіння. Багато людей по

чувають себе вищими від інших з огляду на свою високу освіту, заддя 

якої зазнають пошани від інших менше освічених людей, а також тому 

що задля того іхнього інтеллєктуального стану мають великий вплив на 

інших. Врешті й те, що деякі люди чваняться тим, що мають добре ім'я 

й пошану серед людей даної спільноти. Без сумніву є ще більше інших 

речей, що дають багатьом людям причину чванитись і гордитись тим, 

що мають, чи тим, що ім здається ніби вони мають. Але хай цих кілька 

прикладів нам вистачить, щоб, так іх переходячи, пізнати, чи хтось дій

сно може бути з них гордпм? 

Задумаймось найперше, чи мають JІюди причину бути гордими з 

того приводу, що в них гарно збудоване тіло чи красне обличчя; або 

чи можуть вони хвалитися м'язами й силою сnого тіла? RoJш так роз

думаємо над цим, то й дивно нам стане, бо якже ж хтось може гордитися 

тим, що остаточно не є його? Чому? Аджеж то не він вробив своє тіло 

таким, він із таким ті.тюм прийшов на цей світ. То може його тілом могли 

б чванитись радше його батьн:и або, врешті-решт, Творець Господь Бог, 

бо це Він є первопричиною приходу на світ людини, а батьки лише с 

вторипною причиною, і то в залежності від Бога. Вони бо тільки співді

ють з Божою життєдайною силою в приготуванні тіла дитини, для якого 

душу сотворює вже сам, і то виключно Бог. Тому єдино Бог може хва

литися тілом людини, що його в своїй доброті привів до існування й на-

58 



ділив чи гарною формою, чи гарним обличчям, чи врешті й міцними м'я

зами. А ті люди, замість чванитись тим, що одержали від Творця, по

винні бути радше вдячними Йому за ту ласку гарного, здорового й міц
ного тіла, бо багато людей є того всього позбавлені. Навіть ті, які по

отійною й усильною вправою розвинули свої м'яап й скріпили тіло, 

не мають чого гордитись, бо щоб могти розвинути щось, треба його най

перше мати. А вони не мали б чого розвивати, якщо Господь не був би 

дав ім іхнього тіJІа та й не підтримував їхні намагання своєю співдією, 

щоб його розвинути. Бо, лн знаємо, без Божої співдіі ми ані одногонроку 

не могли би зробити, ні одного руху винонати, не могли б навіть одного 

віддиху вловити. Отже дійсно немає чим гордіти! 

Деякі люди гордяться тим, що мають різні маєтки, посілості зе

мельні, жемчуги чи янісь інші матеріяльні добра. Всі ці речі - це сотво

рені речі й ножний із нас знає, що ані їхній власник, ані будь-хто ін

ший не створив іх, то значить не привів з небуття до існування, тільки 

єдиний Творець вселенної, Господь Бог. Тому, як ми чи хтось інший 

може ними гордитись, коли вони не наші, але Божі? Хтось однан може 

закинути, кажучи: <<Вони справді мої, бо я. важко працював ціле жит

тя, щоб іх собі набути. :Моєю пильністю й аапопадливістю, а крім того 

й щастя мені сприяло, так що я остаточно доробився того всього ма

єтку>>. Але ченай, чоловіче, не спіши так дуже в своіх твердженнях І 

Невже ж це ти сам себе сотворив, без Божої помочі? Хіба ж не всемо

гутній своєю всесильною волею привів тебе на цей світ? А чи, може, не 

Він обдарив тебе здоров'ям, силами й охотою до праці? Або, може, не 

Він учинив таrі, що ти був щасливим і аавжди мав працю та й ще до того 

таку, яна приносила тобі великі а:исни? Чи, може, не Він щастив тобі, 

так що твоє майно побільшувалось і не маліло? А хто, як не Він давав 

тобі сили й подбав, щоб ти пильно працював і аапопадливо силадав та 

й не ро а тра чував грошей, як багато інших це роблять, напиваючись, 

чи роапустуючи, чи просто граючи в карти чи віддаючись іншому поро

кові, лихій схильності? Чия ж то ааслуга, що нам вда.т~ося ааощадитп 

гроші й надбати майно, як не Божа? Як виходить все це Він, а не ми 

робили! Хіба можемо наавати майно, жемчуги, гроші й інші надбання 

нашими, коли іх остаточно завдячуємо Богові? 

Багато людей чваниться тим, що мають ве.пикий вплив на людей, 

що втішаЮться добрим ім'ям в спільноті та й що люди іх поважають. 

Rоли хтось хнадиться своїм знанням, яке даJю йому нагоду винайти 

різні хосепні речі для людства й задля того прославилось ім'я його між 

людьми. То спитаймо його, хто дав йому гнучкий і справний ум? Хто 

уможливив йому студії, хто роз'яснював йому ті правди, які він пізна

вав і давав охоту заглиблюватись у тайни природи та й, крім того, ба-
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гато щастя, щоб винайти ті речі, що стали такими н:орисним:и: для спіль

ноти? Відповідь на це проста: той самий Бог, що його сотворив і наді

лив тими всіма дарами та й, крім того, цілий час опікувався ним, бо 

хотів, щоби через нього дійшло те знання до людей. Отже заслуга тут 

Божа а не вчено і людини. 

А й ті, що хвастаються пошаною в інших людей своїм добрим імен

ням серед загалу, тому що в них гарні риси характеру, успіхи, чи яні 

там інші чесноти, також не мають причини гордіти. Бо хто зробив іх 

такими, що вони подобаються людям, хто дав ім їхній характер, хто 

влив у їхні серця чи уми любов до чеснот, бажання іх набути, хто, врешті

решт, спон)ТRував і помагав своїми ласками:, що вони остаточно їх на

були? Все це вчинив Господь Бог. А крім того спитаймо, хто звернув 

серця людей до них, так що ті не заздростили ім і не силкувались шко

дити, але радше подивляли іх і цінили їхні намагання осягати й зро

стати в чеснотах, як не наш Творець Господь Бог? 

Та найважніше а усього є те, що кожний а нас існує й живе тому, 

що Господь Бог нас сотворив, при житті вдержує й співдіє а усім, що 

ми робимо, говоримо, думаємо чи бажаємо. Без тієі Божоі помочі ми 

навіть не ааіснували, а без Його підтримки вже сотворені повернулися 
б в ніщо, як про це говорить псалом: << }тсі від тебе дожидають, щоб дав 

їм у свій час поживу. Rоли даєш їм, вони їі збирають, як відчиниш руку 

твою, вони насичуються добрами. Rоли ж відвернеш лице своє, вони 

тривожаться, а як забираєш у них дух, вони гинуть і повертаються в 

свій порох>> (Ле 103,27сс). Ось, як бачите, все що маємо, походить від 

Господа Бога, бо то Його земля, воздух та й сонце. Його ті всі зела, тра
ви й дерева, всі звірята, риби й птиці. До нього належить вода й усе, 

що нам до життя потрібне. Тож як ми можемо присвоювати собі все те, 

що належить до нашого Творця, а не до нас, тільки тому, що Він добрий 

і дає нам так щедро все те, бо нас любить і хоче тільки нашого добра? 

Якже хтось а нас і далі не розумів того, тоді звернімось до Нього сло

вами св. Павла й спитаймо: << Що ти маєш, чого б не одержав ? Коли ж 
одержав, то чому чванишся, наче б не одержав?>> (1 Rop 4,7). 

Але є одна річ, яку ми самі, авжеж, виключно самі можемо зро

бити. Чи знаєте, що воно таке? Ось скажу: Ми самі можемо грішити! 

Так дійсно воно є, бо хоч і Господь мусить нас при існуванні вдержу
вати, хоч а кожним нашим рухом, словом, гадкою чи бажанням Він спів

діє, щоб вони існували, то Він, всесвятий, не може грішити, але гріх 

ми вже робимо виключно самі. Ми самі переступавмо Божий закон, Його 
заповіді; так-то ми платимо Божій доброті аа всі добродійства. А тому, 

що ми без Його співдії не можемо нічого зробити, то переступаючи Його 
Божий закон, змушувмо Бога самого нам помагати в ображуванні Його 
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самого. Єдино цим, якщо бажаємо, ми можемо похвалитися! Та ледве 

чи є хтось при здоровому глузді, що бажав би чванитись своїми гріхами. 

Тому, стаючи перед Богом у молитві, що іншого можемо Йому сказати, 
ян не коротеньку молитву митаря: <<Боже, милостив будь мені гріш

ному!>> (Лn, 18,13). А за це маленьке упокорення, за це пізнання нашої 
нікчемности й признання нашої немочі, Господь готов ті всі діла нам 

віддати, нас за них винагородити, хоч вони остаточно є Його власні. 
Чому? Бо Він нас любить і знає, що ми самі без Нього нічого путнього 

не можемо зробити. Він любить у нас те пізнання нашої нікчемности 

й упокорення перед Ним всемогутнім і найдосконалішим Богом. Тому 

не диво, що Христос, закінчуючи притчу заявляє: << Rажу вам: Цей 
(митар) повернувся виправданий до свого дому, а не той (фарисей) (Лn, 

18,14). А причина цього, як повчає нас Спаситель, є в тому, що Бог про
тивиться гордим, а ласку свою дає покірни:м (Ян 5,5), і тому: <<Кож

ний хто виноситься, буде принижений, а хто принижується буде ви

вищений >> (Лn, 18,14). 
Тож навчімось з цієї притчі покори. Ії роsказав Христос не тіль

ки людям своїх часів, але всім людям усіх часів і всіх країн. Отже й 

нас також Спаситель тією притчею повчає, бо хоче, щоб ми були спра

ведливими супроти себе й супроти Бога та й не приписували собі ре

чей, яні не є нашими, але - дарами нашого доброго Творця. Намагай-

1\ЮСЯ подивлити Його мудрість, Його доброту, а передусім Його без
межну любов до нас, що все робить для нас, в усім нам помагає та й ще 

винагороджує нас за Свої власні діла. 

БОЖЕ МИЛОСЕРДЯ СУПРОТИ НАС ГРІШНИХ 

(Неділя Блудного Сина - Лn, 15,11-32) 

Притча, яку розказав Спаситель, описує безмежне милосердя Го

спода Бога і Його готовість негайно простити грішникові, коли той піз
навши свої провини, на ється й хоче повернутися до батьківського дому. 

Rаже Спаситель, що один багатий чоловік мав двох синів, яким 

нічого не бранувало в домі свого батька. Не потребували вони працю

вати важно або й ціJ<...но:м, тому що батько, багач, мав багато слуг; не 

потребували нічим журитись, бо всього вдома було подостатком. Все, 

чого потребували, зразу ж дістали, бо добрий батько бажав їм усякого 

добра й тому що був заможним, міг їм усього дістати. Тане вигідне жит

тя однак не аадоволяло їх, а передусім молодшого сина; він бо хотів 

визволитись а-під опіки й нагляду батьківського, піти в широний світ, 
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щоби там свобідно без б~тьківського чуйного ока зажити й зазнати всьо

го, що світ кожному молодому обіцяє. Тому звертається він до батька 

й просить у нього частину маєтку, яка мала б припасти йому в сnадку, 

а діставши її, продає й відходить у чужий край, щоб там завнати вся

ного добра, про яне мріяв у домі Gатька. Маючи грошей удосталь, не

гайно знайшов приятелів, які свовю радою, а nередусім сІюєю приявою, 

помагали йому розкішно жити й щедрою рукою пускати гроші, які йому 

так легко дісталися. Жив він грішно й безжурно якийсь час, як довго 

в нього були гроші, оточений численними приятелями й знайомими, 

які використовували молодого, але нерозумного юнака. Але як усе на 

цьому світі минає, тан минулись і його гроші, а з ними зникли й усі то

вариші забав, які пішли шукати інших, при яких ще буди гроші для 

розтра·r:и. Й так зостався він сам, без грошей, бев приятелів у чужому, 
неприв~ному краю. 

Коли так приглянемося тому невдячному синові, зауважимо в ньому 

денну схожість з нами. Ми також маємо всього подостатком на цій землі, 

бо про все подбав наш добрий небесний Отець. Він дозволив нам жити 

в тому багатому краю, де є всього удосталь. Маємо досить харчів, до

бірну одежу, вигідні мешкання, які не лише тепJІі в аимі але є охоло

джувані влітку, так що ми завжди маємо приємну температуру. Щоб 

ми не дуже мучили наше тіло, маємо наші власні авта й досить nаль

ного, тому можемо їхати куди лише захочемо. Безумовно, нам треба 

працювати, деколи навіть важко, але всього 8 годин денно й то тільки 
5 днів у тиждень. Якже nрацюємо довше, чи більше днів у тиждень, за 
це дістаємо значно більшу винагороду. Злишній час зужитковуємо на 

роввагу, на феріі, на відвідини тощо. А тепер спитаймо так себе щиро: 

Чи ми часто, а то й чи взагалі думаємо про те, хто нам це все так щедро 

дає? Чи признаємо, що тим добродієм є наш небесний Отець, яний дов

воллє нам жити в мирі, дає спромогу працювати й сн~1адати докупни 

ті гроші, за які все те, що маємо, купуємо, а решту складаємо по бан

ках, щоб забезпечити собі безжурну майбутність? Або може ми колись 

думали бути вдячними та й у якийсь спосіб оказати цю вдячність Бо

гові за те, що Він усе так улаштував, що ми можемо безжурно й ров

нішно жити? Чи любимо ми Боr а ва всі Його добродійства й ласки, яки
ми Він так щедро нас на кожний час обсипає, як у природному, так і 

в надприродному житті? Коли б ми хотіли бути справді щирими, му

сіли б з засоромленням признати, що ми дуже часто невдоволені в того, 

що маємо, й хотіли б ще більше всього мати, ще краще жити, ніж вар аз 

живемо. Ми заздримо іншим людям, яні, на нашу думку, мають більше 

ніж ми, яким ще краще поводиться, бо вони живуть у біJІьших та й ще в 

вигІДнІших домах ніж ми, мають кращу обстановку, дорожчі авта тощо. 
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Так, ми дійсно, подібно як той блудний син, не аадоволені нашим 

легким, спокійним життям. Ми бажали б собі чогось кращого, живі

шого й аабавнішого. Проте аалишаємо опіку нашого Отця, що на небі, 

аалишаємо беапечну дорогу, яка веде до Нього, до нашої вічної мети 

в небі. Ми вибираємо собі іншу дорогу, вигіднішу й приємнішу, ніж 

та - Божа. Але вона аате - дорога гріха й доводить нас до пекельної 

беаодні. В нашій погоні аа кращими умовами життя, за грішми й ба

гатствами, ми переступаємо заповіді Божі, ніяк не вважаємо на Його 
закон, бо вважаємо, що маємо право жити ян: нам хочеться, робити все, 

що тільки аавгодно. Бо ааповіді Божі, які аабороняють нам грішити, 

щоб не погубити на віки наші душі, перешкоджують нам нажити прав

дивим, повним щастя життям. Авжеж, під тим щастям :ми розумівмо 

аемне щастя, задоволення н.аших ниаьких пристрастей, тілесних заба

ганок. Таке життя противиться Божому законові й меті Творця, бо Він 

сотворив нас не для цієї аемлі, але для неба, не щоб ми вдоnолялись 

цим земним, грішним, проминаючим щастям, але щоб дійшли до Нього 

й алучившися а Ним, стали учасн.инами Його Божого життя і Його без
межмежного щастя. Небесний Отець аі смутком дивиться, як ми, жи

вучи грішно, аалишаємо Його - джерело життя й переходимо на сто
рону Його відвічного ворога - диявола; але Він не боронить нам. Він 
шанує нашу свобідну волю і, хоч з болем серця, все-таки доаволяс нам 

відійти від Себе, бо хоче, щоб ми добровільно рішилися бути при Ньому. 

Насильно Він не хоче нас тримати, хоч і анає, що в грішному житті ми 

не знайдемо щастя чи вдоволення, але радше пересит, аобридження й 

недолю. 

Господь Бог анає, в якій небезпеці ми анаходимось, коли аалиша

ємо Його й аанурюємось у тому світовому грішному житті. Знає, які 

нещастя ждуть на нашу душу, яна може втратитп не лнше своє надпри

родне адоров'я, але навіть може вмерти, коли допуститься важких грі

хів. Все-таки Він не противиться тому, хоч ми нашими гріхами обража

ємо Його, кривдимо та й чорною певдякою платимо аа Його любов і аа 
батьківську опіку. Господь дозволяє нам ображувати себе, аневажати й 

кривдити, а сам жде терпеливо того часу, коли ми схаменемось і аро

аумісмо, що не добре робимо і врешті таки рішимось до Нього назад 

повернутися. Він очікує нас навжди готовий прийняти нас у свої бать

ківські обійми, вигоїти рани душі, що іх завдали гріхи, а то навіть при

вернути нашій душі життя, КОJІИ ми важкими гріхами вбили її. На най

менше порушення жалю за гріхп чи на найменший доказ невдовоJІення 

а такого грішного життя, Він є негайно при нас, щоб нам допомогти. 

У св. Тайні Сповіді звільняє нас від усіх, навіть найважчих гріхів; без 

огляду кільн:и рааів і ян дуже :ми Його ними ображаJІИ. Він усе про-
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щає, забуває про все тї.пьки тому, що ми вже були втрачені для Нього 

й знову повернулися; лоблудили в нашій дорозі й знову завернули на 

стежну, яна веде до Нього, до цашоі мети. 

Подібно як той батько в притчі, Господь дає нам нову одежу ласни 

освячуючої, тобто ласни синівства Божого, приймає нас ва своіх за

конних дітей і робить спадноємцями Божого Царства. НІ~ той батЬІш 

в притчі, Господь приготовллє беннет, щоб звеличити наш поворот до 

Нього, що ним є жертва Пресвятої Літурrії, в яному живить нас Ті

лом і Rров'ю свого єдинородного Сина, перетворюючи нас у той спосіб 

і так приготовллючи до свого другого приходу на світ, ян страшний 

суддя у часі вагального суду. За допомогою своіх святих Тайн Господь 

хоче приготувати нас на ту страшну хвилину, коли всі JІюди стануть 

перед Ним страшним Суддєю, щоби в Його уст почути засуд, яний рі
шатиме про цілу вічність. І TOl\IY Він робить усе, що тільни може, аби 

рятуват:и нашу душу, щоб ми стапули перед Ним не як вороги, але ян 

Його занонні діти. Щоб Він не потребував пронльоном скидати нас у 

пенельну беводню, але ласкавими словами запросити нас до свого бать

ківсьного дому: << Прийдіть, благословенні Отця мого, вівьміть у спад

щину Царство приготоване вам від сотворепня світу!>> (Mm 25,34). Тож 
слухаймо голосу нашого небесного Отця, нкий словамп пророка кличе: 

<< На моє життя, клянуся, каже Господь, я не бажаю смерти гріmнина, 

але хочу, щоб він вавернув ві своєї грішної дороги й жив. Заверніть, 

ваверніться в вашої грішної дороги І Пощо ж вам умирати, доме Івраіля >> 

(6вик 33,11). Завернімо з дороги ріха, бо хто внає, як довго Господь 

довволить нам ще жити на цій вемлі. Rоли ми наслідували блудного 

сина, віднидаючи опіку небесного Отця й залишаючи Його, щоб жити 
грішним життям, наслідуймо його також у його наятті й повороті до 

батьківського дому. Маймо на уваві, що в кожною втраченою хвилиною 

наближається до нас час відходу в цього світу, а з ним також і можли

вість каяття - повороту до Бога. Після смерти вже буде ва півно, бо ві 

смертю ми неначе вю-..:аменіємо в тому стані, в якому переступимо поріг 

життя. З кожною хвилиною ми тратимо не лише нагоду поправи, але 

танож нагоду надбання васлуг на вічне щастя, бо лише добрі, васлуго

вуючі діла боронитимуть нас перед страшним суддею. Тож чим вчасніше 

ступимо на дорогу ваповідей, тим краще вапевнимо 'собі Боже мюlо
сердя і Його вічну ваплату в Небесному Царстві. 
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ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ ХРИСТА НА СТРАШНОМУ СУДІ 

(Неділя М'ясопусна - Mm 25,31-46) 

Свята Євангелія ставляє нам перед очі день страшного суду, час 

Божої відплати. В той нікому незнаний день, який появиться неначе 

злодій, у час, коли його ніхто не сподівається, прийде Христос, Син 

Божий у славі свого Отця, оточений янголами Божими й святими. Прий

де вдруге тільки на те щоб нас усіх судити й віддати кожному а нас від

повідно до наших діл, які ми виконали ва нашого життя тут, на землі. 

Як у кожному судовому вироці, так само й тут остаточно вирішальними 

будуть діла, які безсумнівно вкажуть на нашу вину чи нашу заслугу. 

Ми не раз чули а уст Христа що є вимогою допущення до Царства Не

бесного: <<Якщо хочеш увійти в життя>>, каже Спаситель до молодця, 

<<додержуй Заповіді>> (Mm 19,17). А найпершою і найважливішою за

повіддю є заповідь любови Бога, а другою, яка по ній наступає, є за

повідь любови ближнього: << Люби Господа Бога твого всім твоїм сер
цем, усією твоєю душею й всією думкою твоєю: це найбільша й най

перша заповідь. А друга подібна до неі: Люби ближнього твого, як себе 

самого>> (Mm 22,37сс). << На ці дві ааповіді >>, запевняє нас Христос, 

<<ввесь закон і пророки спираються>> (Mm 22,40). Дійсно, КОJІИ так роз
важимо ті дві заповіді любови Бога й ближнього, то прийдемо до ви

сновку, що вони охоплюють увесь закон Божий об'явлений і прого

лошений нам, що вміщається в Десяти Заповідях Божих. Бо перші три 

а них нормують відношення сотворіння до Творця, тобто людини ~о 

Бога, що коротко описує Заповідь любови Бога. А друга заповідь, тобто 

любови ближнього, містить у собі всі ті обов'язки, які нормують життя 

людей у спільноті, що іх Господь Бог зібрав у другій частині Декальоrу, 

а саме, в сімох наступних Заповіддях Божих. 

Rоли так слідкуємо ва описом страшного суду, що його змальовує 

нам Божественний Спаситель, страшний наш Суддя в день суду, то на 

ньому говориться чи порушується ваповіді нормуючі відношення між 

людьми. Тому здивовані спитаємо: А де ж поділася перша й найважли

віша заповідь, тобто любови Бога? Відповідь на це маємо також у сло

вах страшного Судді-Христа: << Направду кажу вам: усе, що ви вробили 
одному з моїх братів найменших - ви мені зробили >> (Mm 25,40). І нав

паки: <<Чого ви не зробили одному з Моїх братів найменших - мені 

також ви того не зробили>> (Mm 25,45). Що ж це за вчинки, які настраш
ному суді рішатимуть про наше допущення до Царства Небесного, <<що 

було приготоване нам від сотворепня світу?>> (Mm 25,34). Христос пе
релічує іх поодиноно, кажучи праведникам, що ноли ми це робимо на-
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шим ближнім, ми йому сІfмому це робимо: << Я гшІОдував, і ви мені дали 
істи; мав спрагу й ви мене напоїли; чужинцем був і ви мене прийняли 

в дім; нагий і ви мене зодягли; хворий і ви навідались до мене; в тюрмі 

був і ви прийшли до мене>> (Mm 25,35с). Зі слів Христа Спасителя ви
ходить, що вчинками, які заслуговують небо в діла милосердія щодо 

тіла й щодо душі ближнього. Тому задумаймося уважно над тим, пк 

нам у майбутньому поводитися, щоби зr:айти милосердя в очах страш

ного Судді й удостоїтись вічного спасіння та й уникнути вічної кари. 

3 власного досвіду знаємо, що земні добра нерівно розподілені між лю
дей. Без огляду нате, як вони ім дістались- чи у спадку, чи усильною 

й пильною працею, чи припадком, а чи й щасливим збігом обставин -
нам треба мати на увазі одне, що ті земні добра не є нашою власністю, 

з якою можемо робити що нам завгодно І Чому? А тому, що вони є ви

ключною власністю Бога Творця, який іх з нічого створив і вдино Він 

має право рішати, ян іх нам треба вживати. Тому що Він сотворив усіх 

людей і хоче, щоб вони могли жити, хоче також, щоб вони мали все, 

що тільки потрібне для утримання іхнього життя. Тому й сотворив Він 

ці земні добра: рістню, звірята, птиці й риби для нашого вжитку, як 

це описує перша книга Св. Письма - Книга Буття: <<І благословив іх 

Бог і сказав ім: Будьте плідні й множіться й наповняйте землю та під

порядковуйте іі собі; пануйте над рибою морською, над птаством не

бесним і над усяким звірем, що рухається по 3eJ.\ІJ""Ii ••• Ось я даю вам усяку 

траву, що має насіння в собі й усяке дерево, що приносить плоди з на

сінням: вони будуть вам на поживу>> (Бут 1,28с). Як виходить із цих 

слів, все що існує на землі, Бог сотворив на прожиток всім людям без 

виїмку. 

Тому земні добра призначені до ужитку всіх, а не лише для тих, 

що іх мають. Він дав життя людям: та й, очевидно, хоче, щоби вони жю1и. 

А що люди до життя потребують багато різних аемних дібр як: харчі, 

напій, одежа, пристановище, опіка в хворобах, ріsні ліки і тим подібні 

речі. Тож коли уважно перейдемо те все, про що згадує Страшний Суддя 

на загальному суді, там знайдемо ті всі речі, якими нам треба ділитися 

з тими, що іх не мають, якщо бажаємо ввійти в Царство Небесне. Так 

ото Спаситель згадує про обов'язок нагодувати голодних, напоїти спраг

нених, приодіти нагих, прийняти в дім подорожніх, які не мають при
отановища, де б перебути ніч або захоронитись у час негоди. Господь 

далі пригадує про обов'язок відвідування ближніх, Ішли вони попали 

в в'язницю й там потішити іх, а також відвідувати хворих та й, може, 

помогти ім у чомусь або принаймні своїми відвідинами уприємнити ім 

хвилини терпіння. 3 цього виходить, що нам треба ділитися тим, що 
мавмо, з тими, що в потребі. без огляду на те, чи вони приязні нам чи 
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неприязні, наші свояки, чи ділком чужі люди. Вистачає, що вони люди 

й потребують помочі в біді, в недостатку, щоб на нас був обов'язок до

помагати ім у їхніх потребах. 

Кожний з нас, очевидно, буде допомагати своїм рідним, тобто чле

н.ам своєї родини, своякам, приятелям, а то й добрим сусідам. Та вже 

коли доведеться помагати чужим, хоч вони й у великій біді, то ми не 

так дуже спішимось зарадити їхньому горю. Про це говорить Ісус таке: 

<< Rоли ви любите тих, що вас люб."Іять, яка вам заслуга. Таж бо й гріш
ники люблять тих, що іх люблять. І коли чинете добро тим, що вам чи

нять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви пози

чаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка вам заслуга? Аджеж 

і грішники позичають грішникам, щоб відібрати від них рівне>> (Лк, 

6,32сс; див. Mm 5,46с). У ТаІ{ЇЙ любові рідних приятелів чи сусідів Ісус 
не бачить н.ічого надзвичайного, заслуговуючого на особливе признан

ня, бо найперше аов крови зневолює людей помагати чи то батькам, 

дітям, чи сестрам а чи братам й іншим членам тієї саl\юі родини. А що 

відноситься допомоги приятелям чи добрим сусідам, то й у цьому не

має великої заслуги, бо ми робимо це з тієї причини, що як ми будемо 

в біді чи потребі, сподіємось, що вони поспішать нам також із помічю. 

Ісус домагається від нас чогось більшого, тому що погани й грішники 

помагають своЇl\І рідним, своїм приятелям чи добрим сусідам. Послідов

ники ж Христові повинні бути готові до більшої самопосвяти, тому Спа

ситель каже: <<Ви ж любіть ворогів ваших, чиніть ім добро і позичайте, 

не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода й будете синами 

Всевишнього, бо Він добрий ДJІЯ злих і невдячних. Будьте отже мило

сердні, як і Отець ваш милосердний>> (Лк, 6,35; Mm 5,44с. 48). А при
кладом такої доскона.J"ІОЇ любови й милосердя є сам Отець небесний, який 

не робить різниці між одними й другими, але трактує іх однаково, бо 

Він <<велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих і посилає дощ 

на праведних і неправедних>> (Mm 5,45). У цій любові до наших воро
гів і в допомозі ім у їхній біді дві речі повинні нам просвічувати, а саме: 

в той спосіб ми уподібнюємось найперше до нашого Небесного Отцп, 

який є досконалий у тій любові до нас, своіх ворогів, бо стільки ж то 

разів ми Його ображуємо й зневажаємо нашими гріхами, а Він усе тер
пить, бо милосердний, і все прощає, бо любить нас своєю Божою любо

в'ю. А друга річ, я:nа також повинна стояти нам завжди перед очима є 

те, що Ісус ототожнює себе а нашим ближнім та що ми йому зробимо 

чи допоможемо, чи відмовимо нашої помочі, ми те все робимо самому 

Христові, який колись буде нас аа це судити. 

Тому, якщо вже не а любови до ворогів, як цього вимагає від нас 

наш Спаситель, не хочемо помагати ім у біді, то помагаймо пpинalli'llli 
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в любови до Ісуса Христа, який нас так бевмежно полюбив, що віддав 

своє життя ва нас. Намагаймося в тих людях, яким помагаємо, вбачати 

самого Господа Христа, який у їхньому імені просить у нас помочі. А 

якщо в нас немає навіть любови до Христа, тоді помагаймо ім в любови 

до нас самих, коли бажаємо осягнути вічне щастя, бо якрав така допо

мога ближнім бев вийнятну буде умовою нашого прийняття в Царство 

Боже. 

РОБИ ДОБРО ЗАДЛЯ БОГА Й ЗАДЛЯ СЕБЕ САМОГО 

(Сиропусна Неділя - Mm 6,14-21) 

Неділя Сиропусна - це друга неділя, яка приготовллє нас до Ве

ликого Посту. В ній свята Євангелія повчає нас про потребу добрих 

діл, водиорав же й про те, як треба іх виконувати, щоб вони були доб

рими, тобто милими Богові. Отше найперше наше приготування до ро

нового Свята Воснресіння - це пробачення нашим ворогам. Нам треба 

вабути про всі обрави, шкоди чи кривди, які вони нам вчинили. Нам 

треба простити всяне вло й, вамїсть мститися, добро творити нашим 

ворогам. Як внаємо, Воснресіння Христове попередили Його терпіІШя 
і смерть на горі Голготі. А іх спричинили вороги Христові, які нена

виділи Його, ааадрили Йому того великого впливу, яний Він мав на 
людей. << Що робити нам? >> радились фарисеї й первосвященини - << Си
лу чудес отой чоловік робить І Нищо валишимо його, то всі увірують у 

нього>> (Йо 11,47с). Тож не диво, що постановили Його вбити і таким 
чином позбутися могутнього супернина. << Нічого ви не розумієте>>, ска
зав до них Rаяфа, <<то й не здогадаєтеся, що ліпше нам буде, коли один 

чоловік аа народ помре, а не ввесь люд загине>> (Йо 11,49с). Первосвя
щеник фальшиво інтерпретував поведінку Христа, який уникав усяної 

політики в своїй місії. Він не хотів бути царем, ані не підбехтував лю

дей проrr;и римського панування, на що підступно натякає Rаяфа, сло

вами, що як всі увірують у Ісуса, тоді << нагрянуть римляни, місто наше 
знищать і наш народ >> (Й о 11 ,48). Час святого Великого Посту, а перед
усім Страсиого Тижня, в своіх Богослужбах нагадує rfi всі терпіння 

нашого Спасителя, Який ваяв на себе не тільки людське тіло, aJie з ним 

і всі гріхи людства і прийнявся тих страшних мук і ганебної смерти 

на хресті, щоб тільни спасти нас і захоронити від вічної смерти в пенлі. 

Ми були Його ворогами, Бо обравили Отця небесного, одночасно 
ж і Його самого, бо Він сказав: <<Я й Отець є одно>> (Йо 10,30). Невва
жаючи ж на це все, Христос жертвувався аа нас - своіх ворогів, тому 
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що В ін полюбив нас своєю Божою, безмежною любов'ю. Одного разу 

Ісус заявив: << Більшої любови немає від тієі, ноли хто за своіх друзів 
віддає своє життя>'> (Йо 15,13). Виходить з Цього, що Його Божа лю
бов мусить бути без порівнання більшою, ноли Він віддає своє життя 

не за друзів, але за своіх ворогів, яні перехо'дять на сторону Його від
вічного ворога- диявола. В сьогоднішній св. Євангелії Спаситель заохо

чує нас наслідувати Його в тій безнорисній любові, як доназ нашої вдяч
ности супроти Нього. Яною важливою для Нього є ця заповідь любови 

ближнього, яна не винлючає навіть ворогів, виходить хоч би з того, 

що в своїй Господній молитві, Він внлючає прохання, яне робить наше 

особисте спасіння залежним від прощення нашим ворогам: << І прости 

нам наші провини, тан ян і ми прощаємо тим, що провинились супроти 

нас >'> (Мт 6,12). А в дальшому обговоренні того вназує, чому необхід
ним є прощати тим усім, що провинились супроти нас, нажучи: <<:Коли 

ви прощатимете людям іхні провини, то й Отець ваш небесний простить 

вам. А ноли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не 

простить вам ваших провин>'> (Мт 6,14с). Тож запам'ятаймо собі оцю 

заповідь Христову, янщо вже не зад~'Ія вдячної любови до Спасителя за 

все Його добро, то принаймні з тієї причини, що вона дуже хосенна для 
нас самих. Послухаймо хоча б цього вияснення: янщо б хтось не хотів 

простити своїм ворогам тільни з тієї причини, що ім Господь не про

стить, якщо він відмовить свого прощення, то він помиляється. Бо ім 

вистачить нас тільни один раз попросити прощення і, без огляду на те 

чи ми простимо чи ні, піти до св. Сповіді, визнати той гріх, тобто, що 

вони нас зневажили, чи в яний-небудь спосіб снривдили, обіцяти попра

витися та й винагородити шкоду чи кривду, й вони вже одержать від 

Бога прощення. Отже всі їхні гріхи й провини будуть прощені без огляду 

на те, чи вони одержать прощення від нас чи ні. Бо всякий гріх, це в 

першу міру зневага чи образа Бога, а щойно пізніше наша кривда. Тож 

коли вони приймуть у сповіді прощення, все це Господь забуває. Ми 

ж однан, коли відмовимось простити ім їхні провини, паражуємось на 

гнів Божий, який заповів відмовити нам прощення наших гріхів, коли 

ми відмовляємось простити тим, що нас скривдиJІИ. Спаситель вимагає 

від нас, щоб ми постійно пращали нашим противникам, відповідаючи 

на запит св. Петра: << ... снільки разів маю моєму братові простити, коли 
він ·згрішить проти мене? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промо

вив до нього: Не кажу тобі: До сімох разів, але -до сімдесяти раз по 

сім>'> (Mm 18,21с). Інакшими словами, нам треба завжд11 прощати, скіль
ни разів наш ворог звернеться до нас і просить у нас прощення. Rоли 

ж відмовляємо нашого прощення, тоді розпалюємо під собою пенельний 

вогонь, бо ж ноли з ненавистю до нашого ворога відмовляємо Господню 
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молитву, ми не благослов~ня, але Божий прокліп нанликувмо на себе. 

Rоли молимося <<І прости нам наші провини, як і ми прощаємо тим, 

що провинилясь супроти нас ... >> а рівночасно бажаємо помститись на 

нашому ворогові, ми кажемо Богові: <<Господи так мстися на нас і так 

иарай нас, як ми бажали б помститись на наших ворогах >>. Тому задля 
нашого власного спасіння, прощаймо й забуваймо всякі кривди й про

вІmи:, щоб ми також осягнули прощення в день страшного суду. 

Друга річ, яка приготовллє нас до великого свята Воскресіння Хри

стового - це піст. Rоли ми надто догоджуємо нашому тілові, тоді воно 

намагається взяти верх над нашим духом і потягнути його за собою. 

Тому, щоб опанувати наше тіло, схильне до злого, мусимо підбити його 

під провід нашого ума, проевіченого вірою. Згідно з Божим задумом, 

людина, розумна істота, повинна керуватись розумом, утримуючи власне 

той лад, що його Бог Творець установив. Тож коли людина дозволить, 

щоб перевагу взяли пристрасті й бажання тіла, тоді вона відвертає лад, 

встановлений Богом і без сумніву грішить. А щоб мати нонтролю над 

тілом і його пожаданнями, мусимо його ослабити, це значить відмовити 

йому надмір їжі. В той спосіб ми не лише послаблюємо тіло, але водно

раз зміцнюємо нашу волю, нашого духа, щоб тримати в послусі наше 

тіло. Тому й не диво, що наша мати Церква, йдучи за прикладом самого 

Спасителя, який постив сорок днів і сорок ночей, установила піст тобто 

стриманість від деяких страв протягом Великого Посту. Тому що Воскре

сіння Христове, після ЯRого Його тіло стало прославленим, тобто втра
тило всі земні недосконалості й одуховилось, звільнююсь від усіх фі

зичних законів, Церква бажає, щоб ми принаймні до певної міри звіль

нились від надмірного прив'язання до землі й туземних речей. Відмов

ляючи нашому тілові певного роду страв чи їх кількости, ми таким чи

ном підбиваємо його під провід нашого ума. Очевидно в той спосіб ми 

ще не одуховимо нашого тіла в усю повноту. Це станеться щойно на 

страшному суді, коли наша душа злучиться вже з воскреслим тілом. 

Та це вже буде певного роду вдосконаленням нашої істоти, коли будемо 

повертатися до того стану, що його прародичі мали перед гріхом пер

вородним. 

Однак, постячи й умертвлюючи наше тіло, ми не п~ви.нні цим чва

нитися ані не порівн;ювати себе з нашими ближніми, які не постять, 

щоби вказати, лки:ми то праведними й святими ми стали. Бо нашою са

мохвальбою ми позбавляємо себе нагороди Отця небесного, яІпІй кате: 

<< Rоли ж ви постите, не будьте сумні як лицеміри, бо вони виснажу
ють своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. На

правду кажу вам: Вони вже мають свою нагороду>> (Jrlm 6,16). Вони ж 
бо діючи заради похвали від людей, тратять нагороду від Бога. Нам 
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же треба це робити в тайні, бо так каже Спаситель: <<Ти ж, коли по

стиш, намасти свою голову й обличчя своє умий, щоб не показати лю

дям, що ти постиш, але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні; і Отець 

твій, що бачить таємне, віддасть тобі>> (Mm 6,17с). 
Остапний ступінь приготування - це милостиня або добрі діла. 

За допомогою добрих діл ми складаємо собі скарб на небі. А це треба 

нам робити з оцих двох причин: найперше тому, що цього скарбу вже 

ніхто від нас узяти, ані його там уже ніщо sнищити не може. А по-друге, 

як запевняє нас Спаситель, ми, думаючи про наш скарб у небі, будемо 

гадками при ньому, а тим самим при тому, хто зберігає нам той скарб, 

а саме при нашому небесному Отцеві: <<Бо де твій скарб, там буде й твоє 

серце>> (Mm 6,21). Тими скарбами, які маємо собі збирати в небі, є добрі 
діла, тобто ті~1есні й духові діла милосердя. Довершуючи іх, а саме по

магаючи нашим ближнім тут, на землі, ми складаємо собі скарби на 

небі. Роблячи добро ім, ми неначе робимо його самому Спасителеві, який 

ототожнює себе з нашими ближніми, як це станеться на страшному суді: 

<< Тоді скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні мого 

Отця, візьміть у спадщину Царство, що було приготоваме вам від сотво

рення світу. Бо я голодував, і ви дали мені істи; мав спрагу й ви мене 

напоїли; чужинцем був, і ви мене прийняли; нагим був, і ви мене зо

дягли; хворий, і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до 

мене ... >> (Мт 25,34-36). А даJІі поясняє, чому воно саме так, що наші 
добрі діла зроблені нашим ближнім, ми Йому самому робимо: << Направ
ду кажу вам: Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви 

мені зробили >> (Mm 25,40). Тож запишім собі гаразд у нашій пам'яті 
оцю правду: що-небудь ми доброго робимо нашому ближньому, ми це 

робимо самому Спасителеві. Не забуваймо також, що як ми кривдимо 

нашого ближнього, ми кривдимо й ненавидимо самого Божого Сина. 

Отже задля нашого вічного щастя прощаймо й забуваймо всі кривди 

нашим ворогам. Помагаймо ім скільки в наших силах, бо таким чином 

складаємо собі незнищимі скарби добрих діл у небі, які відчинять нам 

колись у майбутньому двері до Царства Божого й до вічного щастя в Бові. 

СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕЧИСТІЙ ДІВІ МАРІІ 
(Лк, 1 ,26-38) 

Благовіщення - це один в найбільших правників, присвячений 

почитанню Пречистоі Діви, Божої Матері. Його обходимо якраз сьо
годні, тож добре було б призадуматись над його значенням і чому Цер

:ква свята його установила. Празник Благовіщення приводить нам на 
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гадку час, у якому Госпоі(ь Бог постановив послати на вемлю свого Єди

нородного Сина, щоб Той звершив діло спасіння людського роду. Щоб 

вдійснити обітницю, яку дав Бог Отець нашим прародичам у раю, треба 

було знайти жінку, гідну тієї великої чеоти й того високого вавдання 

-бути матірю Божого Сина. Якже Господь вибрав таку жінку, що мала 

стати тією посудиною, тобто :мала помістити в своєму лоні Божого Сина. 

Тому не диво, що вона мусїла бути вільною не лише від своїх особистих 

гріхів, але також і від первородного гріха, щоб диявол ніколи не мав 

навіть найменшої влади над нею. Бож вона, равом ві своїм Божим: Си

ном, мала тріюмфувати над Сатаною і над його царством, тому не могла 

ніколи бу·ти під йо:rо владою, ні в своєму вачатті, ні в приході на світ, 

ані будь-коли в своєму житті. Небесний Отець вибрав таку жінку, і нею 

стала Пречиста Діва Марія. Вона то вже в своєму зачатті була звіль

нена від первородного гріха, вадля заслуг свого Божого Сина, так що 

на неї ніко~"'Іи не впала навіть тінь гріха - й тільки тому вона могла 

бути гідною стати Його Матір'ю. 
Коли вже наблизився час приходу на світ єдинородного Божого 

Сина, << Бог, що багаторазово й багатьма способами говорив І{Олись до 

наших батьків через пророків, ва останніх же цих днів вагаворив до 

нас через Сина, якого зробив спадкоємцем усього й яким віки сотво

рив. Він - відблиск Його слави, обрав Його істоти ... >> (Євр 1,1сс). Не
бесний Отець вислав свого посланця до вибраної Діви, щоб вона вгоди

лася прийняти оцю велику гідність тобто- стати Матір'ю Божого Сина. 

Посланець застав її в домі, затоплену, правдоподібно, в молитві, в якій 

вона як і кожний правдивий член народу Ізраїльського, просила Бога 

про віслапня Месії - Спасителя світу. Він то, появившись, каже: << Не 

бійсь Маріє! Бо ти знайшла ласку в Бога. Ось вачнеm у лоні й вродиш 

сина й даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього нав

веться. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, й він 

царюватиме пад домом Якова повіки й царюванню його не буде нінця >> 

(Лк, 1 ,30-33). Найбільшу гідність, якою Бог може наділити сотваріння 
людське чи найвищого ангела, Господь надав Сl\ПІренній ~іві, що жила 

в Назареті й була заручена в Йосифом, звичайним столярем. Подумаймо 
лише, що діялось у серці тієї покірної діви, коли вона почула приві

тання Божого ангела, який запевнив її, що відвічний БоГ хоче, щоб вона 

стала матір'ю Його єдиного Сина? Цілими сторіччями жидівський на
рід очікував Месії, ціла вселенна, підкарена дияволові первородним 

гріхом, очікувала спасіння, що Він мав принести. А тепер Він мав прий

ти, а її вибрано, щоб стала Його матір'ю, щоб Його привела на сnіт. 
Нескаванна радість сповнила її, що спасіння є вже так близько; водио

рав же й страх охопив їі, що це вона вбога, незнана діва має стати Його 
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матір'ю. Той страх, що сповняє всяке сотворіннл тоді, коли воно від

чуває близькість Творця, мусів пройняти й серце Пречистоі. І все ж 

тани вона свідо1на всього, покірно питає про вияснення, як воно ста

неться, бо вона обітувала довічну чистоту? 

Звертаючись до ангела, вона каже: <<Як же воно станеться, коли 

л не знаю мужа?>> (.Пn, 1 ,34). Вона ж бо обітувала повсякчасну чистоту 
й, довідавшись, що іі призначенням є стати матір'ю Божого Сина, питає, 

як це можливо, щоб вона, додержуючи свого обіту, стала одночасно ма

тір'ю? Або інакшими словами, що ій треба робити, щоб виконати волю 

Отця небесного? Вона готова на все, аби лише сповнити лннайдоскона

ліше волю Бога. Скільки-то ми, вже старші люди, могли б навчитись 

від тієї молоденької, бо ааледви тринадцятилітньої дівчини? Вона ціл

ком не думас про себе саму, про свою надавичайну гідність чи щастя; 

всі іі гадки є при Бозі, щоб пізнати, що Він бажає собі від неі і як вона 

має сповнити Й ого святу волю ? Коли б ми так у нашому житті нама
галися наслідувати ііІ КошІ б то ми, принаймні час від часу задумува

лися над тим, чого від нас Господь Бог хоче, тоді напевно ми не грішили 

б так легко. Ми JІедве чи ва жилися б противитись всемогутньому Бо

гові, <<який може погубити душу й тіло в пеклі>> (Mm 10,28). Справді, 
ми два рази подумали б, ааки рішилися б переступити заповідь Божу, 

знаючи, яка страшна кара жде того, хто поnажився б це зробити. Було б 

добре послухати час від часу гоJюсу Спасителя і запитати Творця, чого 

Він від нас вимагає? І як маємо сповнлти Його святу волю? Наш кло
піт у тому, що ми надто зайняті туаемними справами, забавами. Тому 

нам не стає часу зайнятися справами душі, що, врешті-решт, є найваж

ливішою справою, бо вона є метою нашого туземиого існування. 

Гляньмо на Пречисту, як вона поводиться І Діставши від ангеда 

запевнення, що вона, зберігаючи дівицтво, стане Матір'ю Божою, <<Дух 

Святий- каже ангел -зійде на тебе й сила Всевишнього осінить тебе, 

тому й святе, що на родиться, назветься Син Божий >> (Л к 1 ,35). Вона 
ж відповідає покірно: << Ось л слугиня Господня, нехай станеться зо 

мною, по твоєму слову>> (.Пк 1,38). Вона віддається цілковито до послуг 
Бога Творця й уповає на Нього. Тож учімось від неі того беззастереж

ного дов ір 'л до Бога й повної самовідданости Його волі. Зараз ми ма
ємо стільки доказів на Божу опіку, чого Пречиста не мала, ноли ада· 

валась на волю свого Творця, і все ж таки вона а дов ір 'ям дитини від

далась Його провидінню. Також у нашому житті настануть моменти ве
ликої ваги, а чи повні болю терпіння, серед яиих нам треба буде мати 

таке сліпе довір'я до Бога. Не вагаймось уповати на Нього так безза

стережно, як це робила Божа Мати. Як бачимо, Господь надгородив 

іі повне довір'я тим, що вробив іі Матір'ю свого Сина, Царицею небес. 
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Вона, подібно як дитя, на питає як іі батьки захоронять її перед воро

гами, вигодують і виведуть у люди, бо вона любить Бога й довіряє Йому. 
3 досвіду людей, та й може а нашого власного досвіду, ми перекона

.rrись про безмежну любов Бога Отця до кожного а нас і про Його всемо
гутню опіку. Чому ж тоді ми не маємо того дитячого довір'я до Нього? 

Чому не маємо любови, якою ми бажали б виявити Йому вдячність аа 
те все, що Він для нас зробив, робить і в майбутньому хоче робити, а 

саме: хоче ділитися а нами своїм Божим життям і хоче, щоб ми втіша

лись Його Божим щастям. Тож наслід·уймо Пречисту і намагаймось, 
nодібно як вона а дитячим довір'ям прямувати до Нього - до нашої 

мети. Пречисту просімо, щоб нам у цьому помагала своїми молитвами 

й заступництвом у свого Божого Сина. 

ЖИТТЯ ЛЮДИНИ - ЦЕ СЛУЖБА БОГОВІ ТВОРЦЕВІ 

(Перша Неділя Святого Великого Посту - Йо 1,43-51) 

Свята Євангелія приводить нас сьогодні до Христа - Болюго Сина 

як Він на порозі свого публичного життя поклинає своіх майбутніх Апо

столів. Вони бу~1и звичайними, простими людьми, переважно рибалками, 

яні від часу іхнього покликання мали перебувати стало в Його това
ристві, слухати Його навчаІШя й обсервуючи Його життя, приготовля
тися до іхнього майбутнього завдання ловців людей. Rоли так глядимо 

ян Спаситель на всякі лади покликує ріаних людей, мусимо подивляти 

Його Божий ро3ум, який анав преріані способи приєднувати собі лю
дей і спонукувати іх, щоби полишивши все пішли аа Ним. Дорога, яку 

Він вибрав для своіх апостолів була нелегка, навпаки, вона була повна 

невигод, умертвління й терпінь. Вони мусіли покидати свої зайняття, 

родини, навіть свій рідний край і йти в далені чужі сторони, щоб там 

голосити слово Боже і цим винонати доручення свого Вчителя. В ін бо, 

полишаючи цю землю, дав ім оце завдання, кажучи: << Ідіть отже й ро
біть учнями всі народи: христячи іх у ім'я Отця й Сина і Святого Духа; 

навчаючи іх берегти все, що я вам aano в іда в >> ( М m 28 ~ 19с). 
Тан ото Ісус Христос звертається до кожного з нас і нличе, щоб ми 

помагали Йому винонати діло, на яRе послав на землю Його небесний 
Отець. Як знаємо, Христос Господь прийшов на цей світ на те, щоб по

служити людям і тією своєю службою спасти іх від гріха й влади дияво

ла: <<Син Чоловічий прийшов не нате, щоб йому служили, але послу

жити й дати життя своє на винуп аа многих» (Мт 20,28). Rоли ж 
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Він сам так вірно служив людям, Він впслужив собі право вимагати 

й від нас подібного служіння. Том)і - то й наже: <<Коли хтось хоче 

йти аа мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною)> 

(Mm 16,24; Мр 8,34). А хто не хоче того зробити, той негідний бути уч
нем Спасителя: << Хто не бере свого хреста й не йде с.лідом аа мною, той 
недостойний мене)> (Mm 10,38). Інакшими словами; кожний з нас, що 
хоче осягнути :мету свого існування на землі, тобто вічне спасіння в 

небі, мусить стати учнем Христовим. А щоб ним стати, мусить іти слі

дом аа Ісусом, а саме жити так, ян Він жив і так допомагати Йому звер
шити те діло, на яке послав Христа Його небесний Отець. 

Його ді.по є воднораз і нашим ділом, а виконуватимемо його тим, 
що поширюватимемо Його Божу науку серед людей. І то не лише са
мими словами, а.ле, подібно ян і сам Спаситель, головно нашими добрими 

ділами. Бо хоч слова й переконують та й поясняють науку Христову, 

то все-таки діла, тобто приклад потягає людей і вони наслідуючи наше 

богобоязливе життя, спасатимуть свої безесмертні душі. Вже в самому 

навчанні Христа криється спасіння, чи пак, життя вічне, як про це го

ворить сам Ісус: << А вічне життя в тому, щоб вони пізнали тебе єдиного, 
правдивого Бога й того, що його ти послав - Ісуса Христа )> (Й о 17 ,3). 
Здивуєтесь певно, кажучи: <<Звідкіля ми знаємо, що Христос покликав 

нас, щоб ми були Його апосто~•ами й навчали інших Його Божої науки?)) 
Вже саме становище декого з нас того вимагає, щоб навчати інших. Ось 

тан наприклад, батьки є в першу міру такими вчителями й апостолами 

Христа відносно їхніх дітей. Іхнім обов'язком є не лише приводити ді
тей на цей світ, не лиш подбати про потреби іхнього тіла, але передусім 

подбати про те, що для них є найважливішим, тобто про спасіння їхніх 

душ. Батьки бо мають за обов 'язок довести своіх дітей до іхньої оста

точної мети, тобто до вічного спасіння- до Бога й до безмежного щастя 

в Ньому. Тому їхнім першим обов'язком є повчити своіх дітей про існу

вання Творця вселенної - Господа Бога. Вже від ранньої молодости 

їхнім обов'я3Іюм є вщепити в серця своіх дітей пошану й любов до Твор

ця, який не лише привів іх до існування, в тому існуванні підтримує, 

співдіє з кожним: їхнім рухом:, словом, гадкою й бажанням, але, крім 

того, подбав про все те, що ім до туземиого життя потрібне. Батьки по

винні вбачати в собі представників самого ТвЬрця, який при їхній до

помозі дбає про їхніх дітей, та й іх стараннями провадить до остаточної 

мети. Тими словами, що іх звернув до Апостолів, Спаситель звертається 

й до батьків, кажучи: << Ненчайте іх берегти все, що я вам заповідав)> 
(Мт 28,20). 

З цих слів Христа виходить, яка велика й важка відповідальність 

лежить на батьках навчити своіх дітей правд Божих та вщепити: в їхні 
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серця пошану й дюбов цо Божих заповідей, що 8 для нас Божих сотво
рінь, об'явленням волі нашого Богз-Отця. А передусім тому що від до

держування Божих заповідей залежить наше вічне спасіння, тобто осяг

нення нашого вічного щастя, до яиого нас Господь Бог у своїй доброті 

вже при нашому сотворенні призначив. Ісус Христос виразно говорить 

про це словами: << Коли хочеш увійти в життя, додержуй заповідей>> (Mm 
19,17). Тому й не диво, що першим обов'язком батьків 8 навчити своіх 
дітей тих правд, які забезпечуть ім життя вічне, тобто безмежне щастя 

в небі. На жаль, однак батьки наших часів за велику вагу прив'яву

ють до вемних наук, та й до тувемного життя, начебто пова ним не було 

іншого, багато важливішого життя, тобто життя після смерти. Вони 

стараються дбати виключно про потреби тіла й потреби ума дитини, ва

буваючи майже цілком про найважливіші потреби, про потреби душ їх

ніх дітей. Вони повинні пам'ятати на ті слова Христа Господа, якими 

Він вверта8ться до нас yGix, кажучи: <<Яка користь людині, як цілий 
світ вдобуде, а ванапастить свою душу. Або що може людина дати в ва

міну за свою душу?>> ( Mm 16,26). Пам'ятайте батьки що з того, якби 
ви вашій дитині туr ва життя, як то кажуть <<і неба прихилили>>, а не 

навчили іі того що найважливіше для неі, а саме як спасати свою без

смертну душу. Що ій з того, якби вона й царювала над цілою вселен

ною не лише тих кілька мізерних літ, але навіть і мільйони літ, коли 

після смерти вона, задля вашого нерозуму мусїла б каятись цілу віч

ність у пекельному вогні! Подумайте лише: та сама дитина, ЯRУ ви так 

дуже любили, про яку ви так за П туземиого життя дбали, мала б так 

марно пропадати в тому місці страшних кар! Тож стараймось найперше 

навчити наших дітей того, що для них найважливіше й найпотрібніше. 

Боноли ми це зробили, тоді ми винонали б наш обов'язок супроти Бога, 

воднораз же й наш обов'язок супроти наших власних дітей, бо запев

нимо ім не лише щасливе життя на землі, але також після смерти в небі. 

Та самі слова, як я вже згадав, ще не вистачають. Щоб дійсно пов

чити дітей про їхній обов'язок супроти Творця, треба ім ще ділом по

казати, як це треба виконувати. Це аначи.ть власним життям, нашим 

прикладом треба вчити іх як належить шанувати й виконувати Божі 

заповіді. Тому що діти вже з природи наслідують тих, кого вони люб

о~"ІЯТЬ, ім буде легко навчитись від нас богобояаливого ·життя. То й не 
диво, чому Господь Творець вщепив у дітей тану велику любов до їх

ніх батьнів, не диво чому наділив іх неначе інстинктом наслідувати 

своіх батьків, та й ним неначе приневолю8 іх ставати такими:, лк їхні 

батьки. Й тому така велика відповідальність лежить на батьках: учити 
дітей добра, послуху й пошани супроти Божого закону, що 8 висло
вом волі Творця. Вже наш поет каже: << Раз добром налите серце в вік 
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не прохолоне >>. Тому стараймось тим добром наповняти добре настро
єні серця наших дітей, щоб вони дійсно сповнились добром любов'ю 

до Бога Творця й пошаною до Його святої волі. 3 другого боку, батьки 
мусять бути особливо уважними на те, щоб не дати навіть найменшого 

згіршення своїм дітям. Ось послухайте, як той добрий і лагідний Учи

тель, Ісус Христос, грозить страшними карами тому, хто дає згіршення 

головно малим, невинним дітям: <<А хто згіршить одного з тих малих, 

що вірують і мене, такому було б краще, я:кби млинове жорно повішено 

йому на шию й утоплено в морській глибині. Горе світові від згіршен

ня. Воно й треба, щоб прийшли спокуси, однак горе людині через я:ку 

спокуси приходять>> (Mm 18,6с). Тому викопуймо наш святий обов'я

зок супроти наших дітей І Навчаймо іх добра, любови Бога й ближнього, 

щоби словом і добрим прикладом наставляти іх на дорогу праву, яка 

доведе іх до їхньої мети, до Бога й до безмежного щастя в з~,уці з Ним. 

ПРОЩЕННЯ ГРІХІВ 

(Друга Неділя Святого Великого Посту - ~Ір 2,1-12) 

Свята Євангелія розповідає нам сьогодні про те, я.к добрі приятеJІі 

принесли на ношах паралітика, певне іхнього сусіда або приятеля до 

того дому, де Спаситель навчав людей, сподіюч:ись, що той добрий і ми

лосердний учитель зглянеться над терплячим приятелем і приверне йому 

здоров 'я. Видячи з одного боку глибоку віру тих чотирьох мужів, а з 

другого недолю й терпіння параліти:ка, що багато літ отак непорушливо 

лежав, Ісус оздоровляє його чудесним способом. Та зани Ісус, привер

нув паралітикові владу над тілом, каже до нього: << Сину, відпуска

ються тобі твої гріхи!>> (Мр 2,5). Почувши ці слова Спасителя, деякі 
з книжників почали виявляти незадоволення, думаючи собі: <<Як може 

він так говорити? Він богохуJІить! Бо хто може відпускати гріхи крім 

одного лише Бога?>> (Мр 2,7). Думаючи так вони дійсно мали рацію. 
Чому? Бож це самозрозуміле ! Гр іх це нічого іншого як образа безмеж
ного Божого маєстату; бо він- це переступлення Божої заповіді, легко

важення Його святої волі, яку Божа заповідь людям об'являє. Інаншими 
словами: це вчинок або залишення діла, слова, гадки, чи бажання, що 

спротивляється волі всемогутнього Творця. Це образа Його Істоти й 
тому ніхто не може простити цю образу, як тільки ображена особа, тобто 

єдино Бог, якого нашими гріхами й проступками ображаємо. Тут засто

совуємо те саме правило, що його дотримуємо в нашому щоденному жит

ТІ. Наприклад, як хтось когось образив, то тільни ображена особа може 
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простити вневагу й ніхт~ інший не має права того робити, хіба що ВІН 

одержить те право від зневаженої особи. 

Тому то, думаючи так юдеї й книжнини мали рацію, що єдино Бог 

може прощати гріхи, бо вони є образою Його Божої особи. І хньою по
милкою, однак, було те, що вони не хоті~'Іи дальше слідкувати аа сло

вами Христа, який допомагав ім прийти до висновку відносно Свові 

власної особи, а саме, що Він є Богом, тією особою, яку ображено грі

хами й тому Він має право прощати гріхи бо вони є образою Його Бо
жого маєстату, хоч Він тимчасово не об'являє його людям, скриваючи 

це під JІюдською природою. Те своє право прощати гріхи, тобто свій 

Божий маєстат, Він доказує чудесним оздоровленням паралітика. Ян 

знаємо, чудо не вчинок понад, поза чи навіть проти законів природи· 

Тобто ввершити його може тільки Творець природи, тому що Він, сотво

рюючи все, рааом ja природою, створив ті вакони й тому має силу іх змі
нити, чи в своєму діянні не в'яаатися ними. Це Він робить, очевидно 

в надавичайних випадках, полишаючи природу й іі аююнн авичайному 

ходові. А робить чудо лише тоді, коли цього вимагає якесь незвичайне 

моральне добро, як ось у нашому випадку, щоб добро зробити паралі

тикові, воднораз же, щоб об'явити себе як Месію, Божого посланця, 

а то й самого Бога. Тому звертаючись до юдеїв та ннижників, які не 

були задоволені, а питанням <<Що легше є сказати паралітикові: Про

щаю'І·ься тобі тво і гріхи, чи сказати: Встань візьми твоє ліжко й ходи?» 

(Мр 2,9). Очевидно, обидві ці речі є неможливими для авичайної лю

дини, бо найперше вона не є ображена гріхами, а по-друге вона не є 

творцем природи, отже не може чуд творити. Але, з другого боку, ці 

дві речі є легко ввершити Богові. Найперше тому, що то наші гріхи Його 
ображують і єдино Він може іх прощати. А по-друге, тому що лише Він 

є творцем природи й іі законів, то єдино Він може робити те, що тільки 

хоче й не потребує ними в'яаатись. Тому тепер Він уживає того чудесного 

оздоровлення як доказу своєї Божої особи, кажучи: <<Та щоб ви анали, 

що Син Чоловічий має владу на землі відпускати гріхи, каже розслабле

ному: Кажу тобі: Встань візьми твоє ліжко й іди до свого дому!>> (Мр 

2,10с). Підкоряючись велінню Христа, паралітик устає цілковито оздо

ровленлй, бере ки:~им чи мату, на якій лежав, і відходить додому на 

очах здивованої юрми. Ось такими способами СпаситеЛь намагався пе

реконати співгородян своіх, що Він є тим давно обіцяним :Месією і, якщо 

вони бажають спастися, мусять прийняти Його навчання, підкоритися 
Його заповідям. А що вони не прийняли й не піддались Його законові, 
тому на них прийшов Божий суд, як про те говорить Христос: <<Хто 

вірує в Нього не буде засуджений, хто ж не вірує, --той уже засудже

ний бо не увірував у ім'я Єдинородного Сина Божого>> (Йо 3,18). Ісус 
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подає воднораз причину іхнього :засудження таними словами: << Якби 
я не прийшов і не говорив до них, гріха не мали б вони ... Був би я не 
вчинив серед них діл, що іх ніхто інший не вчинив, - гріха не мали 

б вони. А тю~ ось бачили й аненавиділи: і мене й мого Отця. Але щоб 

адійснилось с.лово, яке в їхньому законі написано: Зненавиділи вони 

мене без причини>> (Йо 15,22. 24с). 
Але тепер вини1шє питання: Яким правом священики мають в.чаду 

відпускати людські гріхи, ноли вони не Бог, який єдино має цю владу? 

Це питання спадає на гадку деяким людям, яним Цернва свята дору

чає принаймні раз у рік висповідатися і коло Вели1юдня ааnричаща

тися. Питають вони: Хто й коли дав цю владу священикам прощати 

гріхи, тобто в імені Бога заявляти їм, що їхні гріхи відпущені й що вони 

оправдані перед їхнім Творцем, ян.ого своїми гріхами образили? Відпо

відь на це питання дає той сам Божественний Спаситель, який у сьо

годнішній події дає доназ юдеям, що Він будучи Богом, має владу від

пуснати гріхи й має силу творити чуда. Коли ж Христос є Бог живий, 

то Він не тільки що сам може відпускати, прощати наші гріхи, ш1е може 

дати: цю владу кому тільки захоче, щоб та особа в Його імені відлускала 
гріхи. Подібно як і в нашому щоденному житті; кожна ображена лю

дина може або сама безпосередньо одержати сатисфакцію - перепросьбу, 

або :може когось уповноважнити її одержати й у її імені пробачити на

несену зневагу. Саме те й зробив наш Господь Ісус, коли негайно після 

свого воснресіння появився апостолам. << Ісус, став посередині й каже 
їм: "Мир вам!" Як мене послав Отець, так я посилаю вас>>. Це промо

вивши, дихнув на них і каже їм: <<Прийміть Духа Святого! Кому від

пустите гріхи - відпустяться їм, комуж затримаєте - затримаються>> 

(Йо 20,21сс). Спаситель, отже дає їм ту саму місію, яку Він ян Бого

ЧоловіІ{ одержав від небесного Отця. А щоб вони могли її успішно ви

конувати, дає ім також і повновласті, беа яких вони не могли бу·ги успіш

ними. Одною з них, і то найважливішою, було в Його імені, в імені прав
дивого живого Бога прощати гріхи людські й таR успішно, ян це Він 

сам робив. А це оаначає ось що: їх цілковито змивати а душі. Очевидно, 

це все робить Його Божа .ааска, все-таки цю ласку до душі вводить ви
димий знак Тайни Сповіді, тобто СJюва священика: << Я в.чадою Його 
(Бога) мені даною прощаю з авільняю тебе від усіх твоїх гріхів: в ім'я 

Отця і Сина і Святого Духа. Амінь >>. Прокаауючи ці таївственні слова, 
священик звершує знак Тайни Покаяння, а Христос посилає свою освя

чуючу ласку до душі каянника; вона очищує н від усіх плям гріхов

них вчиняє її занонною дитиною небесного Отця, спадкоємцею Його Бо
жого Царства. 

Ось чому Церква свята заклинає нас до приймання Тайни Покаян-

79 



ня і чому раз у рік під аажким гріхом доручає своїм вірним сповідатися, 

бо цим вони звільнюють свої душі від тієї страшної зарази, якою є важ

кий гріх. Цими словами надав Спаситель своїм апостолам, а після них 

усім їхнім наступникам, владу прощати й відпускати гріхи людські в 

імені Пресвятої Тройці й цим приготовляти іх до свого майбутнього 

приходу на страшному суді. Ця влада звільняє душі наннииків від їхніх 

гріхів, робить іх законними дітьми Божими й тим самим відкриває перед 

ними, первородним гріхом замкнені брами Царства Небесного. Це ве

лика ласна, яку заслужив нам Спаситель своїми стрзетями й смертю 

на хресті. Він бо знав добре, що хоч ми й звільнимося від первородного 

гріха в св. Тайні Хрищення, то наша первородним гріхом звихнена 

природа, схильна до злого й незважаючи на наші найкращі бажання і 

намагання, попадає назад у гріховне багно. І ЯІ<би Він не був дав лю

дям такої влади, багато з них пропало б, бо тільни Він Божий Син без

грішний, а ми всі як родились у гріхах, так і ціле життя валяємося в 

них! Тан бо наже пса~"'Іьмоспівець Давид: <<Я ж у беззаконні народився 

й угрісізачала мене мати :моя>> (Ле 50,7). Тому для рятування душ Спа
ситель дав цю владу не лише своїм апостолам, але й усім тим правно 

покликаним їхнім наступникам, бо завжди будуть люди, які потребу

ватимуть Божого спасіння. Очевидно, щоб осягнути прощення грІхІв, 

каннник мусить сповнити вимоги Христом означені, тобто: він мусить 

визнати свої гріхи перед представиином Христа - священиком, мусить 

жаліти за те, що їх допустився й мусить зробити щиру й серйозну по

станову іх у майбутньому не чинити. Щойно під такиl\ІИ умовами свя

щеник може промовити ті таінственні слова, спроваджуючи Божу освя

чуючу ласку в душу каянника. В ін тут не діє своєю силою, але силою 

самого Христа Господа, який послуговується ним наче своїм знаряд

дям. І в цьому випадну священик є знаряддям Божої безмежної любови 

до своіх сотворінь і Його Божого милосердя до них. 

ДОРОГА ХРЕСТА - ЦЕ ДОРОГА /НИТТЯ 

(Третя Неділя Святого Великого Посту М р 8,34-39) 

Коли так Спаситель наш Ісус Христос навчав своіх учнів й апо

столів про те, що Йому в недалекому майбутньому має трапитися, тобто 
про ті страшні муки, що ждуть на Нього, та про ганебну смерть на хре

сті: << Тоді Петро взявши його набік, заходився йому докоряти. Він же 
обернувшись і глянувши на своіх учнів, скартав Петра й сказав: <<Геть 

від мене сатано! Бо гадаєш не про те, що Боже, .пише про те, що люд-
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ське >> (Мр 8,32с). Ця велина любов св. Петра до Спасителя сполунала 
його намовляти Христа Господа, щоб той не паражувався на тані страшні 

страждання й ганебну смерть хресну. Очевидно, св. Петро ян і інші 

апостоли, не знали в тому часі абсолютної потреби страждань Христо

вих і Його смерти, й тому по-людськи думали. Для них, як і для ба
гатьох християн нашого часу, найбільшим нещастям, яке може на лю

дину впасти на землі - це терпіння. У Бога, однан, інакші гадки, як 

про це говорить Святий Дух устами пророка Ісаї: <<Думки бо мої - не 

ваші думки й дороги ваші не мої дороги, - слово Господнє>> (/с 55,8). 
У Бога якраз навпю~и, а саме: дорога до спасіння веде крізь терпіння. 

Тому кличе Христос до всіх, що бажають стати Його учнями, щоб ішли 
за Ним, несучи свої хрести, щоб терпіли, як і Він за час свого життя 

на землі: << Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, 
візьме на себе свій хрест і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти своє 

життя, той погубить його, а хто погубить своє життя задля мене й Єван

гелії, той спасе його>> (Мр 8,34с). 

Призадумаймось трохи над цими, на перший погляд твердими сло

вами Христа. Коли дивитись на Христа Спасителя, надзвичайного Учи

теля й Чудотворця, то напевно багато людей бажали б стати Його уч
нями. Бажали б бути в Його товаристві, слухати Його чудових с.пів, 
бути свідками преславних чуд, і собі, щоб стати учасниками Його слави. 
Ім бажалося б стати учасниками не тільки Його науки, але передусім 
прпйняти силу Його чудес, а може й забезпечити собі якесь визначне 
місце в Його Царстві, яке, на їхню гадку, Він мав оснувати на землі. 
Так то думали навіть Його найближчі учні й апостоли Яків і Йоан, які 
бажали ви єднати собі в Нього найпочесніші місця: по правиці й лівиці 

Учителя: << Підійшла до нього мати Заведеввих синів зі своїми синами 

й вклонилась, щоб його про щось просити: << Снажи, щоб оці два сини 
мої сиділи в твоєму Царстві - один праворуч, другий ліворуч тебе>> 

(Mm 20,20с). Щоб справити їхні помилиові уявлення про Його Царство, 
Христос повчає їх про те, що це значить бути Його учнем. Він найперше 
вказує, що земна слава й становище дуже коротко тривалі. Вони проми

нають і зникають неначе та роса з появою сходячого сонця. Та й Він 

сам прийшов на цей світ не на те, щоб царювати, але щоб служити й 

серед терпінь віддати життя за спасіння людей. << Так само й Син Чоло
вічий прийшов не нате, щоб йому служили, але послужити й дати жит

тя своє на викуп за багатьох>> (Мт 20,28). Тому-то Христос почав <<нав
чати іх, що Синові Чоловічому треба багато страждати, відцураються 

від нього старші, первосвященики й ннижники, його убють, але по трьох 

днях він воскресне>> (Мр 8,31). 
3 цього виходить, що всі ті, що сподіються одержати визначні ста-
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новища в Його Царстві. дуже скоро заведуться, коли побачать тих са
мих людей, які перед кількома ронами намагалися проголосити Його 
царем, будуть кричати перед Пилатом: << Не :маємо царя, тільки кесаря! >> 
(Йо 19,15). Тоді всі люди, навіть Його найближчі учні й апостоли вте
чуть зі страху перед смертю, за виїмном двох св. Петра й Йоана, а Він 
сам зостанеться. Начальники й старшина народу передадуть Його рим
ському намісникові, а той під їхнім натиском, зі страху перед імпера

тором засудить Його на хресну смерть. Незважаючи на те, що Його по
слідовники побачать Його скатонаного, зав ін чаного терневим вінцем, 
висячого безсило на хресті, вони відбудуть це важке випробування, 

тимбільше, що побачать його негайно після воскресіння прославленого, 

живучого вже неземським, але потойбічним життям, що вже не підпа

дає законам землі. Тому коли вони дійсно бажають стати учнями й слу

гами Христа Господа, мусять бути готові на таку саму долю, як Його, 
бо: << Не є учень понад учителя, ані невільник понад свого пана. Досить 
для учня коли стане як його вчитель, а слуга, як його пан>> (Mrn 10, 
24с). Так ото Христос уже приготовллє своіх учнів й апостолів до тієї 

твердоі дійсности, що це означає бути Його учнем, чи пак, іти слідом 
за Ним. На багатьох місцях Ісус говорить своїм: учням ясно, яка іх доля 

чекає, 1юли вони підуть за Ним: <<Згадайте слово, що його я вам сна

зав: Невільник не більший від пана свого. Переслідували: мене - пе

реслідуватимуть і вас>> (Йо 15,20). 
Причиною, чому ім треба вибирати дорогу, якою Він сам ішов, є 

осягнення мети: іхнього існуваннл. Бо тільки ця дорога - терпіння й 

хрестів - веде до іхньої остаточної мети до злуки а Богом і до щастя 

в Його Небесному Царстві. Декому з нас може дивно: Чому таку важку 
долю вибрав Спаситель длл своіх вірних? Відповіддю на це є, що не

має якоїсь іншої такої рівно певної й безпечної дороги, як дорога хреста. 

Якщо б така існувала, тоді напевно Христос Спаситель, я:nий задJш нас 

зійшов а небес і віддав своє життя для нашого спасіння, був би нам іі 

показав. Але такої дороги немає, тому Він сам, хоч безгрішний, бо пре

двічний Бог, що воплотився, вибрав цю дорогу й іі перейшов аж до Гол

готи, на якій розп'ятий помер. Так само й нам треба померти тілом, щоб 

увійти: в життя. Rоли: ж однак хтось, боячись тієї дороги хреста, шука

тиме якоїсь іншої вигіднішої дороги, то він однаково 'м:усітиме вмерти; 

але :крім смерти тіла, він ще занапастить і свою душу, а з нею втратить 

і своє небесне спадкоємство. Це об'являє нам сама Божа Мудрість, наш 

Христос Спаситель цими словами: << Бо хто хоче спасти своє життя, той 

його погубить; а хто погубить своє життя задля мене й Євангелії, той 

його спасе>> (Мр 8,35). Це означає, що коли хтось намагається урнту
вати своє земне життя, й відречеться Ісуса та Його заповідей, той не 
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тільки що втратить своє земне життя - бо кожна людина мусить ко

лись умерти -, але вона переступаючи Його заповідь і цим вирікаючись 
Його, втратить і своє майбутнє життя, життя вічне в небі. Так бо ка· 
затиме до тих, які Його виреклися на землі, майбутній страшний Суддя
Христос: << Нажу вам: 1\ожен, хто визнав мене перед людьми, і Син 

Чоловічий визнає такого перед ангелами Божими. Хтож відречеться 

мене пере~ людьми, того й я відречуся перед ангелами Божими>> (Лк. 

12, 8с). 
3 цього виходить, що для нас немає іншого вибору як іти за Хри

стом і ступати на цю важку дорогу хресну, якою Він сам за свого ту

земного життя прямував. Якщо ми бажаємо з Ним колись царювати в 

Його Небесному Царстві, ми мусимо, так само як і Він, терпіти в цьому 
житті. Подібно як і Він терпів задля нас, щоб нас визволити від грі

хів і від неволі диявола. Невже це не в славна дорога: йти за нашим 

Спасителем і Богом ? Чи не є то царське життя - жити так як жив цар

цар ів Христос? Призадумаймось над цим: В ін з любови до нас грішних 

залишив небо, щастя свого Отця, ба навіть і нашу людську природу, в 

яку<< одягнувся>>, щоб стати нам подібним. Зазнавши терпінь й ганебної 

смерти на хресті Ісус не здобув для себе нічого, тільки все для нас, звіль

няючи нас від наших гріхів і від влади диявола, та й відкриваючи нам 

двері Царства Небесного. Чому ж тоді ми не могли б зробити щось для 

Нього, щоб виявити Йому нашу вдячність, н9.шу любов? А йдучи слідом 
за Ним та вибираючи дорогу, якою Він сам у земному житті прямував, 

ми виявляємо Йому це все. Та все-таки, йдучи слідом за Ісусом хресною 
дорогою й переносячи це все з любови до Христа, ми не є такими без

корисливими як В ін був. Бо ми знаємо, що, йдучи за Ним і переносячи 

труди й терпіння, спасаємо наші душі й заслуговуємо собі вічну наго

роду в небі. Христос вчинив усе для нас безкорисно: Він терпів за нас, 

за своіх ворогів, бо коли чинимо гріхи, ми переходимо на сторону Його 
ворога - диявола. То коли ми бажаємо йти за Ісусом і терпіти з лю

бови до Нього, маємо без сумніву найнращий і найвищий мотив; бо цим 

ми виявляємо любов нашому Богові й Творцеві а воднораз прямуємо 

до нашої остаточної мети, що буде також нашою найбільшою нагоро

дою. Тож мп повинні радо йти за Христом, будучи свідомі того, що коли 

це робимо задля Нього, то остаточно робимо задля нашої власної ко

ристи, бо цим ми заслуговуємо собі в Нього щастя небесне. Якже бу

демо йти слідом за Ним, то Його осягнемо, а з Ним осягнемо й наше без
межне щастя. 

Ступаймо, отже, відважно й без страху на цю дорогу, якою іде пе

ред нами й показує нам шлях сам Вого-Чоловік. Очевидно, що вона 

важка й трудна, вона повна терпіння й самовідречення, але від неі за-
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лежить наше спасіння .• Це правда, що на тrn дорозі зустрінемо багато 
людей, які будуть сміятись і кепкувати собі з нас; але були люди, що 

сміялись і непнували собі з Христа Господа, що навіть не давали Йому 
спокійно умерти, але ще й там богохулили. Він однак це все перетер

пів, тому що від цього залежало наше спасіння. То чому ми не можемо 

перенести все те, ноли йдеться про наше власне, особисте спасіння? Він 

не стидався, що його зарахували до розбійлинів і злодіїв, що вмер роз

п'ятий між двома розбійнинами, щоб нам помогти. То чому нам треба 

стидатися, коли ми наслідуємо Його, тим більше, що від цього визнан
ня Його нашим паном залежить спасіння нашої душі? Адже ж Він го
ворить ясно: << Хто, отже, посоромиться мене й моїх слів перед оцим 
родом перелюбним і грішним, того посоромиться й Син Чоловічий, ноли 

прийде в славі Отця свого зі святими ангелами>> (Мр 8,38). Тому виз
наймо себе учнями й послідовнинами Христовими, щоб виявитися гідни

ми Його. А зате Спаситель визнає нас, коли як страшний Суддя прийде 
на землю, щоб видати свій в:ирон на всіх людей. 

ВЕЛИКОДНІЙ ОБОВ'ЯЗОК 
ОБОВ'ЯЗОК ВЕЛИКОДНЬОНІ СПОВІДІ 

(Четверта Неділя Святого Великого Посту - Мр 9,17-31) 

Свята Євангелія розповідає нам про біснуватого хлопчину, якого 

милосердний Спаситель оздоровив, проганяючи диявола. В часах Хри

ста Спасителя, диявол мав владу над людьми, яку собі здобув, спону

сивши нашого прародича Адама до гріха первородного. Не диво тоді, 

що, маючи цю владу, він уживав іі в той спосіб, що опановував тіла 

делних людей і орудував ними по своїй волі. Тим первородним гріхом 

він відвернув людство від Бога і з них, дітей Божих, він зробив дітей 

Божого гніву. Люди втратили ласку синівства Божого, втратили спад

коємство царства небесного, що ім ла сна освячуюча забезпечувала, так 

що вже зі своїм приходом на цей світ вони були невільниками ннязя 

темряви. А він, користаючи з цього, як уже сназано, входив у них, за

мешкував у їхніх тілах і господарив як у себе вдома. Ставши в той спо

сіб паном тіла людини, він намагався навести на неі смерть, кидаючи 

іі в вогонь чи в воду, щоб таним чином заволодіти іі душею й оабрати 

іі до місця вічної муки. Так було також із тим біснуватим хлопчиною, 

якого батьно, звертаючись до Христа Спасителя, наже: <<Господи, зми

луйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко нездужає: часто кида

ється в вогонь, часто й у воду>> (Мт 17,14). 
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Але прийшов на світ Спаситель наш Христос. Він то появився між 

нами, щоб звільнити нас від влади диявола й неволі гріха. Від часу Його 
спасенної смерти, влада диявола пропала. Тож і не диво, що він тепер 

уже не може, як це робив раніш замешкувати тіл хрищених людей. Він 

однаково ще й тепер спроможний спокушати нас до гріху, та й ті, що 

слухають його спокус і добровільно допускаються смертельних гріхів, 

самі віддаються в його руки. Тож коли хтось сподіє важкий гріх, диявол 

входить у його душу і перебуває в ній, подібно як 1юлись перебував 

у тілах біснуватих та й володів неподільно. Тому однак, що він уже 

не може силувати людей, як робив передше, то тепер силкується іх зво

дити до гріхів і так іх у тих гріхах замотує, що вони самі собі не зда

ють справи з того як далеко відходять від Бога й тонуть у багні гріхов

ному. Чим більше вони грішать, тим більше люблять той свій стан, і 

так чимраз то дальше відходять від Бога й від свого спасіння. І хоч Го

сподь старається рятувати іх і видістати з тенет диявольських, то коли 

вони не бажають співділати з Його ласкою, Він не може ім ніяк допо
могти. Не даром- то сказав св. Августин: <<Чоловіче, Бог, який сотво

рив тебе без тебе, спасти тебе без тебе не може. << Це значить, що навіть 
всемогутній Творець ніяк не може довести людину до спасіння, коли 

вона не хоче співдіяти з Його ласками. І хоча Бог своїми ласками вка
зує людині її гріховний стан та й небезпеку, на яку вона, тонучи в грі

хах і не бажаючи поправитись, наражується, то коли людина, не хоче 

послухати й завернути зі своєї дороги, Господь не дає допомоги. Він 

що правда, не хоче карати людини вічною карою, як про те запевняє 

сам:<< Клянусь моїм життям>>, слово Господнє,<< я не бажаю смерти гріш

ника, але бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки й жив. Відвер

ніться, відверніться від вашої лихої поведінки\ Чому б вам умирати, 

доме Ізраїля?>> (Єзик; 33,11). Але коли людина зостається нерозкаяною, 
тоді сама себе запроторює в пекло. 

Тому-то й Церква Свята, яку Христос оснував на те, щоб продов

жала Його діло спасіння й доводила нас до нашої мети до неба, заклинає 
нас до каяття. Передусім у часі Великого Посту, в часі приготування 

до великого празника Воскресіння Христового, вона спонукує нас до 

сповіді, тобто каже нам призадуматися над станом нашої душі, зрозу

міти ту небезпеку, яка нам грозить, якщо б ми так без розкаяння по

мерли й радить, а то й приказує під важким гріхом, іти до св. сповіді. 

Хоч може нам і незручно, хоч і наша гордість стримує нас від каяття, 

від покірного пізнання наших провин, слабкостей, наших гріхів, Цер

ква, ян та добра мати, не дає нам спокою. Вона при помочі своїх СJІуг 

священиків вказує нам дорогу правди, наслідування Христа. Подібно 

як колись св. Й оан Христитель голосив: << Готуйте путь Господню, ви-
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рівнюйте його стежки >> ~Лк, 3,4). Вона приказує своїм вірним принаймні 
раз у рік, головно в часі Великого Посту, впсповідатися та прийняти 

Тіло й Rров Господню, тобто запричащатися. Тому що наближається 

празник Воскресіння нашого Господа й Бога Ісуса Христа, Церква 

хоче, щоб ми зустрічали його а воскреслими, тобто до нового життя від

родженими душами. Хоче, щоб ми очистили іх від усіх плям гріхов

них, так щоб могли без стиду й боязні вийти назустріч воскреслому Хри

стові. Вона кJшче безустанну, а коли грішник не хоче слухати, тоді 

грозить страшною карою Творця, тобто виключенням від Його любови 
й вічним відкиненням. Від себе вона також додає погрозу, а саме важ

кого гріха аа непослухання іі приказу. Отже, як бачимо, милосердя 

Боже робить усе можливе, щоб спасти грішника. Він спонукує його внут

рішньо докорами совісті й зовнішньо голосом своєї Церкви, щоб не

наче присилувати його до поправи життя, до очищення душі від гріхів. 

Бо щоб людина мог;на осягнути мету, до якої П Творець призначив, тобто 

життя вічне, вона мусить каятись своіх гріхів, визнати іх перед Бо

жим слугою-священиком і в той спосіб із Божого ворога стати знову 

Його приятелем- Його учнем. Церква свята вказує на те, що в св. Тайні 
Сповіді той сам Христос Спаситель, який прогнав біса а причинного 

хлопчини, проганяє його словами священика також із наших душ. На 

звук слів розрішення << і я владою Його мені даною звільняю й розрі
шаю тебе від усіх твоїх гріхів>> Христос сам, бо в цьому випадку Він 

послугується священиком як своїм знаряддям, проганяє з душі людини 

диявола, вливає в неі свою освячуючуласку, яка очищує душу від усякої 

нечистоти гріховної і знову робить іі дитиною Божою. Таким чином 

душа людини стає гідним місцем, у якому перебуває пресвята Тройця 

і перебуває так довго, .як довго людина зостається в ласці Божій. Так 

бо запевняє нас наш Спаситель: << Rоли хтось мене любить, то й слово 

моє берегтиме й полюбить його мій Отець, і ми прийдемо до нього й у 

ньому закладемо житло >> (Йо 14,23). 
Церква свята, що є нашою доброю матір'ю, знає в .mйй великій 

небезпеці ми знаходимось, коли живемо з гріхами смертельними на на

шій душі. Найперше тому, що душа сплямлена гріхом важким, не може 

ніяк увійти до Царства Небесного. А тому, що після смерти є вже не

можливо покаятись аа гріхи й одержати прощення від Бога, то для та

кої гріхом важким сплямленої душі не зостається нічого іншого як за

нуритись у страшному пекельному вогні. Чому воно так спитаєте? А 

тому, що час нашої проби кінчається з нашим життям тут, на землі. 

Тому як довго ми при житті ми можемо каятись наших гріхів, можемо 

просити Отця небесного прощення. І якщо ми Його щиро просимо й 
жалуємо, що нашими гріхами нашого Бога образили й обіцяємо по-
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праву, а ще до того, згідно з Його волею, визнаємо ті гріхи перед Його 
представником-священиком, тоді ми одержуємо повне прощення всіх 

наших гріхів. Після смерти вже такого прощення осягнути не можемо, 

тому що після смерти наша душа неначе кам'яніє й у такому стані, в 

якому вона зійшла з цього світу, вже зостається навіки. Вона вже ніяк 

не може жалувати за свої гріхи, не може осягнути прощення, для неі 

вже не має жодного рятунку. А тому що кожний гріх важкий є обра

зою безмежного Божого маєстату, він потяга є за собою також і безмежну 

кару, як надолуження Богові за цю преважку образу. А що безконечної 

кари немає, бо вона є сотворінням, тоді вона мусить бути безконечною 

принаймні щодо свого тривання, отже є вічною карою в пеклі. Там душі 

грішників будуть вічно каратись і тими своїми терпіниями платити, 

чи пак, надолужувати Божій справедливості за воі свої прогріхи, тобто 

переступлення святої Божої волі. 

3 цього виходить, що нам треба підкорятися велінню Церкви свя
тої, бо вона не тільки заступниця Христова тут на землі, але вона та

кож наша провідниця на дорозі до неба. Господь не тільки дав ій право 

навчати нас своіх Божих правд, але й показувати дорогу своїми свя

тими заповіддями; також дав ій силу о;нивляти нас святими Тайнами. 

Тому-то й кличе нас вона, головно під час оцього Великого Посту, і 

заохочує вживати її засобів освячеІПІя - Святих Тайн. Ніхто з нас не 

знає, коли страшний Суддя прийде, так бо остерігає нас Христос: <<Чу

вайте отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде>> (Мт 24,42); 
або на іншому місці ще виразніше: <<Чувайте отже, бо не знаєте ні дня 

ні години>> (Мт 25,13). Кожної хвилини дня й ночі може той страшний 
післанець Господній - смерть прийти до нас і покликати нас перед Бо

жпй суддівський престол. А там після смерти вже не буде Божого ми

Jюсердя для тих, що перейшли з цього світу веприготованими, тобто 

без <<весільної одежі>>- ласки Божої освлчуючоі. До таких Він скаже, 

як про це згадує в притчі про страшний суд: << Ідіть від мене геть, про
кляті, в вогонь вічний, приготований дияволові й ангелам його І>> (Mm 
25, 41). 

Тож підкорімел велінню Церкви та сповняймо наш Веливодній 

Обов'язок, який полягає в відбутті великодньої сповіді та приїшятті 

Св. Причастя. Бо як св. Сповідь є доконечною, щоб очистити наші душі 

від гріхів, а передусім гріхів важких, смертельних, так св. Причастя 

є тією доконечною Божою поживою, яка має утримувати нас при житті 

ласки. Так бо заявляє наш Господь Христос: <<Той хто споживає :мене, 

житиме мною. Це є хліб, що зійшов з неба ... хто цей хліб споживатиме, 
той повіки житиме>> (Йо 6,57). «Хто їсть моє тіло й кров мою п'є, той 
живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня>> (Йо 6,54). Хто 
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ж знехтує цими словами• Христа й не послухає Його запросин, той не 
матиме життя надприроднього, а тим самим буде осудженим у день Його 
другого приходу. <<Направду, направду кажу вам: Якщо не спожива

тимете тіла Сина Чоловічого й не питимете Його нрови, не матимете 
життя в собі>> (Йо 6,53). Тому слухаймо Христа Господа й приступаймо 
до трапези Господньої, щоб ми мали Його життя тут, на землі, і з цим 
надприроднім життям, тобто з ласкою Божою осв.пчуючою, зійшли з 

цього світу й прийняли в спадщину Царство Боже. 

ЧОМУ ЛЮДИ НЕВДОВОЛЕНІ СВО ІМ ЖИТТЯМ? 

(П'ята Неділя св. Великого Посту - Мр 10,33-45) 

Яків і Йоан, два брати Заведеєві й двоюрідні брати Христа Господа, 
і Його апостоли, є предметом сьогоднішньої св. Євангелії. Уповаючи 

на своє близьке споріднення з Ісусом, старались вони одержати від Нього 

перші місця в Його Царстві, чи ян вони нааали: <<Зволь нам ... , щоб 
ми сиді~111: один праворуч, другий ліворуч від тебе в твоїй славі>> (Мр 

10,37). Коли задумаємось так над їхнім проханням, прийдемо до виснов
ку, що тут також зустрічаємось із двома людьми, яні були незадово

лені зі свого становища, зі свого способу життя й тому намагалися його 

амінити. Вони бажали підшунати собі краще, більш підхоже, корисніше 

й славніше становище ніж те, що його мали. Нищо думаємо про те й 

порівняємо іх а собою, то мусимо (:Казати, що ми трохи подібні до них. 

Ми також дуже часто є незадоволені з нашого життя, з нашого дому, 

авта, з меблів; а то й із нашого мужа, жінки чи з дітей. В таких випад

нах ми звичайно порівнюємо себе з тими людьми, які мають більше майна 

ніж ми, або живуть виставніше як ми. Та й тоді питаємо себе: Чому ім 

так добре, а нам так зле? Чому ім не треба працювати так важко як нам? 

Як то вони можуть брати цілий місяць ферій річно й їхати не тіJrько 

по віддалених місцевостях Сполучених Штатів Америки, але таІіож до 

Еврош1:, чи до інших частин світу. Так ми міркуємо собі, авідніля в них 

таке щастя, що можуть дозволити собі на << Кедилек >>• чи << Континен
тал >> кожного року, а ми мусимо їхати старим, уживаним <<Фордом>> 
чи << Шевролетом >>, та й на нього ми мусіли працювати кілька літ, зани 
спромоглись його купити. 

Інакшими словами, ми незадоволені з того, що маємо й хотіли б 

радше мати те що має наш сусід, очевидно, багатший і щасливіший як 

ми, це значить такий, що має великий, виставний дім, авто, а то й два 

найдорожчої марки, та й становище якогось визначного політика, або 
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принаймні директора банку. Тане мірнуючи, ми забуваємо про ту важ

ливу правду, що немає n світі цілном щасливої людини. Чому? Бо оці 
земні добра, хоч би не знать снільни іх ми надбали, не можуть задова

лити нашого ненаситного серця. Згадаймо с.тюва св. Августина, ЯІПІЙ 

досадно виоказує оцю правду словами: << Ти сотворив мене для себе й 

неспокійне моє серце, аж дою1 не спочине в Тобі, о Боже!>> Й так воно 
дійсно є. Господь Боr сотворив нас для себе й тому ми прямуємо до Ньо

го, ми нудьгуємо без Нього та протягом нашого туземиого життя; ми 

тяготимо до Нього, бо Він є нашою остаточною метою й нашою вічною 

нагородою. Вже в моменті нашого зачаття Він поклав у наше серце шу

кання за Ним, за вічним, безмежним щастям. Тому нічого дивного, що 

оці земні, скінчені речі й добра ніяк не можуть задаволити нашого сер

ця. Навіть якби ми прийняли те, а воно неможливе, тобто, що існує 

щось на землі, що могло б дати нам безмежне щаотя, напринлад посі

дання цілої вселенної, то й у цьому випадку сама гадна, що нам треба 

буде вмерти й це все, ці радощі покинути, зіпсувала б нам усі радощі 

- все щастя. Ця одинока rадка була б тією крапдиною полину спро

можною зіпсувати навіть найнраще вино. 

Та в цьому випадку мп взяли нереальний прю~лад. Бо як уже ра

ніш ми згадали, всі земні речі - це не лише проминаючі, але також 

дуже обмежені речі, тому не можуть задовалити нашого серця, яке ба

жає безмежного й вічного добра. А туземні добра, тому що обмежені й 

проминаючі, не можуть зробити людину повністю щасливою, так що в 

дійсності немає людини цілком щасливої тут, на землі. Ось наприклад 

наш сусід, якого щастю й поводженю МІІ заздримо, якого багатство чи 

становище ми раді б мати, не має напевно тих дібр, які в нас є і яких 

ми не доцінюємо. В нього може бути якась важка хвороба, хоч і нам 

невидна, та всеж тани вона в'ялить його; а він є за гордий, щоб призна

тись до того, що терпить. Або, може, він набув свої маєтки якимсь не

чесним способом і тепер живе в постійному страсі, що це все вийде на 

яв та й він не лише втратить усе те, що нечесно надбав, але ще й запро

торять його у в'язницю, де він мусітиме каратись довгі роки й перед 

стидом, що його ждатиме, коли вийде з в'язниці й знову покажеться 

людям на очі! Або, може, в нього немає щастя в родині, бо діти не є здо

рові, недорозвинені, або характером непідходячі й тому ввесь час пекло 

панує в його хаті. Так то кожний має свої клопоти. Тому люди є неза

доволені та й самі не знають, чого бажають. Вони незадоволені тим, 

що мають і хотіли б мати те, що бачать в іншого, міркуючи, що його 

добра чи здоров'я, чи що небудь іншого зробить їх щасливими. Тому, 

звертаючись до двох братів 3аведеїв, каже Ісус: << Ви самі не знаєте, 

про що просите!>> (Мр 10,38). Так само й ми не знаємо, чого шукаємо, 
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коли силнуємось ОСЯГНУ'JИ щастя тут, на землі- бо щастя, тобто повного 

й дійсного щастя тут немає. Воно жде на нас після смерти в другому 

світі. Наше земне життя - це тільки мандрівна, прямування до мети: 

-до Бога, дозлуни а Ним, бо тільки в Ньому людина може анайти повне 

щастя. Тож перестаньмо бажати собі оцих земних проминаючих дібр, 

перестаньмо шунати тільни аа ними й накопи:ч)'вати іх, бо вони нас не 

аадоволять. 

Ось послухайте, що говорить про ці земні речі Христос Спаситель: 

<< Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробацтво нівечить, і де 

злодіі підкопують і викрадають. Але збирайте собі скарби на небі, де 

ні міль, ані хробацтво не нівечить і де злодіі не підкопують і не викра

дають>> (Mm 6,19о). Ідучи аа порадою Христа, тобто не дбаючи про ту
земні багатства, а.т:rе про добрі діла, ми осягаємо дві речі: найперше зро

зумівши, що повного щастя на землі нам не осягнути, перестанемо ста

ратись про ті земські снарби й надмірно напружувати наші снаги, щоб 

іх осягнути. Крім того, зазнавши втрати, не будемо аа ними занадто по

бивати:сь і боліти. А вдругого боку, творячи добро й збираючи собі добрі 

діла в Бога, ми поволі будемо переноситися гадкою до Бога, до того 

окарбу добрих діл, що собі в Нього снладаємо, тим-то й не будемо так 

дуже відчувати алиднів оцієї долини сліз. Бо нам серед найбільшої біди 

й болю буде просвічувати rадка, що це життя :коротке, воно незабаром 

скінчиться й ми перейдемо в світ вічного, ненгасного сонця, в країну 

повного спокою й безмежного щастя. Якже таке будемо міркувати то 

й ця гадка, яка нам тут, на землі, не дає опоною й гірким полином на

повняє кожну хвилину щастя, тобто гадка про смерть, перестане бути 

страшною. Але, навпани, смерть стане н::~.шою подругою, бо вона визво

лить нас від усіх терпінь оцього життя й приведе до місця вічного щастя. 

Тож і не диво чому наже нам Христос під нінець тієї поради абирати 

собі скарби на небі, де вони G певні й де іх ми ніколи втратити не мо

жемо:<< Бо де твій скарб, там буде й твоє серце>> (Mm 6,21). Про цю прав
ду ми вже знаємо а цашого власного досвіду. Бо якщо в нас є янась люба 

річ, то ми нею любуємось цілий час, а як утратимо її, то ми нещасні. 

Тан само, ян будемо мати наш снарб у Бога в небі, будемо часто серцем 

при ньому й, утішаючись ним, забудемо про всяку недолю й лихо, що 

іх доводиться нам переживати. 

А як осягнути той скарб на небі, каже нам Христос Господь таке: 

<<Якщо хочеш увійти в життя, додержуй заповіді>> (Mm 19,17). Чому? 
Бо вони об'являють нам волю нашого Творця, який вимагає від нао, 

щоб ми Його слухали і цим заслужили собі в Нього вічне щастя. Го
сподь Бог, яний сотворив нас іа надміру любови і який нас так безмежно 

любить, що не відмовився навіть віддати свого одиноного Сина на смерть, 
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щоб нас рятувати, хоче, щоб ми танож виявили Йому нашу людську 
любов. А тому, що тієї нашої любови Йому ніяким іншим способом ви
явити не можемо, як тільни виконуванням Його Божої волі, тому й Хри
стос, єдинородний Божий Син каже нам: << Якщо любите ви мене, то 
зберігайте мої заповіді>> (Йо 14,15). А в нагороду за нашу любов, сам 
Бог прийде до нас: << 1\оли хтось мене любить>>, каже Христос, <<то й 
слово моє берегтиме й полюбить його мій Отець, і ми прийдемо до нього 

й у ньому заюшдемо житJю >> (Йо 14,23). Ось як щедро винагороджує 
Бог тих, що Його люблять! В ін не жде, аж доки вони після смерти змо
жуть прийти до Нього, Він сам сходить до них, до їхніх душ і живе в 

них, приготовллючи іх цим способом і запевнюючи ім їхнє щастя. Тож 

слухаймо поради нашого Спасителя, збираймо собі скарби добрих діл 

на небі. А робимо це, коли зберігаємо Божі заповіді, виконуючи цим 

Його Божу волю. Тим способом не лише словами, але також ділами 
творимо те, про що просимо в Господній молитві: <<Нехай святиться 

ім'я твоє. Нехай прийде Царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі 

так і на землі>> (Mm 6,9с). 

ЯR ЗДОБУТИ ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ? 

(1\вітна Неділя - Йо 12,1-18) 

Славний в'їзд Христа Спасителя в Єруса.ТІим був одною з найщасли

віших хвилин у Його житті на землі. Протягом цілого свого туземиого 
життя Ісус укривав свій Божий маєстат, не вимагав ніколи й від ні

кого почитання, яке належало Йому як єдинородному Синові відвічного 
Отця. Однак перед своїми страстями й ганебною смертю на хресті Він 

постановив об'явити юдеям, і також цілому світові свою силу, яку має 

над усяким сотворінням, включно людей. Він хотів у той спосіб пере

конати жидівську старшину, книжників і фарисеїв, що тих терпінь і 

смерти приймаєсь добровільно й ніхто не може змусити Його робити 
те, чого Він не хоче. Інакшими словами, доказує своїм противникам, 

що Він дійсно є правдивим Богом, всемогутньою істотою, яка не підко

рюється ніному, але, навпаки, все що існує й що живе, мусить підко

рятися Йому. Так бо запевняє своіх слухачів: << За те Отець мене й лю
бить, бо я кладу моє життя, щоб його знову взяти. Ніхто його в мене 

не забирає, бо я сам від себе кладу його. Владу бо маю його покласти, 

і маю владу його назад забрати» (Йо 10,17с). Як знаємо зі святої Єван
гелії, жидівська старшина заборонила Йому показуватись до Єрусалиму 
й грозила, що Його вб'є, якщо Він не послухає. Та Ісус не звертає жод-
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ної уваги на їхні заборони, в'іздить торжественно в столицю Ізраїля, 

а мешнанці Єрусалиму виходять Йому назустріч, стелять під ноги осля
ти, на якому Спаситель сидить, свої одежі, галузки пальм серед окли

ків радости й співу: <<Осанна! Блаженний Той, хто приходить у ім'я 

Господнс, Цар Ізраїля>> (Йо 12,13). Так то народ ізраїльський вітав 
Христа як Месію, як того, що Його пророю-І споністили перед багатьма 
сторіччями. Хоч народ і не здавав собі справи з того, що робить, тобто 

що віддав належну шану Божому мавстатові в особі Христа, все -таки 

він робив це, бо якась надприродня сила казала йому це робити. Цю 

правду доназують самі апостоли, коли роздумують над Його в'їздом 
у Єрусалим, але вже після Його славного воскресіння й вознесіння на 
небо. Так - то говорили вони між собою, що записав улюблений учень 

Христа св. Йоан - ввангелист: << Не збагнули того спершу його учні, 
але коли Ісус прославився, згадали вони, що то було написано про нього 

й що то з ним таке вчинено >> (Йо 12,16). 
Ці величні привітання народу й вигуки на славу Христа вказують 

на тє, що Христос Спаситель є царем, а Його царством в Церква свята. 
Але хоч Ісус оснував її тут, на землі, на цьому світі, вона все - таки 

не є з цього світу. Про це вже сам Христос агадув перед Пилатом, Rоли 

той запитав Його чи Він в царем. Ісус у відповідь йому заявляв: <<Ти 
:кажеш, що я цар!>> (Йо 18,37). Але <<Царство мов не від цього світу. 
- Було б мов царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, 

щоб мене не видали юдеям. Але не звідсіля моє царство>> (Йо 18,36). 
Це значить, що хоч Він оснував Церкву тут, бо на землі в люди, які оди

нокі з поміж Його тілесних сотворінь можуть до тівї організації Христо
вої належати, все -таки вона мав на завдання не земні добра, ані зем

лю саму, але завданням її в довести своїх членів до їхньої остаточної 

мети, тобто до Бога Отця й до злуки з Ним у вічному щасті. Ціві мети 

однак вони не можуть осягнути, як довго зостаються в живих, бо вона 

жде на них щойно після смерти - в небі. Рівночасно вказуючи своїм 

членам на їхню потойбічну мету і щастя, вона навчав їх про марноту ту

земних речей і каже ім іх вирікатись, щоб могти осягнути неперемина

ючі, вічні речі, які ї:м: обіцяв Бог після смерти, коли вони дійдуть до 

Нього. Тому й заклинав іх по збуватись земних речей, щоби в той спо

сіб набути собі речі, які чекають на них після смертИ, словами: <<Не 
бійсь маленьке стадо, бо подобалось вашому Отцеві дати вам Царство. 

Продайте ваше майно й давайте милостиню. Зробіть собі гамани, що 

не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступу не мав, 

ні міль не точить. Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше>> (.//n, 12,32сс). 
Так то заохочує наш Спаситель своіх учнів і послідовників, щоб вони 

не прив 'язувались до земних дібр, але радше ділились ними з тими:, 
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що в біді й потребі. Бо коли так робитимуть, то будуть готувати собі 

скарби на небі, ЯІ{ИХ у них ніхто не вкраде, ані знищити не зможе. 

І дійсно так воно є. Тих дібр чи скарбів на небі ані вогонь, ані зем

летрус, ні повінь не можуть знищити:, бо вони нематеріяльні. А крім 

того, вони в такому місці, куди всі оті стихіі земні не доходять і тому 

вже ніякої шкоди вчинити не можуть. І ті вш1сне добра на небі є спро

можні допомогти нам в осягненні нашої мети, тобто злуки з Богом. Ті 

наші скарби на небі безпечні від усяких злодіїв, яні туди ніяк діста

тись не можуть, а отже й украсти іх неспроможні. А крім того іх ДJІЯ нас 

заховує й стереже сам всемогутній Господь Бог, так що як собі скарби 

на небі зберемо, то можемо Gути певними, що їх вже ніколи повін не 

втратимо. А ті скарби на небі собі збираємо, коли робимо добродійство, 

тобто коли чинимо добрі діла милосердя, ян щодо тіла, так і щодо душі 

нашого ближнього. Тільки ті діла милосердя мають вартість в очах Бо

жественного Судді й тільки вони є спроможні оборонити пас на страш

ному суді та й відчинити нам двері до Царства Небесного. Такий бо за

суд видає Христос - страшний Суддя: << Прийдіть, благословенні мого 

Отця, візьміть у спадщину Царство, приготоване вам від сотворении 

св і ту. Бо я голоду ва в, і ви дали мен і їсти; мав спрагу й ви дали мен і 

пити; чужинцем був і ви мене прийняли; нагим і ви мене зодягли; хво

рим, і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до мене>> (Mm 
25,34сс). І для вияснення додає Христос - Страшний Суддя таке: << На

правду кажу вам, що - небудь ви зробили одному з моїх найменших 

братів, це ви мені зробили>> (Mm 25,40). Отже як бачимо, Спаситель 
наводить всі ці діла милосердя супроти нашого ближнього, як такі, 

що заслуговують нам у Бога вічну нагороду. 

Чому так багато залежить від цих діл милосердя? - спитаєте. Треба 

нам знати ту правду, що Господь Бог, який сотворив людей і хоче, щоб 

вони жили тут на землі, сотворив також і всі земні добра. Тому єдино 

Він є абсолютним паном тих усіх дібр і лише Він може ними розпоря

джатись по своїй уподобі, й ніхто інший. Він же призначив ті земні добра, 

щоб вони були на поживу й на вжиток усім людям та й не лише їм, але 

й усім живим сотворінням. Тому все, що живе, а передусім люди ма

ють однакове право до тих :земних дібр. Тому то й ті, що мають іх біль

ше, ніж самі потребують, мають важкий обов'яsо:н ділитись ними з тими 

людьми, яні є позбав~1ені тих дібр і тому можуть без них загинути. Отже 

Господь Бог, тому що ті добра є нерівно поділені між людей, накладає 

важкий обов'язок на тих, що мають іх за багато, щоб вони ділилися з 

тими, що в потребі, що в біді. Бо даючи il\1 більше майна, дає рівночасно 
з ним і заповідь любови ближнього, кажучи: << Любитимеш бдиЖнLого 

твого, ян себе самого>> (Mm 22,39; Мр 12,31; Лк 10,27). А за цю лю-
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бо в ближнього діламн нашими, тобто, вд1ляючи ім допомогу, якої вони 

потребують, Господь готовий платити найбільшою ціною, тобто - на

городою вічного спокою й вічного щастя в своєму Царстві. Тож слу

хаймо закону нашого царя й Бога! Підкоряймось Його заповіді, а перед
усім Його заповіді ~"lюбови ближнього. Він бо вробив іі своєю новою 
заповіддю: <<Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного! Як 

я вас полюбив, так любіте й ви один одного! 3 того пізнають усі, що 
ви мої учні, коли взаємну любов будете мати!>> (Йо 13,34). А ЯR дуже 
Він нас полюбив, маємо на це найкращий докаа - хрест святий і наш 

Господь розп'ятий на ньому ва наші гріхи:. Він карається й умирає на 

ньому ва нас, ва своіх ворогів. Ми нашими гріхами ображаємо Його 
і Його Небесного Отця. Він все ж таки жертвує себе ва нас. Тож tюли 
наша любов має хоч трохи наслідувати Його Божу, безмежну любов, 
ми також повинні взаємно любитися, пам'ятаючи про те, що ми брати 

й сестри в Христі. Чому? Тому що нас сотворив один і той сам Бог-Отець. 

Він вробив нас своїми законними дітьми в нупіJlі Тайни Хрищення; 

на нас зсплає свого Св. Духа в Тайні Миропомазання, а в Тайні Євха

ристії сходить до нас Його Божий Єдинородний Син, щоб 3лучитися :з 
нами й замешкати в нашій душі. Тому пам'ятаймо про це, помагаймо 

собі взаuмно, як про це згадує св. апостол Павло: <( Носіте тягарі один 
одного й тим робом виконаєте закон Христа>> (Гал 6,2). 

ВОСНРЕСІННЯ ХРИСТА- ПЕРЕМОГА НАД ГРІХОМ І ДИЯВОЛОМ 

(Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа - Й о 1 ,1-12) 

<< Христос устав із мертвих, смертю Він подолав смерть і тим, що 

були в гробах, дав життя І >> радісно співає Цер1ша Христова оцю пісню 
перемоги Христа над дияволом і гріхом; перемоги світо~'Іа над тьмою, 

правди над ложжю. Тож і не дино, що Свято Воскресіння - це одне 

в найбільших і найважливіших свят, що його обходимо так торжественна 

сьогодні, серед гомону дзвонів і співу вірних. Від сьогодні аж до Возне

сіння Христового Церква не перостає співати цю пісню сцого Бога-Героя, 

начебто хотіла вбити глибоко в пам'ять своіх вірних не тільки те діло 

відкупJrення, що його Він довершив, але також вказати на того, хто 

його довершив, тобто, що це не звичайна людина, але сам Бог, бо Він 

подолав того досі непереможного ворога кожної живучої людини, а саме 

-смерть. Він так дивно й чудесно іі переміг; бо своєю власною смерrю 

Він внишив жало смерти й разом ів нею того, хто мав владу над смертю 

-диявола. Так бо говориться про Христа в листі до Євреїв: <<То й Він 
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подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити того, хто мав владу 

смерти, тобто диявола й визволити тих, що іх страх смерти все жи'М'л 

тримав у рабстві>) (Євр 2,14с). 

Таїнство Воскресіння Христового об'явллє нам маленький промінь 

Божої всемогутньої сили, яка може привести до перемоги навіть з най

більшого впокореннл. Диявол думав, що ян приб'є Христа до хреста, 

як умертвить Його, то нанесе удару не тільки Йому самому, але танож 
і Його науці й усім Його учням і послідовни:nам. Подібно й слуги дияво
ла, що поселились у старших народу, у фарисеях і :книжниках і підбу

рюваJІи: іх, щоб убили Христа, вважали, що з Його смертю все скін
читься; але дуже на цьому ошукались. Здійснивши свій пллн, тобто 

побачивши Христа висячого безсило на хресті, були цілком певні, що 

вже позбулись Його і Його організаціі - Церкви святої, що дозволили 
собі по:nепкувати з Ісуса, кажучи: «Коли ти Син Божий, зійди з хре

ста!>) (Мт 27 ,40). Споглядаючи на Нього й бачивши безсилля вмира
ючого Христа та й, правдоподібно, вже близьку Його смерть, зі сміхом 
пропонують Йому таке: << Коли він цар Ізраїля: нехай тепер зійде з хре
ста й ми увіруємо в нього. Він покладавел на Бога, нехайже Бог вІшво

лить його нині, якщо він його любить. Сам бо назав Я - Син Божий >) 
(Mm 27 ,42с). До останньої хвилини вороги Христа були певні овоєї пе
ремоги і повної поразки Христа, воднораз же й Його Церкви і Його 
учнів, і поклонників. І в тій годині найбільшого свого впокорення, най

більшого людського безсилля, Хриотос доказав своїм розпивателям і 

цілому світові правдивість своіх слів, що іх звернув був до свого апо

стола св. Павла: << Досить тобі моєї благодаті (ласки), бо моя сила вияв

ляється в безсиллі>) (2 Rop 12,9). Не було кращого анану беасилля Сина 
Чоловічого - Месії, як у моменті Його смерти на хресті, опущеного 
всіма учнями, аа виїмком св. Йоана, Божої Матері й Марії Магдалини. 
Але якраз у тому беасиллі, у знищенні Його людської природи - Божа 
всемогутність нищила гріх, перемагала всяку силу диявольську й від

чиняла людському родові брами до неба. 

Так то в хвилині смерти Ісус Христос осягнув дві перемоги: най

перше над могутнім паном цього світу- дияволом, я:nий держав у своїй 

неволі людство, підкоривши його своїй владі гріхом первородним. Зда

валось неможливим звільнити людський рід від тієї гріховної каторги, 

від влади диявола. Чому? Бо треба було влити життя в мертві душі люд

ські, яні умертвив гріх первородний, а також їхні особисті гріхи. Од

нак те, що було неможливим для людини, те своєю смертю осягнув наш 

Спаситель Христос Бог, як про це запевняє нас словами: << У людей 

це неможливо, але не в Бога; у Бога бо все можливо>) (Мр 10,27; Mm 
19,26; л}j, 18,27). Отже ХриС1'0С у хвилині своєї смерти 3НИЩИВ усі гріхи 
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людства, які був узяв на ~ебе ступаючи в ріку Йордан і приймаючи хри
щення від Йоана. Знищивши свою людську природу, яка мала на собі 
гріхи людства, знищив разом із нею і ввесь тягар наших гріхів. За гор

дість Адама, що бажав стати рівним Богові і переступив у раї Божу 

заповідь, Христос надолужив небесному Оrцеві найглибшим упокорен

ням. Взявши на себе гріхп людські, Він, неначе слабосильне сотворін

ня, вмирає як той злочинець ганебною і святим Письмом проклятою 

смертю на хресті: << Повішений на дереві - то прокляття Боже >> (Втор 
21,23). Проклятий усякий, хто повис на дереві>> (Гал 3,13). Однак те 
прокляття стало спасінням людського роду, а це безмірне впонорення 

Сина Божого стало Його найбільшим вивищенням. Упонорився Христос, 
щоб надолужити Отцеві за непослух Адама; Він етаn послушним, щоб 

заплатити за непослух першого чоловіка: << Подобою явивтись ян лю
дина, він понизив себе, ставши послушним аж до смерти, смерти ж -
хресної>> (Ф.лп 2,8). І янраз тим своїм пониженням і беззастережним 

послухом заплатив Христос за непослух людей, який стягнув на них 

гріх, а з гріхом смерть: <<Тим-то як через одного чоловіка ввійшов у 

світ гріх, а з гріхом смерть, і таким чином смерть перейшла на всіх лю

дей, бо всі згрішили>> (Р.м 5,12). Як задля непос.JІуху одного чоловіка 
Адама прийшов гріх на всіх людей і з гріхом: смерть, так задля послуху 

Вого-Чоловіка прийшла nеремога над гр іх ом і над його наслідком -
смертю. <<Бо коли через гріх одного чоловіна смерть царювала задля 

одного, то тим біJІьше ті, що щедро одержують ласку й дар оправдан

ня, царюватимуть у житті через одного Ісуса Христа>> (Р.и, 5,17). З хре
ста Христового спливають на нас ласки надприродного життя, бо Він 

своєю смертю подолав смерть 1 смертю своєю спричинив наше життя. 

Тому нам треба радіти разом з усією Цернnою Христовою з перемоги, 

що іі осягнув наш Спаситель над дияволом, воднораз же й тому, що тією 

перемогою Він увільнив нас від тоі неволі, в яку запроторив увесь люд

ський рід наш прародич Адам, своїм первоvодним гріхом. Радіймо й ве

личаймо воскреслого Христа, який своєю смертю подо~Іав не лише гріх, 

але із ним і кару за гріх - смерть. 

Визволяючи нас від гріха й привертаючи нашим душам надпри

родну освячуючу ласку й гідність адоптованих дітей Божих, Він водно

раз наділює й наші тіла новим життям. Бо як СпаситеЛь привернув до 
життя своє тіло, так само приверне життя й нам усім, що вмремо ра

зом з Ним: у св. Тайні Хрищення, тобто умремо для гріха. Так бо нав

чає нас св. Павло: <<Ми похороневі з ним через хрищення на смерть, 

щоб, як Христос воскрес із мертвих славою Отця, й ми теж жили новим 

життям>> (Р.м 6,4). Тому й Церква свята каже нам співати гимн воскре
слого Господа: << Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав 
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і тим, що в гробах, життя дарував>>. Як після воскресіння Христа смерть 

уже не має більше влади над Його прославленим тілом, так само й ми, 
коли Спаситель приверне нас до життя ввільнимось повік від влади смер

ти. Бона вже не буде могти умертвити нашого тіла, бо воно житиме не 

в часі, у цьому мінливому світі, але в вічності, де вже не має минулого, 

ні майбутнього, але всетриваюча певмінна сучасність. Здобувши пере

могу над дияволом, Христос подолю:t того, який мав владу смерти, й 

тією смертю тримав у страсі ввесь людський рід: <<щоб смертю анищити 

того, хто мав владу смерти, тобто диявола й ви вволити тих, що іх страх 

смерти все життя держав у рабстві>> (Євр 2,14с). Тож радіймо всі й весе

лімось ів-ва воскресіння Христа Господа, бо своєю смертю Він ввільнив 

нас від влади диявола й в неволі гріха, і равом а цим від тієї страшної 

й грівної кожній людині - смерти. Та це не вначить, що Христос уже 

вробив нас бевсмертними й нам не треба вже вмирати. Ні цього так не 

треба розуміти, бо всі ми мусимо вмерти, одначе смерть уже не буде 

навіки. Смерть вже не буде панувати над нами, вона буде лише тими 

дверми чи брамою, яка введе нас до вічного, безмежно щасливого жит

тя. Так - то смерть Христа стала джерелом нашого життя! Та й ми 

всі, що умремо в Христі для гріха, також васкреснемо з Ним до нового 

життя, як про це Він вапевнив нас словами: << Хто своє життя вберігає, 
той його погубить; а хто погубить своє життя вадля мене, той його анай

де >> (Мт 19,39). Чи як це виснавує св. Марко: <<Бо хто хоче своє жит
тя спасти, той його погубить; а хто погубить своє життя вадля мене й 

Євангелії, той його спасе>> (Мр 8,35). Тож цей могутній гимн <<Христос 
Боскрес >> нехай лине піснею повсюди. Нехай в гомоном великодніх даво
пів лине далеко - далеко на наші рідні вемлі, де наш християнський 

народ не має вмоги так торжественна як ми тут обходити правник пе

ремоги Христа над влом і неправдою. Нехай випрошує в Бога всемо

гутнього ласкп перемоги й для цашого украінського народу, щоб і для 

нього під кінець прийшло визволення в неволі червоного диявола і вася

ло сонце свободи як реліІ'ійноі так і народної І Христос Воскрес І 

ЯКОСТІ ЧЕСНОТИ ВІРИ 

(Неділя Св. Томи - Йо 20,19-31) 

Бажаючи навчити нас про необхідність віри, тобто про потребу 

вірити Богові бев огляду на труднощі ровуміння делких правд Божих, 

Спаситель дає нам приклад свого учня й апостола - невірного Томи. 

Його не було а апостолами, коли Христос появився ім по своєму воскре-
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сінні та й коли ті розкаЬували йому, що бачили Господа воскреслого 

й живого, він у відповідь сказав ім: <<Якщо не побачу на його руках 

знаків від цьвяхів і не вкладу свого пальця в місце, де були цьвяхи, а 

руки моєї не вкладу в його бік- не повірю>> (Йо 20,25). Було це невід
nовідне, майже богохульне бажання, бо людина домагалась від Бога 

самого доказу Його воскресіння, або інакшими словами - доказу на 
Його Божество. Ісус однак сповняє бажання свого невіруючого апостола, 

очевидно, не лише задля нього самого, але також задля нас самих, тобто 

задля багатьох недовірків у наших часах. Він дає нагоду св. апостолові 

Томі доторкально, як то кажуть переконатись, що це Він той сам, який 

був розп'ятий і вмер на хресті, тепер являється серед них живий і про

славлений. Появллючись серед апостолів, подібно як і перший раз: 

<<І входить Ісус -а двері були зачинені! - стає посередині та й про

мовляє: <<Мир вам! А тоді каже Томі: Подай сюди свій палець і глянь 

на мої руки. Й простягни твою руку й вложи іі в мій бік. Та й не будь 
невіруючий, - а віруючий!>> (Йо 20,27). Засоромлений св. Тома, сти
даючись свого недовір'я, не хоче доторкатись ран Христових і кличе 

повний захоплення й радости: <<Господь мій і Бог мій!)> (Йо 20,28). 
На власні очі побачивши Христа живим, він зрозумів те, про що хотів 

nовчити іх Ісус будучи з ними, а саме про ту правду, що Він є правди

вий, всемогутній Бог. Тому теnер, повний радости, визнає іі голосно 

без жодного вагання. Ісус однак, до певної міри пригашує його радість 

і захоплення словами: <<Тому, що ти побачив мене, то віруєш. Щасливі 

ті, які не бачивши, повірували >> (Йо 20,29). 
3 цих слів Спасителя виходить, що всі ми, що ніколи не бачили 

Ісуса Христа, ані не були свідками Його славних чуд - доказів на Його 
Божество, і все ж таки повірили, що Він є всемогутній Бог, повинні бути 

щасливі. Очевидно, якщо ми віримо, що віра є до спасіння безумовно 

потрібна й якщо ту віру в Христа Господа маємо, бо ця віра в Нього, 

в Його Божество, спасе нас. Так бо навчає нас Спаситель: <<Хто вірує 
в нього (Ісуса Сина Божого), не буде засуджений, хто ж не вірує, -
той уже засуджений, бо не увірував у ім'я Єдинородного Сина Божого>> 

(Йо 3,18). Як знаємо, правди Божі сприймаємо тільки вірою; іх не мо
жемо доказати, бо вони не є прямим предметом нашого пізнання. Ба 

що більше, вірою сприймаємо навіть такі правди, яких 'ми не розуміємо 
й ніколи не зрозуміємо, тобто таїнства віри. Всі правди віри об'являє 

нам Бог і іх подав нам до вірування Його єдинородний Син-Ісус Хри
стос. Вони ж дійшли до нас за nосередництвом святого Письма, що його 

передали нам натхнені автори. Rрім того, сказати б мертвого об'явлен

ня, тобто, що не говорить до нас особисто, але є передане в св. Письмі, 

ми маємо ще й живе об'явлення, тобто навчання Церкви святої, яка, 

98 



подібно лк і св. Письмо, має печать непомильности. Бо так каже Хри

стос до своіх апостолів, висилаючи іх на всесвітню місію: <<І сказав 

ім: Ідіть же по всьому світу й проповідуйте Євангелію велкому сотво

рінню. Хто Увірує й охриститься, той буде спасений; а хто не ввірує, 

той буде осуджений>> (Мр 16,15с). Говориться тут про доконечність 

вірувати словам апостолів, подібно як треба вірувати Христові - Бо

жому Синові, бо аа недовір'я в обох випадках чекав людей подібна кара, 

тобто осудження. Церква Христова, аастуІІНиця Спасите~"'ІЯ тут на землі, 

тобто всі слуги Церкви, священики, єпископи й святіший Отець мають 

від Христа цю місію, голосити по всім усюдам науку Христову. Й цю 
їхню науку всі мусять сприймати вірою, очевидно, коли вони навча

ють згідно а навчанням Церкви, так само, як люди в часах Спасителя 

сприймали її а уст Божого Сина. Н.оли ж вони цього не бажають зро

бити, тоді жде іх така сама кара осудження, як за відкинення слів Хри

ста. Бо апостоли та їхні наступники в навчальному служінні Церкви, 

одержали таку саму місію від Христа, я:к Він від свого небесного Отця. 

<< Ісус каже ім: "Мир вам!" Як мене послав Отець, так л посилаю вас>> 
(Йо 20,21). <<Хто вас приймає, той мене приймав; а хто мене приймав, 
той приймає того, хто мене послав>> (Mm 10,40). 

Як виходить зі слів самого Божого Сина, немає для нас іншої мож

ливости осягнуrи спасіння як повірувати словам лісланців Христових 

й охриститися; бо хто не повірув й не охриститься, не може буrи спа

сенним. Пізнання об'явлених правд Божих є можливиl\І тільки аа до

помогою віри й немає іншої дороги: дійти до іхнього піанюшя. В цих 

правдах криється наше спасіння, чи пак, життя вічне. Так бо каже Хри

стос: <<А вічне життя в тому, щоб вони пізнали тебе, єдиного, правди

вого Бога й того, кого ти післав- Ісуса Христа>> (Йо 17,3). А одинока 
дорога до пізнання тих двох потрібних до життя вічного правд є віра 

в них, тому що іх Господь об' явив і передав іх нам аа посередництвом 

своіх посланців- священиків, та й що вони передають нам іх непомиль

но. Про цю непомильність своіх посланців апостолів і іх наступників

священиків запевняє нас Ісус Христос найперше тим, що посилає іх 

так само як Його послав небесний Отець, надаючи ім той сам авторі
тет, що й він мав: <<Як мене послав Отець, так я посилаю вас>> (Йо 20, 
21). А далі додає:<< Хто вас слухав, мене слухав; а хто гордув вами, мною 
гордує; а хто гордув мною, гордує тим, хто мене послав>> (Лк, 10,16). 
Ось вам і ясний доказ, чому нам треба підкорятися словам настоятелів 

церковних, бо вони настуІІНики св. апостолів і навчають нас об' явле

них правд Божих а таким самим авторитетом, що його мав сам Син Бо

жий. Це все однак аа тією умовою, що вони навчають нас згідно а нав-
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чаІШям вселенської Церкви, тобто згідно з навчанням заступника Христо

вого на землі - святішого Отця. 

Тому що ті правДІІ є таними необхідними для нашого спасіння, що 

без іх пізнання його не можемо ося:гнути, ми повинні іх прийняти й ві

рувати в них як тільки змога найміцніше. Це значить, що ми повинні 

жертвувати в їхній обороні навіть і наше життя, коли в цьому була б 

потреба. Тан бо попереджає нас Спаситель: <<Хто б соромився мене та 

моєї науки, того й Син Чоловічий буде соромитись, коли прийде в своїй 

славі й у славі Отця й святих ангелів)> (Лк 9,26; Mm 10,23; Мр 8,38). 
Виходить із того, що коли хочемо спастися, мусимо кріпко, всіми си

лами держатися віри, бо від неі залежить наше спасіння. 

Віра наша крім того мусить бути загальна, тобто повна. Ми не мо

жемо приймати деякі правди Божі, що нам подобаються, а відкидати 

інші, тому, що нам здається, ніби вони неправдиві, чи тому, що ми іх 

не розуміємо. Деякі люди наших часів уважають, що в них є така мож

ливість вибору. Але так не є. Ми мусимо прийняти всі правди Божі без 

винятку й повірити в них, бо :коли віднядаємо одну, хоч би, на нашу 

думну, не знать як незначну, ми не віримо цілном. Полснімо це. Ми 

приймаємо правди Божі об'явлені задля авторитету Бога, який нам іх 

об'явллє й заявляє, що вони є правдиві та й домагається, щоб ми іх прий

няли задля Його Божого авторитету. Він бо всевідучий-тож не може 
помилитись; і всесвятий - тож не може говорити неправди й нас вво

дити в помилку. А тепер, коЛи хто - небудь відмовллється прийняти 

за правду навіть одну з найменших об'явлених правд, він віднидає іі 

невважаючи на авторитет Бога, який запевняє нас про іі правдивість 

і вимагає, щоб ми іі прийняли, янщо бажаємо спастися. Тож і не диво, 

що відкидаючи авторитет Бога, він насправді не вірить, бо відкидав 

всяку основу віри. Тому й не диво, що про таного Христос говорить 

тане: << Хто вірує в нього (в Христа), не буде засуджений, хто ж не ві
рує, той уже засуджений, бо не увірував у ім'я Єдинородного Сина Бо

жого)) (Йо 3,18). 
Під кінець віра наша має бути жива, бо нам треба не лише сприй

мати вірою ті Божі об'явлені правди, але мусимо вробити їх нашпми 

провідниками в житті. Ті об'явлені Божі правди, це не якісь теоретичні 

спекуляції чи міркування, але практичні, життєві пра'вди. Вони нав
чають нас передусім, як вести христилнсьне богувгодне життя, щоб спов

нити Його нолю і таким чином осягнути мету, для якої Він нас сотво
рив. Очевидно, вони розкавують нам про Бога в Тройці єдиного, щоб 

нас повчити, хто Він такий, від якого ми вийшли й до ююго прямуємо. 

Rажуть нам, що Він є початном і метою всього, що існує. Він - наш 

Творець, що привів нас на цей світ, але водиорав Він наша остаточна. 
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мета, до якої мусимо безустанку прямувати, .якщо бажаємо осягнути 

те щастя до якого прагне наше ненаситне серце. Ті правди повчають 

нас і про ласки, первень надприродного життя нашої душі, щоб у той 

спосіб підкреслити потребу іхнього посідання, якщо бажаємо :зберегти 

наші душі при житті. Вони дальше вказують нам Святі Тайни, що є не

наче потоками, якими ринуть у наші душі ласки Христові й тому нам 

треба іх якнайчастіше приймати, щоб надбати собі якнайбільше тих 

ласк. Бо тільки :за іх допомогою :зможемо вберегти наші душі в Божій 

любові й у синівстві Божому. Під кінець правди Божі ставлять нам пе

ред очі Божі Заповіді, що є нашими пона:зниками на дорові до Бога -
до вічного життя. Вони ніколи не :заведуть нас, коли іх додержувати

мемо й прямувати туди, куди вони нам показують. Отже, як бачимо, 

ті правди Божі, хоч і як високі, проте вони насамперед практичні. Вони, 

крім того, що поясилють нам глибокі правди Божі, також навчають 

нас, як нам треба жити, щоб того нашого Бога - Батька осягнути і в 

Ним :злучитись у вічному щасті. 

ПРАЦЯ НЕ ПОНИЖУЄ АЛЕ УШЛЯХОТНЮЄ ЛЮДИНУ 

(Неділя Мироносиць - Мр 15,42; 16,8) 

Побачивши, що Спаситель уже вмер на хресті й бажаючи Його гідно 
похоронити, Йосиф в Ариматеї пішов до намісника римського Пилата 
й винлопотав у нього доввіл вняти тіло Христове в хреста й похоронити 

в гробі, що його видовбав у скелі для себе самого. Тому що вже набли

жався вечір, а в ним і свято Пасхи, Йосиф і жінки не мали вже часу на
мастити тіла Господнього ароматами, тобто пахучими олійками, як це 

було в :звичаю в євреїв. Тож жінки :запам'ятали собі місце, де похоро

нено Ісуса нате, щоб після Пасхи, тобто в неділю рано, прийти до гробу 

й, намастивши тіло Спасителя олійками, віддати Йому оцю останню 
прислугу, сповняючи :законом приписані :звичаї. В цьому випадку маємо 

дуже гарний приклад, як люди бе:з жодної суперечки поділили між себе 

:завдання гідно похоронити іхнього Спасителя. Йосиф в Ариматеї, тому 
що був вивначною особою, членом найвищого ізраїльського суду, :зва

ного Сенгедріон, узяв на себе обов'язок виклопотати в намісника доввіл 

:зняти тіло в хреста й похоронити. Жінки ж взяли на себе те :завдання, 

яким правдоподібно :займалися, віддаючи цю прислугу своїм своякам, 

тобто намастити ароматами тіло, обвити льняними полотнами й у той 

спосіб приготовити до похоронів. Тож вони пішли до міста, щоб ще пе-
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ред Пасхою дістати олійкі13 і запашного зілля, потрібних д.і1Я бальзаму

вання тіла померлого Ісуса. 

Ніхто з них не спорив, чия праця важливіша чи почесніша, але 

:кожен з них виконував ту працю, до якої надавався, бажаючи цим по

:казати свою вдячність великому Вчителеві й Чудотворцеві, якпй певно 

й для них не раз добро вчинив, у дечому поміг. Rожен з них служив 

і виконував те, що міг якнайкраще, щасливий, що міг, віддати лнусь 

прислугу померлому вже Добродієві. На жаль, сучасні люди: не пово

дяться так ян ті учні Христа. Тепер ніхто не хоче служити, але всі ба

жали б хіба що панувати. Вони думають, що праця, чи яна-небудь служба 

є для них невідповідна, понижує їх, бо вимагає від них, щоб віддавали 

свої услуги комусь іншому. Вони думають, що то понижає іх, коли вони 

не панують, не наказують, але мусять підкорятися, мусять слухати. 

Вони радше бажали б помінятися своїми місцями й зайняти становища 

властителів, директорів, щоб іншим приказувати, що ті мають робити, 

і таким чином стати визначними могутніми особами. І то не лише ро

бітники й бідні люди, не лише члени прерізних меншин тут, у Сполу

чених Штатах, але останньо вже навіть і жінни нарінають, що мужчини 

своєю системою тримають іх у неволі; ставллють іх на другорядні ста

новища, а то й роблять іх своїми невільниЦНLmf. Отже, кажуть вони, 

тепер уже настав час, щоб усі ті нерівності вирівняти й усі минулі кривди 

направити. Нам кажуть, треба визволитися з - під кормиги мужчин. 

ГлmІьмо тепер, що каже Христос про служіння, чи воно є чимсь 

понижуючим для мужчини або для жінки? << Син Чоловічий >>, каже 

Божий Син про себе, <<не прийшов, щоб йому служили, але послужити 

й життя своє віддати на викуп за багатьох>> (Мт 20,28). Він, Син пре
двічного Отця, всемогутній Бог, Господь вселенної приходить на цю 

землю. Він бере на себе тіло свого сотворіння, щоб тому сотварінню 

послужити. Він приходить до нас, щоб виконати найважчу службу, 

а саме, щоб жертвувати своє життя за нас, щоб нас визволити: від влади 

диявола та з неволі гріхів. Тож коли Творець вселенної, Син Божий, 

не вважає служіння принизливим, навіть хоч воно є службою Його вла
сному сотворінню, і то грішному, лне збунтувалось проти Нього, пере

ступаючи Божий за:кон, то що ми маємо тут до говорення? Rоли Він 

служіння людям не вважає принизливим для свого Божого маєстату, 
то ян ми можемо думати, що яна- небудь служба нашому б~'Іижньому, 

хоч - би в нашому понятті найнижча, може нас понизити? Під цим 
оглядом Ісус звертає увагу своїм апостолам й учням, а через них також 

і кожному з нас, хто в Його Царстві може бути найвищим. і найважні
шим? Так бо Він каже:<< Ви знаєте, що князі народів пану10ть на;-:t; fПЛ\ІИ, 

а вельможі угнітають іх. Не та:к має бути між вами. Але як хтось хотів 
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би бути в вас великий, нехай буде вам слугою. А хто б хотів у вас бути 

перший, нехай стане аа невільника (раба) >> (Mm 20,27). Повідомляв 

Спаситель апостолів, а також нас, що в Його Царстві, як і тут аа на
шого життя на землі немає становища безділля, яке давало б право й 

авторитет людям послугунатись іншими людьми для нашого вжитку й 

ім розказувати й давати зайняття як нам подобається. 

Так воно не в, каже Христос, бо в Його Царстві чим вище й визначні
ше становище, тим більше обов'язків воно накладав на того, що іх прий

мається. Не люди йому мають служити, але навпаки, його обов'язком 

в служити людям, дбати про них, ними опікуватись, ім у потребі пома

гати й захоронювати в випадку нещастя чи небезпеки. Чим більший 

авторитет у спільноті хтось мав, тим більша його відповідальність, тим 

важча його служба. Але щоб іх цього своїм власним прикладом навчити, 

Він перед Тайною Вечерою наливав води в посудину, опоясується руш

ником і починав вмивати ноги своїм учням. А треба нам знати, що оця 

послуга вважалась у жидів найнижчою, і навіть ганьблячою, так що 

невільники ізраїльського походження були звільненими вjд неі й ніхто 

не смів примушувати їх до того, без порушення Мойсеввого закону. 

Коли ж св. Петро, побачив, що понижується його Вчитель, не хоче дати 

Йому обмити своіх ніг. Тоді наже йому Спаситель:<< Коли л тебе не вмию, 
то не матимеш частки аі мною >> (Йо 13,8). А тоді, вже обмивши ноги 
апостолів, авертавться до них Христос і каже: <<Чи анавте, що л аро

бив вам? Ви звете мене Учителем і Господом, і правильно говорите, бо 

я ним в. Тож коли я, Господь і Учитель умІ-ІВ вам ноги, -то й ви по

винні обмивати ноги один одному. Приклад я вам дав, щоб і ви так ро

били, як оце я вам учинив. Направду, направду кажу вам: Слуга не 

бі.т~ьший аа свого пана, а посланий не більший аа того, хто його послав>> 

(Йо 13,12-16). 
Така, отже, в оцінка служіння, що іі нам подав сам Божий Син, 

наш Творець й абсолютний пан цілої вселенної. Та Він не лише таке 

голосить про служіння людям, але сам переводить його в життя. Він 

служить нам, своїм грішним сотворінням до самого краю, бо віддав своє 

життя аа нас, щоб нам привернути спасіння; щоб відчинити нам, пер

вородним гріхом замкнені брами Царства Небесного. Вмивання ніг 

апостольських, це лише один ступінь пониження Божого Сина, яким 

немає кінця. Він не тільки обмивав бруд, який приллг до їхніх ніг, по

рох землі, який остаточно не в жодним моральним злом. Він бере на 

себе наші гріхи, найбільші й найгірші бруди моральні, які лише мо

жуть існувати; Він не обмивав іх водою, але бере на своє Боже тіло, 

на людську природу й несе іх аж на гору Голготу, щоб там, прибивши: 

його до хреста й усмертивши на ньому, разом аі своїм тілом анишити 
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ті наші гріховн.і бруди. Туди поніс Він усі наші гріховні проступки, 
а передусім гордість, яка звела нашого прародича до гріха й нас усіх 
nозбавила раю й небесного щастя. Отим своім прикладом Христос ба

жає потягнути нас за собою, бо так заклинає нас Його апостол св. Павло, 
нажучи: << Плекайте ті самі думки в собі, які були й у Христі Ісусі. Він 
tіудучи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, 

шю применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним 

но Jrюдини. А явившися подобою як людина, він ще понизив себе, став

ІІІИ слухняним аж до смерти, смерти ж - хресноі >> (Флп 2,5-8). За гор
ніс~т•~ Адама, Він поюшив себе безмірно, бо будучи Богом Творцем, став 

тониною - сотворінням. Але й тим ще не аадоволився, бо вже як лю

юнш ще понизився, прийнявшися найбільш принизливої смерти - бо 

с~мuрти хресноі, лн.а вважалася в євреів прокляттям Божим: Христос 

шшупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо на

нисано: << Пронлят усякий, хтопоююна дереві>> (Гал 3,13; Втор 21,23). 
Отже, з цього виходить, що служіння нашому ближньому не може 

Gути понижаючим, але навпаки, воно мусить бути чимсь найбільш по

чесним і дуже цінним. Яку - небудь службу призначив нам Господь 
у нашому туземиому житті, ми повиІШі іі високо цінити й бути щасли

вими, що можемо в який-небудь спосіб бути помічними нашим ближнім. 

А головно кожна служба, яка помагає нашим ближнім в осягненні віч

ного спасіння, повиІПJа бути нам дорогою, бо служивши отак ближнім, 

ми уподібнюємося до нашого Спасителя, який у тій службі віддав усе, 

що тільки мав, тобто своє власне життя. Далі коли служимо нашим ближ

нім, ми служимо нашому Богові, бо Спаситель не раз ототожнює себе а 

нашими ближніми, повчаючи: <<Направду, кажу вам, що ви зробили 

одному з моіх братів найменших, - це ви мені зробили>> (Mm 25,40). 
Пам'ятаймо, що перед Божим безмежним маєстатом ми всі рівні, бо 

ми Його сотворіння воднораз же і законні діти. Тож не глядімо, яку 
низьку послугу нам треба виконувати, але стараймося про те, щоб ми 

іі якнайкраще виконали. Бо треба нам знати, що не багато папів, ца

рів, чи визначних учених осягнули вінець слави, тобто стали святими. 
ІІроте мільйони й мільйони бідних, нещасних, покривджених, простих 

Jtюдей дійшли до святости. Так ото сам Бог повчає нас, хто Йому подо
tі~н:ться і кого Він доводить до Себе, до злуки з Собою·. 
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ПОТРЕБА НЕСХИТНОІ ВІРИ ДО ОСЯГНЕННЯ СПАСІННЯ 

(Неділя Жінок :Мироносиць Мр 15,42; 16,8) 

В неділю рано-вранці маленький гурток побожних жінок сп1шив 

до гробу Спасителя, щоб намастити пахучими олійками Його мертве 
тіло і цим виконати похоронний звичай, що його приписував закон. 

Вони бажали, до певної міри, сплатити Христові борг вдячності за ті 

всі добродійства, що Він ім вчинив своїми навчаннями, та й своїми чу

дами,. якими, милосердячись над ними чи над їхніми рідними, привер

тав ім здоров'я, а то й навіть життя. Очевидно, вони ще не розуміли, 

ані навіть це могли збагнуrи тієї великої прислуги, що іі нам зробив 

Христос своєю спасенною смертю. Вони тоді ще не знали, що нею Він 

знищив диявола й гріх, що нею Він подолав смерть та й відчинив нам 

брами до неба, до вічного щастя. Вони не звертають уваги на небезпеку, 

на яку паражувалися збоку жовнірів, що стояли біля гробу Христо

вого. Не боялися вони ненависти й переслідування старшини народу, 

бо вони вважа~1и своїм святим обов'язком віддати останню прислугу 

померлому Христові, якої не могли негайно виконати після Його смер
ти, тому що наставало свято Пасхи того вечора. 

Ми ж, християни й католики, майже дві тисячі років пізніше, по 

смерти Спасителя, знаємо дуже добре про безмежну вагу жертвенної 

смерти Христа Господа, з яким настроєпням серця зустрічаємо цю хви

лину? Він зломив силу дияоола, відняв у нього владу над світом, збу

рив його царство, а на його місці оснував своє Царство Боже. Звіль

нив нас із неволі гріха, замкнувши пекельну безодню перед тими, що 

бажають послідувати за Ним, виконуючи Його Божі заповіді. Христос 
відчинив ім первородним гріхом замкнені брами Царства Небесного, 

даючи нагоду всім нам відзискати не тільки здоров'я але навіть і жит

тя нашої безсмертної душі; бо своєю кривавою жертвою Він здобув для 

нас У'l'рачене синівство Боже. Якщо б ми, однак, нашими власними грі

хами знову втратили життя душі, Він оснував тут, на землі, свою орга

нізацію - Церкву Святу й у ній залишив усі засоби спасіння, тобто 

очищення душі від усяких гріхів. Ті засоби - це Тайни Святі, що не

наче сім потоків, якими пливуть до нашої душі води Божих ласк, об

миваючи душі людські від усякого гріховного бруду, очищуючи іх і 

лікуючи від усяких ран, завданих нашими проступками. Вони не тіль

ки лікують і очищують наші душі, але й оживляють іх, даючи силу далі 

крокувати дорогою спасіння йдучи за нашим провідником Христом 

Ісусом. 

Як, отже, ми виявляємо нашу вдячність Богові й Його Синові за 
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ті всі ласки, якими Він fак щедро обдаровує нас у кожній хвилині на

шого життя? Чи ми дійсно дякувмо Йому аа ті засоби спасіння, чи може 
ми ще нарікаємо, тому що Цер:ква силу в нас іх уживати, а ми радше 

воліли б валятися в гріхах і догоджувати пожаданням нашого тіла? 

Невже ж мало в людей, які навіть раз у рі:к не бажають приступати до 

святих тайн, відмовляються зачерпнути а тих джерел освячення душ, 

бо вони краще почувають себе занурені в гріхах. Щось подібно лк деякі 

люди, яні воліють стару, драну й за бруджену одежину, ніж гарну нову 

й чисту! Та може ми до та:ких людей не належимо, може ми справді оці

нювмо те, що вробив і далі робить Спасите,ТІь для нашого добра, нашого 

освячення! Тому щоб дійсно могти оцінити те все, що для нас зробив 

Спаситель, та щоб ужити це для нашого спасіння -мусимо мати силь

ну віру. Як собі пригадувмо ві святого Письма, Ісус домагається від 

:кожного, хто звертається до Нього про поміч у нещасті чи біді, силь

ної віри в Себе, в Ного силу, що Він може це чудо зробити. Тому й :кож
ний в нас мусить мати цю віру, якщо бажав спастися! Чому? - спита

єте, бо та:кої віри як дОІюнечної вимоги домагається Спаситель, щоб 

подати нам помічну руку в осягненні вічного щастя. Коли так глянемо 

на цю нашу землю, то що побачимо на ній? Велиний упадон мораль

ного і ваага.лі суспільного життя. Між людьми немає взаємної любови; 

кожний дбав тільки про себе. Всякими способами старається нагарбати 

собі як найбільше земного добра, очевидно притому :кривдячи інших. 

Чому воно так? Бо між людьми немає nіри! Якби в них була сильна віра 

в Бога Творця і найвищого Законодавця, тоді вони б не переступали 

Його Божих заповідей; вони не посміли б противитися волі Того, в якого 
всемогутній правиці доля :кожної людини. Віруючи в одного справедли

вого Бога, вони б не посміли виступати проти Нього, зневажувати Його, 
бо вони знали б, що наражуються на покарання тіві всемогутньої Істоти. 

Господь, як Творець вселенної, дав кожному сотворінню свої закони 

згідно з якими вона має розвиватися й удосконалюватися. Тож коли 

хтось не хоче дотримуватися тих Божих правил життя, то сам собі шко

дить, тільки нищить те чудо Божої всемогутности-свою людсьну при

роду. Він не лиш не наближається до свові привначеної мети, але нав

пани, відходить від неі на манівці й радше наближається до своєї вагла-

ди в пенельній безодні. · 
Коли дивимося на цей світ бачимо, що ало поширюється щораз то 

більше. Люди вневажають Божий 3а:кон, не звертають уваги на жод

ний авторитет, а злочини й уnадон моралі поступає щораз дальше, го

ловно серед молоді, яка, вдається, стала носієм усякого безправ'я. Вона 

а запалом гідним вищих ідеа~чів поширює ті злочинні ідеі і, здається, 

не має жодного стриму тому злу. Щоб до:казати, що це не якісь вигадки, 
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дам вам приклад. Кілька ~ТІіт тому, одІПІ із провідників С.Д.С., добре 

знаний з судової розправи в Шікаrо, як один з тієї << сімни >>, що підбу
рювала молодих проти поліції, Рубин на ім'я, мав реферат для моло

дих студентів філософіі й богословії в Католицькому Університеті в Ва

шінrтоні. Та й він таке розказував католицькій молоді в університеті, 

який оснували католики й утримують його з датків церковних. Най

перше казав ім, що немає Бога, а реліrію, тобто віру в Нього вигадали 

священики. Найбільшими ворогами майбутнього щасливого життя ка

зав він - є Церква, зосібна католицька Церква. Говорення про життя 

після смерти, після нього це байки, бо щасливе, життя райське може 

бути вже тут, на землі, подібно як це вже осягнено в комуністичних кра

їнах. Але щоб осягнути це щастя, треба найперше, заявив він, повби

вати батьків, бо вони не люб~ТІять поступу, але сприяють давньому ла

дові. Зрештою вони вже молодим людям непотрібні. Радив студентам 

робити що тільки ім подобається, заживати різні отрути, бо вони просві

чують людський ум. Немає жодних моральних законів; найперший за

кон, який на його думку обов'нзує це жити й уживати цього життя як 

змога найбільше. Тому треба найперше повалити цей державний устрій 

за допомогою революції, бо тільки таким чином буде можна завести рай 

у Сполучених ІlІтатах. Та це все небелиці, що він там лепетав. Цінавою 

й застрашаючою є реакція молоді на його реферат. Свідок того присут

ній на тому рефераті побачив, як молодь захоплювалася таким рефера

том і дала йому так зване << стендінr овейшин >>, тобто встала з місць і 

плескала йому. Та сама молодь, яка студіює в католицькій інституції, 

плескала тому, що топтав ногами не тільки церковні, моральні занони, 

але також усякі людські природні занони. Ось як далеко зайшла зло

чинність між нашою молодю, яка має стати майбутнім нашого народу. 

Тож коли хочемо дякувати Христові за Його ласки берімось учити нашу 
молодь Його заповідей і Його правд, бо цим спасемо не тільки наших 
дітей і внуків, а.т~е також сповнимо наш святий обов'язок тай спасемо 

наші душі. 

ТІСНЕ ВЗАЄМОВІДНОШЕННН МІЖ ЛЮДСЬКИМ ТІЛОМ І ДУШЕЮ 

(Неділя Паралітика - Йо 5,1-15) 

Наближалося свято Пасхи, яким ізраїльтяни обходили пам'ять виз

волення з Єгипетської Неволі. Тож Ісус Христос, як кожний побож

ний ізраїльтянин, вибрався з апостолами до Єрусалиму, щоб там це 

рокове свято обходити, це значить, споживати ягня жертвоване в Єру-
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салимській святині. Щобевідсвяткувати свято з усіма приписаними обря
дами, Спаситель вибрався вчасніше і, як звичайно, переводив свої дні 

в святині, де навчав людей, які гуртами збирааись довкола Нього. Там, 

у Єрусалимі, близько святині був ставок, що звався Ветезда. Там було 

сім при:творів, тобто обширних приміщень, які були випавнені різними 

хворими людьми. Чому? Тому, що це була чудесна купіль, а саме раз 

у рік ангел ніступав до неі й порушував іі воду: << і хто перший поринав 

по тому, я:к вода за.колочувалася, то одужував, хоч яка б там була його 

хвороба>> (Йо 5,4). Та коли Спаситель одного дня проходив тими притво
рами попри чудесну купіль, зауважив там паралітика, який 38 літ ле
жав там безпомічний. Знаючи про це, Спаситель змилосердився над ним 

і питає:<< Бажаєш одужати?>> (Йо 5,6). А той нещасний каже в відпо
відь Ісусові: << Не маю нікого Господи, хто б мене, коли ото вода зру
шиться спустив у купіль, бо ось тільки я прийду, а вже інший передом

ною поринав>> (Йо 5,7). Ісус же йому в відповідь каже: <<Устань візьми 
своє ліжко й іди>> (Йо 5,8). На звук всемогутнього слова Спасителя па
ралітик негайно подужав і пішов додому. Якийсь час пізніше Ісус зуст

рінув його знову в святині й, наблизивтись до нього, сказав: <<Оце ти 

видужав, тож не гріши більше, щоб щось гіршого тобі не сталося>> (Йо 
5, 14). 

Цл подія в житті Ісуса вказує на те, що існує nевне взавмовідно

шення між людським тілом і душею. Це значить, що недуга душі може 

деколи спричинити й недугу тіла. 3 навчання Церкви святої знаємо, 
що Господь Бог є справедливий суддя, який за добро надгороджує, а 

за зло карає. Зі святого Письма Старого Заповіту довідуємося про перші 

часи існування людей; а відтак з історіі ізраїльського народу пізнаємо, 

що Господь Бог карав людей негайно після того як вони переступили 

Його Божий закон. Так сталося з Адамом і Євою після первородного 
гріха; подібно Господь покарав і Каїна за вбивство його брата Авеля. 

Пізніше покарав людей потопом за їхні гріхи, а Содом і Гомору знищив 

сірчаним вогнем. В історіі ізраїльського народу зустрічаємо безпере

ривну чергу кар, які наступають незмінно за їхніми гріхами. До цього 

вони так привикли, що наприклад, апостоли Христові, побачивши чо

ловіна сліпого від уродження питають Спасителя: << У;чителю хто згрі

шив? Він- чи його батьки, що с~ТІіпим він уродився? >> (Й о 9,2). Господь 
Бог є незмінний. Він завжди той самий, тому коли тепер людей відразу 

ж після гріхів не карає, то це не значить, що Він про них не знає або 

що є безрадний і не може вже іх покарати. Ні, В ін завжди зостається 

той самий всемогутній Творець. Якщо В ін зразу не карає, то значить 

що Він терпеливо жде на нашу смерть, щоб тоді вже нас покарати. Тим

часом за нашого життя Він дає нам нагоду покаятися, поправитися. А 
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коли ми цього не робимо і далі живемо в гріхах, то тим більшу кару 

стягаємо на себе. Однак уже й тепер деякі гріхи потягають аа собою 

різні, на нашу думку природні кари, хоч вони остаточно є карою Твор

ця природи, тобто Господа Бога. Ось наприклад, візьмім під увагу гріхи 

проти шостої заповіді Божої, JlliИX наслідком є ті всі ріанородні вене
ричні хвороби, які не лише карають самого грішника, але мстяться в 

преріаний спосіб на його потомстві. Всі ці хвороби є нічим іншим як 

караючою Божою волею, яка каже нам: << Не чужоложІ >> (Вих 20,14). 
Або призадумаймось ще й над тими всіма пілюлями проти запліднення. 

Скільки то подруж вони роз'єднали, та скільки життя людського вони 

змарнували? Почекаймо ще отак ніль1~а літ та й побачимо, скільки то 

лиха ті всі зігнання плоду нанесуть на ціле суспільство тут, Сполучених 

Штатах. Не кажучи вже про те, що вже самі ті вбивства ненароджених 

дітей є докааом звірства, яке потирилось між людьми! Навіть звірюка 

того не може вдіяти, бо навіть вовчиця, чи льв:иця боронить своіх мо

ЛОДІ-ІХ, а людська мати так без серця, без миJюсердя поабавляє1·ься своєї 

ненародженої ще дитини. Господь Бог, який прокляв Каїна, кажучи: 

<<Що ти вчинив? Ось голос :nрови брата твого кличе до мене з землі. Те

пер же ти проклятий від землі, яка відкрила свої уста, щоб прийняти 

кров брата твого а тво6і руни (Бут 4,10с), цілком певно прокляне та

нож усі ті матері, які так жорстоко вбивають своіх безпомічних дітей. 

Вже в поганських часах грижа совісті була загально ананою ка

рою за сподіяні гріхи. Погани гадали, що той голос совісті це <<богині 

помсти>>, які день і ніч ці.їІе життя переслідують тих, що скоїли зло

чин. І в наших часах є приклади, що злочинці, гнані й переслідувані 

своєю совістю самі добровільн.о віддавались у руни справедливости, бо 

казали, що воліють яку- небудь кару, щоб тільки звільнитись від тих 

постійних докорів сумління. Та крім того є ще й інші терпіння, які Го

сподь посилає на нас, хоч і не на те, щоб нас карати, але як ліни, щоби 

нас захоронити перед майбутніми переступлениями Його Божих запо
відей. Як знаємо, Господь віддав людям усі сотваріння на землі, тобто 

роаслини, дерева, звірята, риби й птиці, щоб були нам до ужитку. Кожне 

сотваріння прианачене служити людині, а воднораз прианачене прига

дувати ій на Творця, і танож на наші обов 'язки і мету, тобто на злуку 

а Творцем у небесному щасті. Щоб нас захоронити перед аа велиним 

прив'язанням до тих земних речей Господь злучив а кожним а~"'Іовжит

тям сотвореними речами певного роду безпосередню кару. Ось напри

клад, коли хтось аа багато їсть, його безпосередньою карою є недама

гання шлунка, болі голови й інші терпіння. Або пригадайте собі, я:nі 

то клопоти має людина, коли позволить собі випити аа багато аJ""ІЬІЮ

гольних напоїв. Скільки болю ій доведеться перенести через її неро-
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зум і непов:здержність? ?ак, це дійсна правда, що хвороба душі, гріх, 

потягав :за собою також недугу й біль тіла, бо ці дві нероалучні частини 

нашої людської іGтоти тісно алучені :з собою, так що коли одна а них 

хворів, хворів також і інша. Тож коли ми хочемо зберегти адоров'я на

шого тіла, намагаймося рівночасно уникати всяких проступків, це зна

чить, намагаймося жити богавгодним життям. 

Розуміється, додержуваmш ааловідей Божих ще не запевнює нам 

беааастережно здорове й сильне тi.rro. Отже нам: не треба думати, що 

як живемо по Божому нам уже не буде потрібно ні лікарів ні ліків, все 

- таки захоронить нас від тих хворіб, які в злучені :з ал о вжиттям цих 

земних речей. Та тому, що наше життя на землі 6 пробою, :за допомо

гою якої ми маємо внелужити й :заслужити в Бога вічне щастя. Тому 

й нам треба жити згідно а волею Отця небесного. Нам бо треба :зрозу

міти, що Бог-Творець дав нам своі :заповіді не нате, щоб нас мучити чи 

щоб нас вробити манекінама без волі, але тільки на те, щоб помогти нам 

розвинути як найнраще наші тілесні й душевні снаги. Він бо хоче, щоб 

ми, як до цього завзивав нас наш Христос Спаситель, були ДОСІ{ОНа

:Іими: <<Тож будьте доснона.лі, як Отець ваш небесний в досконалий>> 

(Mm 5,48). Про одне нам треба пам'ятати, а саме: уникати всього, що 
є проти Божого закону, тобто проти волі Бога-Творця, бо Спаситель 

остерігав кожного :з нас словами, які звертав до оздоровленого паралі

тика: << Оце ти видужав, - тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі 

не сталося>> (Йо 5,14). 

ВЛАСТИВЕ ПОЧИТАННЯ БОГА - В ДУСІ й ПРАВДІ 

(Неділя жінки Самаритmши - Йо 4,5-42) 

У поворотній дорозі а Єрусалиму до Гали~1.еї Спаситель проходив 

через Самарію і зупинився втоплений виснажливою дорогою при кри

ниці Якова, що була близько самарійського міста Сихар. Він аостався 

там сам відпочивати, а своіх апостолів послав до міста, щоб вони там 

купили дещо їжі на дорогу. Як Він та.н відпочивав пни криниці, вий

шла :з міста жіНRа Самарянка, щоб набрати собі води. Ісус, втомлений 

довгою виснажливою дорогою під гарячим палестинським сонцем, звер

нувся до неі :з проханням, щоб вона дала Йому напитись води. Його 
прохання :здивувало Самарянку, бо вона пізнала в Ісусі - жидовина; 

а жиди ворогували заваято а самарянами ще :з того часу, як вони повер

нулися :з неволі Вавилонської. Самаряни бо не були чистими євреями, 

але мішаниною тих ввреів, що зісталися в Палестині з давними мешкан-
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цями тієї землі. Згідно з за:коном Мойсеєвим, як на це натякав Спаси

тель, євреї мали обов'язок любити тільки своіх земляків, а ненавидіти 

всіх інших. << Ви чули як було сказано: Люби ближнього свого й нена
видь свого ворога>> (Мт 5,43). Тож звертається вона до Нього: <<Ти 

юдей а просиш у мене жінки самарлики напитися? Не мають бо зно

син юдеї з самарянами>> (Йо 4,9). Та Ісус, який навчав своіх апосто
лів любити ворогів: <<Я вам кажу: любіть ворогів ваших і моліться аа 

тих, що вас переслідують ... >> (Mm 5,44) не зважає на іі відмову, а лу

чить своє прохання з уділюванням води жиЕоі, що є в Його владі: << Як
би ти знала про дар Божий, і хто в той, що каже тобі: Дай мені напи

тися, то просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої>> (Йо 4,10). 
Тією живою водою, яка повік гасить спрагу людини і стає в ній джере

лом води, що пливе в життя вічне, G Його Божа науна. Вона бо навчає 
правдивих почитателів Бога як треба Богові служити в дусі й nравді» 

(Йо 4,23). До часу Христа Спасителя були три місця, на яких почита
лося могутнього Єгову. Одне місце почитання це була святиня єруса

лимська, бо сам Бог повчив царя Давида, як має виглядати храм; а його 

син Соломон збудував той величавий храм у Єрусалимі. Лише ізраїль

тянам дозволялося приноспти в ньому свої жертви, всі інші народи були 

виключені. А тому, що вони не дозволяли самарявам там почитати Бога, 

то вони приноси.пи жертви в Бетелі і в Гаді, де sбудували жертовники 

на вершнах гір. 

3 приходом Ісуса Христа, Божого Сина, став чинним Новий Запо
віт, а з ним давні місця богопочитання були знесені й нові установлені, 

як про це говориться в листі до Євреїв: <<Коли каже новий (Завіт), то 

об'явлнв перший старим. А що передавнене й застаріле - те близьке 

знищення>> (Євр 8,13). Тому - то й запевняє Ісус самарянну: << Та на
дійде час, ба вже й тепер він є, що справжні поклонни.ки .кланятимуться 

Отцеві в дусі й правді. Бо таких поклонників шунає собі Отець. Бог 

- Дух. Ті що Йому понлоняються, повинні в дусі й правді поклоня
тись >> (Йо 4,23с). Найдосконаліша реліrія тих часів була реліrія ізра
ільсь.ка, але й вона ще не була досконалою, бо дуже зовнішньою, зми

словою. Во нп по читали Бога жертвами кривавими й безкровнимИ, що іх 

приносили щодня вранці й увечорі в святині. Ці приноси зі звірят і зем

них п.JІодів були тільки символами. Ними вони заявляли своє переко

нання, що Бог Творець і Властите~"Іь вселенної має право вимагати від 

них зречення делної іхньої власности, а саме: волів, ягнят, голубів, 

муки, олії чи навіть грошей, як знак їхнього підкорення Йому. Тими 
жертвами ізраїльтяни признавали владу Бога над собою і те, що вони 

піддаються Його законові. Ті приноси однак виробляли в народі мильне 
переконання, що 1ю.ти вони принесли жертви Богові, то вже сповнили 
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все зі свого боку й булІ6 оправдані перед Богом. Так думав і фарисей 

у притчі про Митаря й Фарисея (Лtі, 18,1-14): << Фарисей ставши, молився 

так у собі: Боже дякую тобі, що я не такий, як інші ... Пощу двічі на 
тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину ... >> (Лtі, 18,11с). Те саме 

було й в іншими символічними обмиваннями й очищуванням рук, тіла 

чи всякого домашнього посуду. Та вони лише очищували по-Jrевітському, 

це значить: так очищений жидовин міг являтися в святині перед Бо

гом, приносити Йому жертви й молитися, вони однак не були спроможні 
очищувати душі від гріхів. Тому й не диво, що Господь побачивши, що 

жиди не розуміють завдання жертв, впроваджених законом, каже: << Rо

ли б то вже хтось в вас зачинив двері, щоб вам на моїм жертовнику не 

палити марно вогню І Не до вподоби ви мені стали, говорить Госnодь 

сил, і не милі мені приноси в ваших рук. Бо від сходу сонця аж до його 

заходу велике моG ім'я між народами й на кожному місці приноситься 

моєму імені кадиJю й жертва чиста>> (Мал 1,10с). Цими словами Го

сnодь відкидає всі жертви й nриноси :звірят і плодів, тому що вони були 

неспроможні освячувати душі людські. Він прийняв лише одну кри

ваву жертву, тобто жертву свого єдинородного Сина на хресті та й ті 

всі жертви бе:зкровні, що іх Церква свята приносить Йому по цілому 
світі від сходу сонця до ваходу. Бо в них Його єдиний Син приноситься 
ввесь час небесному Отцеві, виєднюючи в Нього прощення наших грі

хів і всіх тих ласк, я1шх нам потрібно до осягнення вічного спасіння. 

Це розумів Спаситель, коли говорив самарянці про те, що Його 
правдиві шанувальники почитатимуть Отця в дусі й правді (див. Jlo 
4,23). Давні жертви були неспроможні спасти людей, бо не могли ввіль
пити чи очистити їхніх душ від гріха первородного й від їхніх особистих 

гріхів. Про те говориться в листі до Євреїв: << Закон бо, мавши лише 
тінь майбутніх благ, а не самий обра:з речей, ніколи не може тими са

мими жертвами, які приносяться шороку, повсякчасно зробити доско

налими тих, які приступають до Бога. Чи ж іх не перестали б прино

сити, коли б ті, що служать, очистивтись ра:з нававжди, не мали біль

ше ніякої свідомости гріхів? Власне навпаки: ними нагадуються щороку 

гріхи, бо неможливо, щоб кров волів та коалів усунула гріхи>> (Євр 

10,1-4). Жертви й обмивання матеріяльні торкалися тільки з :зовні їхніх 
тіл й, очевидно, не могли очищати їхніх душ. Тільки оДна жертва Хри

стова, яка продістається до нутра людини, може очистити іі душу від 

усякої нечистоти повсякденних і важких гріхів. 3 того виходить, що лише 
таку успішну жертву треба приносити, інші ж нічого не варті, бо в ні

чому не помагають. Таку справжню жертву приніс Ісус Христос, як 

про це говориться в листі до Євреїв: <<Христос же, :з'явившись як ар

хиврей майбутніх благ ... не :з кров'ю козлів та теJІЯТ, але з власною кро-
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в 'ю, - увійшов раз назавжди у святиню і знайшов вІчне відкуплеІПІя. 

Бо коли кров козлів і биків та попіл з телиці, як покропить нечистих, 

освячує 1 даючи ім чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, -який 
Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, - очистить наше 

сумління від мертвих діл, на служіння Богові живому!>> (Євр 9,11-14). 
Своєю одинокою жертвою Христос знищив гріх і відкупив усіх людей, 

.як про те звітує той сам лист: << Тепер же Він (Христос) раз назавжди 

з'явився при кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призна

чено людям раз умерти, потім же суд, так і Христос лише один раз мав 

себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох ... >> (Євр 9,26сс). Хри
стос своєю кривавою жертвою задоситьучинив повністю за гріхи люд

ства, а нам залишив безкровну жертву. Про неі то говорить Господь, 

устами пророка Малахіі, прорікаючи, що в майбутньому по цілому світі 

приноситимуть Йому люди таRу жертву успішну, а нею є Божественна 
Літурrі.я. В ній єдинородний Син Божий, найвища істота, правдивий 

Бог приноситься в жертву небесному Отцеві безкровним способом. Ця 

жертва є повторенням тієї кривавої жертви на хресті, .яку Він приніс 

одинокий раз на горі Голготі. Вона бо є духовим почитанням Бога, тому 

й торкається нашої душі й нашої совісті, очищуючи ту духову частину 

людини й учиняючи іі дитиною Божою і спадкоємцем Небесного Цар

ства. Але й жертва сама по собі не помагає, бо щоб ми могли очистити 

наші душі, мусимо співдіяти з Божою ласкою. Ті ласки, що іх виєднав 

нам Спаситель на хресті й ті що ми приймаємо в Його безнровній жер
тві ЛітурІ'іі, дають нам лише нагоду очищення, вони самі не очищують. 

Вони лише помагають нам у тому ділі, коли ми виконаємо необхідні 

умови, щоб прийняти очищення душі. Цього ж бо вимагає від нас Хри

стос, кажучи: << Хто їсть моє тіло й п'є мою кров, той житиме життям 

вічним, і .я воскрешу його остаІUІЬого дня >> (Йо 6,54). Самозрозуміло, 
що не можна приступати до всесвятої трапези Господньої без відповід

ного приготування, бо ж остерігає нас апостол народів св. Павло: << Хай, 

отже, кожний випробовує себе самого й тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. 

Бо той хто їсть і п'є, не розрізняючи тіла Господнього, суд собі їсть і 

п'є>> (1 Кор 11,28). Отже до прийняття Тіла й Rрови Господньої нам 
треба приготовитись у Тайні Покаяння. Щойно після того, .як очистимо 

в ній душу від гріхів, можемо приступати до прийняття пресвятої Єв

харистії. 

Другим споообом правдивого богопочитанн.я в дусі й правді є той, 

що його нагадує Спаситель апостолам: << Іжа моя, каже до них Ісус, 
чинити волю того, хто мене послав і довершити його діло>> (Йо 4,34). 
Обов'язком кожної людини на землі є сповн.яти волю Отця небесного. 

А Його волею є спасти душі всіх людей, тобто привести їх до Нього в 
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такому самому стані, в .тюму вони вийшли з Його Божих рук в анті 
сотворення. І то від нас вимагає Господь, щоб ми найперше спасали 

наші власні душі, а дальше також, щоб ми помагали й іншим людям 

спастися. Так бо ми молимось до Нього, nроказуючи Молитву Господ

ню: << Нехай буде воля Твоя, як на небі так і на земJІі )) (Mm 6,10). Це 
значить, ми просимо Всевишнього, щоб людям поміг так точно й доско

нало сповн.яти Його волю, як іі сповинють ангели й святі в небі. 

ГОСПОДЬ БОГ ТВОРЕЦЬ І ОХОРОНА ЖИТТЯ 

(Неділя Сліповродженого - Йо 9,1-38) 

Свята Євангелія представляє нам сьогодні Ісуса, ян Він привер

тав зір сліпому від уродження. Це без сумніву велике чудо й Ісус ужи

ває при цьому невідповідного засобу, тобто болота.. Та робить Він це 

тому 1 щоб нам вказати, що В ін навіть таким11 невідповідними засобами 

може зробити все, що тільки захоче, бо то не вони, але Його Божа сиJІа 
діє через них. Rоли б ми так лише відкрили наші очі й ГJІянули дов

кола себе, ми б побачили ту Божу силу, яка оточує своєю опікою кожне, 

навіть найменше й найбільш непомітне сотворіння. В цьому діmrні, Він 

осягає те що Господь мав на меті його сотворюючи. Але ми, подібно ян 

той нещасний сліпий від уродження, замннули наші очі й не можемо 

з цієї причини побачити тих усіх чудес, що іх довершує Господь у при

роді, а то й у нас самих. 

Розважмо так лише над весною, над тією порою рону, лну ми вже 

стільки разів бачили в нашому житті. Довга холодна зима нагадує нам 

собою смерть; бо ціла природа завмирає, засипає довгим зимовим сном 

і не показує жодної ознаки життя. Але по ній наступає весна й ціла зав

мерла на перший погляд природа знову пробуджується й повертається 

до життя. Зелена травичка пробивається крізь легеньку поволоку та

ючого снігу й наставляє своє стебло до весняного сонця, наче б хотіла 

погрітись трохи після того зимового холоду. Деякі дерева розвивають 

свої пуп'янки й на світі появляються жовто-зелені листни, які з часом 

переходять у темно зелену барву. Інші дерева нвітчаються найперше 

весняним нвітом, а щойно тоді, неначе для охорони квітів, покрива

ються зеленим листям. Що це за сила, спитаємо, силув те :маленьке на

сіння трави, зел, нущів чи дерев сходити, рости й приносити на світ свої 

питомі овочі? Тією силою є всеіснуюча сила життя, та сама, яна на по

чатку сотворепня світу силувала землю видати з себе всі трави, рос.;тини, 

кущі й дерева, як про те розказується в ннизі Буття: << І сказав Бог: 
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Нехай земля виростить рослини; траву, що розсіває насіння й овочеві 

дерева, що родять плоди з насінням, за їхнім родом на землі. Й так ста
лося. І вивела земля зі себе рослини: траву, що розсіває насіння за овоім 

родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них, аа їхніх родом>> (Бут 

1,11с). Так воно є: джерелом усякого життя є Бог Творець, Він бо є 

тією живучою силою-побудниІюм, що приводить усе з неіснування до 

буття. 

Той сам всемогутній Господь, джере .. 'Іо життя, вкладає в :маленьку 
нлітину звіряти, риби, птиці чи людини силу, яка дозволяє ій розвину

тись у тіло того сотворіпнл, і то не яке-будь, але в живе тіло. Той сам: 

Творець дає сотворінням змогу nродовжувати життя аа посередництвом 

своіх нащадків, а під кінець як ота сила, лку Він на певний час дору

чив сотворінню, вичерпується, Творець асилає на неі сон - смерть. 

І той сон у всякої живої істоти є остаточний, у людини однак він є .11ише 

тимчасовий, бо по якомусь часі Творець обіцяє повернути людей назад 

до життя, щоб поставити іх перед свій сnраведливий суд; і випадгоро

дити або покарати, залежно від їхніх діл. << Він пошле своіх ангелів іа 

сурмою дуже голосною й ті зберуть вибраних його з чотирьох вітрів, 

від одного аж до дrугого кінця неба>> (Mm 24,31). Ця життєдайна СИJІа, 
це не якась цезнана чи нерозумна сиJІа, ян машина чи :компютер, але 

це наш небесний Отець, джерело всякого життя, який своєю життєдай

ною силою все до життя приводить у тому житті вдержує й дбає про 

все, що до збереження того життя є доконечним. Якже під :кінець лю

дина, яка також, як усе інше, одержала своє життя від Бога-джерела 

життя, втомлена туземною мандрівкою, подібно як і ціла природа з при

ходом зими покладеться до довгого смертного сну, тоді Він забирає іі 

до себе й дає ій вічний, нічим не закаламучений спокій. Отже ніхто ін

ший, як лише Бог єдино є тим, хто дає життя усякому сотворінню й усе 

при житті вдержує. Він єдиний вщеnлює в ножне свое_ сотnоріпня жит

тєву силу, силу для розвитку й плодовитости та й у той спосіб веде все 

до мети, яку кожному сотворінню призначив. Якже ж Бог є тією єди

ною істотою, яка все приводить до життя, в тому житті удержує й дає 

те все, що кожному сотворінню до збереження життя є потрібне, тож 

ніхто інший, але єдино Він має право до життя й смерти своіх сотво

рінь. Нк читаємо в св. Письмі, Бог уже від самого початку рішив, яку 

мету Він призначив кожному сотворінню. Він хоче, щоб рослини, кущі 

й дерева, звірята, птиці й риби жи.11и, розвивались і множились на те, 

щоб ними найвище сотворіння тут, на землі, людина, :користувалась. 

Так бо сказав Бог: << Сотворімо JІюдину на наш образ і подобу, і нехай 

вона панує над рибою морською, над птатетном небесним, над скоти

ною, над усіма дикими звірами й над усіма плазунами, що повзають по 
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землі ... й сказав Бог: О&ь я даю вам усяку траву, що розсіває насін
ня по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням: вони 

будуть вам за поживу>> (Бут 1,26.28с). Всі ці сотворllшя сотворенідля 

нас, щоб ми уживали іх аа поживу, одежу, житло; тому що Бог сотво

рив нас, хоче щоб ми жили на землі й осягнули мету, до якої нас приз

начив -- Себе Самого! 

Очевидно, що мета наша інакша від мети всіх інших земних сотво

рінь. Іхнім призначенням є служити нам -- людям. А людська мета 
найвища, бо нею є підкоритися Творцеві й служити Йому за цього жит
тя на те, щоб у Нього заслужити собі щастя вічне, яке полягає в злуці 

з Ним ~ джерелом життя, на участництві в Його Божому житті й у Його 
відвічному, безмежному щасті. Тому -- то й влади над людським жит

тям не має ніхто, тільки один-єдиний Господь Бог. Ніхто не може ро

бити собі претензій до її життя чи смерти, тільки той, Хто дав йому це 

життя. Господь Бог започаткував життя людини, її при тому житті удер

жує й Він єдиний має право спричинити кінець її життю. Вся ота бала

канина, що мама або лікар, або вони обоє мають право рішати, чи не

народжене дитя повинно, а чи треба його позбутися, є посяганням лю

дини на найвищу владу над життям, яку має єдино Творець. Тож, коли 

людина поважиться посягати на авторитет самого Бога над людським 

життям, тоді те саме прокляття Боже, яке Він кинув на Наїна, спочине 

на спричинииках смерти невинної, ненародженої дитини. Закон Божий 

в виразний, що його Бог уже давно проголосив: << Не вбивай І >> (Бут 
20,13). І коли вже на самому початку Наїн переступив його, вбиваючи 

свого брата Авеля, Бог негайно карає його, звертається до нього: << А Го

сподь промовив: Що ти вчинив? Ось голос крови брата твого кличе до 

мене а землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, 

щоб прийняти кров брата твого а твоєї руки І >> (Бут 4,10с). Страшний 
Божий про кл ін досягне кожного, хто посміє посягати на життя люд

ське своїми руками. Тож подумаймо тепер про ті мільйони невинних 

дітей, які втратили своє життя ще в лоні своіх матерів. Цілком певно 

Господь не дозволить людям безкарно ломити свого Божого закону в 

такій преважливій справі. Він не буде безчинно споглядати на ті ти

сячі вбивств невинних дітей, яких їхні власні матері тратять кожного 

дня, бо вони нажуть: << Ті діти: ще небажані ... >>. Хай же "ті злочинні ма
тері не думають, що ім нічого не станеться тільки тому, що після зігнан

ня плоду вони здорові й нічого ім не бракує. Це правда, що аа кожний 

важкий гріх жде людей вічна кара після смерти, але іх Господь буде 

карати ще тут аа життя, щоб з них зробити страшний приклад на осто

рогу іншим. Уже тепер є багато таких матерів по шпиталях умово хво

рих, куди іх завела справедлива Божа кара. Бо Господь є не тільки 
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найвищим Законодателем, але В ін є також і захисником свого закону І 

Каже бо мудрість Божа в листі до Римлян: <<Мені належить помста, 

л відплачу>>, говорить Господь >> (Р.м, 12,19). А помста Божа страІІІНа, 
як про це говориться в листі до Євреїв: <<До мене належить відплата, 

І ще: <<Господь судитиме свій народ. Страшно впасти в руки Бога жи

вого!>> (Євр 10,30с). Та сама всемогутня сила Божа, яка оживллє все, 

що живе на зем.лі, звернеться проти перестуІШиків Його Божого закону 
на те, щоб завдати ім якнайбільший біль тому, що вони не послухали 

Його слів у такій важливій справі як життя Його вибраного сотворін
ня- людини. Він бо тому дав виразний закон, кажучи: <<Не вбивай!>> 

ІСУС ВОЗНІССЯ НА НЕБО, ЩОБ НАМ ПРИГОТОВИТИ МІСЦЕ 

(Вознесіння Господнє - Лк, 24,36-53) 

Вознесіння Господнє можна сказати є третім славним моментом в 

житті нашого Спасителя, що було повне терпіння, упокорення й болю. 

Першою щасливою хвилиною було Переображення, другою Його славне 
Воскресіння, а третьою є сьогоднішній празник Вознесіння. Уставши 

славно з мертвих і перемігши диявола й гріх, Ісус Христос осягнув мету 

задля якої прийшов на цей світ. Він оснував своє Царство на землі -
Церкву святу й вибрав учнів і апостолів, яких завданням було nродов

жати Його діло на цьому світі, а саме вести людей до іхнього спасіння. 
В своїй Церкві Христос залишив засоби освячення людських душ, Тайни 

святі й теnер, доверmивши діло, задля якого послав Його Отець, міг 
уже як nереможець відійти до Нього. Так бо каже Спаситель: << Я тебе 
nрославив на землі, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. 

Тепер же прослав мене Отче, у себе славою тією, яку я мав у тебе, пе

редтим як постав світ >> (Й о 17 ,4с). Спаситель міг тепер повернутися до 
небесного Отця, щоб як nереможець над духом темряви й гріхом, ді

стати нагороду, тобто ту славу, яку мав як Бог ще перед сотворенням 

світу. й ту славу, яку мала Христова Божа природа, теnер nрийняла 
також і Його людська природа, бо, як кажеться в листі до Євреїв, <<Він 
же, принісши лиш одну жертву за гріхи, засів незавжди по правиці 

Бога, чекаючи далі, поки його вороги не будуть nокладені, як підні

жок, йому під ноги>> (Євр 10,12с). 

На Христові сповнились тепер слова, що про них говорить апостол 

Павло: <<Він існуючи в Божій nрироді, не вважав за здобич свою рів

піст~ з Богом, але применшив себе самого, прийнявши вид слуги, став

ши nодібним до людини. Подобою явившись як людина, він понизив 
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себе, ставши слухняним .аж до смерти, смерти ж хресної. Тому й Бог 

його винищиn й дав йому ім'я, що понад уеяке ім'я, щоб перед іменем 

Ісуса всяко коліно приклонилося на небі й на землі й під землею, і щоб 

усякий язик вюзнав, що Ісус Христос в Господь на CJraвy Бога Отця>> 

(Флп 2,6-11). Таким чином Ісус Христос як чоловік одержав владу над 
цілою вселенною, до неба включно, як про це сам Спаситель агадув апо

столам перед своіі\І відходом з цієї землі: <<Дана мені всяка влада на 

небі й на землі>> (Mm 28,18). 
Знаючи, що хвилина Його відходу на небо вже наближається, Ісус 

узяв своіх учнів до Оливного саду, нуди Він дуже часто з ними захо

див, щоби з цього місця відійти до Отця небесного. Він говорив ще в 

кожним: з них, дав ім відповідні вказівки й поучення; для кожного мав 

слова розради й потіхи, а тоді відступивши від них, підніс свої руки 

й почав іх благословити. <<А як він благословляв іх, віддаливел від них 

і почав взноситись на небо>> (Лn, 24,51). І ось, як Він прийшов на цей 

світ, незнаний ніному тільки кільком вибраним, так тепер і залишав 

цю землю в прилві .;пtше кількох своіх близьких апостолів. Вони: ба

чили Його після воскресін~я, бо перебував в ними около 40 днів, були 
свіднами, що Він дійсно своєю власною силою устав із мертвих і тепер 

живе новим життям; вільним від усякого знищеннл, бо"'Ію, від усяІtого 

підкорення законам природи, так що це було для них правдивим дока

зом Його Божої природи. Бо лише одинокий Бог може віддати: своє жит
тя й може його назад узяти, як про це Ісус сам сказав: << Зате й любить 
мене мій Оrець, бо я кладу своє життя, щоб його знову взяти. Ніхто 

його в мене не забирає, бо я сам кладу його. Владу бо маю його покласти 

й маю владу його назад забрати>> (Йо 10,17). 
Вид Спасителя, що підноситься на небо, був такий чудовий, такий 

повний слави й величі, що апостоли стояли довший час на тому самому 

місці й спог.лядали на небо, хоч Ісус уже давно зник був з овиду. << І як 

вони дивились пильно на небо, ноли він відходив, два мужі стали коло 

них у білій одежі й скаваJш: Мужі галилейськіІ Чого стоїте, дивлячись 

на небо? Оцей Ісус, який від вас був узятий на небо, тан само прийде, 

як його ви бачили відходячого на небо>> (Ді.qн, 1,10с). І дивне диво тра

пилось. Хоч Ісус валишив іх самих на землі, хоч вони не мали якогось 

особлившого запевнеІШя про Його опіку, все - таки вон1Ї не були сумні, 
якась радість виповняла їхні серця. І як запевняє св. Євангелія: <<Вони 

ж поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим >> 

(Лn, 24,52). Останні слова повчання й потіхи, якими звертався до них 
їхній Учитель і Спаситель спричинили те, що вознесіння Його стало 
для них чимсь радісним і потітаючим. 

Що це таке бу~ТІо в словах Спасителя, що так потішало іх всіх і спов-
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нлJю радістю? Найперше причина, чому Він відійшов від них на небо. 

1\.а:зав бо ім Христос: << Хай не тривожиться ваше серце І Віруйте в Боrа 
й у мене віруйте. В домі Отця мого багато жител. Коли б не та:к, то я 

сназав би вам; іду бо приготовити вам місце. Й коли відійду і вам місце 
приготовлю, то повернусь і вас до себе візьму, щоб і ви були там де я>> 

(Йо 14,1-3). І вони вірили, що Спаситель не дасть ім довrо ца себе ждати, 

але поверне до них, щоб забрати іх зі собою й відплатити ім стократно 

за їхню вірну службу в Його Божому виноrраднину. Ця rадна повlП!на 
бути й для нас повна потіхи й розради, що туземне життя й для нас скін

читься й до нас може незабаром прийде Спаситель, щоб забрати й нас 

і завести до того місця радості й щастя, що його приготовив нам після 

своrо вознесіння на небо. В сво ій молитві перед страстями й смертю на 

хресті Спаситель молить Отця небесного, щоб дав кожному з нас, яні 

повірують у Нього задля проповіді Його післанців, місце в небі, там 
само де й Він перебуває: <<Отче! Хочу, щоб ті, яних ти мені передав, 

перебували там де й я, щоб і вони були зі мною й бачили мою славу, 

яну ти мені дав, бо ти полюбив мене ще перед заснуванням світу, щоб 

любов, якою ти мене полюбив, в них перебувала, а я в них >> (Й о 17,24. 
26). Одиноний Син всемогутнього Отцл молить, щоб Той дозволив нам 
бути разом з Ним, Його єдинородним Сином. Він молиться, щоб ми зо
ставалися з Ним назавжди в небі та й щоб ми участнували не тільки 

в Його СJІаві, але також у любові Бога Отця до Сина. 
Друrою причиною радості апостолів, що полишали місце розлуни 

зі своїм Учителем Ісусом, була обітниця, що Він пошле ім іншоrо Уті

шителл- Духа Правди: <<Якщо ви любите мене, то мої заповіді береr

тимете. І я проситиму Отця й Він дасть вам іншого Утішителя, щоб з 

вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не ба

чить його й не знав. Ви ж його знаєте; бо він перебуває з вами й у вас 

буде>> (Йо 14,15-17). Отже Ісус Христос не лише запевню:; іх про місце 
в небі разом з Ним у славі Отця небесного, але також під час іхнього 

перебування на землі обіцяє післати ім Третю Особу Божу - Святого 

Духа, який перебуватиме з ними. Він то буде в них присутний освячу

ючи їхні душі. Він роз'яснить - просвітить їхній розум, щоб пізнали 

правди Божі й у них утвердились. Він влив в їхні серця відваrу, так 

що вони будуть спроможні боронити правд Божих і евіднувати про науку 

Христа навіть з нараженням: свого життя; і якщо в цьому буде потреба, 

то вони пожертвують і туземне життя за Христа й за віру. Роздумуючи 

над цими словами потіхи Христа, зверненими до Апостолів, ми не раз 

питаємо себе: Чому до вас Він не звертав тих слів? Та коли послухаємо 

цих слів Ісуса <<Не полишу вас сиротами, л прийду до вас. Ще трохи 

й світ вже мене не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу й ви жити 
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будете>> (Йо 14,18), піана.ємо, що Він ввертав іх не тільки до апостолів, 
виключно, але до всіх нас, які nовірили в Нього задля іхньої пропо

віді й також стали Його учнями. Отже ми, подібно як апостоли, повинні 
радіти, що Христос не відійшов від нас навіки, але на коротенький час 

нашого туаемного життя й при нашому відході з цього світу Він знову 

прийде до нас, щоб забрати нас до овоєї слави, де б мирааом з Ним жили 

в вічному щасті. Там, у небі, зараз Христоо приготовллє нам всім такі 

радоті й таке щастя, яких<< око не бачило й вухо не чуло, що на думку 

людині не спа.;:ю, те наготував Бог тим, що його люблять>> (1 Нор 2,9). 
Тому жиймо по-божому, викопуймо заповіді Божі, бо це одинока умо

ва, яку нам треба сповнити, щоб дістатись до неба: <<Якщо хочеш увій

ти в життя, додержуй Заповіді>> (Mm 19,17), каже Спаситель. 

ПІЗНАННЯ ДВОХ ОСНОВНИХ ПРАВД 

Є НЕОВХІДНИМ ДО СПАСІННЯ 

(Неділя Святих Отців - Й о 17 ,1-26) 

У своїй священичій молитві Іоуо Христос з'ясовує, що є необхід

ним до осягнення життя вічного, тобто, що вже є тим вічним життям, 

:кажучи: << А життя вічне в тому, щоб вони півнали тебе єдиного правди
вого Бога й того кого ти послав, Ісуса Христа>> (Йо 17,3). Це значить, 
що наше вічне спасіння полягає в 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, -книзі Виходу, 

Господь Бог Творець, як уведення до свого Закону - Десяти Запові

дей, каже таке: <<Я Господь Бог твій, що вивів тебе а землі Єгипетської, 

з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, :крім мене>> (Вих 20,2с). 

:Кожний монарх представляє себе в уведенні до закону, що його дає своїм 

підвладним. Тим своїм представленням від одночасно вказує їм на своє 

право, яке дає йому владу встановляти закони, що мають обов'язувати 

в країні, якою він володіє. Господь Бог, ян Творець вселенної, як най

вищий пан життя й смерти всього, що аа Його волею існує, також пред
ставляв себе людям, щоб вони знали, на якій підставі В'ін надав ім свій 
закон і чому вони муоять Йому підкорятися. Підставою й ооновою Його 
права видавати закон є те, що єдино Він в творцем уоього, що існує. 

Своєю всемогутньою волею, Він усе, що живе й існує, привів а небуття 

до життя - існування, тому має право надавати їм правила життя. По

дібно й людина, яку Він сотворив і яна в усьому залежна від Нього, 

мусить підкоритися Його волі, що її виразив у своіх заповідях. Господь 
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Бог, подібно ян і ножний будівничий чи винахідник, будуючи що -
небудь, призначує цю річ до наміченої цілі. Так само сотворюючи лю

дину, Господь мав на меті те завдання, яке Він бажає, щоб людина ви

конала. А що метою кожної людини є Господь Бог - Творець, тобто 

злука з Ним й учасництво в Його житті й щасті, людина мусить про ту 
мету знати; також про дорогу, якою треба йти і про засоби, які можуть 

бути помічними в осягненні тієї мети. Тому найперше треба людині піз

нати мету, за якої вона має в туземиому житті змагатися, тобто пізнати 

Бога Творця, який воднораз с нашим Небесним Батьком. 

Призадумаймось тепер, як то JІюди дбають про осягнення того піа

наІШя - своєї остаточної мети, тобто про пізнання Бога, що повинно 

бути для них найважливішою справою. Бо від пізнання іхньої мети 

залежить також іі осягнення. Якщо так подумаємо про це, то мусимо 

щиро сказати, що мало хто цікавиться пізнанням свого Творця. Люди 

цікавляться всіма речами, тільки не тією найваж:rивіmою справою, від 

.якої залежатиме їхнє вічне щастя, або вічна недоля, тобто Богом. Учені 

поступають наперед у ріаних галузях наук, як у медицині, техніці, хе

міі. В усіх ділянках знаннл зауважуєтьсл поступ і то великий. Ось, 

наприклад, люди вже причалили на місяць, оглядали його й перебували 

на ньому, забрали на землю різні пробки піску, каміння, щоб іх тут 

студіювати щодо їхніх складових частин й років існування. Післали 

вже свої ракети на Венеру, Марса тощо. Лускаючись отак у простори, 

вони відкривають різні правди, що раніш були ім недоступні. Але про 

Творця вселенної, в якому є скриті всі правди від сотворепня світу, 

вони не дбають, не бажають Його пізнати. Це правда, всяке, знання, 
всякі відкриття чи винаходи є дуже важливими для нашого життя, тим 

- то людина повинна студіювати цей світ, що кругом неі, бо ті вина

ходи, що вона поробить, можуть улегшити іі майбутнє життя чи й ви

лікувати від багатьох хвороб, на яких вона ліку зараз не знає. Але піз

нання Бога й знання про Нього є багато важливіше, бо від них зале

жить не оце наше дочасне, коротеньне життя, але ціла вічність. Ось 

подумаймо, Господь Бог помагає нам у тому пізнанні Його - нашої 
первопричини й перводжерела всякого як матерілльного так й духового 

життя. Він послав на землю свого єдинородного Сина, щоб повчив лю

дей про Нього і, як твердить Христос, Він це й робив: << Я об'явив твоє 

ім'я людям, яких ти мені від світу передав ... Нині вони збагнули, що 
все тобою дане мені від тебе; слова бо, тобою мені дані, я ім дав і вони 

прийняли іх і справді збагнули, що від тебе я вийшов, й увірували, що 

ти мене послав >> (Й о 17 ,6сс). Та люди не дбають про те, щоб пізнати цю 
правду про Бога, щоб навчитися Його доріг, заповідей та щоб іти ними 

аж до мети - вічного щастя в Бозі. Дійсно воно правда, люди цікав-
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ляться всім, а саме: гріІ..І.ІJІи, природою, що іх оточує, статтю, розводами, 

зігнаннJL'\1 плоду, привернепням миру на світі й вони роблять це все 

в ім'я поступу. Ми стараємося про поступ, щоб його осягнути й зро

бити наше ЖІІття приємнішим, нашу працю легшою, щоб могти довше 

спочивати й утішатися життям. Для: нас має значення чисте повітря, 

чиста вода й пожива, але, з другого боку ми не дбаємо про те, щоб наша 

душа була чиста, вільна від плям гріховних, та й 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 держить на землі, пощо такий доб

рий і милосердний для нас, коли ми аж ніяк про Нього не дбаємо? Дійсно 

нам самим дивно, чому Господь такий терпе:швий з нами, що стільки 

разів ображаємо Його нашими гріхами й уперто противимось Його Бо
жій волі? Чому Він не покарає нас важко, щоб ми отак стали прикла

дом усім тим, що ще не зовсім зіпсовані, та щоб той приклад, відстра

шив іх від такого грішного життя, яким ми живемо! 

Причину тієї Божої безмежної терпеливости відкриває нам Спаси

тель у другій правді, яку ми повинні глибоко записати собі в нашому 

серці, щоб, пригадуючи іі собі часто, ми моглн спасти наші душі. Rажо 

бо наш Божественний Спасите.ТJь таке: <<Так бо полюбив Бог світ, що 

й сина свого єдинородного віддав, щоб кожний, хто вірує в нього не 

погиб, але мав життя вічне>> (Йо 3,16). 3 цього виходить, що ми повинні 
намагатися пізнати все, що торкається життя нашого Спасителя, тобто 

пізнати ввесь лад спасіння, це значить те все, що Господь Бог зробин 

і цілий час робить нате, щоб зберігати наші душі від гріхів і таним чи

ном довести іх до мети -до Себе Самого й до вічного щастя з Ним у небі. 

Щодо цієї правди, то Господь Бог навчає нас найперше, скільни то :кош

тувало Йому, щоб наші душі визволити з ярма гріха та з неволі диявола. 
Спасіння наших душ вимагало смерти хресної Його єдиного Сина, бо 
тільки смерть Бого-чо.;·юві:ка могла порвати всі ті :кайдани, в які заку

вав нас первородний гріх і всі наші особисті гріхи:. Лише муки й смерть 

Божого Сина бу.ТІи спроможні надолужити небесному Отцеві аа всі ті 

образи, яні наносимо Йому переступленням Його заповідей, спротином 
Його Божій волі. Про це так висказується верховний апоетол Христо
вий, св. Петро: << Знайте, що не тлінним зо.тютом чи сріблом ви бу:ш 
вибавJІені від вашого суєтного життя, .яке ви прийняли від батьків ва

ших, а дорогоцішюю кров'ю Христа, непорочного й чистого ягня:ти >> 

(1 Петр 1,18с). Та й друга правда є не менш важлива для спасіння на
ших душ, а саме та, яку проповідув другий верховний апостол cn. Іlавло, 
кажучи: <<Ми проповідуємо Христа розп'ятого: ганьбу для юдеїв 1 глу-
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ноту для поган, а для тих, що покликані, юдеїв чи грекІВ - Христа, 

Божу могутність і Божу мудрість>> (1 Нор 1,23с). 
V наших часах також багато людей уважав науку Христову глу

потою, нерозумом:. Вони підшукали собі багато інших реліtій і філосо

фій, які сприяють їхнім пристрастям та й ведуть іх до нових і гірших 

проступків. Вони так застрягли в сnовму грішному житті, що й не уявля

ють собі іншого побожного життя, тому що воно сприяв їхнім пристра

стям і тому що, ТJ;О певної міри, запевнює ім проминаюче щастя. Та вони 

забувають про слова нашого Спасите.пя, який к.личе: <<Яка бо користь 

.'Іюдині, хоч би вона увесь світ адобу.на, а :занапастила свою душу. Що 

бо людина може дати взамін аа свою душу?>> (Мр 8,36с). Ну й що ж ім 

прийде а того, якби вони ціле сво в життя жили в розкошах і щасті? Що 

в того, якби воm1 жили тисячі й тисячі рон ів і дійсно мали за власність 

увесь світ, коаи після смерти, після туземиого розкішного життя жде 

вічна пекельна мука? Ми ж, що в вірними учнями Христа, віримо Його 
словам. Ми анавмо, що хоч Спаситель і відкупив нас, Він все - таки 

ще не поставив нас у небі. Він лише відчинив нам брами до Небесного 

Царства. Щоб до нього дістатись нам, треба співдіяти з Божими ласка

ми. Нам треба, як Він сам каже, брати наш хрест на плечі й іти аа Ним. 

Це правда, що мудрагелі сміяться з тих, що слухають заповідей Христа, 

але як каже св. Павло: <<Бо нібито немудре Боже -мудріше від люд

ської мудрости, і немічне Боже міцніше від людської сили ... Бог вибрав 
немудре світу, щоб засоромити мудрих і безсиле світу, щоб засоромити 

сильних>> (1 Нор 1,25.27). І тому Христос Спаситель став нам мудрістю 

від Бога й оправданням, освяченням і відкупленням, щоб було як на

писано: <<Хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться>> (1 Нор 1,30). 

НАУКА ХРИСТОВА ЗАПЕВНЯЄ ВІРУІОЧОМУ JI~ИTT.fl ВІЧНЕ 

(Зіслання Святого Духа- Йо 7,37-52) 

Свята Єванге:Іія приводить нас сьогодні до Христа Спасителя, який 

на свято Шатер, що його ізраїльтяни святкували на згадку свого по

буту на Синайській пустині, обходили врочисто в Єрусалимській свя

тині. Оточений гущею прочан, що прибули на це свято до Єруса.лиму, 

Спаситель розказує ім про живу воду, яку Він обіцяв дати тим, що ві

рують у Нього: << Останнього ж дня великого свята стояв Ісус і закли

кав на ввесь голос: Rоли хтось спраглий, нехай прийде до мене й п'в. 

Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки води живучої потечуть із 

його нутра! Так то Він говорив про Духа, що його мали прийняти ті, 
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які увірували в нього >)•(Й о 7 ,37-39). Що ж це за вода, яку Спаситель 
обіцяє уділити тим, що вірують у Нього й до Нього прийдуть? Коли 

ми пригадаємо собі розмову Ісуса з Самаритянною, якій Він також обі

цяв дати воду живу, то під нею Спаситель розумів свою Божу науку, 

яка просвічує людський роаум:, спрямовує людину на дорогу правди, 

тобто на дорогу Божих ааповідей, і цим допомагає людині осягнути 

іі мету, тобто Бога Творця й вічне щастя в Ньому. Ця Божа наука Хри

ста є такою важливою й такою потрібною для кожної людини, що все 

інше в порівилпні з нею - це ніщо. Ісус Христос сам описує ціннощі 

Своєї науки в своїй розмові з Мартою, сестрою Лазаря, якого Він воскре

сив з мертвих. Вона то, бажаючи прийняти гідно Його, що загостив до 
них, клопоталася дуже, щоб той обід був гідним такого великого гостя. 

Під час коли вона була так зайнята всіма приготуваннями, іі сестра 

Марія сіла собі в ногах Ісуса й слухала Його навчання. Бачивши, що 
її сестра беадільно сидить собі в ногах Ісуса, як про це розказує св. Євая

гелист Лука: <<Марта ж клопоталась усякою прислугою. Наблизившись, 

каже: Господи чи Тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму слу

жити? Скажи їй, щоб мені допомогла. Озвавсь Господь до неї кажучи: 

Марто, Марто ти побиваєшел й клопочешся про багато, одного ж пот

рібно. Марія, вибрала кращу частку, що не відніметься від неї>) (Лх; 

10,40-42). Що ж такого робила Марія, що було багато важливіше ніж 
те, що робила її сестра Марта, яка тільки старалась прийняти якнай

краще того великого гостя-Христа Господа? Св. Євангеліє розкааує 

ось що:<< Марія, сівши в ногах Господа, слухала його слова>) (Лк, 10,39). 
Виходить з цього, що наука Христова, це найважливіша річ у світі, 

єдино необхідна для людей на землі, тому що єдино вона забезпечує нам 

вічно щасливу майбутність після нашої смерти. 

Про що Христос навчав нас у своїх проповідях, спитаєте? Найперше 

вказує нам на наше високе достоїнство, бо наш початок у руках Бога 

Творця. << І сказав Бог: Зробімо людину на наш образ і подобу >) (Бут 
1,26). У той спосіб Святе Письмо виключає всяке споріднення людини 
з нижчими сотворіннями тут на землі, тобто зі звірятами. Бо є в лю

дині щось, що робить її подібною до самого Творця до Бога, який є без

межним, найдосконалішим Духом. Подібно й людська душа є чистим, 

хоч і недосконалим духом і, тим самим не підлягає знищенню, але жи

тиме повіки. Вона бо бере участь в Божому відвічному дусі, який зав

жди був, завжди є й завжди буде. Бог бо сам дає дефініцію своєї Божої 

істоти, кажучи: <<Я є той хто є! (Я Сущий)>) (Вих 3,13), вказуючи цим, 
що Він є саме й відвічне життя, само від себе, отже й джерело усякого 

життя й існування, що у вселенній існує. Господь Бог Творець, не тіль

ки сотворив людину в особливший спосіб, але їй, неначе цареві землі, 
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Він підкорив усе сотворіння земне словами: Будьте плідні, множіться 

й наповняйте землю та й підпорядковуйте іі собі; пануйте над рибою 

морською, над птаством небесним і над усЯRим звірем, що рухається по 

землі>) (Бут 1 ,28). Так то Господь не тільки зробив людину царем землі, 
а~'Іе ще прийняв іі за свою за:кону дитину й хоче її мати з собою в небі, 

щоб вона мала участь в Його Божому житті та й утішалась Його без
межним, вічним щастям. 

Якже людина позбави~"'Іа себе того щастя, до ЯRОГО небесний Отець 

її призначив, переступивши Божу заповідь у раї, то Господь незважа

ючи на це, не відкинув іі навіки від себе. Він що правда покарав її від

нявши в неі всі ті привілеї, які не належали до іі природи, тобто без

смертя, захорону від хворіб, від старості й утоми. Господь прогнав лю

дей з раю, що був неначе садом розкоші, в якому перший чоловік із своєю 

жінкою та пізніше ж із своіми нащадками, мав безжурно проживати, 

аж доки Бог-Батько, неначе в сні, не покличе його до Себе. Все-таки 

Він не покинув людини не пота~"'~У диявола та його власних розбурха

них пристрастей та покус оцього грішного світу. Але вже, кидаючи на 

неі прокліп за непослух, обіцяє послати на землю свого єдинородного 

Сина, якого завданням було віднупити людину, дати ій помічну руку 

в боротьбі за спасіння. Так бо каже Бог до диявола, який, прийнявши 

вигляд гадюки, спокусив Єву, а через неі й Адама до гріху: <<Я покладу 

ворожнечу між тобою й жінкою, між потомством твоїм і потомством іі. 

Він розчавить тобі голову, а ти будеш наставати на його п'яту>) (Бут 

3,15). Як заповів, так і послав Господь свого єдиного Сина на землю. 

Він бо безмежно полюбив своє сотворіння - людину: <<Так бо Бог по

любив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто ввірує 

в нього, не загинув, а жив життям вічним>) (Й о 3,16). Отже, з цього ви
ходить, що науна Христова повинна мати безмежну вартість для ІЮЖ

ного з нас. Чому? Бо коли ми іі приймемо, коли повірувмо в неі й жи

тимемо так, як вона нас навчає, тоді зовсім певно осягнемо вічне щастя. 

Бо метою приходу на світ Христа було, якраз те спасіння, те щастя не

бесне принести, його нам заслужити та вказати дорогу, пк його осяг

нути. Каже бо Дух святий устами свого апостола Й о ана: << Бо не послав 
Бог Сина в світ, щоб світ засудити, але щоб ним світ спасти>) (Йо 3,17). 
Тому від нас вимагає Христос одного, а саме: щоб ми прийняли Його 
науку, щоб повірили в неі та щоб ішли тією дорогою до спасіння, яку 

вона нам вказує. Так бо попереджає нас наш Спаситель: <<Хто вірує 

в нього (в Ісуса Христа), не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже 

засуджений, бо не увірував у ім'я Єдинородного Сина Божого>) (Йо 3,18). 
Як же ж ми об'являємо нашу віру в Христове навчання і як вка

зуємо на те, що піддаємось Його науці? Це робимо тоді, коли переко-

125 



нані в його Божому Си11івстві й післанництві, зі сильною вірою прий

мавмо всі ті правди, які Він нам об'явив, а .які подав нам до віруваІШя 

й поясняє Його заступниця на землі - Церква Свята. Крім того, щоб 
ця віра не була лише голословна, нам треба вводити іі в життя, тобто 

жити а віри, бо тіль:nп таке життя може довести нас до нашої мети. Так 

бо каже Христос: << Rоли хочеш увійти в життя, додержуй ааповіді >> 
(Мт 19,17). Саме запевнювюшя, що :ми віримо, не вистачає, як залв
.чяє Христос Господь: << Не Іюжний, хто промовляє до мене: Господи, 
Господи І - ввійде в Царство Небесне, JІише той, хто чинІІть волю Отця 

мого, що на небі >> (Afm 7 ,21). Ціаим нашим життям, :згідним а нановід
дями Божими, мусимо засвідчити нашу віру. Чому, спитаєте? Бо аахо

вуючи Його Божі заповіді, або йнакшими словами, сповняючи Його 
святу волю, яку ті саме ааповіді нам об'являють, ми заявллємо нашу 

пошану й посдух Йому, нашому найвищому панові й нашому творцеві. 
Ба що більше підкореннлм нашим Його святій ааповіді ми заявляємо 
також і нашу любов до Нього, нашого небесного Отцп. Тому що :ми не 

можемо принести Богові в дарі нічого, бо ж остаточно ми нічого вла

сного не маємо, тому що все, що існує Бог Творець сотворив а нічого 

й усе неподільно й повністю G Його власністю. Одиноке, що ми можемо 
від себе Йому жертвувати- це наша воля, лку Він хоче, щоб ми добро

вільно віддаJІи йо~ІУ підкореиням під Його ааповіді. Це правда, що й 
наша воля є остаточно Його, бо сотворюючи нас, Він її нам також дав. 
Але іі дав на:\І Він на повну власність, і вже не хоче нам її насильно від

бирати, не хоче амушувати нас, щоб ми Йому служили. Він бажає, щоб 
ми добровільно рішились на цю службу, .як уже не з любови до Нього, 

нашого найбільшого добродія, чи а вдячности за те, що Він зробив і 

робить для нас, то принаймні щоб ми с:~ужили Йому тому, бажаючи 
тією службою зас~1ужити собі в Нього наше в.::тасне вічне щастя. 

3 другого ж боку, піддаючись заповідям Божим і віддаючись на 

службу Йому, не ті.:~ьки нашому найкращому панові, але воднораз на
нашому небесному Отцеві, ми не :зможемо опертись тій Божій любові й 

мимоволі мусимо полюбити Його. Тому й не диво, що Христос вверта
ється до нас такими словами: << Якщо ви любите мене, берегтимете мої 

заповіді>> (Йо 14,15). Ця доброта Божа і Його заповіді, яні мають на 
меті, тільки наше добро, повний розвиток наших людських снаг, тобто 

сил нашого тіла й душі. Вона спонукує нас до любови Бога, тому вже 

й саме виконування заповідей чи Богом об'явленої волі є ознакою нашої 

любови до Нього: <<Той у кого мої заповіді>>, каже Христос, << і хто іх 

береже, той мене любить)) (Йо 14,21). За таку .чюбов на ділі, тобто не 
голословну, але доканану ділами, агідними з Божою волею, Христос 

обіцяє нагороду. Каже бо так: <<Хто ж мене любить, того полюбить мій 
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Отець, того й я полюблю й йому об'явлю себе)> {Йо 14,21). Та не саме 
об'явлення Божого Сина буде нагородою такої людини. Бог об'явив

шись йому замешкає в ньому у пресвятій Трійці. Про це свідчать слова 

Божого, Єдинородного Сина: << Коли хтось мене любить, то й слово моє 
берегтиме й полюбить його мій Отець і ми прпйдемо до нього й у ньому 

накладемо 1китло >> (Йо 14,23). Якже Бог перебуватиме в нас за тузем
иого життя, то ми без сумніву осягнемо те щастя, до .якого Він нас приз

начив. Так ото бачимо, ЯRОЮ важJшвою єнауна Христова. Це вона об'яв

ляє нам Бога й побуджує до підкорення Його Божим заповідям. З по
слуху заповідям родиться в нас любов до Бога, нашого всемогутнього 

Творця, а з любов'ю приходить і наближення до Божої істоти. Небесний 

Отець надгороджує своє сотворіння тим, що замешкує в ньому й сам 

уже провадить його до остаточної мети, тобто до Себе Самого І 

ЖИТТЯ ХРИСТИЯНИНА - ЦЕ БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОМ 

(Неділя Всіх Святих - Перша після Зіслання Св. Духа 

Afm 10,32-37; 19,27-30) 

Лн: виходить із сьогоднішньої свлтоі Євангелії, згідно з навчанням 

Христа Спасителя, життя правдивого християнина, тобто дійсного учня 

Христового -це постійна боротьба проти зла, проти гріха. Так бо каже 

Він:<< Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прий

шов я принести на землю, а.пе меч>> (Mm 10,34). Коли так перенесемось 
у часи, в яких жив наш Спаситель Христос, у яких Він навчав і тво

рив чуда, то мусимо признати, що це були дійсно невідрадні часи. З-поміж 

усіх людей єдино євреї вірили в одного правдивого Бога. AJie й вони, 
під проводом фарисеїв і книжників, звихнули здорову Божу пауиу, 

щоб вона с~т:~ужала їхньому, а не боговгодному життю. Ісус Христос 

дуже часто вказує на розбіжність навчання ізраїльських учителів з 

Його Божою наукою. Він- Божа Мудрість- називає іх сліпими про
відниками сліпих, які своєю ложною науною зводять народ на манівці, 

тому й не диво, що заведуть його на погибель. <<Лишіть іх>> (фарисеїв), 

каже Христос,<< це сліпі проводарі сліпих! Коли: ж сліпий веде сліпого, 

обидва впадуть у яму>> (Mm 15,14). Як ми це знаємо з історіі ізраїль

ського народу, їхні провідники дійсно довели народ до моральної й по

літичної руїни. Інші народи блудили ще гірше, бо вони навіть не анашІ 

правдивого Бога. Вони на протязі багатьох років цілком забулн про 

Нього; замість Нього вони поклонялись Його сотворінням, СИJ"Іам при

роди: сонцю, місяцю, зорям, воді, вогневі й вітрові. Ба навіть із сотво-
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рінь вони робили собі боtКків і почитали биків, левів, а то й людей,. що 

володіли над ними. Очевидно, що маючи таких<< богів>> їхня мораль була 

цілковито :звихнена. Всі вони дбали тільки про одне, а саме, щоб ужи

вати тувемного життя наскільки можливо, без огляду на те, кого скрив

дили чи вбили, кого ошунали чи :знищили. Та й не диво, бо їхні божки, 

в лних вірили і яким жертви ві :звірят, а то й в людей приносили, :згідно 

в їхньою мітшюгією, жили таким самим ровгнузданим життям як і вони. 

Та пощо вертатися дві тисячі років навад. Гляньмо на наш ниніш

ній світ. Мораль така сама, а то до певно і міри ще й нижча, ще більше 

:злочинна. Багато людей дотримується тепер цієї :засади: <<Чоловіче, 

уживай життя скільки можеш, бо після смерти немає нічого!>> На основі 

такої філософії вони вживають усіх засобів, які є для їхньої диспови

ціі, щоб туземне життя вробити якнайбільше роз:кішним, якнайкраще 

вадонолити всі свої пристрасті й нивькі пожадання. Вони вживають рів

них нар:котиків, вони ж бо приносять ім певного роду вдоволеІШя. Для 

них подружжя й родина, це вже перестарілі речі. Тож вони пропаrу

ють статеву сваво.пю й на чесноту чистоти не тільни не :звертають уваги, 

або радше її висьмівають, так що деякі ще до rрунту не зіпсовані мо

лоді люди стидаються, що вони шанують ще цю чесноту. Не диво, чому 

так поширилися в останніх часах брехня, обман, наркотики, венеричні 

хвороби, ровводи, зігнання плоду, бо єдиною журбою тих модерних лю

дей є в усю повноту мати особисте :задоволення, без ОГJІяду на права 

чи обоn'явки супроти ближнього. 

Як у своєму часі Христос, так і в наших часах Церква Свята про

голошує невпинну боротьбу проти такої ввпроднілої моралі, бо вона 

приводить усіх, що її практикують, до відкритої пекельної пропасти. 

Тому що побіч добрих людей живуть і лихі люди, Ісус проголошує ров

діл між тими двома родами. А він настане навіть у родинах між най

ближчими членами тієї самої родини: <<Я прийшов>>, каже Ісус, << порів
иити чолоnіна в його батьком, дочку з її матір'ю, невістку в її свекру

хою. І ворогами чоловіка будуть його домашні>> (Mm 10,35с). Згідно 

ві словами Ісуса немає для людини можливости вибору, Іюли йдеться 

про спасіння її душі. Навіть тані тісні родинні вв 'язки не можуть бути 

оправдаІШям ддя людини, коли вона бажав спасти свою душу. І й доко
нечно треба відректися цього :зіпсованого світу й стати на прю ві влом 

- в гріхом. Батьки мусять виректися своіх дітей, а діти батьків, брати 

сестер, а сестри братів, коли йдеться про осягнення вічного щастя. Ісус 

висловлюється про те цілком виравно такими словами: <<Хто любить 

батька або матір більше ніж мене, той недостойний мене. І хто любить 

сина або дочку біJІьше ніж мене, той недостойний мене. Хто не бере свого 

хреста й не йде слідом ва мною, той недостойний мене>> (Mm 10,37). 3 
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цього виходить, що Спаситель не лишає нам ніяко і можливости вибору, 

так що ми мусимо в усякому виnадку вибрати Христа, коли хочемо спа

стися й не запропастити нашої душі. Бо це річ неможлива служити двом 

панам, слова Ісуса Христа: << Ніхто не може двом nанам служити, бо 
або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься од

ного, а другого знехтує>> (Mm 6,24). І дальше каже Він:<< Хто не ві мною, 

той проти мене й хто ві мною не вбирає, той розсипає>> (Лк 11,23). Ось 
нам <<вів і певіа >>1 Під цим оглядом немає двох можливостей. Чому? 

Треба нам знати, що Господь Бог ненавидить одну-єдину річ на світі, 

тобто гріх, бо гріх є образою Божого Маєстату Отця, а також і обра

зою Його єдинородного Сина. Та й Ісус тому прийшов на цей світ, щоб 

анищити гріх і його сиричинника -диявола. Тому той, хто не хоче ціл

ковито відректися гріха, не може бути учнем Христа; допускаючись 

гріха, він може бути тільки ворогом Христо.вим і приятелем диявола. 
Щоб нам помогти в тому виборі між Ним і гріхом - чи грішним 

світом, Ісус Христос об'являє, що станеться а тими людьми, які рішать

ся іти аа світовими розкошами й забаганками та й відречуться Його і 
Його науки й заповідей: <<Кажу вам: Кожен, хто визнає мене перед 

людьми, і Син чоловічий вивнав такого перед ангелами Божими. Хто 

ж мене відречеться, того й я відречуся перед ангелами Божими>> (Лк 

12,8с). На страшному суді буде остаточна відплата всім тим, які вибра

ли цей грішний світ і його розкоші та й покинули Христа Гоепода. Зате, 
що вони nерейшли на бік Його відвічного ворога диявола, Христос від
кине іх навіки від свого Божого лиця у вогонь пекельний, як про це 

говорить Він в описі страшного суду: <<Тоді скаже тим, що ліворуч: 

Ідіть від мене геть, прокляті в вогонь вічний, приготований дияволові 

й його ангелам >> (Mm 25,41). Тому що вони добровільно вибрали спо
сіб життя противний Божій волі, жили грішно не вважаючи на осто

роги Христа, не зостається для них нічого іншого як вічна мука в пеклі. 

Так -то грішники будуть платити справедливості Божій аа свої гріхи, 

аа нехтування Божих заповідей, ва всі ті образи, що іх завдають без

межному Божому маєстатові своїми проступками. 3 другого ж боку всі 
ті, які протягом туземиого життя зоставались вірними Богові й спов

няли Його святу волю, приймуть нагороду аа свою вірну службу Бо
гові 1 На запит св. Петра << Ось ми покинули все й пішли аа тобою; що 
будемо аа те мати? >> Ісус відповів ім: << Направду кажу вам: Ви, що пі
шли аа мною: лк новий світ настане, коли Син Чоловічий засяде на пре

столі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб су

дити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто задля імени мого по

кине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто раз 

більше одержить і життя вічне матиме в спадщину>> (Mm 19,27сс). Якже 

129 



Господь наш Ісус запевмлє нас так наполегливо про безконечну наго

роду для кожного, хто Йому в туземиому житті служив, можемо бути 
певними, що всемогутність Творця зуміє винагородити без міри кож

ного, хто рішився служити Йому туг на землі. 

ІСУС ХРИСТОС НЛИЧЕ ВСІХ НА СВОЮ СЛУЖБУ 

(Друга Неділя після Зіслання Святого Духа - Mm 4,18-23) 

Сьогоднішня свята Євангелія представллє нам Христа Господа як 

Він кличе своіх учнів й апостолів, щоб вони віддалися цілковито Йому 
на службу. Ця служба має два головні обов'язни, а саме: першим обо

в'язком є служити Богові Творцеві, що є обов'язном кожного сотво

ріння. А другий обов'язок -це служба JІюдям або, як свята Євангелія 

каже - ближнім. Цю подвійну службу виконував Христос ціле свое 

життя на землі. Про свою службу небесному Отцеві розказус Господь 

устами свого слуги Давида: << Тн не xo·r ів ні жертв, ані приносу, але 

приготовив мені тіло. Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за 

гріхи. Тоді я сказав: Ось іду ... щоб учинити волю твою>> (Ле 40,6сс; 
Євр 10,5сс). І справді Ісус Христос узявши на себе цей обов'язок <<учи

нити волю Бог-Отця >>, ціле своє життя залишився вірним тому зобо

в'язанню, як про це згадує св. Павло, словами: <<Він існуючи в Божій 

природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, а,тш применшив 

себе, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою, 

явивтись як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти 

смерти ж хресної>> (Ф.лп 2,6с). Друга служба, яну взяв на себе Христос 

була служити людям, як про це Він сам говорить: << Син Чоловічий прий
шов не нате, щоб йому служили, але щоб пос~ТІужити й дати життя своє 

на викуп ва багатьох)) (Мт 20,28). Подібно й кожний в нас є понJІИІШ
ний до такої самої, подвійної служби, і то в першій мірі -служби Бо

гові, до якої кожне сотворіння покликане. І вона є: першим і найваж

ливішим обов'язком кожної, навіть найменшої речі, а передусім людини. 

Наже бо найперша й найважливіша заповідь: << Любитимеш Господа 
Бога твого, всім серцем твоїм і всією душею твоєю й всією силою тво

єю)) (Втор 6,5; див. Jrlm 22,37; Мр 12,30; Лк, 10,27). Тому що кожне 
сотворіння має від Бога Творця свій початок; тому що Він усе при житті 

й існуванні удержує, з кожним проявом життя живих сотворінь співдіє 

та про прожиток усякого живого кожної миті дбав, то це річ самозро

вуміла, що взаміну ва цю всесторонню опіку й підтримку кожне сотво

ріння повинно до Нього тяготіти. 3 цієї причини теж розумне сотворін-
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ня, тобто людина, ааанас найбільше тієї Божої опіки й тому що вона 

може іі зрозуміти, повинна тим більше Господа любити. :Крім того лю

дина є ОДІІно.ким розумним представником усього видимого світу, вона 

повинна в особливший спосіб цю любов до Бога висказувати й назовні 

виявляти. Біда в тому, що :~юдина того Бога свого Творця не бачить. 

Щоб цьому запобігти та щоб допомогти людині в якийсь спосіб на ділі 

виявити сnою любов до Нього, Господь Бог ототожнює себе а нашим 

ближнім. І нам велить Він, щоб того ближнього любити й йому вияв

ляти вдячність, яка від нас належить Богові. Очевидно, Йому, нашому 
Творцеві виявляємо нашу любов тим, що сповняємо Його Божі запо
віді, в яких Він об'явив нам свою святу волю. Якже так поглянемо на 

ті Його заповіді, то зауважимо, що сім а них нормують якраз наше від
ношення до ближніх. А те відношення Господь зібрав в одній І<оротень

кій заповіді любови, я.ка іде безпосередньо після тієї найпершої й най

важ:~ивішоі любови Бога, як це коротенько з'ясовує Божий Син сло

вами: << А друга подібна до неі: Люби ближнього твого, як себе самого >> 

(Мт 22,39). Це й ота nодвійна сJІужба, до якої Спаситель покликає нас, 
щоб ми іі ви:конували і таким чином спасали наші душі. 

Подібні гасла зустрічаємо всюди серед людей. Багато ріаних дер

жав, партій, органіаацій, товариств проголошують те саме, кажучи, 

що вони мають єдину мету, одиноке завдання, а саме nоліпшувати долю 

людей, допомагати ім в осягненні як уже не повного щастя, то принаймні 

якнайбільшого щастя у сповненні їхніх бажань. Однак не завжди їхні 

гасла ототожнюються а дійсністю. Бо в ім'я отих висо:ких ідей та й ідеа

лів, тобто добробуту народу та звільнення його в-під .капіталістичної 

.кормиги, :комуністи досі вбили на Украіні майже 21 і 1/2 мідьйона лю
дей: дея.ких голодом, інших важкими працями на Сибірі, де життя є 

багато гірше ніж сама смерть; інших розстрілами масовими чи багатьма 

іншими вишу:каними способами усунули а цього світу. В ім'я загального 

добра ще й досі по ці.лому світі ведуться війни, революції й повстан

ня, в яких тисячі, а то й мільйони жертв гинуть і то тих самих .людей, 

задля яких ті війни ведуться, тобто, щоб поліпшити їхню долю й визво

лити від того лиха, в якому вони животіють. Задля тієї самої свободи: 

й задля добра народу багато партій і організацій у.:~аштовують протестні 

походи, демонстрації й вони в наслідку мають знову жертви в тих са

мих людей, задля яких вони демонструють. Да.ТJьшим результатом є ани

щення людського майна, щоб його набути, ті прості, нешасні, важко 

працюючі люди горювали від ранку до ночі, а зараз вони це все втра

тили в причини тих нібито мирних демонстрацій і походів улаштова

них, щоб іх захищати й добути ім кращу долю. В обороні людських прав 

і кращої долі виввольники й бойовики піднладають бомби, палять бу-
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динни разом з людьми, с•ричинюють повстання й революції, якІ не до

водять до нічоrо, тільки поширюють знищення людського майна й нена

висть серед людей. І все це робиться в ім'я свободи, оборони людських 

прав і покращання умов життя. 3 результатів тієї боротьби приходимо 
до висновку, що ті всі піднеслі гасла й чини не можуть спасти людства, 

але, навпаки, замість свободи приносять ще гіршу недолю; замість по

:кращання долі, ще гірший гніт, замість спасіння- знищення людського 

життя і майна. Тому - то Господь наш Ісус Христос, дійсний Володар 

вселенної й Спаситель людського роду, кличе нас усіх іти за Ним у Його 
намаганні спасти людство. 

Однак Він кличе нас не спасати тіла, але душі людей. Тіла люд

ські не є такі дуже цінні, вони бо природно знищимі й мають служити 

нам тут певний час протягом нашої земної мандрівки. Нашим головним 

завданням є спасати наші душі й душі наших ближніх. Про наші тіла 

подбає вже сам Господь Бог, як у цьому запевняє нас Ісус Христос сJю

вами: << Ого ж не турбуйтесь, кажучи: Що будемо істи, що пи·ги й у що 
зодягнемося ? Про те все побиваються погани. Отець же ваш небесний 
знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже і його спра

ведливість, а все те вам докладеться>> (Mm 6,31сс). 3 цього виходить, 
що не є нашим обов 'язн.ом: подбати про те, щоб усі люди мали все те, 

що ім до земного життя потрібне. Про це все дбає сам Божий Творець, 

який будучи всемогутнім може легко подбати про ті всі речі, які ім до 

утримання земноrо життя потрібні. Не журімось як ті матері тут, Спо

лучених Штатах, яні вбивають своіх ще ненароджених дітей, боячись, 

що ім не стане їжі з причини перелюднення землі. Пам'ятаймо про те, 

що Господь, який дає дітей, подбав також і про харчі, про що також 

говорить наш Спаситель: <<Не турбуйтесь вашим життям, що вам істи; 

ні тілом вашим, у що одяrнутись. Хіба життя не більш їжі, а тіло -
не більш одежі?>> (Мт 6,25). Це значить, що Господь Бог, який даG нам 
щось багато вартіснішого, тобто наше життя й наше тіло; подбає також 

про те, що в менше вартісним, тобто про їжу й про одежу. Так воно й є. 

Господь Боr, це всемогутня Істота; для Ньоrо нема в нічого неможли

вого й тому Він може робити все, що тільки захоче! Цього навчає нас 

виразно Ісус словами: << У людей це неможливо, - але не в Бога; у Бога 

бо все можливо>> (Мр 10,27; Mm 19,26; Лк, 18,27). Або як це висловлює 
псальмопівець: << Наш Бог на небі, усе що захотів, те сотворив >> (П с 
115,3). Тому не журімось так дуже земними справами, але <<шукаймо 
перше Царство Боже й його справедливість ... >> (Mm 6,33). А Господь 
Бог вже сам подбає про решту І 

Намагаймось служити Богові з цілого нашого серця, душі й з усіх 

наших сил, Go це метою нашого туземноrо життя. Стараймось сповнятп 
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Його святу волю, як про те молимось у Господній Молитві: << Нехай 
буде воля твоя як на небі, так і на землі>) (Mm 6,10). Викопуймо запо
віді Божі, бо ними наш небесний Отець об'являє нам свою волю. Заохо

чуймо й членів нашої родини, наших приятелів, сусідів і всіх людей, 

щоб усі дотримувалися тих правил життя, .які дав нам наш Творець, 

бо додержуючи іх, ми спасаGмо наші душі й помагавмо собі взаємно у 

осягненні нашої мети, Бога й вічного щастя у злуці з Ним. До цього 

часто завзиває нас Ісус Христос, кажучи: <<Як хочеш увійти в життя, 

додержуй заповіді>) (Mm 19,17). А Господь запевняє нас у цьому слова
ми: <<Якщо ти додержуєш заповіді й виконаєш вірно справедливість, 

вони спасуть тебе>) (Сирах 15,16). Тому коли ми слухатимемо голосу 
Христа, виконуючи Його святі заповіді й помагаючи: нашим ближнім 
у їхньому виконуванні, тоді спасемось самі й поможемо нашим ближ

нім осягнути їхнє спасіння. За таку вірну службу Христові ми удосто

їмось такого запрошення на страшному суді: << Прийдіть, благословенні 
Отця мого, візьміть у спадщину Царство, що бу~"'Іо приготоване вам від 

сотворепня світу>) (Mm 25,34). 

ПРЕСВЯТА ЄВХАРИСТІЯ - ТАЙНА МИРУ 

(Свято Пресвятої Євхаристії - Йо 6,48-54) 

Ми всі знаємо, що Пресвята Євхаристія - це Тіло й Кров Господа 

нашого Ісуса Христа під видами хліба й вина. В ній Спаситель прихо

дить до нас, тобто до наших душ, і приносить з собою Божий, небесний 

мир. Ісус Христос, цар миру, в якого приходом на цю землю вже ан

гели співали: << Слава Богові на висотах, на землі мир між людьми доб
рої волі>) (Лк 2,14). Приходить Він до нас із тим самим миром, про який 
запевняв нас, відходячи в цього світу: <<Мир залишаю вам, мій мир даю 

вам; не так як світ дає, я даю вам його>) (Йо 14,27). На чому полягає 
той мир, що його дає нам Ісус Христос? Коли прислухаємося співові 

ангелів, що появились з приходом на світ Божого Сина, пізнаємо, що 

мир Божий перебуває серед людей доброї волі. Це значить, що Його 
мир спочиває на людях, які живуть у ласці Божій, у приявні зі своїм 

Творцем і Богом. Те поняття миру є згідне з Христом і Його науною. 
Ми твердимо, що Він прийшов на цей світ, щоб принести мир людям, 

значить, примирити їх з їхнім Творцем. Вирівняти ту прірву, яка ви

никла між Богом і Його сотворінням після первородного гріха, після 
чого людина підпала владі неспокійного злого духа й тим самим утра

тила той мир, який дає їй спокій совісті й те переконання, що вона живе 
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в згоді аі своїм Творцем, JІКИЙ є рівночасно метою іі життя. Тому-то Хри

стос nрийшов на землю, появився між нами, щоб нам принести мир та 

й назавжди усунути неспокій, який засіяв у нашій душі Його відвічний 
ворог диявол. Задля того миру Він не лише взяв на себе людську при

роду, aJre прийняв на себе тягар наших гріхів, прийнявся терпінь і на

віть ганебної смерти на хресті, аби ~ТІише привернути мир нашій душі. 

Щоб його для нас осягнути, Спаситель прийшов на землю не на те, 

щоб ми Йому СJІужили, але щоб нам послужити, ЯІ{ про те В ін сам аа
певняє нас словами: <<Син Чоловічий прийшов не на те, щоб Йому слу
жили, але послужити й дати життя своє на викуп аа багатьох>> (Mm 
20,28). Своєю смертю Він впслужив нам мир і волю, тобто нашій душі, 

очистивши іі від плям гріха пупіллю своєї пресвятої Крови, що стікала 

а ран Його Божого тіла. Своєю жертвою Він надолужив справедливості 
Божій і таким чином отворив нам гріхом замкнені брами до Царства 

Небесного. Тому й кажемо, що той мир може існувати тільни між людь

ми доброї волі, тобто між такими, які люблять Бога й шанують Його 
святу волю. Лише такі люди, звільнившися з неволі гріха й володіння 

диявола і ставши дітьми Божими приймають той мир -спокій Христо

вий. Той мир дістається ім, коли вони сповинють гшювно ті дві запо

віді любови, яні нормують відношення людини до її Творця й людей 

між собою, а саме: << Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, усією 
твоєю душею й усією твоєю думкою: це найперша й найбільша запо

відь. А друга подібна до неї: Люби бJ"Іижнього твого, як себе самого>> 

(Mm 22,37-39). Цю першу любов - до Бога людина виявляє тоді, ноли 

зберігає Божі заповіді, так бо навчає Христос: <<Якщо любите ви мене, 

то мої заповіді берегтимете>> (Йо 14,15). Або на іншому місці вислов
лює цю правду ось як: << Той у ного мо і заповіді й хто їх береже, той 

мене любить>> (Йо 14,21). Тому й не диво, що Ісус настоює на те, щоб 
ми виконували заповіді Його Отця небесного, бо вони приносять нам 
мир Божий, дають нам запевнення, що ми самі нележимо до Нього та 

й в тим ту певність, що Він нас любить і що прийме нас до свого Цар

ства. Ба що більше, та любов до Бога, що має вислів у виконуванні Його 
святої волі, вже тут, аа нашого земного життя, приносить нам Боже 

Царство, бо Його Цар приходить до нас, до наших душ, згідно з вапев
неннлм Христа Спасителя: <<Коли хтось мене любить, то й слово моє 

берr.гтиме й пш1юбить його мій Отець, і ми прийдемо до нього й у ньому 

закладемо житло>> (Йо 14,23). 
А де миру Божого осягнути не можемо, ношІ в нас немає миру -

згоди а нашим ближнім. І тому Господь так дуже настоює на додержу

ванні тієї другої, не менш важливої заповіді любови бJшжнього: << Лю

битимеш ближнього твого, ян себе самого >> (Mm 22,39). Ісус Христос 
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дуже часто звертав увагу своїм апостолам і слухачам, щоб вони люби

,11ися взаємно й цю взаємну братсьну любов Він робить ознакою належ

ности до своіх учнів: << Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один од
ного. Як я пш1юбив вас, так любіте й ви один одного І 3 того пізнають 
усі, що ви мої учні, коли взаємну любов будете мати>> (Йо 13,34с). Так 
ото в цих двох заповідях любови міститься істота життя християнина 

- учня Спасителя. Ці дві заповіді можуть запевнити нас і цілий світ 

про сталий і не закаламучений спокій, що теж і його причину, тобто 

.11юбов, приніс нам на землю зі своїм приходом - Цар миру Христос. 

Він заслужив нам той мир у небесного Отця своєю кривавою жертвою 

на хресті, що в висловом найбільшої любови, з одного боку до Бога Отця, 

а з другого боку до Його сотворінь - людей. Він вапевняв нас, що не
мав більшої любови від тієї, яку хтось виявляв, віддаючи своє власне 

життя задля улюбленої особи: << Ніхто не спроможен любити більше, 
ніж той, хто за своіх друзів віддав своє життя>> (Йо 15,13). І ту любов, 
що в наслідуванням Його Божої любови до нас, сотворінь, Христос ба
жав, щоб ми мали між собою: << Як я полюбив вас, так ви любіть один 
ОДНОГО >> (Йо 13,34). 

Ця любов до наших ближніх в воднораз й ознакою нашої любови 

до Бога, НІ{ на це вказує нам Ісус у своєму описі страшного суду й осуді 

страшного Судді: <<Тоді скаже цар тим, що праворуч нього: Прийдіть, 

благословенні мого Отця, візьміть у спадщину Царство, що було при

готовале вам від сотворепня світу. Бо я голодував і ви дали мені істи; 

мав спрагу й ви мене напоїли; чужинцем був і ви мене прийняли; на

гий і ви мене одягли; хворий і ви навідались до мене; у тюрмі був, і ви 

прийшли до мене>> (Mm 25,34-38). А на запит, коли вони це все зробили, 
вjдкаже ім Цар:<< Направду кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх 

братів найменших -ви мені зробили>> (Mm 25,40). Цю правду поясняв 
далі св. Й оан ввангелист такими словами: << Rоли хтось каже: '' .R люблю 
Бога", а ненавидить свого брата, той брехун. Бо хто не любить брата 

свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І 

таку ми заповідь одержали від нього: Хто любить Бога той нехай лю

бить і брата свого>> (1 Йо 4,20с). Тому любімо Бога не голословно, але 
на ділі, тобто сповняючи Його волю, що іі нам об'явив у своіх запові
дях. Викопуймо зокрема ту ваповідь, що іі дав нам Божий Єдинородний 

Син полюбивши наших ближніх, як себе самих. А тоді мир Божий, що 

його Спаситель приніс нам з неба, завжди зоставатисьме між нами. Ми 

тоді будемо законними дітьми Божими й любов Божа перебуватиме в 

нас у наших душах. Ми будемо приймати Сина відвічного Творця до 

наших сердець у св. Тайні Євхаристії тож Він, цар миру, царюватиме 

в нас повіки. А Його пресвята Тайна Євхаристії стане нам поживою 

135 



миру, в якій Син всеси-\Ьного Бога Отця, Цар миру й саможертвенна 

любов Бога Отця, Його єдиний Син буде в нас завдатком майбутнього, 
вічного щастя. Він житиме в наших душах і перетворюватиме нас у себе 

самого, приготовллючи нас цим до майбутньої злуни з нашою метою 

- Богом і з тим безмежним щастям, що його Він обіцяв усім тим, які 

Його люблять. 

ЛЮБОВ - ЦЕ ДАР БОЖИЙ, ДАНИЙ ЛЮДЯМ 

(Свято Христа - Чоловіколюбця - Йо 3,13-17) 

Свята Євангелія розказує сьогодня про любов небесного Отця й 

Його єдинородного Сина до людського роду такими словами: << Бог бо 
так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто ві

рує в нього, не загинув, але жив життям вічним>> (Йо 3,16). Слово << лю
бов>> вживають люди дуже часто в своіх розмовах; його поміщують та

кож у різних своіх гаслах; воно однак є одним а найбільш незрозумі

лих і найбільш фальшиво інтерпретованих слів. Багато людей під сло

вом <<любов>> розуміє статеве задоволення партнерів тієї тілесної лю

бови. Воно однак не є любов'ю, але звичайним самолюбним задоволен

ням пристрастей тіла чи статевого прагнення. Така то любов є правдо

подібно висловом тваринного інстинкту на збереження даного роду, 

але іі не можна називати любов'ю гідною людей - Божих, розумних 

сотворінь. В інших людей ця любов виступає у розумінню прагнення 

деяких показати себе, зробити собі розголос і цим осягнути провід у 

якомусь товаристві, організаціі, а то й у народі. Цю любов поширюють, 

чи радше багато говорять про неі всі ті, що кандидують на різні ста

новища в спільноті, чи то в селі, місті, повіті, а чи й у державі. В своіх 

промовах вони проголошують себе любителями всіх громаднн, що для 

себе особисто нічого не бажають, а бажають єдино добра спіJrьноти чи 

народу й тому саме кандидують на дане становище. Вони обіцюють своїм 

однодумцям усякі << груШRи на вербі >>, бо те, що вони обіцюють зро

бити, переходить не тільки їхні, але всякі людські сили й спромоги, 

щоб спонукати виборців до голосовання на них. Вони обіцюють це все, 

тільки на те, щоб відвернути виборців від інших кандидатів і прихи

лити до себе, хоч самі ніяк не вірять у те, що обіцюють. Вони брешуть 

на всі ааставки, щоб тільки одержати ту посаду, про яку стараються. 

Проте така любов - це не любов, але звичайний еrоізм, ошунан

ство як кандидатів на певні становища, так і всіх тих, що іх попирають 

і всіма силами стараються дістати для них становище чи посаду, споді-
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ваючися з цього своіх власних користей. Так-то говорили про себе й 

нропаrували себе комуністи, ваки захопили ш1аду в свої руки. Вони 

проголосили себе спасителями й покровителями <<гнаних і ГОJ~одних >>, 
тобто всіх покривджених, використовуваних капіталістами, й обіцяли 

їм рай на землі. Згідно в їхніми словами, вони боролись ва добро й ва 

щастя пролетаріяту, тобто найбідніших, що нічого іншого не мали ті.1Jь

ки багато дітей, яких не могли виживити. Вони вбивали й рівними спо

собами нищили своіх противників в ім'я поліпшення умов до життя 

найбільш убогих мас народу. Вони кааали, що стараються та ще й досі 

стараються, щоб створити рай для всіх убогих, голодних і поневоле

них мас. Згідно в їхніми словами, найбільшим їхнім бажанням і одино

кою ціллю було ущасливити убогий і голодний народ. Проте наслід

ном захоплення влади в руки стало найгірше й найбільш жорстоке ви

користування тих самих убогих мас, яких вони прийшли спасати. 

Але що значить << любов >> у навчанні Христа Господа? Любити, 

згідно ві словами Христа, значить бажати добра улюбленій особі; та 

й не тільни бажати, але танож старатися подбати про все, чого ій потріб

но, щоб вона почувааа себе щасливою, вдоволеною. Таною то є любов 

Бога-Отця і Його єдинородного Сина Ісуса Христа, бо тан навчає нас 
Ісус Христос устами свого улюбленоГо апостола Йоана: << Так бо Бог 
полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує 

в нього на загинув, а жив життям вічним>> (Йо 3,16). І янрав Ісус Хри
стос своїм власним життям, страстями: й смертю на хресті доказує на 

ділі, що воно значить любити. Його Божа любов нічого для себе не ба
жає, нічого від людей не хоче, але все, що тільки робить - це робить 

для людей, для іхнього добра. Знаючи, що людина сноївши первород

ний гріх, утратила для себе й для цілого людсьного роду вічне щастя 

в небі й приренла себе на вічну муну в пеклі, Христос жертвує себе са

мого, віддає своє життя на те, щоб рятувати: наше. Бог Отець не жаліє 

свого єдинородного Сина, але посилає Його на страшні муки й ганебну 
смерть на хресті, щоб рятувати своє сотворіння, яке відмовилось слу

хати Його Божої BOJI і й перейшло на сторону Його відвічного ворога 
- диявола. Оце й правдива любов, ян у цьому запевняє нас Ісус, ка

жучи: <<Ніхто не спороможен любити більше ніж тоді, ноли він ва своіх 

друзів віддає своє життя>> (Йо 15,13). Але в цьому випадку в Христа є 
ще більша любов, бо вмираючи на хресті, Він віддав своє життя не ва 

друзів, але ва ворогів свого Отця й своїх власних, бо ми: люди стали 

Його ворогами, тоді коли переступили Його святу заповідь, ноли спро
тивились Його Божій волі. 

Щоби краще півнати, що це є християнсьна любов, послухаймо як 

її характеризує апостол народів св. Павло. Він каже: <<Любов довго-
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миру, в якій Син всеси~ного Бога Отця, Цар миру й саможертвенна 

любов Бога Отця, Його єдиний Син буде в нас завдатком майбутнього, 
вічного щастя. Він житиме в наших душах і перетворюватиме нас у себе 

самого, приготовллючи нас цим до майбутньо і злуки з нашою метою 

- Богом і з тим безмежним щастям, що його Він обіцяв усім тим, які 

Його люблять. 

ЛЮБОВ - ЦЕ ДАР БОЖИЙ, ДАНИЙ ЛЮДЯМ 

(Свято Христа - Чоловіколюбця - Йо 3,13-17) 

Свята Євангелія розказує сьогодня про любов небесного Отця й 

Його єдинородного Сина до людського роду такими словами: << Бог бо 
так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто ві

рує в нього, не загинув, але жив життям вічним>> (Йо 3,16). Слово << лю
бов>> вживають люди дуже часто в своіх розмовах; його поміщують та

кож у різних своіх гаслах; воно однак є одним з найбільш незрозумі

лих і найбільш фальшиво інтерпретованих слів. Багато людей під сло

вом << любов >> розуміє статеве задоволення партнерів тієї тілесної лю

бови. Воно однак не є любов'ю, але звичайним самолюбним задоволен

ням пристрастей тіла чи статевого прагнення. Така то любов є правдо

подібно висловом тваринного інстиннту на збереження даного роду, 

але іі не можна називати любов'ю гідною людей - Божих, розумних 

сотворінь. В інших людей ця любов виступає у розумінню прагнення 

делких показати себе, зробити собі розголос і цим осягнути провід у 

якомусь товаристві, організаціі, а то й у народі. Цю любов поширюють, 

чи радше багато говорять про неі всі ті, що кандидують на різні ста

новища в спільноті, чи то в селі, місті, повіті, а чи й у державі. В своіх 

промовах вони проголошують себе любителями всіх громадян, що для 

себе особисто нічого не бажають, а бажають єдино добра спіJІьноти чи 

народу й тому саме кандидують на дане становище. Вони обіцюють своїм 

однодумцям усякі << грушки на вербі >>, бо те, що вони обіцюють зро

бити, переходить не тільки їхні, але всякі людські сили й спромоги, 

щоб спонукати виборців до голосоваІШя на них. Вони обіцюють це все, 

тільки на те, щоб відвернути виборців від інших кандидатів і прихи

лити до себе, хоч самі ніяк не вірять у те, що обіцюють. Вони брешуть 

на всі заставки, щоб тільки одержати ту посаду, про яку стараються. 

Проте така любов - це не любов, але звичайний еrоізм, ошукан

ство ян кандидатів на певні становища, так і всіх тих, що іх попирають 

і всіма силами стараються дістати для них становище чи посаду, споді-
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ваючися в цього своіх власних нористей. Так-то говорили про себе й 

нропаrували себе комуністи, 3аки :захопили в~1аду в свої руки. Вони 

проголосили себе спасителями й покровителями <<гнаних і голодних>>, 

тобто всіх покривджених, використовуваних капіталістами, й обіцяли 

їм рай на землі. Згідно 3 їхніми словами, вони боролись ва добро й ва 
щастя nролетаріяту, тобто найбідніших, що нічого іншого не мали тіL1JЬ

ки багато дітей, яких не могли вижи:вити. Вони вбивали й рівними спо

собами нищили своіх противнинів в ім'я поліпшення умов до життя 

найбільш убогих мас народу. Вони нааали, що стараються та ще й досі 

стараються, щоб створити рай для всіх убогих, голодних і поневоле

них мас. 3гідно 3 їхніми сJювами, найбільшим їхнім бажанням і о дино

кою ціллю було ущасливити убогий і го.т~одний народ. Проте наслід

ком :захоплення влади в руки стало найгірше й найбільш жорстоке ви

користування тих самих убогих мас, яких вони прийшли спасати. 

Але що :значить << любов >> у навчанні Христа Господа? Любити, 

:згідно ві словами Христа, :значить бажати добра улюбленій особі; та 

й не тільн.и бажати, але також старатися подбати про все, чого ій потріб

но, щоб вона почува.:-Іа себе щасливою, вдоволеною. Такою то є любов 

Бога-Отця і Його єдинородного Сина Ісуса Христа, бо так навчає нас 
Ісус Христос устами свого улюбленоГо апостола Йоана: <<Так бо Бог 
nолюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує 

в нього на загинув, а жив життям вічним>> (Йо 3,16). І якрав Ісус Хри
стос своїм власним життям, страстями: й смертю на хресті докавує на 

ділі, що воно :значить любити. Його Божа любов нічого для себе не ба
жає, нічого від людей не хоче, але все, що ті.т~ьни робить - це робить 

для людей, для іхнього добра. Знаючи, що людина сноівши: nервород

ний гріх, утрати.т~а для себе й для цілого людського роду вічне щастя 

в небі й прирек.т~а себе на вічну муну в пенлі, Христос жертвує себе са

мого, віддає своє життя на те, щоб рятувати: наше. Бог Отець не жаліє 

свого єдинородного СІtна, але посилає Його на страшні муки й ганебну 
смерть на хресті, щоб рятувати своє сотворіння, яке відмовилось слу

хати Його Божої ВОJІі й перейшло на сторону Його відвічного ворога 
- диявола. Оце й правдива любов, як у цьому запевняє нас Ісус, на

жучи: <<Ніхто не спороможен любити більше ніж тоді, ноли він ва своіх 

друвів віддає своє життя>> (Йо 15,13). Але в цьому випадку в Христа є 
ще більша любов, бо вмираючи на хресті, Він віддав своє життя не ва 

друзів, але ва ворогів свого Отця й своіх власних, бо ми люди стали 

Його ворогами, тоді ноли перестуnили Його святу :заповідь, коли спро
тивились Його Божій во.т~і. 

Щоби краще півнати, що це є християнська любов, послухаймо як 

іі характеризує апостол народів св. Павло. Він каже: <<Любов довго-
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терпелива, любов - лагідна, вона не заадрить, любов не чваниться, 

не надимається, не бешкетує, не шукав свого, не поривається до гніву, 

не задумус ЗJ"Іа; не радів, коли хтось чинить кривду, радів правдою; все 

зноспть, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить >> (1 Кор 13, 
4-7). Така то є любов Бога-Отця й Його Сина Ісуса Христа. Божа лю
бов с терпелива. Подумаймо лише про ті мільйони й мільйони гріхів, 

що іх люди сподіюють кожної хвилини дня й ночі, ображуючи ними 

безмежний Божий маєстат. Він однак наш Господь, Творець вселенної, 

переносить терпе~1иво всі ті зневаги, хоча б негайно міг розчавити нас, 

наче ту докучливу блоху чи муху. Він однак того не робить, але тер

пеливо жде на те, щоб ми схаменулпсь, понаялись і назад повернули 

до Нього. Тан бо Він кличе до нас устами свого пророни Єзикиїла: << Жит

тям моїм клянусь - слово Господа Бога, - л не бажаю смерти гріш

нина; бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Відверніть

ся, відверніться від вашої лихої поведінки! Чому б вам умирати, до~Іе 

Ізраїля?>> (Єаи~ 33,11). Божа ~ттюбов не заадрить, не чваниться й не на
димається. Це правда, що Він не мав чого нам заздрити, будучи Твор

цем вселенної, всемогутнім Богом, найбільш досноналою Істотою, а ми 

.лише немічні й нужденні та грішні Його сотворіння. Хоч ми тані бідні 
й нікчемні, Він все-тани: не погорджує нами, а~"Іе старається всіма спо

собами притягнути нас до Себе. Він уживав всіх засобів, що іх нам тут 

заслужив і в Церкві святій аалишив Його єдинородний Син на те, щоб 
нас освятити, своїми ласками очистити з гріхів і привести до Себе, до 

алуни з Собою й до того безмежного щастя, що така злука з Ним при

носить. Він не шукав свого й не поривається до гніву, хоч і міг би, коли 

бачить, як ми нікчемні сотворіШІя нехтуємо Його святою волею, пере
ступаючи Його Божі заповіді, які Він нам у своїй доброті з дюбови до 
нас дав, щоб нам допомогти, тобто, щоб безпечно довести нас до Себе. 

Він, який нас не ті~"Іьни з нічого сотворив, у тому нашому існуванні 

на ножну хвилину підтримує та співдіє з кожним нашим ділом, словом, 

гадкою й бажанням, не противиться нам навіть тоді, ноли ми неначе аму

тувмо Його помагати нам Його ображувати. Хоч ми такі грішні й валя
ємось у наших гріхах, Він все-таки любить нас і намагається ті наші 

грішні діла вернути нам на добро. Божа любов не шукав себе, але ста

рається тільк11 про добро свого сотворіння. Це бачимо хоч би а того, 

що аамість карати нас аа наші гріхи й пр оступни, Він посилає свого 

Сина, на Нього вкладав ввесь тягар наших гріхів, наже Йому терпіти, 
вмирати ганебною смертю на хресті, щоб нас визволити від них і від 

нари, яка згідно зі справедливістю, повинна спасти на нас. Божа лю

бов не ненавидить нас, але навпани, чим більше ми грішимо, тим біль

ше милосердиться над нами й старається нам помагати, тобто привести 
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до наяття, до поправи нашого життя й до вічного щастя. Він не гордує 

нами, але навпаки, з любови до нас прийняв людську природу, щоб 

бути нам у всьому подібним. І став <<у всьому подібним до братів, щоб 

стати милосердним та вірним архиєреєм у справах Божих на спокуту

вання гріхів народу>> (Євр 2,17). Він, сама святість, освячуючи нас, 

не соромиться називати нас братами, коли каже: << .Н звіщу ім'я твоє 
моїм братам, хвалитиму тебе серед громади>>. І ще: <<Ось л і діти, що 

іх дав мені Бог» (Євр 2,11-13). Така то є Божа любов, що часом хоч і 

карає, то робить не тому, щоб нас мучити, але щоб оздоровити від страш

ної прокави гріховної. Часом посилає нещастя, щоб нас захоронити 

перед нерозважним нроком, який міг би навіки відвернути нас від Його 
любови й від нашої остаточної мети, тобто від злуни з Ним, нашим ща

стям. Дійсно Господь Бог безмежно любить нас грішних людей, а доюіз 

цього маємо на розп'ятті. Божа любов до нас коштувала Богу Отцеві 

великої ціни, бо відданни Його власного Сина на муки й ганебну смерть. 
Коштувала багато і Його Божому Синові, бо Він за нас життя своє від
дав, пролляв до останньої каплини свою Божу кров, щоб нас усіх у ній 

обмити від плям гріхів. 

ВАРТІСТЬ БОГОБОЯЗЛИВОГО }І\ИТТ.Н 

(Третя Неді.ТJл після Зіслання Свл..того Духа __; Mm 6,22-33) 

Ісус Христос у своєму навчанні не раз укааує на вартість людської 

безсмертної душі, яка безмірно перевищає вартість нашого людського 

тіла. Тож самозрозуміло кожна людина повинна прийти з цього до ви

сновку, що з куди більшою дбайливістю вона повинна займатись тими 

речами, які відцосяться до іі духового життя, тобто до життя і здоро

в'я душі, що на ціле небо перевищає адоров'я чи життя тіла. Та жи

вучи на землі, ми значно більше зайняті речами, що відносяться до тіла, 

тому що ми змислові сотваріння й зараз живемо у змисловому світі, 

значить, що його можемо бачити, чути, доторкатися т.ощо. Щодня ми 

зустрічаємося з речами, які нам потрібні, щоб продовжати наше ту

земне життя. 3 другого ж боку, світ духовий, надприродний, що від

носиться до нашої душі, та й ті речі, що ій потрібні, тому що не підпа

дають під наші змисли, ми дуже легко переочуємо й недобачуємо. Та й 

нема чому дивуватись, бо ми так дуже занурились у ті земні речі, так 

ними перейнялись, що й часу в нас немає, щоб думати про речі надпри

родні, про речі небесні й духові, хоча Творець призначив нас до того 

життя надприродного, тобто до злуки з нашою первопричи:ною й на-
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~ою остаточною метою .-- в небесним Отцем. Тож не диво, чому Ісус 

Христос, який прийшов на цю вемлю не лише, щоб звільнити нас з не

волі гріха й вивволити в - під влади диявола, але також повчити нас 

про надприродне життя, намагається ввернути нашу увагу на речі над

природні- духові, тобто на життя нашої душі й іі стремління до Бога. 

3 навчання катехизму довідуємося, що наша душа живе своїм особ
ливтим життям. Та й на оце життя нашої душі настав багато ворогів, 

і то таних могутніх, що не лише можуть нашу душу зранити, а то й іі 

вбити, тобто відняти в неі надприродне життя. А тому, що це надпри

родне життя нашої душі має для кожного з нас безмежну вартість, бо 

від нього валежить наше вічне спасіння й щастя в небі, Ісус Христос 

каже нам: <<Не бійтесь тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть; 

а бійтесь радше того, хто може погубити душу й тіло в пеклі>> (Mm 10, 
28). Цими словами Ісус вказує нам, що наше тіло є знищиме. Його дав 
нам Творець тільки. на час нашої туземноі мандрівни, щоб воно пома

гало нашій душі зібрати потрібні заслуги, які дадуть нам мож"1ивість 

успадкувати Царство Небесне й вічне щастя в злуці з Богом. Тому коли 

якась небевпека грозить нашому тілові в виконуванні його обов'явку 

супроти Бога чи нашого ближнього, нам не треба ввертати на неі за ве

ликої уваги. Нам тоді треба далі робити те, що є в нашому обов'язку, 

значить без огляду на небевпеку маємо зберігати Божі заповіді, спов

пяти Його святу волю. Причиною цього є те, що наше ті.11о мусить одна
ково умерти. Але коли ми втратимо наше життя, винопавши наш обо

в'язок супроти Бога чи супроти нашого ближнього, тоді ми хоч і втра

тимо туземне життя, за нього здобудемо вічне, небесне. 1:\оли ж однан 

хтось буде так дуже цінити своє земне життя, що, аби його зберегти, 

готовий переступити Божу заповідь, тоді він утратить обидва. Бо ту

земне життя утратить тоді, коли йому доведеться вмирати. А пересту

пивши заповідь Божу в важливій справі, втратить і життя душі, в ним 

же й вічне щастя в небі. Тут танож Христос остерігає нас бути уважни

ми в нашому виборі, нажучи: <<Хто хоче життя своє спасти, той його 

погубить, а хто погубить своє життя задля мене, той його знайде >> ( М m 
16,25; Мр 8,35; Лк 9,24). Це значить, коли хтось із-за боязні втрати 

туземиого життя спо;{іє гріх, щоб його рятувати, то він без огляду на 

це не зможе його вберегти. Бо ножний, хто прийшов на цей світ мусить 

раніш чи пізніш, умерти; а різниця кільнох літ, не грає аж такої ве

.тrиноі ролі супроти вічности. А той, хто задля Божої Заповіді пожертвує 

своє життя, нічого не втратить. Чому? Бо він однаново мусить умерти, 

а тан умираючи в обороні Божих заповідей, тобто сповняючи святу Божу 

волю, здобуває собі вічне, безмежно щасливе життя в Бозі. 

Марноту цього земного життя Ісус підкреслює, порівнюючи його 
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а вічним життям в небі. Дивлячись, як люди запопадливо стараються 

надбати собі якнайбільше матерілльних речей, Він звертає їхню увагу 

на маловартність усього, що земне й тому не можна його проміняти аа 

nічне щастя. Каже бо так: <<Яка :користь людині, як цілий світ здобуде, 

а занапастить свою душу? Або що може людина датп взаміну за свою 

душу?>> (Мт 16,26). Ця правда наочна. Бо що людині прийде з того, 

якщо б вона здобула всю вселенну й при тому втратила те, що в неі най

важливіше, тобто свою безсмертну душу? Вона мусітиме колись умерти, 

хоча б жила не той коротенький час .пюдського життя, але й мільйони 

літ. Смерть мусить прийти до неі остаточно, й тоді перед нею відкри

ється вічне, ніколи не проминаюче життя? Що зробить тоді, коли за 

це земне грішне життя доведеться ій платити вічною невисказано болю

чою мукою в пеклі? 

Проте, знаючи цю важJ"ІИВУ правду, нам треба влаштувати наше 

земне життя відповідно до неі, бо каже Христос: <<Ніхто не може двом 

панам служити: бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або 

триматиметься од1юго, а того знехтує>> (Mm 6,24). Це значить, ми ніш~ 
не зможемо осягнути оцих двох речей, тобто, ми не можемо ааанати зем

них грішних розкошей і згодом, після смерти, осягнути Бога. Перша 

бо річ виключає другу, тобто грішне життя виключає злуку з нашою 

метою. Бо гріх nажкий, хоч би один-єдиний, позбавляє ласки Божої 

освячуючоі, без яноі не можна дійти до Бога. Тому-то хто наважується 

важко грішити, nерестає бути дитиною Божою, еладноємцем неба й стає 

Божим ворогом і nриятелем диявола. Перестуnивщ:и заповідь Божу в 

важливій сnраві, він переходить на сторону диявола й стає противни

ком Бога. Ми є свобідні вибрати одну з двох доріг життя, але вибира

ючп, мусимо усвідомити собі, що з її вибором ми також беремо на себе 

всі наслідки, які вона з собою приносить. Тож коли рішаємося ступити 

на дорогу гріха, мусимо бути готовими й на ті всі терпіння, що іх має 

для грішників вогнем зяюча nекельна безодня. А ноли рішаємося сту

пити на терням nокриту стежку Христа й коли ми готові брати на себе 

наші хрести, тоді, разом з тим повним недолі земним життям, вибира

ємо собі й щасливу вічність у злуці з небесним Отцем. 

Хтось однан мігби ванинути таке: << Ба, коли я не буду дбати про 
оці речі, потрібні для туземиого життя, то хто мені іх дасть? Потреби 

мого тіла змушують мене займатись земними проминаючими речами, бо 

без них я не можу вдержатися при житті!>> Відповідь на це питання 

дає нам сам Син Божий словами: <<Не турбуйтесь, кажучи: Що будемо 

істи, що будемо пити й у що зодягнемося? Про все те побиваютьея по

гани. Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте 

перше Царство Боже та його сnраведливість, а все те вам докладеться 1> 
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( ... :Mm 6,31). Чи не є оця .rадка повна потіхи й запевнення, що нам нічого 
кіноли не забракне, коли всемогутній Творець неба й землі дбатиме 

про наші земні потреби? Той, хто дбає про беадіч птиць небесних, про 

кожну тварину, що заселює оцю аемдю й кожне сотворіннн, що живе 

в глибинах морських, в ріках і озерах, напевно не забуде й про свої 

вибрані сотворіння - про людей. Коли Він живить і зодягає безліч 

дерев, рослин і трав, напевно постарається, щоб і ми ма~ш в що зодягну

тись. Лише нам треба мати віру в Нього, всю нашу надію покладати 

на Нього, а тоді напевно нам нічого не буде бракувати. Він, Всемогутній 

може навіть найбільше зло повернути нам на добро. Коли, отже, бу

демо підкорнтись Його Божим заповідям, то не лише пройдемо в щасті 
й добрі туаемне життя, але й пісJш нього осягнемо безмежне щастя, що 

його приготував Господь тим, япі Його люблять і підкорнються Йому. 
Так бо запевняє нас про це апостол народів, св. Павло: << Те чого око 

не бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготуван 

Бог тим, що його люблять>> (1 Кор 2,9). 

ДВА ВЕЛИКІ АПОСТОЛИ ХРИСТОВІ 

(Свято верховних Апостолів Петра й Павла - Jrlm 16,13-19) 

Церква віданачує сьогодні торжественна свято двох великих, вер

ховних апостолів - Петра і Павла. Перший з них - це гш1ова Церкви, 

заступник Христа Господа на землі, а другий - один а найбільших 

церковних проповідників і мислителів, який подорожував по цілому 

тоді ананому світі, щоб придбати учнів Христові. Св. апосто~J: Петро був 

одним а перших, що іх покликав Христос. Бо негайно після того як 

св. апостол Андрій та Йоан рішилися піти аа Христом, св. Андрій при
вів до Спасителя свого молодшого брата Симона, якому Христос змінив 

ім'я на Петро- скеля, із тою зміною ж імені вказав на те, що його жде 

якийсь особливший обов 'язок у Божому Царстві, а саме: очолювати 

ту організацію, нну Він оснував тут на землі- Церкву Святу. Тій своїй 

організаціі Божественний Спаситель залишив усі засоби, якими люди 

можуть освячувати й спасати свої душі, тобто святі Тайнн. Вони стали 

потоками, якими попливли до людських душ пребагаті ласки Божі, 

що іх заслужив нам Христос своїми страстями й смертю на хресті. Божі 

слуги, апостоли та, після них священини стали тим знаряддям Христо

вим, аа допомогою якого Він далі живе серед людей, навчає іх своєї 

Божої наупи й оавячує своїми святими тайнами. 

Приглянь:мося, кого вибрав Господь Ісус на це діло: продовжу-
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вати спасіння тут, на зем.ТІі? Цікаво нам буде розважити, чому Христос 

вибрав якраs св. Петра на таке високе становище? Що Він бачив у ньому? 

Бо св. Петро не відапачався якимись надавичайними прикметами, яки

мись чеснотами. Він був звичайною людиною, може надто кваодивою в 

своіх рішеннях. Як бачимо, він часом, не довго думаючи, бере на себе 

обов'язок, що йому не під СИJІу. Незважаючи ж на гіркий досвід, не зне

вірюється, aJie далі змагається. Найбільшою його чеснотою бу.па ве

лика любов до Вчителя- до Ісуса Христа. Вона в нього була така міцна, 

що спонукувала його до таких діл, які дуже часто переростали його 

людські сили. Й ця якраз, до певної міри, сліпа, чи радше жертвенна, 
великодушна любов Христа, любов, яка не :зважав на переШRоди, але 

старається на всякі лади віддати себе улюбленому Спасителеві, спри

чинила те, що Христос Господь вибрав його на голову, на заступнина 

свого на землі. Бо хоч св. Петро приймався трудів понад свої сили, то 

все-таки, уповаючи на допомогу всемогутнього Бога, осягав те, до чого 

зобов 'яsувався. 

Другого апостола, св. ПавJІа, Христос покликав уже пісдя свого 

воскресіння й воsнесіннн на неGо, чудесним способом. Той був аавзя

тим однодумцем фарисеїв, тим - то й ненавидів християн і навчаннн 

Христа-Господа. Вже як юнак він ІІИJІьнував одеж тих, які камену

вали першого мученика Христового св. динІ-юна Стефана. Перед своїм 

покликанням св. Паn~1о, тоді ще Савло а відді,тюм жовнірів був у дорозі 

до Дамаску, де, як довідався, була громада християн. Він удався туди, 

щоб їх усіх заарештувати, привести перед найвищий трибунал - Си

недріон, а тоді серед мук убити. Проевічений ласкою Христа Господа, 

він змінився цілковито й із аавзятого ворога християн, став не тільки 

nиsнавцем Спасителя, але й найбідьш невтомним апостолом, який повсю

ду голосив науну й поширював Царство Боже на зем.пі -Церкву святу. 

Хвилина найбіJІьшого впокорення Христа Ісуса, тобто Його смерть на 
хресті, стаJІа гоJювним предметом проповіді апосто.па, бо він бажав цим 

вказати християнам на причину приходу на світ Божого Сина й у який 

спосіб Спаситель nідиупив людство. Так- то він навчає про Ісуса:<< Но

ли юдеї вимагають знаків, а греки шукають мудрости, - ми пропові

дуємо Христа розп'ятого: ганьбу для юдеїв а г~1употу для поган, але 

для тих що покликані, юдеїв чи греків - Христа Божу силу й Божу 

мудрість>> (1 Пор 1,22сс). Тому й не диво, що євреї ненавиділи: Павда, 

бо він посмів проповідувати Христа - Месію, але не такого як вони 

очікували, тобто могутнього царя чи полководця, що знищить їхніх во

рогів, відбудує іараільську державу й приверне її до давньої могут

ности. Вони ніяк не хотіли повірити, що той давно сповіщений Месія 

вже був появився серед них, приніс їм волю, хоч і не від римлян, але 
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від гріха й диявола. В~ни ж відкинули Його й убили ганебною смер
тю на хресті. 3 тієї причини вони переслідували Апостола народів. Він 

однак приймав всі ті терпіння як ласку від Бога, що дозволив йому тер

піти і цим уподібнитись Спасителеві в терпінні й пониженні. 

Церква свята приводить нам перед очі сьогодні тпх двох великих 

святих, що стали могутніми іі колонами, щоб показати нам, що в своіх 

початках і вони також бу~'Іи звичайними, грішними людьми. Вони му

сіли звести важку боротьбу з собою, хоч не завжди змогли устоятись 

на дорозі добра й не раз упадали під гріхами. Ось наприклад видимий 

голова Церкви іноді сумнівався в Христа, ба навіть, проти своіх запев

нень вірности, що ніноли Його не залишить - вирікся Його тричі, під
тверджуючи присягою, що Його не знає. Святий Павло, як уже згадано, 
був ворогом Христа й Його учнів, та й не абиян.им, але запеклим воро
гом, я:кий ходив повсюду, вишунував християн, ув'язнював іх і переда

вав суддям - Синедріонові, щоб їх там судили й кара~'Іи смертю. Однак 

незважаючи на їхні людські немочі, коли Христос уже покликав іх на 

своіх учнів і апостолів, а ще до того покріпив своєю Божою ласкою, 

з ян ою вони, очевидно, співпрацювали, стали uе:шними святими й одер

жали від Нього вінець слави в нагороду. Про цю наr·ороду, яка жде 

н.ожного, хто всеціло віддався на службу Богові, запевняє нас Апостол 

народів ось ян.ими словами: <<Боровся я доброю борнею, біг закінчив 

- віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливости, що 

його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя; та не лише мені, 

але й усім тим, що з любов'ю ждали на його появу>> (2 Тим 4,7с). Тому, 
розваживши життя тих двох ве~1и:ких угодників й апостолів Господніх, 

намагаймося й ми наслідувати їхнє життя. Найперше ж відвернімо нашу 

любов від саl\ІИХ лише земних речеї1 і звернімо її на Господа Бога й на 

Його єдинородного Сина, тому що така любов Бога зробить нас Його 
улюбленими дітьми й Він 3 особлившим уподобанню\! ГJІяне на нас та 

й нагородить нас за це безмірно. Так бо запевняє нас про те Христос 

Спаситель: <<Той, у :кого мої заповіді й хто їх береже, той мене любить. 

Хто ж мене любить, того полюбить мій Отець й я того полюблю й об'яв

люсь йому сам. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме й по

любить його мій Отець і мп прийдемо до нього й у ньому закладемо жит

ло>> (Йо 14,21.23). 
3 прикладу цих двох велин.пх апостолів Христових виходить ясно, 

що відвічний Господь не тільки відповідає своєю Божою любов'ю на 

нашу людську обмежену любов, але що приходить до нашої душі й від 

того часу пресвята Тройця живе в ній. Живучи в ній, триєдиний Бог 

перетворює нас, приготовллючи до остаточної злун.и з Собою в Царстві 

Небеснім. Життя двох верховних апостолів є для нас одночасно дока-
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зом, чого може досягнути ласка Божа з людьми, які а нею співдіють. 

Вона може людину з ворога Божого перетворити в Його найбільшого 
поклонпика й слугу; з грішника може зробити найбільш умертвленого 

й святого чоловіка. Бо Господь це не лише Творець і Пан вселенної, 

Він є воднораз і Царем людських душ і сердець, особ~11иво ж тоді, :коли 

вони віддадуться Його проводові й сповнятимуть Його волю. Тому :коли 
ми дійсно щиро полюбимо Бога й підкоримось Його святому за:конові, 
нічого вже не стоятиме на перешкоді в осягненні святости. Нам не треба 

журитись тим, що ми грішні, що ми так часто впадаємо під напором 

спокус. Господь Бог вибирав я:краа немічних, грішних людей, бо саме 

на них найкраще й найяскравіше виявляється Його Божа всемогутність, 
яка не потребує людини, ані людського зусилля до осягнення великих 

діл. Так бо звертається Христос до св. апостола Павла, який просив, 

щоб Він відняв у нього жало, яке перешнаджав йому на дорозі до Нього: 

<<Він однак сказав мені: Досить тобі мові ласки, сила бо моя виявля

ється в безсиллі>> (2 Нор 12,9). 

ЧЕСНОТА ВІРИ Є ДО СПАСІННЯ НОНЕЧНО ПОТРІБНА 

(Четверта Неділя після Зіслання Святого Духа - Mm 7 ,5-12) 

Як ми чули, Христос Спаситель хвалить римського сотника за його 

віру в Себе, а саме, що Йому не треба аж приходити до хворих і іх осо
бисто доторкатись, бо Він може це все на віддаль зробити, тобто іх оздо

ровити. Порівнюючи себе до Христа, а підлеглих йому жовнірів до всьо

го сотвореного, він вірить, що Христос може звеліти й негайно осягне 

те, чого тільки захоче. Rоли б ми бажали знати, що це в віра й що зна

чить вірити, нам лише треба заглянути в катехизм і там знайдемо таку 

дефініцію віри: << Вірити >>, навчав катехизм, << значить принимати ~щ 

правду все те, що Господь Бог об'явив і наша Церква подає нам до ві

рування, задля авторитету Бога, який ті правди нам об'являє >>. Як у 
нашому щоденному житті ми пізнаємо багато речей за допомогою віри 

й не потребувмо до всього нашим власним досвідом і нашим розумом 

доходити, так само про багато речей, що відносяться до нашої душі й 

до життя ласки ми дізнаємось аа допомогою віри. Незважаючи ца те, 

що ми в спроможні дійти до пізнання прерізних природних правд зав

дяки нашому розумові й нашому досвідові, все-таки ми набувавмо іх, 

або сказавши, набувавмо більшість тих правд за допомогою віри. Ми 

засвоювмо собі іх довіряючи нашим батькам, учителям чи, врешті-решт 

авторам різних підручників і книжок, що розказують нам і повчають 
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нас про них. Щоб ми М()Гли прожити на землі нам потрібно знати ба

гато життєвих правд. Але тому, що наше земне життя коротке, якщо б 

ми бажали дійти до тих правд нашим власним досвідом чи розумом, то 

ми ледво чи могJІИ б утриматися при житті. Тому й не диво, що вже від 

самого початну батьки навчали своіх дітей, як пробиватись .крізь жит

тя, а піаніше закладали рівні школи, в яких багато вчителів і вчених 

людей подавали дітям і молодим людям всі ті правди, які мали б бути 

ім допоміжними в пізнішому житті. Учні ж і студенти, сприймаючи ті 

правди, до яких учені з важким трудом доходили, майже без жодного 

труду пізнають, щоб могти вигідно жити. 

Але в справах душі й у ділі спасіння, віра, чи сприймання правд 

задля авторитету Бога, є куди більш потрібне і важливе. KoJJи необ

хідну кільність правд до природного життя, ми не були б спроможні 

самі своїм розумом і досвідом здобути бев прийняття іх вірою від тих 

людей, що іх пізнали, то тим більше ми ніяким способом не дійшли б 

до пізнання правд необхідних до нашого спасіння. Найперше, ті правди 

надприродні, що торкаються духовного ЖИ'l'ТЯ нашої душі, не підпада

ють під змисли. rx нашим досвідом ми ніяк не могли б собі здобути, бо 
те все, що ми з досвіду пізнаємо, дістається до нашого розуму за до

помогою наших зовнішніх змислів. Правди ж, що відносяться до над

природного життя душі, не можна ані побачити, ані почути, ані іх до

торкнутись. Тому, якщо б Господь Бог іх нам не об'явив, ми ніколи й 

не знали б про їхнє існування. Інші знову правди, так звані містерії 

-таїнства, - тайни такі глибокі, так дуже перевищують спромоги на

шого розуму, що навіть і по об'явленні ми не можемо іх ніяк зрозуміти. 

Такими правдами є правда про Пресвяту ТройцЮ, про Боже провидін
ня й тому подібні. Отже ті об'явлені правди людина ніяк не пізнала б, 

якщо б не прийняла іх вірою в Бога, ЯІ\ЩО б не прийняла тих засобів, 

якими Бог іх об'явив, і то людям, через яких Господь об'являє нам ті 

правди. А тому, що ті правди є людині необхідні, то вона мусить іх ана

ти; якщо бажає осягнути спасіння, вона мусить у них обов'язково по

вірити. 

Найважнітими правдами, що іх людина мусить прийняти вірою, 

щоб могла спастися - це правди про Бога Творця, справедливого суд

дю й законодавця; про відношення сотворінни до його Творця, про приз

начення людини, і як вона це призначення оминула, тому що пересту

пила Божу заповідь, - первородний гріх. Крім того є ще багато інших 

правд, які охоплюють цілий комплекс правд, що відносяться до Божого 

задуму спасти людей і, незважаючи на їхні гріхи, таки довести до Себе. 

Про ці всі правди агадує Ісус Христос у своїй священичій молитві на 

Тайній Вечері, зводячи іх до двох головних. словами: <<А життя вічне 
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в том:у, щоб вони пізнали тебе, єдиного правдивого Бога й того, кого 

типослав-Ісуса Христа>> (Йо 17,3). Ті правди повчають нас про на
шого Творця- Бога, який є воднораз нашим небесним Отцем, від якого 

людина залежить не лише в своєму приході на цей світ, у своему тузем

иому житті й у кожному ділі, слові, гадці й бажанні, але також у меті 

свого існування. Бо Господь Бог, сотворивши людину, призначив іі до 

влуки з Собою, тому що хотів поділитися а нею своїм життям і своїм 

Божим, безмежним щастям. Пізнавши своє відношення да Бога-Творця, 

людина розуміє, чому вона мусить прямувати до Бога. Бо тільии в Ньому 

зможе осягнути те щастя за я:nим тужить іі ненаситне серце. В тих прав

дах людина анах.одить таиож і дорогу до свого спасіння, тобто Божі 

заповіді, в яиих Творець об'явив свою святу во.т1ю. Якщо людина хоче 

дійти до мети, до Творця, вона мусить цю BOJJЮ Божу сповняти:, збері

гаючи заповіді Божі. Так, бо иаже Христос: <<Коли хочеш увійти в жит

тя, додержуй заповідей>> (Mm 19,17). Виконувати іх- це єдина умова, 

що її Господь ставлт.:: нам, якщо бажаємо ввійти в Його Небесне Царство 
й зажити безмежно-щасливим життям у злуці з нашим Творцем - що 

є воднораз і нашою остаточною метою. 

Другий :комплекс правд, від яких залежить осягнення вічного спа

сіння зв'язаний в Ісусом Христом, що є осередком цілого Божого аа

думу спасіння. Бог Отець зіслав свого єдинородного Сина на земJІЮ, 

щоб Він спас людство. Але ті лише спасутьсл, які повірують у Нього; 

хто ж не схоче повірити, той загине. Ісус так поясняє цю правду: <<Бог 

бо так полюбив світ, що Сина сnо го Єдинородного дав, щоб 1южен, хто 

вірує в нього не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ 

Сина світ засудити, лише ним -світ спасти. Хто вірує в нього, не буде 

засуджений, хто ж не вірує, - той уже засуджений, бо не увірував в 

ім'я Єдинородного Сина Божого>> (Йо 3,16сс). Причина того є оця: Своєю 
наукою, терпіниями й жертвенною смертю на хресті Ісус ще не поста

вив нас у небі, Він лише дав нам можливість його осягнути. Без Його 
смерти доступ до неба був би нам заминений повіки, тому що ми зали

шені самим собі, не могли ніяк звільнитись від первородного гріха, від 

наших особистих гріхів, тобто не могли ніяк очистити нашу душу й аа

служити собі ласку синівства Божого - так звану ласку освячуючу. 

Крім того, обтяжені нашими гріхами, ми не :могли виконати добрих діл, 

а тим самим не могли заслужити собі небесну нагороду. Але тому, що 

Христос умер за нас, виєднав нам у свого Отця ласки, що їх уділяє нам 

у Святих Тайнах. Ми приймаючи іх, можемо найперше звільнитися від 

оков гріхів та й, очистивши від них нашу душу можемо виконувати добрі 

діла й ними заслужити собі Боже Царство. 

Але, щоб ми :могли приймати Христові тайни, Божі засоби спасін-
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нл, мусимо найперше вірvти в Того, хто нам іх заслужив, тобто в Ісуса 

Христа, небесним Отцем посланого єдинородного Сина, й стати членами 

Його організаціі на землі, тобто Церкви Христової. Тому Ісус поси
лаючи іх у світ узалежнює наше спасіння від віри в свою науну й від 

членства в Його організаціі - Церкві. Так бо звертається Він до апо
столів: << І сказав ім: Ідіть же по всьому світу й проповідуйте Єванге

лію всякому сотворінню. Хто ввірує й охриститься, той буде спасенний; 

а хто не ввірує той буде осуджений>> (Мр 16,15с). Тепер уже розумі

ємо, чому чеснота віри є такою необхідною для спасіння, що без неі ми 

Його ніяк не зможемо осягнути. Томувіруймо всіма силами в ті правди, 
що іх нам приніс зі своїм приходом Божий Син на землю. Пристаньмо 

до них цілим серцем і будьмо готовими пожертвувати все, аби тільки 

зберегти в іру, подібно як і св. апостол Павло, що так говорить про себе: 

<<Я боровся доброю борнею, біг скінчив - віру зберіг>> (2 Ти.м 4,7). 
Борімось і ми також так само проти всіх перешкод, тобто покус і грі

хів, біжімо дорогою Божих заповідей аж до кінця нашого життя, збе

рігаймо віру в Бога і Його єдинородного Сина й тоді будемо могти ра
зом з апостолом народів сказати: <<Тепер же приготований мені вінок 

справедливости, що його дасть мені того дня Господь, справедливий 

суддя>> (2 Ти.м 4,8). Бо на страшному суді почуємо від Судді - Ісуса 

Христа, оці потішаючі слова: <<Гаразд, слуго добрий і вірний! ... Увій
ди в радість Господа твого >> (Mm 25,21.23). 

ДУША 3 ГРІХОМ ВАЖКИМ, НЕНАЧЕ ОПУТАНА БІСОМ 

(П'ята Неділя після 3іслання Святого Духа - Мт 8,28-9,1) 

Rоли Ісус Христос входив у місто (ераза, зустріли Його два бісну
ваті. Випадок опанування бісом у часах перед Христом і в часі Його 
перебування на вемлі не був рідким явищем, бо Христос ще не був від

купив рід людський своєю хресною смертю й не знищив був ще сили 

пекельного царства. Тих двоє людей були під повною владою диявола 

й мусіли робити, що він ім nриказував. 3 тієї причини були вони не

безпечні не лише для себе самих, але також для людей, що мешкали 

в тій околиці. Так бо розказує про них св. Марно: << Дня.ми й ночами 
завжди перебував він по гробах, кричав і товк себе камінням>> (Мр 5,5); 
а св. євангелист Матей додає: <<зустріли Його (Ісуса) два біснуваті, що 
вийшли з гробів, але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою >> 
(Mm 8,28). Подібно як ті біснуваті, так і люди n стані гріха важкого, 
є небезпечними для себе самих і для інших людей в іх середовищі. Най-
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перше вони самі знаходяться в небезпеці, бо стан душі в гріхом важ

ним, це постійне відвернення від Бога Творця й остаточної мети кож

ного розумного сотворіння. Вони вже не є дітьми Божими, не пряму

ють уже більше до Нього, своєї мети, але стали ворогами Божими й 

прямують у протилежному Богові напрямі, тобто до диявола, якого 

невільниками вони стали сподіюючи гріх важкий. Станувши на сто

рону диявола й залишаючись у стані важкого гріха, вони самі добро

вільно виключають себе від щастя небесного й засуджують на вічну 

муку в пеклі. Подібно як тих біснуватих, що силувані бісом гонили 

по пустині й побивали себе камінням, грішників наших часів диявол 

кусить і зводить до щораз то більших гріхів, аж доки іх цілковито в 

них не замотає, так що вони вже ніяк не можуть себе з того упадку під

нести. 

Це наочно виходить, коли призадумаємось над станом людей, які 

віддалися якійсь ваді. Ось віsьмімо, наприклад, пияка, чи того, що 

приймає наркотики, чужоложника, чи вбивцю. Психіптри твердять, що 

це хворі люди й, до певної міри, вони такими є. Зачалось хворобою їх

ніх душ, внаслідок того й їхні тіла захворі.ли. Rоли якась вада вже ціл

ковито опанує людину, ій уже дуже важко визволитися з тієї лихої схиль

ности. Все - таки, ноли грішник намагається дійсно позбутися своєї 

вади та співдіє з ласкою Божою, Господь поможе йому знову поверну

тися до Себе, тобто на дорогу спасіння. Позбутися біса в часах Христа 

Господа було дуже легко, бо в Нього була сила проганяти нечистих ду

хів і причинні люди негайно ставали здоровими. Тож коли мешканці 

міста (ерази прийшли до Ісуса, побачили тих двох біснуватих уже ціл
ковито здоровими, як вони сиділи у стіп Ісуса й слухали Його навчан
ня: << Приходять вони до Ісуса й бачать біснуватого; що сидить одягне

ний при здоровому глузді - той що мав у собі леrіон, і полякались >> 

(Мр 5,15). У наших часах є вже багато важче оздоровити таких людей, 
тобто грішників. Але не тому, що може Христос уже не допомагає, або 

що в Нього вже не має сили оздоровити сучасних людей. Причина того 

є радше по боці людей, тобто грішників, це значить, дуже важко пе

реконати іх, що вони хворі й знаходяться в постійній небезпеці попасти 

в пекельну пропасть. Тому що стан іхньої душі не завжди впливає на 

стан іхнього тіла, ім здається, що ім не треба каяття й тому не завер

тають в дороги гріха, що веде до загибелі. 

Та пощо нам дивитися на інших? Погляньмо радше на себе самих. 

Чи ми бува скаржилися іншим, чи може журилися, коли ми робили 

який гріх? Очевидно, ми може й журились, але журою нашою було 

те, чи хтось нас не бачив, як ми той гріх чинили. Нам було моторошно, 

що та особа може дізнатись, яке вло ми вчинили й поRликати поліцію, 
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що може нас зловити й •онарати. Та ледве, чи журились тим, що пере

ступили Божий занон та й не боялись того, що всемогутній Творець нас 

бачив, як ми грішили й може нас багато болючіше понарати, ніж яна

-небудь людська влада. Ми вдається, повністю не усвідомляємо того, 

що воно значить вічна нара пекла і його ніноли не вгасаючий вогонь, 

та й кара, яка ніноли не устає, але тривав безупину, і то цілу вічність. 

Вже в листі до Євреїв Дух Святий звертає нам увагу, на яку велику 

небезпену ми наражувмося, ноли ображаємо безнонечний мавстат Бо

жий: << Важно в >>, нажеться в листі, << попасти в руки Бога живого І >> 
(Є вр 10,31). Важно воно бо від Божої кари вже немає відклину, немає 
жодної оборони, бо тут всемогутній Бог є суддєю й месником свого ва

кону. Важно є ще й тому, що Бог може багато дошкульніше понарати 

ніж хтонебудь, та й що вже немає визволення від Його нари. Від люд
ської кари ми тимчасово можемо янось визволитись, а то й втенти, а то 

принаймні смерть може нас від терпіння звільнити. Від кари Божої 

вже ніхто ані ніщо грішнина не ввільнить, так бо навчав нас Христос: 

<<Мирися з твоїм противнином швидко, коли ти ще в дорозі, щоб про

ТІ-ІВНИК часом не віддав тебе судді, а суддя воsьному, щоб тебе не вки

нули в темницю. Направду кажу тобі: Не вийдеш звідти, доки не запла

тиш останнього шага>> (Mm 5,25). 
Цими словами Ісус ванлина є нас, щоб ми помирилися а Богом ще 

в туаемному житті, тобто ще доки живемо. Бо як довго в нас ще є жит

тя, тан довго МІІ можемо наятись, можемо просити в Бога прощення, 

можемо вживати Його засобів спасіння - Святих Тайн; а Він милосерд
ний простить нам наші проступки. Він же сам аапевняє нас, і то під 

нлятвою: << Життm1 моїм нлянусь, - слово Господа Бога, - я не ба

жаю смерти грішнина, а.че бажаю, щоб він аавернув зі своєї грішної 

дороги й жив. Відверніться, відверніться від вашої лихої поведінии І 

Чому б вам умирати, доме Ізраїля?>> (Єае~ 33,11). Час нашої проби три
ває так довго, ян довго ми живемо. Ян довго душа аостається в нашому 

тілі. Але ноли той час проби аакінчиться, ян тільки смерть застукає 

до наших дверей, як тільки розлучить нашу душу від тіла, тоді вже 

не буде часу жалувати за гріхи, не буде вже можливості наяття. В хви

лину смерти тобто в хвилину розлуки душі від тіла наша душа неначе 

камені є й у таному стані в якому зійшла в цього світу, зостається по

nіни. Тому ноли вона розлучилась з тілом, будучи в стані ласни Божої, 

таною зостанеться й далі й одідичить у нагороду вічне щастя небесне. 

Але коли душа зійде з цього світу з важким гріхом, коли її туземна проба 

аанінчит:Ься невдачею, тоді перед нею [відкривається грізне майбутнє. 

V час страшного суду вона почує а уст Христа Господа - Страшного 

Судді тані страшні слова: << Ідіть від мене геть, пронляті, в вогонь вічний, 
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приготований дияволові й ангелам його >> (Mm 25,41). Тому маймо перед 
очима образ страшного Судді, а в ухах наших нехай лунають Його грізні 
слова, тоді будемо берегтися гріхів; а ноли ми мали нещастя Його обра
зити, тоді якнайшвидше будемо намагатись помиритися з Ним, ян довго 

ми ще в дорозі, а то після смерти буде вже за пізно. 

СВЯТА ТАЙНА СПОВІДІ - ДАР БОЖОІ ЛЮБОВИ 
й БОіКОГО МИЛОСЕРДЯ 

(Шоста Неділя піс.ТІя Зісланнл Святого Духа - Mm 9,1-8) 

Проповідуючи одного разу в домі, оточений натовпом людей, тан 

що віному не можна було протиснутись до хати, Ісус побачив перед 

собою паралітина, яного друзі його спустили нрізь розібрану стелю 

перед Спасителя. Вони: побачивши, що їм буде неможливо дістатись 

до середини нрізь двері, вилізли на нрівлю дому, розібрали П й спу

стили недужого друга в тій надії, що Христос змилосердиться над ним 

і оздоровить його. Стан того пара.ТІітина символізує стан нашої душі з 

гріхом важним. Ян нам відомо з навчання Цернви святої, наш Творець 

Господь Бог вже на початку сотворепня світу мав на гадці ділитись з 

людьми своїм Божим життям, яним Він сам живе, й безмежним щастям, 

що ним від вінів втішається. Але те життя й щастя осягнемо лише за 

тією умовою, що повернемося до Нього таними, яними ми від Нього 

вийшли, тобто в стані ласки освячуючоі, ян діти Божі. Душа в стані 

ласни освячуючої може винонувати діла заслуговуючі на небо й, таним 

чином заслужити в Бога вічне щастя. Зате душа грішника, яний вчи

нив хоч би один важний гріх, є вже мертва, непорушна, щось подібно 

ян паралітин. Ян він уже не може порушуватись, не може сам собі дати 

ради, тан що його треба обертати, годувати, возити ян немовля, тан 

само й душа грішнина сама собі ніян ради не може дати. Вона віддана 

на ласну й неласку диявола, яний: використовує іі стан тільни нате, 

щоб її чимраз то більше замотати: в гріхи й урешті цілном певно погубити. 

Душа грішнина не тільни не може винонати діл заслуговуючих 

небо, але й узагалі ніяних надприродно добрих діл не може зробити. 

Чому, спитаєте? Бо вона перестала бути дитиною Божою й стала Його 
ворогом, тому що стала по боці відвічного Божого ворога - диявола. 

Та й хоч би навіть вона в янийсь неможливий до подумапня спосіб звер

шила геройське діло, то воно не мало б значення перед Богом, бо вона 

мертва в Його очах, вона Йому немила. Стан душі в грісі важному- це 
неначе постійна смерть, а й майбутнє перед нею, неначе страшний, нош-
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марний сон, бо ті.~1ьки в~чна пекельна кара стоіть перед нею, від якої 

вона сама не може звільнитись. Ісус Христос так описує майбутнє душі 

з гріхом важким. Він, страшний Суддя, такими словами звернеться до 

всіх грішників у той грізний день страшного загального суду: << Ідіть 
від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові й його 

ангелам!>> (Mm 25,41). А описуючи страждання грішників, каже: <<І 

підуть вони на вічну кару ... >> (Mm 25,46) << А сини царства будуть вки
нені геть у теl\Іряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів>> (Mm 8,21; 
13,42.50; 22,13; Лк, 13,23). 

Ось яке майбутнє жде кожного чоловіка, що вчинив хочби один 

валtкий гріх, якщо б Господь не був змилосердився й не послав свого 

єдинородного Сина, Спасителя світу. Він то своїми стражданнями й 

хресною смертю виєднав нам чудесні ліки, які оздоровлюють зранену 

гріхом душу, а то й повертають її до життя, коли гріх важкий nозба

вив її того життя ласки - синівства Божого. Ця ласка Христова обми

ває душу від усяких гріхів, привертає ій синівство Боже й дає змогу 

далі заслуговувати собі в Бога вічну нагороду в небі, виконуючи заслу

говуючі на небесну нагороду діла. В сьогоднішній святій Євангелії по

казує нам Христос Спаситель, як легко Йому привернути душі до жит
тя, подібно як привернути паралітикові амогу порушуватися. Та заки 

Христос привернув здоров 'я безвладним членам тіла паралітика, Він 

каже до нього: << Бодрись, сину, відпускаються тобі твої гріхи>> (Mm 
9,2). Цими словами Ісус привертає життя завмерлій душі паралітика, 

що його відняли в неі гріхи важкі. Ці слова Спасителя спричинили обу

рення серед фарисеїв, бо так вони думали в своіх серцях: <<Цей чоло

вік богохулить! Хто ж бо може відпускати гріхи, нрім одного Бога? >> 
(Лк, 5,21). Так думаючи, вони дійсно мали рацію, лише вони дійшли до 
фальшивого висновку. Не хотіли бо далі слідкувати за доказами Хри

ста, тобто, що Він сам є Богом і з тієї причини має право й силу про

щати гріхи людські. Тому в своїй доброті Ісус хоче спрямувати іх на 

добру дорогу, виявляючи їхні гадни, яких також ніхто інший крім Бога 

не міг знати, й допомагаючи своїми доводами для іхнього вірного ви

сновку. Звертаючись до них, В ін наже: << Чого ви думаєте лунаве в ва

ших серцях? Що легше сказати: Відпускаються твої гріхи, - чи сна

зати: Встань і ходи!>> (Мт 9,4с). Ножний з нас знає, що обидві речі, 

тобто привернення здоров 'я безвладним членам тіла й привернення над

природного життя душі з гріхом важким, є однаково неможливим для 

звичайної людини. Але, з другого боку, той хто чудом в одну мить може 

привернути здоров'я тілу чи володіння безвладними членами, той може 

так само одним словом звільнити душу від гріхів. Чому спитаєте? Бо 

обидві ці речі довершує одна й та сама всемогутня сила несотвореної 
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Істоти, тобто Господа Бога. А тому, що Він сам є Бог, Ісус Христос, 

що звершує оздоровлення паралітика, вказує на те, що Він є правди

вий Бог, і тому має право й владу відпускати гріхи. Тому й каже: <<Та 

щоб ви внали, що Син Чо.тювічий має владу на землі відпускати гріхи>>, 

каже розслабленому: << Встань візьми твої ноші й іди до свого дому. 

Той устав і пішов до свого дому>> (Мт 9,6с). Цим своїм чудом, яке є 

ділом Божим, тому що є поза, понад чи nроти законів природи, вна

аує Христос, що Він - дійсно Бог живий, тобто творець природи, тим-то 

й не потребує в'яватися законами природи. 

Ноли ми так прислухуємось цій подіі, то подивллємо Спасителя 

радше аадля Його чудесного привернення адоров'я тілу розслабленого, 
ніж задля оживлення Його гріхом умертвленої душі. Хоч чудо воскре
сення душі є значно більше ніж чудо оздоровлення тіла. Це, адавться, є 

також причиною того факту, що ми ще й досі не доцінюємо чудес, що 

іх Христос робить у сповідальниці, коли ва посередництвом своіх слуг 

священиків привертає здоров'я, а то й життя душам людським. Ноли 

говорити в людьми, то вони дуже часто неrативно висловлюються про 

св. Тайну Сповіді, хоч вона є одним в найбільших дарів Господа Бога 

для людства. Деякі навіть духовні, тобто священики, вважають, що 

іі треба скасувати, або ваступити якоюсь вагальною сповіддю, де люди 

самі перед Богом вивнавали б гріхи та приймали б отак спільно розрі

шення від священика. Забувають вони, що Тайна Сповіді є неначе Бо

жий суд над грішником, у якому той сам себе оскаржує перед Божим 

nредставником -священиком, упокорює себе перед Богом, і задля того 

впокорення, задля щирого жалю й бажання поправи одержує від са

мого Бога прощення своіх гріхів, подібно як той покірний митар у притчі 

<<Про Митаря й Фарисея>>. Деколи доводиться почути в уст людей такі 

нерозумні слова: << Великодні свята - це дуже гарні свята, але оця шеп

танина мене а і світу гонить! >> Так виравилась одна жінка, говорячи 
про заповідь Церкви щодо обов'язку Великодної Сповіді. Нерозумна 

вона бо не знає, що бев тієї Святої Тайни, яку Ісус установив негайно 

після свого воскресіння словами << Прийміть Духа Святого! Ному відпу
стите гріхи - відпустяться ім, кому ж затримаєте, задержаться>> (Йо 
20,22с), людям було б майже неможливо доступити прощення гріхів, 

тим - то й осягнути вічне щастя в небі. 

Ми ж однак розуміємо, яким великим добром є оця Тайна Христова, 

тому повинні її дуже високо цінити. А найкраще цінитимемо її, кошІ 

будемо приступати до неі й гідно її принимати, знаючи, що вона є ана

менитим васобом у боротьбі nроти тієї страшної варави душі, проти гріха. 

А тому, що ми дуже схильні до гріхів, та й дуже часто ображуємо ними 

нашого Творця, а отже паражуємося на Його гнів, ми так само часто 
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повинні нористати з тіfіі Тайни примирення, перепрошення розгніва

ного Творця. Та й не лиш ми самі повинні з неі користати, але також 

повинні поучувати наших ближніх, ffi{a вона цінна й якими успішними 
ліками є вона проти: гріхів. Бо вона не тільки обмиває душу з усякого 

гріховного бруду, а.пе також дає ій силу боротись успішно проти понус 

і стримуватися від дальших образ Господа Бога. 

СУМЛІНИН - БОЖИЙ ПРОВІДНИИ НА ДОРОЗІ ДО НЬОГО 

(Сьома Неділя після Зіслання Святого Духа - Mm 9,27-35) 

На дорозі до Капернауму зустріли Ісуса два сліпці й ішли за Ним, 

кличучи: << Змилосердись над нами Сину Давидів!>> (Мт 9,27). Тому 
що сліпота це дуже важкий хрест, особливо сліпота від уродження, ті 

два сліпці були дійсно гідні :милосердя. Ми, що маємо здорові очі, не 

можемо навіть уявити собі того страждання, що його переносять сліпці. 

Все їхнє життя проходить у темряві, якої не розяснює навіть наймен

ший промінчин сонця. Темрява- це, за словами самого Христа Господа, 

є одною а кар пекла, що вічно мучитиме грішнІ'Інів. Так бо каже Спаси

тель: <<а сини Царства будуть вкинені у темряву кромішню, де буде 

плач і сирегіт зубів>> (Mm 8,12). Призадумаймось на одну мить над тер
піниями сліпої людини. Вона охоплена темрявою усе своє життя, і на

віть не має уявлення, що це є світло чи сонце. Вона не знав краси місяч

ної літньої ночі, ні небоаводу аасіяного безліччю мерехтливих аірок. 

Сліпа людина не може собі уявити, що це є барва та колір, що це є гра 

прерізних барв та їхніх відтінків. lй чужими є віддаль, яку розуміє 
ножний зрячий чоловік, або краса ріаних предметів, рослин, квітів чи 

авірлт, птаства чи риб. Тому що небозвід, зорі, місяць чи сонце є поза 

спромогою його сприймання, він про них навіть уявлення не може мати. 

Сліпий чоловік це дійсно нещасна істота, бо він не може пізнати 

й оцінити краси довІюлишнього світу. Йому незнані обличчя його бать
пів чи рідних, приятелів чи сусідів. Для нього люди чи предмети це лише 

сума сприймань його дотику, тобто шорстких чи гладких площин, гостро

гранних чи онруг~'Іих, теплих чи холодних; а ті не можуть віддати йому 

нраси: предметів тварин чи людей. Сліпий чоловік не може легко й без 

труду порушуватись, тому що йому невидні ті всі перешноди, які сто

ять на його дорозі; тому й не диво, що він дуже легко може спотикнув

шись на них аранити себе, а то й навіть забитись. Так то дійсно правда; 

сліпий чоловік - це нещасна істота, яка потребує помочі, піклування 

добрих людей, щоб могти жити в цьому світі. 
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3 другого ж боку, щасливими є ті люди, яких Господь обдарував 
здоровими очима, добрим амислом аору. 1м бо є доступною краса, мо
гутність і велич цього зовнішнього світу, що до певної міри відзеркалює 

безмежну красу, все :могутність Творця й обявляє людям незглибиму 

мудрість Божої Істоти, яка з нічого той оречудний світ привела до існу

вання, до життя. Господь обдарував нас зором, щоб ми могли подивляти 

діло Його Божих рук - оцей видимий всесвіт і, за його допомогою до
ходити до пізнання Творця всього, що існує, тобто до пізнання Його, 
нашого Бога й нашого небесного Отця. Але поза цим видимим, оречудним 

світом існує ще невидимий, духовий світ, а його дає нам Господь пізнати 

аа посередництвом очей нашої душі, що ним є наше сумління. Як очі 

тіла допомагають нам пізнати красу світу амислового, так і сумління 

допомагає нам пізнавати красу чеснот, добрих діл, тобто надприродний, 

духовний світ. Воно дає нам змогу бачити дорогу, яка веде до Бога, до 

нашої остаточної мети, воднораз же вказує на перешкоди, яні доводиться 

нам на тій дорозі до Бога зустрічати. Наше сумління, порівнюючи Божі 

ваповіді й нашу поведінку супроти Бога, негайно повідомляє нас, чи 

ми поводимось як повинні, чи може прогрішуємось й отак сходимо на 

манівці. Бо Господь Бог дав нам свої заповіді на те, щоб нас провадили 

упевнено й безпечно до Нього. Подібно й Церква свята, Божа заступни

ця тут, на землі, дає нам свої приписи, тобто церковні заповіді, а крім 

того Христові поради й ними також помагає нам триматися властивої 

дороги й уникати всіх стежок, які нас від Бога відводять. Щось подібно, 

як наші очі тіла вміють читати дороговкази і завдяки: їм непомильно 

прямувати до місця, яке ми собі намітили; так само й наша совість уміє 

читати ті дороговкази Божі й церковні й за їхньою допомогою дійти 

до нашої остаточної мети - до Бога. 

Так воно є, наша совість чи сумління є нашим провідником, що 

його нам Господь Творець призначив у нашій туземній мандрівці й коJш 

ми беззастережно віддамося іі проводові, ми напевно не поблудимо, 

але дійдемо до Бога й нашого вічного щастя. Крім того наша совість 

анав різні перешкоди, які столть на нашій дорозі. Вона з попереднього 

досвіду знає також, як іх уникати і як із покус робити засоби набуван

ня більших заслуг перед Господом. Перед спокусами вона звичайно осте

рігає нас, вказуючи, яким лихом для людини може стати гріх, а перед

усім гріх важкий. Повчає, що ті розкоші, які нам спокуси обіцяють, 

звичайно не сповняються, а навіть коли їх доведеться нам зазнати, то 

вони ніяк не оплачуються, бо аа них зараз же треба дуже дорого пла

тити. Найперше тому, що рівночасно з тією каплиною розкоші чи щастя, 

що його спокуса нам обіцяє, Господь зв'язує цілий ряд терпінь, тобто 

неспокою, страху, відрази й болю. Досвідчена переживаннями наша со-
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вість, пригадує нам, ск~ьки то разів спокуси нам обіцяли щастя й ні

коли до того щастя не довели. Та й замість нього ми почувались ще біль

ше нащасливими, бо не тільки не завнали вдоволення, але ще й, крім 

того, мусіли терпіти докори сумління, неспокій, обридження. Ба що 

більше, совість приводить нам на гадку те, що станеться після смерти, 

яка може до нас прийти ножноі хвилини й покликати перед Божий страш

ний суд. Представляє нам яскраво нашу безпорадність, ноли б ми так 

в гр і хами важкими явились перед нашим страшним Суддею й не мали 

нічого на нашу оборону. Пригадує страшний сором, який буде палити 

нас тоді, ноли тан в гріхами стоятимемо на посміховище світу, а вже 

що найгірше, ноли доведеться нам почути грізні слова Бога судді -
<< Ідіть від мене геть прокляті в вогонь вічний приготований дияволові 

й його ангелам>> (Мт 25,41). Яка невиснавана мука ждатиме того, хто 
попадеться в ту пекельну безодню І 

Коли тан розважимо наше сумління, той Божий дар і провіднина 

.,1Jюдини в іі туземиому житті, мусимо мимоволі подивляти Бога ва те, 

тобто ва Його дбайливість і ва постійну й всебічну опіку над нами, сво
їми сотворіннями. Знаючи яким важливим проnідником нашого життя 

є сумління, ми повинні його цінити й уважати, щоб те сумління було 

чутливим, тобто уважним, спостерічаючим усяні nідхилення від Божого 

вакону. Як ми намагаємось захоронювати очі нашого тіла перед усім, 

що могло б ім пошнодити; ян ми вживаємо рівних лінів, щоб іх оздо

ровити, та й рівнородних засобів, щоб ми могли: нраще бачити; тан само 

ми повинні дбати й про очі нашої душі, про сумління. Подібно як очі 

тіла, так і сумління підпадає рівним хворобам. Напринлад, коли лю

дина довший час грішить, тоді іі сумління перестає бути ніжним і стає 

нечутливим, і тоді воно вже не повідомляє нас про небевпени спонус. 

Важкі гріхи воно вважає легкими, а на повседневні навіть не звертає 

уваги. Тоді тана людина, введена своїм власним сумлінням, провідни

ком па дорові до Бога, блудить і сходить на манівці. Чим більше nона 

грішить, тим біJІьше віддалюється від мети й попадає в щораз гірші грі

хи. 3 ними водиорав же й сумління дедалі більше ванемагає, тан що 
перестає бути благословенням Божим, а стається радше прокляттям. 

Чому? Бо людина далі вважає своє сумління ва доброго провідника, 

а воно вже давно перестало ним бути й ніяк не визнаєтися на Божих 

дороговкавах і дедалі більше блудить. Наша людсьна природа, звихне

на первородним гріхом, схильна до злого й тому, що гріх приносить їй 

деяку розкіш, вона, очевидно сподіює його щораз то частіше. А тому, 

що широка чи лінива совість її не стримує, не звертає уваги на небез

пеки тієї грішної дороги, людина віддається гріхам. Повторюючи певні 

гріхи частіше, в ній вироблюється схильність, а тоді доводиться лю-
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дині щораз то важче завернути з дороги зла. Лиха схильність, опану

вавши людину вже не дозволю:; визволитись і треба дійсно надзвичайної 

ласки Божої й велиного зусилля людини, щоб лихої схильности позбу

тись і знову станути на дорогу праву й нею прямувати до Господа Бога. 

Що ж нам робити в такому виладну, спитаєте? Одиноне спасіння 

наше- в Христі Ісусі. Він же прийшов на цей світ, щоб нас усіх спасти, 

як це заявляє сам: <<Бо не послав Бог у світ Сина, світ засудити, але 

щоб ним світ спасти)' (Йо 3,17). Тож звернімо до Нього наші очі й наші 
серця й иличмо до Нього, подібно ян ті два капернаумські сліпці: << 3ми
лосердись над нами, Сину ДавидівІ )> (Mm 9,27); або як св. Петро, по
топаючи в розбурханому озері: <<Господи, спаси нас!)> (Mm 14,30). А 
Спаситель буде при нас негайно, подібно ян зразу ж Він наблизився 

до св. Петра й видобув його з розбурханих хвиль, і завів до корабля. 

Він приверне нам утрачений зір душі наше сумління, і воно стане знову 

провідником, на яного можна буде ионладатися безпечно. Він підведе 

нас з багна гріхів і поставить на дорогу праву, й поможе нею йти. А з 

Ним, при нашому боці, ми вже будемо цілком безпечні - ніщо й ніхто 

вже не зможе нас звести на манівці. Ніхто вже не зможе нас обманути, 

бо Він наш Бог і Спаситель Gуде нам помагати й нас вести дорогою жит

тя. Та й ми зможемо з псалмоспівцем сказати: << Навіть якби ходив я 
долиною темряви, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Жезл твій і па

лиця твоя підтримують мене)) (Ле 22,4). 

ДІЙСНА ПРИСУТНІСТЬ ІСУСА ХРИСТА В СВ. ТАЙНІ 
ЄВХАРИСТІЇ 

(Восьма Неділя після 3іслання Святого Духа - Mm 14,14-22) 

Чудесним помножемням п'яти хлібів і двох риб приготовллє Ісус 

людей до установлення Пресв. Тайни Євхаристії. Тим своїм чудом Спа

ситель вназує на те, що Він, ян Бог, може творити чуда в природі й вона 

слухає Його, бо Він - іі Творець і найвищий Пан. Зв'язон, яний існує 
між чудесним помножемням хлібів і Пресвятою Євхаристією підкреслює 

сам спосіб діяння Спасителя в обох випадках. Свята Євангелія :каже 

тане: Ісус << узяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагосло

вив і розламав ті хліби, і дав учням ... )> (Mm 14,19). Майже ідентичними 
словами вводить св. Матей установлення Пресвятої Євхаристії. Він каже: 

<< Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням нажучи: <<Беріть, 

їжте: це моє тіло )>. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав ім нажучи: 

Пийте з неі всі, бо це нров моя Нового Завіту, яна за багатьох пролива-
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ється на відпущення гр~ів >> (Mm 26,26с). Після першого благословення 
хліб почав негайно помножунатись у руках Спасителя, так що виста

чав, щоб нагодувати п'ять тисяч мужчин, крім жінон і дітей. V другому 
випадку, той хліб і вино перемінились у тіло й нров Господню. 3 того 
часу почалась нова присутність Христова на землі, тан авана Євхари

стійна. Й це Ісус мав на думці, коли казав апостодам: << Не полишу вас 
сиротами; я прийду до вас>> (Йо 14,18). Він, хоч і відійшов до свого Отця 
після воскресіння й вознесіння, все-таки знайшов спосіб, щоб аостава

тись отут з нами повсякчасно, аж до свого другого приходу, як страш

ний Суддя. Так то Христос дотримує свого слова, що його дав своїм апо

столам: <<Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віну >> (Mm 28,20). Це 
було Його наміром, а саме: зоставаться назавжди, як довго вони пере
буватимуть на вемлі. Він бо << полюбивши своіх, що були в світі, до краю 
іх полюбив>> (Йо 13,1) і власне задля тієї своєї безмежної любови до 
людсьного роду хотів з ними зоставатись тут, на землі, так довго, аж 

J\ORИ не злучиться з ними в Царстві Небеснім. 

Після освячення Ісус Христос є дійсно присутній під видами хліба 

й вина - із своїм ті~"Іом і душею й зі своєю Божою й людською приро

дою. Тому - то й перед святим причастнм священик попереджає вір

них, кажучи: <<Будьмо уважні, святе святим!>> Тим способом Церква 

свята ва допомогою своіх слуг священиків слідує за св. апостолом Пав

лом, який звертав увагу християнам своіх часів, словами: <<Тому, хто 

буде істи Х.JІіб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло 

й кров Господню. Хай отже кожний випробовує (провірює) себе самого 

й тоді їсть хліб цей і п'є цю чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи 

тіла Господнього, суд собі їсть і п'є>> (1 Rop 11 ,27с). Тож відповідаль
ний є кожний, хто приходить до << трапези Господньої >> - тобто до св. 

Причастя - прослідити свою совість, щоб у нього не було важкого грі

ху на душі. Бо душа з гріхом важким, стала домівкою злого духа; а 

там де перебуває Сатана, не може бути рівночасно й наш Спаситель Ісус 

Христос. А хто приймає Пресвяту Євхаристію з таким станом душі, 

безмежно ображує свого Творця й Спаситедя. 

Хтось однак міг би сказати: <<Я безсумнівно вірю, що коли на тай

ній вечері Ісус Христос проказав над хлібом і вином ті слова освячен

ня, дари перемінились у тіло й кров Господню, тому Що Він всемогут

ній Бог, і все що Він велить - стається. Але звідкіля ми знаємо, що 

те саме діється й під час Божественної Літурrіі, коли священик прого

лошує ці таінственні слова? Що те саме чудо стається, свідчать нам слова 

Божественного Спасителя, який по словах освячення, тобто коли пере

мінив хдіб і вино в своє тіло й кров, звертаючись до аnостолів, каже: 

<<Робіть це на мою агадну >> (Лк, 22,19). Тобто, робіть те саме, що я власне 
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перед хвилиною зробив; інакшими словами: подібно ян я, освячуйте 

хліб і вино й перемінюйте іх у моє тіло й у мою нров! Запевнення щодо 

цього висновку маємо в св. апостола Павла: << Це моє тіло, що за вас 

дається. Ця чаша Новий Завіт у моєй крові. Робіть це ножний раз, коли 

будете пити, на мій спомин. Бо кожного разу ян їсте хліб цей і п'єте цю 

чашу, звіщаєте смерть Господню, аж дони він не прийде>> (1 Нор 11, 
25с). Смерть Господню звіщається освяченням осібно х.чібn й вина, бо 

подібно як у нашому житті, ноли відділимо hpon від тіла, наступає смерть 
людини, тан само й у Божественній Літурrіі слова освячення відділю

ють тіло від нрови, і жертвують Богові Отцеві Його єдиного Сина, пере
істоченням хліба й вина n тіло й нров Христову. Божественна Літурrія 
це нічого іншого ян безкровне повторення кривавої жертви Ісуса Хри

ста на горі Голготі. Доручаючи своїм апостолам приношення Безкровної 

жертви - Літурrіі, Ісус Христос дає ім владу й СИ.J"ІУ робити це ддя спа

сіння людсЬІ:юго роду. А тому що й після смерти апостолів, люди да.лі 

живуть і далі потребують спасіння та й усіх засобів, яні це спасіння 

ім можуть запевнити; тож і наступники апостолів, священики, єпис1юпи 

й святіший отець мають право й обов'язок приносити Бог-Отцеві Без

кровну жертву-Йому на славу, а людям на спасіння. 

А тепер призадумаймось над тим, ян. нам треба поводитися в цер

кві й з яким настроєпням душі приступати до Св. Причастя? 3 дійсної 
присутности Христа Спасителя в Тайні Євхаристії виходить найперше 

той фант, що Він, тобто Син відвічного Бога-Отця, сам всемогутній Бог, 

снривається на наших престолах під видами хліба й вина. Там, на пре

столах, є завжди присутній той сам всесильний Творець, який перед 

віками одним своїм словом всемогутнім привів до існування з небуття 

усю вселенну. Там також є той сам лагідний і покірний У чи тель з На

зарету, який проходив Палестинську землю, навчав людей, творячи 

добро, оsдоров:шючи й освячуючи людей, яні повірували в Нього; той 

сам що терпів страшні муки й нарешті в :мер ганебною смертю на хресті, 

щоб нас спасти від диявола й визволити з ІШВОJІі гріха. Там також G при

сутній той сам Ісус Христос, який під кіпець світу прийде знову на цю 

землю в славі свого Отця оточений янголами й святими. Він, однак, 

уже не буде тим милосердним і JІюблячим Учителем, не буде юне тер

плячим Спасителем, який себе жертвує, але грізним Суддєю, яний при

ходить щоб одержати звіт від нас з усього нашого життя та згідно з на

шими ділами судити нас. Тоді вже не буде більше ні милосердя, ні про

бачення, а лише страшна Божа справедливість буде рішати про нашу 

долю на цілу вічність. А після цього рішення наша ДОJІЯ припечатаЄ'l'ЬСЯ 

пові.н; ніщо вже більше не зміниться, але триватиме без кінця. І щасливі 

будуть ті, яких Його Божий справедливий суд оправдає й поставить 
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по правиці. Бо вони пооують слова повні любови й .ІJас:ки: << Прийдіть 
благословенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство, приготоваме 

вам від сотворепня світу>> (Mm 25,34). А навіки нещасними будуть ті, 
що почують з уст судді оці слова: << Ідіть від мене геть, прокляті, в во

гонь вічний, приготований дияволові й його ангелам>> (Mm, 25,41). 
Гад:ка про те, що зараз отут у цернві серед нас живе наш майбутній 

Суддя, який споглядає на нас з кивота й знає про все, що діється в на

шому серці, може наповняє нас страхом, свідомих того якими грішни

ми ми є. Але з другого боку може наповняти нас і надією, що ян довго 

ми тут, на землі, все ще можемо спастися, можемо прихилити собі ми

лосердного Спасителя, коли матимемо щирий жаль у нашому серці й 

будемо готовими змінип-І спосіб нашого життя. Думаймо над тим, пощо 

ми прийшли до церкви? Чи не щоб прославити нашого Творця й пере

просити Його за всі наші гріхи й проступки? 1\рім того ця гад:ка, що 
серед нас живе всемогутній Бог і Творець, люблячий Спаситель, повин

на наповняти наші серця спокоєм, бо коли Він є з нами, нам нічого з.ІJого 

статися не може. Він так близько біля нас. Він той милосердний і любля

чий Господь, ЯRИЙ за нас віддав своє життя на хресті не дозволить, щоб 

нам щось злого при:ключилося. Він тепер, живучи серед нас, чує наші 

молитви, знає наші потреби і завжди готовий допомогти. Він не лише 

готовий, але тююж може нам допомогти, бо Він всемогутній і все, що 

тільки захоче, може зробити. Ян про те запевняє нас, кажучи:<< 'У людей 

це неможливо, та не в Бога; у Бога бо все можливо>> (Мр 10,27; Mm 
19,26; Л-,;, 18,27). 

НАШЕ ЖИТТЯ ОСНОВУЄТЬСЯ НА ВІРІ В БОГА 

(Дев'ята Неділя після Зіслання Святого Духа - ~lm 14,22-34) 

Свята Євангелія представляє нам Ісуса Христа, лк Він іде по роз

бурханих хвилях rенезаретського озера. Його учні, яких буря була 
захопила посеред озера й грози~"Іа затопленням, побачивши Його, що 
йшов по воді наче по суші, налякались, бо думали, що це привид якийсь 

або дух. Ім навіть на гадку не спало, що це міг бути їхній 'Учитель, який 
стільки чудес зробив на їхніх очах. Побачивши їхній перестрах, спри

чинений своєю появою й їхнє клопітливе положення серед тієї грізної 

бурі, Ісус намагається успокоіти: іх словами: << Бодрітесь, це я, не бій

теся! >> (Мт 14,27). А тому що вони ще ніколи чогось подібного не ба
чили й все ще сумнівались, чи то вони все бачать на яву й чи то дійсно 

Спаситель, який іде в їхньому напрямі, св. Петро домагається доказу 
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від Христа, кажучи: <<Господи, коли це ти, повели .мені підійти водою 

до тебе!>> (Mm 14,28). Йдучи назустріч його бажанню й бажаючи водно
раз запевнити своіх апостолів, що це дійсно Він сам, і таким чином їх 

успоноіти, Христос каже добродушно: <<Підійди!>> Спонунаний ааспо

коюючими словами й усмішною Спасителя, св. Петро, може навіть і 

не усвідомляючи собі того, що робить негайно вийшов із човна на воду 

й дивне диво, почав іти по воді наче по суші. Але н:оли г.11янув на буру

ни, що неначе налітали на нього й на вітер, який шарпав його одежу, 

опамятався і зрозумівши що зробив, налякався. Й у ту саму мить, :коли 
страх огорнув його, << почав потопати й :криннув: Госnоди рятуй мене І >> 
(Мт 14,30), <<Ісус же Притьмом простягнув руну, вхопив його й ска
зав до нього: Маловіре, чого ти сумнівався?>> (Мт 14,31). 

Ця подія з життя нашого Спасителя мав повчити нас, що нам ні

чого боятись, :коли ми віримо в Бога й по:кладавмо нашу надію на Його 
всемогутню поміч. Здається немає таноі людини, яка б у своєму житті 

не мала нагоди пере:конатись, що Господь Бог є б.11изько неі й у біді в 

небезпеці, готовий ій допомогти, хоч би не знать що там ій грозило. Каже 

наша послов:иця: <<Де потреба найбільша, там поміч Божа найближча!>> 

Нам лише треба мати в серці велике до вір 'я й уповання на Господа, 

а Він аа них випадгородить нам своєю допомогою. Люди:, яні пережили 

світові війни, або жовніри, що брали участь у Корейській, а останньо 

в В 'втнамсь:кій війні й зостались живими, могли б без сумніву багато 

розказати, як то не раз Господь чудесним способом рятував їх від біди 

й небезпек. Багато їхніх приятелів і товаришів по зброї вмирали на 

їхніх очах, а ім і волосина а голови не спала, хоч і були близько себе. 

То що ж спасло іх, спитаєте? Ми, що віримо в всемогутнього Бога, сна

жемо: це божа всемогутня ру:ка рятувала іх від неминучої смерти в тих 

війнах, ~і мали мільйони людських жертв. Для прпнладу с:кажу вам 

подію, що іі переназав один австрійсь:кий священин, парох малень:кого 

тирольсьного сільця в горах АJІьпах. Він розповів таку дивну пригоду, 

що йому трапилася в тому сільці. В ньому на схилі височенної гори 

жила в маленьній хатині стара жінна. Ії хатна, неначе те ластів'яче 
гніздо приліпилась до схилу гори самотня, без .їІ·юдного захисту, бо дов

:кола неі не було ані деревини. А мала вона дивний звичай, розназував 

далі парох: <<Приходила щороку до нього й давала йому на Службу 

Божу до Всемогутньої Божої Правиці >>. Дивне то було намірепня й 

тому парох собі його тан живо пригадував. Одного разу під час дуже 

сніжної зими, :казав він далі, коли лявіни, цілі сніжні гори зсуваються 

додолу, стояв він з нільнома людьми й дивився на ту хатину оточену 

а усіх боків снігами, що наче потопала в них. Аж несподівано, ні звідси 

ні звідти, побачили вони, ян іа вершка гори nочали сунути височеннІ 
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вали снігу й .ян раз на O'ItY хатину. Здавалось, що вони по рвуть іі й про

глянуть у собі, так що й сліду по ній не зостанеться. Але ось на їхнє 

здивування, ті сніжні маси: розділюються надвоє перед тією хатиною і 

з страшним грюкотом зсуваються вділ, пориваючи з собою, неначе сірни

ки, столітні дерева-ялиці й велитенське каміння, навіть не торкаючись 

хатиш'І. Щойно тоді л зрозумів, сказав парох, намірепня тієї старенької 

жінки, що молилась і давала на Божественну ЛітурІ'ію до всемогутньої 

Божої Правиці. І та правиця якраз у тій хвилині зберегла іі хатину 

й її саму від загибелі. 

Але пощо нам шукати аж так далеко, коли напевно ми самі мали 

не раз нагоду переконатися про ділння тієї всемогуrньоі Божої правиці, 

що її відчули, на собі самих або на комусь з наших рідних чи свояків. 

Може іноді здавалось нам або котромусь з наших рідних, що вже не

має жодного рятунку й доведеться загибати, але згодом усе щасливо 

закінчилося. Тому в таких важких хвилинах пам'ятаймо звертатись до 

нашого всемогутнього Господа Творця й благати Його про поміч. Нам 
треба мати сильне переконання, що Він це та єдина Істота, яка може 

нам у всякій біді допомогти. Чому? Найперше тому, що В ін всемогутній 

і може поспішитинам з допомогою, бо для Нього немає нічого неможли

вого. Лк же сам Ісус Христос каже:<< Неможливо в людей, але не в Бога, 

бо в Бога все можливо>> (Мр 10,27; Mm 19,26; л.", 18,27). Він може зро
бити все, що тільки захоче, як на це вказує псалом: << Бог наш на небі, 
все що захотів, він сотворив>> (Пс 113,3). Та Він не лише може, Він та
кож хоче нам допомогти, бо Він любить нас своєю безмежною, Божою 

любов'ю. І тому нас, як дітей своіх, запевняє словами: <<Направду кажу 

вам: Чого б ви тільки попросили в Отця, він дасть вам у моє ім'я ... Про
сіте ж- і одержите, щоб радотів ваших було вщерть>> (Йо 16,23). Або 
при іншій нагоді: <<Просіть і дасться вам, шукайте й знайдете; стукайте 

й відчинять вам. Ножний бо хто просить одержус; хто шукаG, знахо

дить; хто стукає тому відчинлють >> (Jt/m 7,7с; л", 11,9; Мр 11,24). Чи 
мігби хто ясніше й досадніше висловити готовість й охоту поспішити 

нам із допомогою, як Ісус Христос повищими словами? А якщо, не зва

жаючи на це ми ще сумніваємось у Божу готовість нам допомогти в не

щасті й біді, то гляньмо на хрест святий і на Того, хто на нього розп'я

тий! Подумаймо лише, коли небесний Отець не пожалів віддати за нас, 

для нашого спасіння, свого єдиного Сина, коли послав Його на тані 
страшні муки й ганебну смерть на хресті, то хіба зможе Він відмовити 

нам чого-небудь, коли з довір'ям і здачею на Його волю проситимемо 
Його? Так бо запевняє нас Спаситель: << І все, чого проситимете в мо
литві з вірою, одержите>> (Mm 21,22). 

Крім того, Господу Богу, ніщо не коштує, хоч би й цілий світ Він 
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хотів нам подарувати. Ми самі дуже часто відмовляємо дечого нашим 

дітям чи приятелям, тому що ми до певної міри скупі й жаліємо роз~"Іу

чатися з нашими речами чи грішним. Думаю, що навіть ми самі були б 

щедрішими, якщо б ця щедрість нам нічого не коштувала й якщо б ми 

на тому нічого не тратили. Та єдино Господь Бог є тією Істотою, яка 

хоч би й цілу вселенну комусь подарувала, нічого на тому не тратить, 

бо своєю всемогутністю може нові світи: - вселенні привести до існу

вання. Тож уже й під тим оглядом Він може все для нас зробити. Він 

єдина Істота, в якої на устах немає того слова << я не можу>> чи << це понад 
мо і сили І >> Бо ян ми вже згадували, Бог усе може, у Нього все є мож
ливе. Це є дійсна правда, що на ш.'Іяху Божого діяння немає жодної пе

решкоди; вони все зникають, коли Господь хоче що-небудь зробити 

чи що-небудь осягнути. << Що-небудь Він захотів, сотворив>>, каже 

Псалом 113,3. Тому нам треба сильно вірити в нашого небесного Отця 
й до Нього звертатись у час потреби. Не покладаймося на немічних лю

дей, бо вони не можуть, а дуже часто не хочуть нам допомогти. Покла

даймо нашу надію радше на всемогутнього Бога, нашого Творця й не

бесного Отця. Бо Він може й хоче нам допомогти, очевидно :за тією умо

вою, що ми будемо звертатися до Нього з сильною вірою в серці, так 

бо навчає нас Христос Спаситель: <<Якщо ти можеш вірити, бо все мож

ливе тому, хто вірує>> (Мр 9,22). Або при іншій нагоді: <<Про що-небудь 
проситимете в молитві з вірою, одержите>> (Mm 21,22). 

ХРИСТОС ДОКАЗУЄ СВОЄ БОЖЕСТВО АПОСТОЛАМ 

( Переображення Христове - М m 17, 1-9) 

Щоби приготувати своіх учнів до важких часів, які маJІИ прийти 

на них, та щоб оживити й зміцнити їхню віру в тих часах, коли вони 

побачать Його побитого й безсило вмираючого на хресті, Ісус постано
вив об'явити ім своє божество. Хоч і Його апостоли бачили немало чу
дес, що іх Він учинив на їхніх очах, все-таки, знаючи людську природу, 

Ісус розумів, що коли вони побачать Його знеславленого і вмираючого, 
ва будуть все й зневіряться в Нього. Що це дійсно так було б сталося, 

пізнаємо в розмови двох учнів Спасителя, які після Його смерти на хресті 
втікали з Єрусалиму в Емаус. Вони щоправда признавали, що Христос 

був великим пророном й учителем, але не хоті~тrи повірити в Його воскре
сіння, тобто не хотіли повірити, що Він не звичайна людина, але Вого

чоловік. Тому й не диво, що ім належалася догана, яку ім дав Ісус Хри

стос, коли по дорозі до Емаус пристав до них, кажучи: <<О безумні й 
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повільні серцем у вірі суJіроти всього, що були пророки сповістили. Хіба 

не треба було Христові так страждати й увійти в свою славу? >> І, по

чавши від Мойсея й від усіх пророків, він поясняв ім те, що в усьому 

Писанні відносилось до нього >> (Лк 24,25сс). 

Щоб цьому запобігти, Ісус Христос забирає з собою трьох найвірні

ших апостолів, тобто Петра, Якова й Йоана, на верх гори Тавор і там 
відкриває перед ними крайчик своєі Божої слави, переображуючись 

перед ними:. Цю подію так оппсує св. євангели:ст Матей: << І переобра

зився перед ними: обличчя його засяяло наче сонце, а одежа забілілась 

наче світло. І ось з'явилися ім Мойсей та Ілля і розмовляли з ним>> (Mm 
17 ,20с). Спаситель, який усе своє життя сириnав славу, яка належала 
Йому як Божому Синові, тепер відхилив перед трьома іі крайчик таєм
ниці, щоб сиріпити в них віру в Його Божество. Й пригадка цієї слави 
Його мала бути ім підтримкою в час найбільшого упокорення, а заразом 
мала статися піддержкою для інших апостолів, яким ті три мали про 

те розказати й цим допомогти в час проби. Об'явJrяючи ім, що Він є дій

сним Богом живим і Богом живих, Спаситель дозволяє щоб появились 

з Ним два найбільші пророки Старого Заповіту, тобто Мойсей та Ілля, 

які являються живими й розмовляють з Ним про Його майбутні муки 
й смерть. Так то Христос, приводячи зі собою тих велитнів Старого За

повіту, що вже сотні літ тому померли, вказує, що Він сам мусить бути 

всемогутнім Богом, коли ті люди живуть. В той спосіб Ісус підтвер

джує ще й іншу правду, яку оспорювали Садукеі, а саме, що є життя 

після смерти, бо те життя дарує ім Він-Бог, що є джерелом усякого жит

тя. Так бо вияснив Ісус справу лосмертного життя Садукеям: <<А щодо 

воскресення мертвих, то хіба ви не читали слова Божого, яке вам каже: 

.Н - Бог Авраама, Бог Ісаан.а й Бог Якова! Бог не мертвих, але жи

вихІ >> (Мт 22,31с). Так-то ті мужі свідкували Христові, що Він є прав
дивим Богом, самим життям, бо задля Нього й задля Його життєдай
ної сили й nони самі живуть. 

Ще й інший доказ Божества був даний здивованим апостолам. По

бачивши Спасителя прославленого, вони були такі захоплені, сповнені 

таким незвичайним щастям, що забули про все, про увесь світ довкола 

них, навіть про себе самих, про свої потреби. Одного тільки вони собі 

бажали, а саме: зоставатись у прияві Христа й втішатись тим щастям, 

яке від Нього на них спливало. А ми знаємо з навчання Церкви святої, 

що призначенням кожноі людини є повернутись назад до Творця й злу

читись з Ним. Бог бо сам призначив іі, щоб вона після своєі туземноі 

мандрівн.и повернулася до Нього й злучивтися з Ним, брала участь 

у Його Божому житті й утішалась Його безме;кним щастям. Тому-то 
й людина нінк не знаходить спокою, ні щастя тут, на землі, бо ці земні 
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"обра й туземне щастя не може задонолити її туги за безконечною добро

тою й за безмежним щастям, що ним є оглядання Бога - відвіtJНого 

добра й любов Його безконечно досконалої Істоти. Тут якраз у моменті 
переображення Господнього, людина мала нагоду зустрітись зі славою 

людської природи Христа Господа й ця слава вже наповнила іх таким 

щастям, що вони вже забули про недолю землі, про всі турботи, про 

свої зайняття, приятелів, родини й бажали вже назавжди зі Спасите

лем перебувати, щоб не втратити того щастя, якого зазнавали. Хоч це 

не було ще видіння самого Божества, але тільки прославленоі природи 

Христа, бо видіння Його Божества, бу~110 б спричинило їхню смерть з 
надміру щастя, як про те згадує Господь Бог, коли Мойсей просив по

глянути на Боже лице:<< Лиця ж мого тобі бачити не можна, бо людина 

не може бачити мене й жити>> (Вих 33,20). Те незвичайне щастя, що його 
відчували апостоли, висловлює св. Петро так: << Господи, добре нам тут 
бути! Як хочеш, поствалю тут три намети: один для тебе, один для Мой

сея й один для Іллі>> (Mm 17,4). Тим поемаком майбутнього щастя Хри
стос скріпив їхню віру, яку хоч на одну мить притьмарили Його тер
піння й смерть, але все-таки не знищили, бо апостоли, після хвилевого 

замішання зараз же прийшли до себе й, утверджені в вірі, завзято, з 

нараженням свого життя ширили правду про Божество Христа й про 

Його Божу науну. 

Після того наступив ще й третій доказ Божества Христа. Як ба

чимо, Спасите.r~ь є вичерпним у своіх доказах, не залишає нічого неска

заним чи недоказаним. Він бо хотів ті докази мат11 не лише для своіх 

апостолів, але також для всіх нас, що повірують у Нього задля іхнього 

слова. Тож, як тільки св. Петро проказав ті слова захоплення й щастя, 

<<Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула іх і з хмари стався чути 

голос:<< Це- мій Син улюблений, що Його я вподобав: його слухайте!>> 
(Mm 17 ,5). Приява ясної хмари пригадала апостолам місця св. Письма, 
де говориться про знак появи Бога Творця у ясній хмарі за дня й у ви

гляді вогню вночі й вони налякалися. Вони зрозуміли, що перебува

ють у присутності всемогутнього Бога - Ягве, який << ішов перед ними 
(ізраїльським народом) вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати іх у 

дорозі, а вночі вогненним стовпом, щоб ім присвічувати >> (Вих 13,21). 
А коли ще почулп голос Бога-Отця з тієї хмари: <<Почувши це, учні 

впали обличчям до землі й дуже налякались>> (Mm 17 ,6). Кожне бо сотво
ріння, а передусім розумне, тобто людина, буде боятися, станувши віч

на-віч перед своїм Творцем і страшним Суддєю. Тому повірмо тим до

казам Христа й, разом з апостолами й апостолом Томою, скажім Йому: 
<<Господь мій і Бог мій! >> (Йо 20,28). Така віра в Христа Господа є не
обхідна до спасіння, бо каже Христос у своій священичій молитві: <<А 
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життя вічне в тому, щоб -.юни пізнали тебе єдиного, правдивого Бога та 

й того, кого ти послав, Ісуса Христа>> (Й о 17 ,3). А тому, що до того піз
нання доходимо вірою, нам треба вірити, бо за словами Христа: -<<Хто 

ввірує в нього {Ісуса Христа) не буде засуджений, хто ж не ввірує, той 

уже засуджений, бо не увірував у ім'я Єдинородного Сина Божого>> 

(Йо 3,18). 

ЧЕСНОТА І ЩАСТЯ - ЛИХА СХИЛЬНІСТЬ І НЕІЦАСТЯ 

(Десята Неділя після Зіслання Святого Духа - Mm 17,14-23) 

Образ, що його Церква приводить нам сьогодня перед очі, є: ціл

ком протилежним дл того, що його мали ми минулої неділі, тобто в свято 

Господнього Переображення. Славний італійський мистець Рафаель на

малював образ, якого мозаїкова копія знаходиться в церкві Св. Петра 

в Римі. На ньому зобразив він переображеного Ісуса Христа в това

ристві Мойсея й Іллі. Вся постать прославленого Спасителя відбиває: 

Його силу й Божий маєстат. Захоплені обличчя Його апостолів відзер
калюють щастя й радощі, що ними вони були пройняті, споглядаючи 

на прославленого Ісуса. Вся горішня частина образа надихана спокоєм, 

радістю й якимсь неземним щастям. В долішній частині образа маляр 

представив молодого хлопчину опутаного бісом, біля нього його не

щасного батька, який старається про поміч у апостолів Христових. Лю

ди, що там під горою ждали на прихід Христа, з відразою відвертали 

свої лиця від викривленого обличчя хлопчини. Цей образ італійського 

маляр я може послужити прикладом чесноти, яка приносить зі собою 

щастя людини, що іі осягнула. Чеснотою обдарена людина буде ща

сливою навіть серед злиднів і нещасної долі. Але цей образ може бути 

також і прикладом, яке нещастя й недолю приносить зі собою .тrиха схиль

ність, яка, неначе та чорна олов'яна хмара покриває собою навіть най

менший промінчик щастя й долі. 

Останньої проповіді, з нагоди переображення Господнього ми чули 

як апостоли звертались до Ісуса з проханням, кажучи: -<<Учителю, добре 

нам тут бути! Зробімо ж три намети: тобі один, один Мойсеєві й один 

Іллі>> (Мр 9,5). Ці їхні слова, може пригадують нам прегарний сон, 
якого ми не бажали ніm\ утратити й у сні боялись, що хтось може нас 

розбудити й позбавити того чудового сонного видіння. Так само й апо

столи намагалися за всяку ціну якнайдовше зберегти в собі видіння 

прославленого Христа Господа. А щоб з'єднати ще й Спасителя, вони 

задумували навіть побудувати три намети, щоб ім було вигідно зостава-
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тись там на верху гори з ними, не думаючи навіть про вигоду для себе 

самих. Для них щастям і радощами було вже й саме видіння, яке засту

пало ім усе інше, таке потрібне для підтримання життя, як ось: харчі, 

чи житло. Вдоволення й щастя, що спливали на спостолів з видіння 

прославленого Христа унаочнює нам красу чесноти й щастя тієї лю

дини, яка іі має. Це означає, що людина, яка осягнула високий ступінь 

якоі-небудь чесноти є :задоволеною, почувається щасливою й свідомою 

того, що вона на правій дорозі до своєї мети - до Бога. 

Чеснота в першу міру в віддзеркаленням одної з незліченних доско

налостей Божих. І вже задля цього вона є гідна подиву, бо в чимсь гар

ним і гідним пожадання. Як Божі досконалості мають певне відношен

ня до нас - Божих сотворінь, так само й чесноти приносять зі собою 

добро супроти кожного, до кого вони відносяться. Ві:зьмі.l\ю під увагу 

декілька прикладів. Ось скажім, любов. Скільки то дітей користає з 

тієї жертвенної любови татері? Хто зможе зміряти цю материнську лю

бов, з якою вона піклується своїми дітьми від немовлят, протягом іх

нього дозрівання й аж доки не дійдуть до зрілости. Вона утримує іх 

при житті в їхньому дитинстві й бе:з неі діти не могли б :зберегти своє 

життя. Бо хто б іх годував і напував, хто б купав іх, огрівав і давав 

ім вигоду, потрібну для них у тому ніжному часі росту? Іхня безпека 
залежить цілковито від материнської опіки, яка :знає як іх потішити, 

успокоіти:, оздоровляти та й захороняти від усяких небезпек чи недо

стач, лкі в житті вони зустрічають. Або розгляньмо ще й іншу тану че

сноту, лк ось милосердя, і той факт, скільки то людей потребує мило

сердя інших? Скільки: то людей померло б з голоду чи холоду, зі спраги 

чи з браку пристановища, якби людське милосердя не опікувалось ними. 

Те милосердя людське побудувало багато шкіл, шпиталів, хари·rативних 

інституцій та й іх утримує для добра вбогих, немічних і хворих. Вони 

існують завдяки: добрим милосердним людям, які пожертвували свої 

гроші чи услуги для добра інших. Це в краса чесноти, яка до певної 

міри віддзеркалює Божу досконалість з якою Він дбає про нас, свої сот

воріння. 

А тепер погляньмо на нижню частину Рафаелевого образа << Пе
реображення >> на ту в .якій бісом опутаний хлопчина символізує лиху 
схильність. Його обличчя викривлене, все його тіло трясеться в кон
вульсіях, очі червоні начебто в людини, що гарячкує. Він кидається 

ніби риба вийнята з води, точить піну лк скажений собака. Вид його 

страшний і відразливий. Нещасний хлопчина в смутком і розпачем для 

батьків. Тому й батько побачивши повертаючого а таворської гори Спа

сителя, підбігає до Нього, паде на коліна й благає, навколішках про

сить: <<Якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним!>} (Мр 

167 



8,22). Ось бачите самі ЯКІіМ страпmим є гріх важкий, а передусім повто
рений частіше, що перемінюється в лиху схильність. Як чеснота ушля

хетнює й удосконалює людину, вчиняючи іі загально любленою, так 

гріх а з ним лиха схильність робить її гидкою, ненависною всім, що в 

який-небудь спосіб наближаються до неі. Така людина не лише про

тивна іншим людям, але й небезпечна, бо може й іх заразити іддю грі

ха. Незважаючи на те, що гріх важний, а передусім лиха схильність 

убивав душу грішника, позбавляючи іі Божо і ласни; він також в шкідли

вим, а то й смертельною небезпекою для його тіла. Він спрямовув лю

дину до самогубства, до знищення іі здоров'я а то й життя, воднораз 

же зводить до тієї страшної безодні пенельного вогню, що жде на нож

ного непоправного грішника. І здається, що вже немає виходу, немає 

рятунку для такої людини, подібно ян той нещасний батько ні в ного 

не міг знайти рятунку, навіть у Христових апостолів. Вони послані 

Ісусом на самостійну проповідь, оздоровляли людей, навіть і бісів про

ганяли, як про це вгадується в св. Євангелії: << Повернулись сімдесять 
два з радістю, нажучи: << Господи, навіть біси нам повинуються вадля 
імени твого>> (Лк 10,17), нічого не могли зробити в цьому випадку. 

Можливо, що й ми колись знайдемось у подібному положенні, ста

раючись помогти яномусь нещасному в його боротьбі проти лихої схиль

ности й доходячи до виСІювку, що ми безсилі й супроти неі нічого зро

бити не можемо, передусім тоді, коли вона триває уже довший час. Хоч 

як ми намагаємось пояснити йому й вказати на шкоди, що іх завдає йому 

самому, тобто його здоров'ю ота лиха схильність, хоч і вназувмо .як цим 

він засоромлює й знеславлює свою рідню, ми нічого вчинити не можемо. 

Він ніяк не хоче нас розуміти, він не любить того, що ми втручаємось 

у його справи й бажає собі, щоб ми полишили: його в спокою. В таких 

випадках поміч мусить прийти: з неба, від Господа Бога, бо єдино Він 

може змінити серце людини, тобто його зцілити й наставити на праву 

дорогу. Тому не зневірюймось ніколи й у таних безнадійних випадках, 

прибігаймо в наших молитвах до Спасителя - до того всемогутнього 

Цілителя людських душ. Пам'ятаймо завжди, що в Ньому масмо певного 

допоміжнина й завжди готового, ян у наших власних прикростях, тан 

і в потребах людей, яким бажаємо, але не можемо помогти. Тому про

сімо Його завжди, щоб нам помагав у нещастях, у біді, в потребах. А 
Він напевно допоможе, бо ж Він обіцяв нам свою поміч, нажучи: <<На

правду кажу вам про щонебудь проситимете мого Отця в ім' я мов -
одержите ... Просіть і дасться вам ... >> (Йо 16,23). Очевидно, що зверта
ючись про тану допомогу, ми мусимо бути пройняті сильною вірою, що 

Він хоче й може нам це зробити. Просьба з таким настровиням душі 

завжди мав сnій успіх, як це запевняв Ісус батьна причинного хлопчи-
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ни: << Ісус каже йому: Якщо можеш повірити, бо все можливе тому, хто 
вірує » (Мр 9,23). 

<<І ПРОСТИ НАМ НАШІ ПРОВИНИ, ЯК І МИ ПРОЩАЄМО 

НАШИМ ВИНУВАТЦЯМ>> 

(Одинадцята Неді~"Іл піс.тш Зіслання Святого Духа - Mm 18,23-35) 

В притчі, nку Христос Спасите.;Іь розназув нам сьогодні, паучув 

нас, що доконечним є прощати всі зневаги, кривди й терпіння, що іх 

нам нанесли наші вороги й неприятелі. Христова науна - це науна 

прощення, любови ближніх, а то й ворогів; навчання ЯRе вимагав ви

розуміння, милосердя й допомоги нашим ближнім у біді. Тому що ми 

всі сотваріння того самого Бога - Творця, ба що більше, тому що Він 

робить нас своїми зан.онними дітьми, виходить, що ми є собі братьми 

й сестрами в Христі. Св. Апостол Павло виразно поясняв це в своєму 

листі до Римлян, кажучи: <<Усі бо ті, що іх провадить Дух Божий -
вони сини Божі. Ви бо не прийняли духа рабства ... але прийняли дух 
усиновлення, ЯRИМ н.Jшчемо: <<Авва!>> - Отче! Сам цей Дух свідчить 

разом із нашим духом, що ми - діти Божі ... >> (Рм 8,15). Якже ми всі 
діти Божі, то ми повинні взаємно любитися, подібно як діти тієї самої 

родини любляться взаємно. Коли ж ми належимо до великої родини 

-людського роду, що іі покликав до життя Творець, а крім того підніс 

до гідности дітей Божих, ми повинні любитися взаємно й собі взаємно 

помагати. Не диво, чому Христос стільки разів нагадув це своїм учням 

і апостолам. Ба навіть цю взаємну братню любов робить своєю особлив

тою заповіддю і знаком приналежности до своіх учнів: << Нову запо
відь даю вам, щоб ви любили один одного! Ян я полюбив вас, тан і ви 

любіте один одного! 3 того пізнають усі, що ви мої учні, коли любов 
взаємну будете мати>> (Йо 13,34). 

Якже ми всі є дітьми одного й того самого Бога, брати й сестри, 

то ми повинні тією братньою любов'ю обнімати всіх, кожного члена 

велиної людської родини. 3 цього виходить, що ми не можемо нікого 

виключати з нашої любови, навіть наших найбільших ворогів. Всі бо 

ми діти того самого небесного Отця, за нас усіх однаково Спаситель 

наш Ісус Христос пролляв свою пресвяту Кров. І якраз тією взаємною 

братньою любов'ю різниться Новий Заповіт Христовий, від Старого 

Заповіту, що його встановив був Бог з Мойсеєм. В ньому вимагалось 

любити тільки ізраїльтян, членів вибраного народу, виключаючи всіх, 

що до того вибраного народу не належали: << Ви чули, що було сказано: 
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Люби ближнього свого й-ненавидь свого ворога. А я кажу вам: Любіть 

ворогів ваших і моліться аа тих, що гонять вас; таким чином станете 

синами вашого Отця, що на небі, який велить своєму сонцю сходити 

на али:х і добрих і nосилає дощ на праведних і неправедних>> (Mm 5,43сс). 
Притча про Немилосердного Слугу, що іі в сьогоднішній Євангелії 

розказав нам Ісус Христос, вказує нам, яними пероаумними й невдячни

ми сотворіннями ми є, ношІ відназуємось прощати нашим ворогам і по

чинаємо мститись на них. Без сумніву, що люди живучи на оцій аемл і 

й будучи так дуже залежними від себе дуже часто мають різні непоро

аумішш, не аго ди, а то й борню. 3 них звичайно вининають обрааи, нрив
ди, що іх вони собі взаємно завдають. Однан ті нривди й зневаги, хоча 

б не знать яні важні й серйозні вони були, не є нічим у порівнанні а об

разами й нривдами, що іх у нашому житті завдаємо нашому Творцеві 

й Богові. Вони різняться найперше маєстатом особи ображеної - тобто 

Господа Бога. Немає сумніву, що наші гріхи, .яні є образою Божого 

безмежного маєстату, й самі стають безмежними. Це означає, що вони 

знаходяться поза обсягом .людської спромоги Богові за них надолужити, 

щось на подобу того величезного боргу немилосердного слуги, який ви

носив приблизно $ 24,000.000. Подібно як той, тан само й ми ніян не 

були б у спромозі аа них надолужити, тому згідно а Божою справедли

вістю, мусіли б повін наратися в пенельному вогні. Бог Батьно однан 

є милосердний, ян у цьому аапевняє нас словами свого пророна Єзени

іла: << Моїм життям нлянуся, слово Господа Бога, я не хочу смерти гріш
нина, але хочу, щоб він відвернувся від своєї поведінии і жив. Відвер

ніться, відверніться від вашої лихо і поведінни! Чому б вам умирати, 

доме Ізраїля?>> (Єзе~Є 33,11). Задля своєї Божої любови й милосердя 
до грішного людсьного роду Він послав на землю свого єдинородного 

Сина, щоб Той терпів·, та й своїми стражданнями й хресною смертю від

нупив людство від гріхів; звільнив від диявольської неволі. А пода

рувавшн нам ті гріхи й зробивши нас анову своїми аанонними дітьми, 

Він вимагає, щоб і ми танож наслідували Його й прощали нашим во
рогам. Це не є янась надавичайна вимога до людей, яні будучи дітьми 
нашого небесного Отця, а тим самим братьми й сестрами, повинні ваа

ємно любитися і, річ самоарозуміла прощати собі взаємно нривд11 й об

рази. Що тане прощеlllія є безумовне, виходить хоч би з того, що Хри

стос не лише велить нам прощати нашим ворогам, але навіть у своїй Го

сподній Молитві включив тане прошення: <<І прости нам наші провини, 

як і ми прощаємо нашим винуватцям!>> (Mm 6,12). 3 цих слів Христа 
ясно виходить, що прощення наших гріхів залежить від нашого nро

щення тим, які прогрішилися суnроти нас. 

Тому послухаймо повеліпня нашого Спасителя, одночасно ж і Його 
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небесного Отця, а саме: прощаймо і милосердімось над тими, що нас 

обранили чи скривдили в який-небудь спосіб. Нам добре відомо, яким 

необхідним д~'1я нас є прощення наших гріхів, бо від нього належить 

наше вічне спасіння або вічна погибель. Ісус Христос амальовує нам 

досадно, що може аустріпути нас, коли ми не схочемо простити наших 

кривд нашим ворогам. Засуд вирікає цар у nритчі Спасителя, Він, авер

таючись до немлосердного с.луги, каже: << Слуго лукавий І .R nростив 

тобі ввесь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі амилосер

дитись над твоїм товаришем, ю~ я амилосердився над тобою? І роагні

вавшись його пан, передав його катам, аж пони йому не поверне всього 

боргу. Оттак і мій Отець Небесний буде чинити вам, .яюцо кожний з 

вас не прощатпме братові своєму а серця свого>> (Mm 18,32сс). Так воно 
й буде: Господь не матиме для нас милосердя, коли ми не будемо ми

лосердитись над нашими ворогами. Допустившися гріха, ми стали во

рогами Господа Бога, а.ле Він все-таки милосердиться над нами своїми 

ворогами; тож справедливо було б, щоб і ми: наслідували нашого Творця 

й небесного Отця ми:а:осердившись над нашими противниками. 

Під кінець тієї притчі Спаситель ще раз nідкреслює ту nравду, що 

ми мусимо милосердитися над нашими бJшжн іми, а то й ворогами, якщо 

хочемо осягнути милосердя від Бога. Без обиняків наявллє Він: <<Отак 

і мій Отець небесний буде чинити вам, якщо кожний а вас не прощатиме 

братові своєму а серця свого>> (JJlm 18,35). Це означає, що заnроторить 
в тюрму, nодібно як той nан вкинув немилосердного слугу, аж nоки 

той не nоверне йому всього боргу. Очевидно, тому що наш борг nеред 

Богом беамірний, тож як туди попадемось, не будемо могти сподіва

тись ні полегші, ні авільнення від неі повіки. Христос домагається ціл

ковитого й повного прощення прикростей і кривд; нам треба стерти іх 

іа нашої пам'яті, викинути цілковито, подібно як і небесний Отець про

щає й цілковито набуває на наші провини. Нам також треба не тільни 

словами простити, але й на ділі це прощення виявляти, тобто добро тво

рити нашим ворогам. Щодо того нам треба йти за вказівками св. апо

стола Павла: << Ноли: можливо, оскільки це від вас належить, жийте 

а усіма людьми в мирі. Самих себе не відомщайте, а дайте місце Божому 

гніву, написано бо: Мені належить помста, я відомщу - говорить Го

сnодь. Але коли твій ворог голодує, нагодуй його; коли має спрагу, 

напій його, бо, роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпа

лене вугілля. Не доаволь, щоб ало тебе перемогло, але перемагай ало 

- добром>> (Р.м, 12,18-21), тобто не старайся помстити свою кривду на 
ворогові, віддай це справед.ливості Божій. А Господь краще аа тебе відом

стить. Чим більше ворог нас ненавидить чи кривдить, а ми намїсть того 

відnлачуємо йому добром, доканувмо Богові, що не аа нами вина, але 
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радше в нашого ворога.• Й ворог скривдивши нас, несправедливо, на
КJІИІ<ує на себе важку Божу кару. Якою важкою буде відплата Божа 

аа кривду говорить лист до Євреїв: << Знаємо того, хто мовив: До мене 
належить відплата, н відплачу!>> І ще: <<Господь судитиме свій народ. 

Страшно впасти в руки Бога живого!>> (Євр 10,30с). 

ПРЕЧИСТА ДІВА МАРІЯ- ВИБРАНИЙ ПОСУД БОЖИЙ 
МАТИ БОЖА 

(Внебоваяття Пречистої Діви Марії - Лк, 10,38-42; 11,27с) 

Свято Внебованттн Пресвятої Богородиці звертає нам увагу на ту 

правду віри, яка повчає, що непорочне тіло :м:атері Божої, аахоронене 

від усякого зіпсуття, небесний Отець взяв у небо. Як задля свого Сина 

- Вогочоловіка Пречиста Діва була аахоронена від усякої навіть най

меншої плями гріховної, так тепер Він аахоронює іі тіло від будь-якого 

зіпсуття. Існує загальний закон, що тіло кожної людини мусить обер

нутися в порох, ЯІ~ Господня кара аа первородпий гріх Адама: <<В поті 

чола твого істимеш хліб твій, доки не вернешен в землю, що а неі тебе 

ванто; бо ти порох і в порох повернешен >> (Бут 3,19). Смерть людини 
й знищення іі тіла є видимим анаком покарання аа первородпий гріх, 

як це заповідав Господь нашому прародичеві в раю: <<З усякого дерева 

в саду їстимеш, а дерева ж пізнання добра й зла не їстимеш, бо того са

мого дня, коли з нього скоштуєш, напевно помреш>> (Бут 2,16с). Абсо

.ТJютно правдамовний Бог додержав свою страшну погрозу, бо пересту

пивши заповідь Божу чоловік підпав під Його Божий прок~ТІін, тобто 
з гріхом зійшла на людський рід смерть а усіма іі стражданнями, неспо

коєм і знищенням. Св. апостол Павло звітує про те, кажучи: <<Тим то 

як через одного чоловіка ввійшов у світ гріх, і а гріхом смерть, і таким 

чин.ом смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили ... >> (Рм 5,12). 
Однак ця страшна нара не була в первісних задумах Божих. Згідно з 

Божим задумом, людина мала жити щасливо в тому саді розкоші, в раю 

певюtй час, а після цього без страху й без болю, неначе в сні мала пе

реставитись із цього світу на другий, де вже ждало іі безмежне, ніколи 

непроминаюче щастя в злуці а Богом. 

Господь Бог бажав зберегти своє улюблене сотворіння, людину, 

ві~ усякого болю, нещастя й терпіння й тому поселив його в раю, де 

всього бу.ло подостатком. Там вона мала вдосталь усього, що тільки 

було для неї самої й для її потомства потрібне. Але людина в своїй глу

поті сама поабавиJІа себе того щастя. Замість слухати Божого веління, 
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підкоритись Його заповІДІ, вона радше пішла за підшептом свого від
вічного ворога диявола й згрішила. За те, що вона відвернулась від 

свого Творця й пішла служити дияволові, спала на неі справедлива 

:кара. 3 цього виходить, що ті всі терпіння й нещастя земні, які нас у 
цьому житті переслідують, є наслідном первородного гріха. Тому та 

людина, яна жодного гріху не допустилась, тобто Пречиста Діва Ма

рія, слушно повинна бутп від НІІХ усіх звільнена. Пречиста за свого 

життя зазнала багато терпінь й yмepJta, щоб уподібнитись до свого Бо

жого Сина; знищення після смерти оминуJю її, подібно ян оминуло й 

людську природу Ісуса Христа. Й вона уподібнилась своєму Синові 
в смерті, так само вподібнилась Йому в тому, що збереглась від зіпсуття. 

Призадумаймося трохи над життям П речистої Діви. Вона, ян уже 

згадано була захаронена від первородного гріха задлл заслуг свого 

Сина Бо го-Чоло в іна Ісуса Христа. Такої захорони вимагала її гідність 

ян Бого-1\Іатері; бож ніяк не годилось, щоб мати Божого Сина коли

небудь була під властю відвічного Божого ворога - диявола. Годи

лось дальше, щоб Та, яка привела на світ Спасителя й Сама найперше 

була захаронена від усякої гріховності. Тому-то й не диво, що Божий 

Син зберіг свою Пречисту Матір від будь-яиоі плями гріховної, таR 

що на Неі ніколи не лягла ніяка тінь гріха. Він, що своєю всемогут

ньою силою переміг Сатану й Своєю смертю потоптав смерть, не допу

стив до того, щоб навіть на одну мить влада ннязя тьми впала на Його 
Божу Матір. Вона стала тим непорочним посудом, яний привів на світ 

джерело життя, початок і причину всякого життя, тож над І і душею 
не могла ніколи царювати смерть і іі володар - Сатана. Будучи отак 

захароненою від первородного гріха, все від свого зачаття непорочна, 

Вона є тією першою жінкою, яка стерла голову Сатані, не лише тим, 

що приве.тrа на світ його Переможця, але також і тим, що Сама ніколи 

не була під його владою. Єдина серед усіх людей вийнята з-під влади 

того, який держав у своїй неволі ввесь людський рід. Про Неі то гово

рить Господь у першій книзі св. Письма, тобто в :Книзі Буття: <<Я по

кладу ворожнечу між тобою (Сатаною) й жінкою (Богоматір'ю) і між 

твоїм потомством та й потомством іі. Воно розчавить тобі голову (Хри

стос Господь), а ти будеш каматися вп'яст:ися йому в п'яту>> (Бут 3,15). 
Не будучп ніко.тrи під владою гріха, Пречиста тим самим не могла 

піДІІадати жодним наслідкам первородного гріха, тобто не могла бути 

покарана аа нього, бож це суперечило б Божій абсолютній справедли

вості. Вона, однак терпіла і навіть вмерла, не тому ніби повинна бу.тш 

вмерти, але тому, що хотіла добровільно нас.чідувати Свого Божого Сина, 

тобто дослівно йти за Ним, як Він це вимагає від ножного, хто хоче стати 

Його учнем: << Коли хтось хоче йти аа мною, нехай зречеться себе са-
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мого, віuьме хрест свій і.йде за мною>> (Mm 16,24; Мр 8,34). А така хре
сна дорога була призначена Ісусові Його небесним Отцем, хоч і добро
вільно Він іі прийнявся: Про це повчає сам Спаситель Своіх учнів, лкі 

втіІtали в Єрусалиму в Емаус: << О безумні й повільні серцем у вірі су
нроти: всього, що пророни сповістиJІИ І Хіба не треба бу~"Іо Христові так 

страждати й увійти в свою славу?>> (Лк, 24,25с). Про добровільне прий

няття мук і смерти хресної говорить Спасите.1ь і на іншому місці: << За. 
те Отець мій мене й любить, бо я кладу моє життя, щоб його знову взяти. 

Ніхто його в мене не забирає, бо я сам НJІаду його від себе. Владу бо 

маю його покласти й владу маю його назад забрати; від Отця мого прий

няв я цю заповідь>> (Йо 10,17с). Тож хоч і терпіла Пречиста Діва й умер
ла, Вона робила це все, щоб уподібнитись до Свого Сина. Все-таки смерть 

Ії була спокійна, без страху й без болю, що іх зазнають люди вмираючи. 
Бо ті болі й страх - це наслідки й кара за первородпий гріх, що під 

його владою ми всі були, за виїмном Богоматері - одинокої вийнятої 

з під нього. Вона неначе в милому сні відійшла з туаемного життя і, 

ян деякі з великою імовірністю приймають Ії Божий Син прийшов до 
Неі в часі смерти, щоб узяти Ії непорочну душу до Свого Царства, по
дібно лк кілька днів пізніше забрав тутди й І і пречисте тіло. Тому-то 
й Церква Христова не називає переставлення Богоматері й цього світу 

смертю, але Успінням Пресвятої Богородиці. 

Так-то не лише розлука Ії душі з тілом була повна щастя й радості, 
але й Ії тіло не зазнало зіпсуття, як тіла всіх інших людей. Та й під цим 
оглядом Пречиста наслідувала свого Сина, якого тіло також не зазнало 

зіпсуття, бо воскресло третього дня, як це прорін був пророк Давид: 

<<Але Бог його воскресив, порвавши пута смерти, бо неможливо було, 

щоб вона держала його в своїй владі. Бо Давпд про нього казав ... Бо 
ти не зоставиш душі моєї в аді і не даси твоєму святому бачити зітлін

ня>> (Діян 2,24с.27). Згідно з навчанням Церкви святої, тіло Богоро

диці було взяте до неба, де воно з.пучившись з Ії душею й так Богомати 
злучилась із Своїм Божим Сином. Зараз вона володіє n небі, .як Мати 

Божа, Цариця небес і Мати всіх нас людей. Вона тепер сидить там у 

небі побіч Свого Сина й заступається за нас Ії грішних земних дітей. 
Тому величаймо Ії сьогодні, в день Ії Успіння й Небовалття, в час Ії 
прослави й нагороди за туземне життя повне хрестів, педостатків і тер

піння. Вона бо-Мати наша, тому, що Ії Син-Христос Спаситель ще пе
ред своєю смертю дав нам за Матір, коли з хреста звернувся до Неі сло

вами, вназуючи на св. апостола Йоана: << Жішю, це твій синІ>> опісля 
ж до свого улюбленого учня, кажучи: <<Це мати твоя>> (Йо 19,26с). 

Тож пам'ятаймо, хто наша Мати та прибігаймо до Неі головно в 

часі недолі, терпіння, в часі небезпеки й біди. Вона може нам помогти, 
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бо будучи Матір'ю всесильного Божого Сина може випросити в Нього 

все, передусім те, що відноситься до спасіння наших душ. Ось як ви

словлюється про Неі один зі святих: <<Ще ніRоли не чувано, щоб Вона 

полишила когось без помочі, коли він до Неі прибігає з довір'ям і на

дією >>. Ба навіть і наша пісня висловлює також ту саму правду: << Ще 
не чувано ніколи, щоб Вона не помогла. Чи в нещастю чи недолі, цього 

земного життя!>> Очевидно, ми мусимо дещо з нашого боку робити, щоб 

запевнити со б і І і могутню допомогу, а саме, нам треба любити І і Божо
го Сина. Але любов'ю правдивою, якої Він від нас вимагає, коли каже: 

«Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете>> (Йо 14,15). Бо: 
<<Той, у кого :мої заповіді й хто їх береже, той мене любить>> (Йо 14,21). 
Як із власного досвіду знаємо, немає такої матері, що не буJІа би вдячна 

тому, хто любить іі дитину та іі хвалить. Так само й наша небесна Нень

ка любитиме нас і помагатиме нам, коли ми таною дійсн;ою, правдивою 

любов'ю любитимемо Ії Сина. 

БАГАТСТВО- ВЕЛИКА ПЕРЕШКОДА В ОСЯГНЕННІ 

ЦАРСТВА БОЖОГО 

(Дванадцята Неділя після Зіслання Святого Духа Mm 19,16-26) 

Після одної з наук Христа Спасителя приступив до Нього юнаR з 

незвичайно цікавим для молодої людини питанням, а саме: <<Що доброго 

маю чинити, щоб мати життя вічне?>> (Jrfm 19,16). Незвичайне питання 
тому, що молоді люди звичайно й не думають про такі речі. Ім у голові 
радше те, як жити щасливо на землі, як зазнати що найбільше розкоші 

земного життя й земного щастя. Той юню~ мав імовірно добрих бать

ків, що вже Ш\Іалну наставJІяли його на добру дорогу, тобто на таку, 

яка веде до Бога й до злуки з Ним, а тим самим до безмежного щастя; 

бо злJRа з Богом це - щастя кожного розумного сотворіння. Відпо

відь Спасителя на це питання проста, така сама, яку Він давав своїм 

апостолам і слухачам: << Коли хочеш увійти в життя додержуй запові
дей!>> (Mm 19,17). Заповіді Божі - це нічого іншого як дороговкази 

на нашому шляху до Бога, вони бо навчають нас, як треба вести бого

боязливе життя, або інакшими словами: як сповняти волю Небесного 

Отця, до якого ми ціле наше туземне життя прямуємо, аж доки не осягне

мо Його після смерти. Тому, щоб улегшити нам цю дорогу й допомогти 
легко до Себе дійти Бог - Батько дав нам ці дороговкази - Божі За

повіді. Перші три з них нормують наше відношення до Нього самого, 

тобто до нашого Творця й остаточної мети. Дальших сім нормують від-
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часу, коли ми самі появwмося перед Божим Суддєю. Але й тут для нас 

на вемлі вони будуть корисними. Як уже було скавано, добра вемні, 

та й подібно також і добра на небі, мабуть ту прикмету, що вони притя

гають нас до себе. Наше серце, маючи щось свого цілком природно, тяго

тить до того свого скарбу, ним ваймається й ним любується. Отже, коли 

наш снарб буде не тут, на вемлі, але навпаки, в небі, до нього тяготі

тиме й рватиметься наше серце. Тому й не диво, що Спаситель каже: 

<< Бо де твій скарб, там: буде й твоє серце>> (Mm 6,21). Це бев сумніву 
свята правда. Бо як серце багача васліплене тувемними добрами, тан 

дуже, що пованимий світу не бачить, так само й серце людини, яка нав

бирала собі сн.арб у небі, не буде поза ним бажати собі нічого іншого. 

Rоли ж вона вже тут, ва життя, підноситиметься до неба й не дбатиме 

про вемлю та про іі проминаючі добра, тоді вона до того неба і свого 

скарбу дійде після смерти. 

ПОТРЕБА ВИНОНУВАННЯ ДІЛ МИЛОСЕРДЯ ЩОДО 

ДУШІ й ЩОДО ТІЛА 

(Дванадцята Неділя після 3іслання Святого Духа - Mm 19,16-26) 

В ровмові в багатим юнаком Ісус Христос підкреслює велику вагу 

діл милосердя, лк щодо тіла, так і щодо душі наших ближніх. Вони 

помагають тим .11юдям, що мають вемні маєтки в осягненні іхньої мети, 

тобто Небесного Царства. Як виходить ів Спасителевого опису страш

ного суду, ті діла милосердя будуть мати вирішальне аначення в осягнен

ні вічного щастя, яке сповняє кожну людину бевмежним спокоєм і ра

дощами, будучи видінням відвічної, безмежно досконалої Божої Істоти. 

На питання юнака-багача: <<Учителю! Що доброго мені чинити, щоб 

мати життя вічне?>> (Mm 19,16), Христос відповідає просто: <<Якщо 

ти хочеш увійти в життя, додержуй ваповідей >> (Mm 19,18). Але<< Якщо 
хочеш бути досконалим>>, каже дальше до нього Ісус, <<йди продай що 

маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі; потім приходь і йди слі

дом за мною>> (Мт 19,21). Може дивно нам буде, чи це добра ота по
рада, яку Спаситель дав тому юнанові? Гадаю, що це найкраща пора

да, бо її дала йому Божа Мудрість, Син відвічного Бога Отця. Так-то 

говорить про Ісуса Христа св. апостол Павло: << Ми проповідуємо Христа 
розп' ятого: ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, але д~'ІЯ тих, що по

кликані- чи юдеїв, чи греків -Христа, Божу силу й Божу мудрість>> 

(1 Rop 1,23с). Але ровважмо над тим, щоб ми могди переконатись самі 

у правдивості слів Христових. 
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Порада Христова позбутися майна з тією метою, щоб роздавши 

його між бідних і потребуючих чинити діла милосердя щодо тіла ближ

ніх, помагає людині звільнитись від тих земних дібр. Разом з ними лю

дина звільнюється також і від тієї маrічноі сили, що маєтки мають над 

людьми, й стає вільною, щоби старатись про найважливішу річ, а саме 

про спасіння нашої безсмертної душі. Спаситель радить юнакові позбу

тися того вантажу - у пайлегший і найкорисніший спосіб, тобто про

давши іх, роздати гроші бідним; бо це не забирає багато часу й здій

снюється без великого труду. 3агально знаною є аксіома, що лихої схиль

ності найкраще й найлегше позбутися, коли її цітювито заперестанемо, 

ніж коли намагаємось позбутись ії постепенно й поволи. 3 тією прав
дою годяться також ті всі, що набули звичку курення, чи пИянства. 

Вони признають самі, що запереставши курити чи пити є багато легше, 

ніж курити й пити в міру -- помірковано; подібно й схиJІьність збирати 

й накопичувати майно чи гроші. В людини є те укрите бажання - схиль

ність побільшувати майно чи гроші, незважаючи на те, що ми самі зда

ємо coGi справу, що цього майна не зможемо зужити протягом нашого 
корот1шго життя. Та й не диво, чому в людини є така схильність, бо 

в нашому сномплікованому світі майно так дуже пов'язане в різними 

політично-економічними справами, що багач мусить його побільшувати, 

інакше збанкротував би. Здається Бінr Кросбі, сдавнозвісний співак, 

кінозірка й мільйонер, на запитання, чому він будучи вже мільйонером 

все ще працює, мав відповісти: << Я мушу працювати, щоб не збанкроту
вати! >> Отже, як бачите, немає багачеві нористи в того, що грошовитий, 

якщо він такий зайнятий іх побільшуванням з доконечности, що на

віть не має часу іх уживати. Він мусить цілий час важко працювати, 

завжди в страху, що може все стратити, коли що-небудь зміниться в 

економії. Будучи так зайнятим земними справами, багач не має часу зай

нятися куди важливішими справами, тобто справами своєї душі; ба що 

більше він навіть і не думає про неі. В нього немає часу йти до церкви, 

прочитати: дещо про надприродні справи, послухати проповіді чи рено

лекцій. В нього :завжди на гадці, як побільшити майно, чи як :захоро

нити себе перед його втратою. Так ото він марнує свій час на пусті речі 

та й не має :змоги ні часу приготовитись до життя після смерти. 

Якже людина позбулась свого маєтку й тієї сили, яку він має над 

нею, вона може відвернути свою увагу від земних справ і :звернути іі 

на речі духові, тобто на ті, що прийдуть після туземиого життя. Наш 

Спаситель не раз остерігає своіх слухачів, кажучи: <<Яка користь лю

дині, як цілий світ здобуде, а занапастить власну душу? Або що може 

людина дати взамін за свою душу? (Mm 16,26). Глибока правда кри
ється в цих словах Христових. Бо хто запевнить людину, що вона буде 
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ношення між людьми, тоото навчають ян нам треба жити і взаємно собі 

допомагати в нашому земному житті. Христос запевняє нас, що ноли 

будемо іх додержувати увійдемо в життя, тобто осягнемо вічне щастя. 

Та на тій дорові до Бога зустрічаємо багато перешнод, а одною в 

найбіJl:ЬШ небезпечних є багатство. Яни:ми дійсно небезпечними є маєтни 

й вемні добра, виходить зі слів Ісуса Христа: << Як тяжко тим, що ма

ють багатства, увійти в Царство Боже! Легше верб..:1юдові пройти нрівь 

вушно в голці, ніж багатому ввійти в Царство Боже>> (Лк 18,24с). Спита

єте може, чому багатства є таними небезпечними для людей на їхній до

розі до небесної вітчини? Найперша небезпека - це надмірна любов 

і надмірне прив 'лваннл людини до іі власнос1·і, до матерілльного добра. 

Вона тан зайнята ними, так дуже ними втішається й любується, що ва

буває про те·, що пов а тувемним життям існує ще й інше: павагробове 

життя. Те майбутнє життя не проминає тан швидно, як оце вемне, але 

триватиме повіки. Ось багатий чоловік тан зайнятий своїми добрами, 

що не має часу й думати про щось інше як про них. 3 власного досвіду 
внаємо, що в нас є схильність старатися побільшити те, що вже маємо, 

і то чим більше того земного добра маємо, тим fіільше стараємось його 

збільшити. Тому й не диво, що багатий чоловін невпинно вайлятий по

більшуванням свого майна й ніколи не має його досить. Він споглядає 

довкола себе й зауважує тільки тих людей, що мають більше ніж він, 

тому силкується іх дігнати: а тоді, дігнавши, перегнати. Все-таки не 

може споча1·и, бо вавжди внайде когось, хто має більше від нього, і по

гоня наново починається. Очевидно, зайнятий таними, йому особливо 

любими перегонами, він не має ніяк часу й думати про щось інше, а пе

редусім про те, що йому треба буде левабаром все своє добро полишити 

й полвитись перед справедливим Суддєю на страшному Божому суді. 

Не думає він нещасний про ті речі, тому що вони не мають нічого спіль

ного в майном чи в його побільшенням. 

До тієї жажди побільшування майна в безконечність приходить ще 

й друга, а саме: захоронювати вже надбане майно, тобто не тільни не 

розтрачувати його й не дозволити іншим, скажім членам, родини, його 

вживати, але також захоронювати його перед злодіями й грабіжниками. 

3 огляду на це, він не тільки що не ділиться своїм майном з ближніми, 
але навіть зі своїми найближчими, тобто рідними. Ба що більше, на

віть він сам не вживає його, бо жалує з того огляду, що воно вменшу

ється, ноли його вживати. Відмовллючись ділитися надміром свого ма

єтку з тими, що в злиднях, в потребі, багач прогрішується проти чесноти 

любови чи: милосердя. Тому він не виконує діл милосердя щодо тіла 

чи щодо душі ближнього, а вони єдино зможуть його оборонити перед 

престолом страшного Судді й відчинити: перед ним брами: до Небесного 
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Царства. Послухайте, як то буде судити Суддя-Христос на страшному 

суді й на що Він буде ввертати увагу при своєму судейському рішенні. 

Такими то словами звернеться Він до всіх тих, що не чинили діл ми

лосердя супроти своіх ближніх: <<Тоді скаже й тим, що ліворуч: Ідіть 

геть від мене, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові і його 

ангелам; бо я голодував, і ви не дали мені істи; мав спрагу, і ви мене 

напоїли; був подорожнім, і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене не 

одягнули; недужим, і в тюрмі і ви не навідались до мене>> (Mm 25,41сс). 
Якже вони, здивовані Його словами, спитають Христа-Суддю, коли вони 
відмовили Йому тих усіх послуг, <<Він відповість ім: Направду :кажу 
вам: Те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені та

кож ви не зробили>> (Mm 25,45). 
3 цих слів страшного Судді виходить, що ми зобов'язані служити 

чи помагати нашим ближнім, коли вони в потребі, в біді. Вони, як ми 

бачимо зі слів Христа-Судді, рішають про долушення до Царства Не

бесного, або про виключення з нього. Очевидно~ що багата людина, яка 

не вірить у те, що треба ділитися своїм майном з іншими, вже тим са

мим виключає себе з Божого спадкоємства. Й тому не диво, що Спаси
тель так гірко, а заразом з таким боJІем висловлюється про багатства 

й про багачів, хоч і для них було б легко осягнути щастя небесне. Ма

ючи багатства, вони могли б його купувати собі в Бога. Так бо радить 

ім Ісус Христос: << І я :кажу вам: Придбайте собі друзів мююною непра

вою, щоб коли іі не стане, прийняли вас у намети вічні>> (Лк, 16,9). Тобто 
радить багачам, щоб вони вживали іхнього туземиого майна, ділячись 

ним з тими, що не мають, щоб таким чином робили собі Бога приятелем, 

наслідуючи Його в милосерді й добровичливості супроти Його сотво
рінь, людей. Бо коли після смерти в них уже маєтку не буде, з тієї при

чини, що він не піде в ними на той світ, але зостанеться тут на землі, 

тоді Господь Бог, будучи їхнім приятелем, прийме іх до свого Небесного 

Царства. 

Але ще один хосен маємо з такого вживання земного майна. Розда

ючи його бідним, тобто ломагаючи ім у потребі, в біді, ми чинимо діла 

милосердя, діла, які васлуговують царство небесне. А тих діл ніхто в 

нас не відніме й ніхто не знищить. Отже не треба буде нам журитись, 

.як берегти й захоронювати наше майно, бо воно буде заховане в небі. 

Так бо повчає нас Христос: << Не збирайте собі скарбів на землі, де міль 
і хробацтво нівечить, де злодіі підкопуються й крадуть. Збирайте собі 

скарби на небі, де ні міль ні хробацтво не нівечить і де злодіі не підко

пуються й не викрадають>> (Mm 6,19с). Ті скарби добрих діл на небі 
ми ніяк не можемо втратити, бо вони будуть мати на собі знак наших 

добрих діл заслуговуючих небо. Там вони ждатимуть на нас аж до того 
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довго жити на землі й в'Dішатись тими усіма добрами, яні собі наскла

дала, працюючи та.н важко, іноді з кривдою для інших людей? Rоли 

людина помре й залишить цей світ, тоді вона не sможе купити собі щастя 

небесного, хоч би й цілий всесвіт був іі власністю. Там, перед справед

ливим Божим судівським престолом оці земні маєтки, гроші, влада чи 

сила не мають жодної вартости. Одне, що багатому грішникові могло б 

помогти -це добрі діла, правильний ужиток його маєтку, щоб помогти 

ближнім, що в потребі - в біді. Тому багач, залюблений у своіх ба

гатствах, звичайно не осягає щастя вічного, як про це свідчить сама 

Божа мудрість- Христос:<< Направду кажу вам: Трудно багатому ввій

ти в Царство Небесне. Іще кажу вам: Легше вербJІюдові пройти череs 

вушко в голці, ніж багатому ввійти в Царство Боже>> (Mm 19,23с). 
Хтось однак може подумати собі: <<Якщо я сам не буду дбати про 

майно, тоді хто подбає про прожиток для моєї родини? Аджеж кожна 

людина повинна подбати про те, що є ій доконечним для життя та й для 

життя тих, що від неі sалежать >>. Це правда, що кожний з нас повинен 
дбати про земні речі також, та людина не повиІПІа забувати про те, що 

вони не є найважливішими та що Господь не сотворив іі на те, щоб вона 

збивала маєтки, чи в безконечність іх побільшувала, але на те, щоб вона 

живучи згідно з заповіддями спасла свою душу. 3 тієї причини навчає 

нас Ісус не дуже журитись тим, що не маємо достатнів та живемо в біді 

чи нужді. << Не турбуйтесь вашим життям >>, наже Христос, <<що вам 

істи та що пити; ні тілом вашим у що одягнутись. Хіба життя не більш 

- їжі, а тіло - не більш одежі? Отож не турбуйтесь нажучи: Що бу

демо істи, що пити й у що зодягнемось ? Про те все поби:ваються погани. 
Отець же ваш небесний знає, що вам усе це потрібне. Шунайте перше 

Царство Боже та його справедливість, а все проче вам додасться>> (Mm 
6,25.32с). 3 того виходить, що коли Господь Бог подбав про щось ба
гато важливіше, тобто про наше життя, без сумніву подбає і про харчі 

потрібні для підтримання нашого життя. Rоли Він дав нам таку цінну 

річ, яною є людське тіло, тоді без сумніву подбає й про менше важливу 

справу, тобто про одежу, накрити те тіло. Він бо годує стільни різних 

звірят, птиць і риб та й рослин; Він зодягає все своє сотворіІПІя, тож 

не валиш:ить без своєї опіки й царя сотвореного, туземиого світу, тобто 

людину. Нашою найпершою й найважливішою журою повинна буrи 

наша безсмертна душа, бо щодо іі спасіння навіть Господь Бог не може 

нічого зробити, якщо ми не співдіємо з Його ласками. Під цим оглядом 
всемогутній Творець потребує нашої помочі. Все ж інше Він може ося

гнути без нас, Gез нашої співпраці. Тому й наже нам Христос найперше 

дбати про те до чого потреба нашої співпраці, а все інше залишити Його 
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Божому провидінні, яке знає най:краще, чого нам до утримання цього 

туземиого життя потрібно. 

А що до осягнення вічного щастя нам потрібно добрих діл, тобто 

діл милосердя щодо тіла й душі ближнього, а тим самим праnильного 

вжит:ку нашого земного майна, виходить ві слів Спасителя, я:кий змальо

вує своїм слухачам обрав страшного СУТJ:У й вирону найвищого судді 

Божого Сина. <<Тоді с:каже тим, що праворуч нього: Прийдіть благо

словенні Отця мого, візьміть у спадщину Царство приготоваме вам від 

сотворепня світу. Бо я голодував, і ви дали мені істи; мав спрагу й ви 

напоїли мене, подорожнім був, і nи прийняли мене; нагий, і ви мене 

зодягли, хворий, і ви навідаJш:сь до мене; у тюрмі був, і ви прийшли 

до мене>> (Mm 25,34сс). Потім Він звернувшись до тих, що по Його лі
виці с:каже: << Ідіть від мене геть про:кляті в вогонь вічний, приготова
ний дияволові й ангелам його; бо я голодував, і ви не дали мені істи, 

мав спрагу й ви не напоїли мене ... >> (Mm 25,41сс). Отже ті самі речі 

винопані праведними виєднали для них у страшного Судді вічну наго

роду, а їхнє занедбання потягнуло за собою страшну :кару на гріпrnи:ків. 

Бо я:к перші ви:конуючи діла милосердя хоч і помагали ними вдавалось 

своїм ближнім, вони остаточно віддавали іх самому Христові, я:кий ото

тожнює себе в нашими ближніми: <<Направду :кажу вам, усе те, що ви 

вробили одному в моїх братів найменших- ви мені вробили >> (Mm 25, 
40). Подібно я:к і відмова допомогти ближньому в біді - в відмовою са

мому Христові - страшному Судді. Будьмо отже, дуже уважні й не 

дбаймо ва дуже про ті земні добра, але стараймось уживати іх відпо

відно, щоб ними вивднати собі в Бога життя вічне, я:к це радить нам 

Христос: <<А я :кажу вам: Придбайте собі друзів мамоною неправою, 

щоб :коли іі не стане, вас прийняли в намети вічні>> (Лк 16,9), або іна:кmи
ми словами: Спаситель радить нам, щоб ми вживали нашого майна ді

лячись ним а нашими ближніми й у той спосіб робили собі Його - Не
бесного Отця нашим приятелем у небі. Я:кже після смерти, ми вже не 

будемо мати наших маєт:ків, тоді наш приятель Господь Бог прийме нас 

до Царства Небесного аа те, що ми вживали Його дібр земних згідно 
в Його волею, тобто для добра й пожит:ку інших людей. 

ЖИТТЯ й СМЕРТЬ ПРАВЕДНОІ ЛЮДИНИ 
(Свято Усі:кновення голови св. Івана Христителя - Mm 6,14-30) 

Церква свята відзначує сьогодні врочисте свято У сі:кновення чесної 

голови св. Івана Христителя, предтечі Христа Спасителя. Ставллючи 

перед наші очі найбільшого святця Старого Заповіту, вона хоче, щоб 
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послужив нам прикладом•богобояаливого життя. Так бо Сu"Іавить його 

перед своїми слухачами Ісус Христос: <<Направду кажу вам, що між 

народженими від жінок не було більшого від Йоана Христителя>> (Mm 
11,11). Тому- то ми повинні не лише його хвалити, але також наслі

дувати в нашому житті. Як знаємо, завдання св. Йоава Христителя 
було приготовити ізраїльський нарід на прихід Месії - Христа, тобто 

звістити йому недалеке вже спасіння й настроіти їхні серця на Його 
прийняття. А тому, що найбільшою перешкодою на прийняття Сnасителя 

й слідуванням аа Ним є гріх, тож обов 'наком св. Йоана Христителя 
було приготовити серця свого народу до каяття; бо їхнє спасіння, тобто 

Царство Небесне, вже до них наблизилось. Очевидно, він сам будучи 

лише сотворінням, не мав змоги прощати гріхи людські, тому робив 

те, що було в його спромозі, а саме спонукував людей до пізнання іхньої 

гріховності й до того, що аа тим пізнанням слідувало- до каяття:<< По

кайтеся, бо наблизилось Царство Небесне>> (Mm 3,2). 3а допомогою 
того каяття вони мали <<приготовляти дорогу Господеві й вирівнювати 

його стежки>> (Mm 3,3). Цими словами навчав Йоан Христитель лю
дей, щоб вони усували з дороги Месії всякі перепони, які не дозволяли 

б Йому об'явити те спасіння, що приніс ім від свого небесного Отця й 
прийняти Його Божу науку. Все-таки народ, а передусім його nро
відники, тобто старшина народу, фарисеї, книжники й седукеі, не хо

тіли слухати науки Христителя й виходити Месії назустріч дорогою 

каяття. Вони, повіривши своїм учителям книжникам і фарисеям, ува

жали, що ім не треба такого каяття. Уповаючи на свого патріярха Ав

раама, а яким Господь Бог установив союа, всіни думали, що на під

ставі тієї угоди ім вистачить виконувати лише зовнішні приписи аа

кону, а Господь Бог буде амушений прийняти їх до Царства Небесного, 

беа огляду на те, в якому стані були їхні серця. Святий Йоан Христи
тель, бачивши їхню впертість і закаменілість, ганив іх сторгими сло

вами, кажучи: <<Кодло гадюче! Хто вас навчив утікати від наступаючого 

гніву? Тож принесіть плід гідний каяття й не гадайте, що можете собі 

сказати: Маємо аа батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог іа цього ка

міння може розбудити до життя дітей Авраама>> (Mm 3,7сс). Це озна
чає, що беа аміни іхнього грішного серця, вони ніколи не зможуть ося

гнути спасіння й ніяк не втечуть від Божого гніву, який досягне всіх 

грішників, беа огляду на їхнє походження. 

Перед Богом походження чи стан людини не має жодного значен

ня. Перед Ним кожна людина це тільки Його сотворіння, тому про її 
вартість говорить тільки іі власна, особиста праця над освяченням душі. 

Кожна людІІНа мусить пізнати свою гріховність і каятись, чи як це на

зиває св. Христите.ТJь <<приносити овочі каяття>>. Бо тільки <<серцем 
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сокрушенним і покірним Господь не нехтує>> (Ле 50,19), як про те го
ворить псалмопівець Давид у своєму покаяниому псалмі. Для них не

розумним є надіятися на своє походження від Авраама, який угодив 

Господеві, тому що всемогутній Господь Творець будь-коли може сотво

рити собі нових поклонників; навіть з того палестинського пустииного 

каміння, Він може вивести собі вибраний народ. В своїй ревності при

вести народ до щирого каяття, до валишення грішного життя, що було 

nредметом його nалких проповідей: << Покайтеся, бо наб.лизилось Цар
ство НебеснеІ >> (Mm 3,6), він не ввертав уваги на жодні переІІІКоди, ні 
погрози могутніх цього світу. Знаючи, яким згіршенням для простого 

народу був цар Ірод, що жив на віру з жінкою свого півбрата Филипа, 

сина Ірода Вешшого від другої жінки, св. Йоав прийшов до нього й 
без страху та й без обиняків говорив йому в вічі: << Не личить тобі мати 
жінку твого брата І>> (Мр 6,18). Божий закон був йому багато вартні
ший від його власного життя, тож не вагався він наравитись на втрату 

власного життя, ніж довволити цареві лублично грішити проти Божої 

ваповіді << Не чужо.rrожІ >>. Він уже тоді діяв вгідно а майбутніми сло

вами Христа Господа, який навчав: << Не бійтесь тих, що вбивають тіJю 

душі ж не можуть убити; а бійтесь радше того, хто може погубити душу 

й тіло в пекJІЇ >> (Мт 10,28). 
А тепер привадумаймось над нашим власним життям і зробімо певні 

висновки. Зі снааалого ми пізнали, що аавдаШІям нашого туземиого 

життя є вирівнювати стежки до нашого серця на прихід Христа-Спаси

теля. Як у часах св. Йоана Христителя, так і в наших часах світ по
топає в гріхах. І ми самі, живучи серед того грішного світу, підпада

ємо під його вплив. Тому нема чого дивуватись, коли зауважимо в на

шому житті багато гріхів, якщо ще не смертельних, то принаймні пов

сякденних, до яних призвичаівшись, ми незабаром будемо переступати 

ваповіді Божі й у важливих справах. Або інакшими словами, будемо 

допускатись і важких-смертельних гріхів. Коли чинимо JІегні, повслн

денні гріхи, наша воля слабшає, наше сумління вже не реаІ'ує на них 

так сильно й ми привинавмо до них чимраз то більше і таким робом чи

нимо навіть важкі проступки. Тому слухаймо напоум~туення Христового 

Предтечі: <<Покайтеся, бо наблизилось Царство НебеснеІ >> (Mm 3,3). 
Ісус Христос уже бливько; Він жде при: кожній душі й ступає своєю 

ласкою об іі двері й жде на запросини, щоб увійшовши до неі, зробити 

іі своєю домівкою й замешкати в ній. Та щоб ми могли прийняти Иого 

до нашої душі, мусимо приготовити іі на Його прихід, тобто очистити 
іі від гріхів важких, а також обмити від гріхів повсякдспп.и:х, щоб nо:п:а 

стала гідною домівкою такого великого Гостя. Наше каяття мусить ви

явитися у цілковитім відверненні від гріхів, щоб підкоритися Божим 
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заповіддям. Вони: одинокі .є спроможні відчинити нам двері Царства Не

бесного, так бо запевняє нас Воплочене Слово Боже: << Якщо хочеш увій
ти в життя, додержуй заповідей>> (Mm 19,17). Тому, що виконуючи іх, 
ми не лише відвертаємось від дороги гріха, але також виявляємо нашу 

любов і нашу вдячність нашому Божому Спасителеві. <<Той у кого моі 

заповіді>>, каже Він, <<й хто іх заховує той мене любить >> (Йо 14,21). 
Така то любов Христа на ділі відчиняє двері до нашої душі й Він уві

ходить до неі, вчиняючи іі своєю домівкою, як це сам валовідає: << Коли 
хтось мене любить, той слово моє берегтиме й полюбить його мій Отець 

і ми до нього прийдемо й у ньому закладемо житло>> (Йо 14,23). 
Запитаймо тепер себе: Що ми робимо, знаючи про велику вагу ка

яття? Очевидно, що ми розуміємо значення гостини самого Бога в на

шій душі, проте ми не робимо нічого, чого від нас вимагає Господь. Грі

хи так дуже подобаються нашій первородним гріхом звихненій природі, 

що ми відкладаємо каяття в дня на день, на пізніше. Як довго ми мо

лоді, нам вдається, що ми повинні вживати світу, тобто грішити, щоб 

могти натішитися розкошами, яні світ і розгульне життя в собою при

носять. Нам вдається, що Божі заповіді, це нас~ТІідок перестарілоrо духа, 

тому не можуть зобов'язувати молодих людей. Згідно в перенонанням 

деяких людей, молодь має втішатися тувемним життям, не маючи жод

ного обов'язку почитати Бога, підкорятися вимогам реліrіі чи Цер:кви 

і, врешті-решт не маючи жодного зобов'язання супроти держави в яній 

живуть. Ім вдається, що до них належать усі привілеї, а не обов'язують 
жодні засади, які відповідають привілеям. Однан щодо того, вони дуже 

помиляються, бо між привілеями й обов'язками існує взаємна залежність. 

Тому той, хто має більше привілеїв, мусить брати на себе також більше 

обов'явнів, бо вони так зі собою тісно злучені, що іх від себе відділити 

не можна. 

Та не лише молодь не хоче ступати дорогою спасіння; старші люди 

танож не бажають іти тією дорогою. Вони так дуже зайняті своїми фі

нансовими справами, вавдюmям побільшувати своє майно, та справами 

родинними, що ім не вистачає часу на справи Божі, тобто на справи спа

сіння їхніх безсмертних душ і душ членів іхньої родини. Вони тільки 

накопичують маєтки в думною, що в них знайдуть вахорону перед про

тивноетями життя. Забувають цілном про те, що земне життя в дуже 

коротне й треба буде його покинути. Забувають, що іхнв майбутнє жит

тя не залежить від кільности майна, що його вони на землі нагрома

дили, але від добрих діл, що іх вони вобов'явані були винонати. Бо від 

тих діл милосердя супроти тіла й душі ближнього, які вони винона

ють, залежатиме іхнє вічне щастя або вічна погибель. Ісус Христос, 

змальовуючи страшний суд і Себе найвищого Суддю, виразно внавує, 
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що буде критерієм осягнення небесного жистя. << Тоді скаже тим, що 

праворуч нього: Прийдіть б~"Іагословенні мого Отця, візьміть у спадщи

ну Царство приготоваме вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви 

дали мені істи; мав спрагу, і ви напоїли мене; чужинцем був, і ви мене 

прийняли; нагий, і ви мене одягли; хворий, і ви навідались до мене; у 

тюрмі був, і ви прийшли до мене>> (Mm 25,34сс). А це все виконує кож
ний з нас, коли віддав ті пос.!Іуги своїм ближнім, бо Христос ототожнює 

себе з нашими бли.жн іми, як це виразно виходить з Його слів: << Направ
ду кажу вам: усе, що вп ароби.тш: одному з братів моїх найменших, це 

ви мені зробили>> (Afm 2S,40). 3 того парівнання і притчі виразно ба

чимо, що не накопичснн н майна, але правильне його уживання для добра 

ближніх, зможе нам допомогти в осягненні вічного щастя в небі, у злуці 

з Богом - Творцем. 

ЖИТТЯ ЛЮДС1)НЕ - ЦЕ ПРАЦЯ В БОЖОМУ ВИНОГРАДНИКУ 

(Тринадцята ІІеді.тш після Зіслання Святого Духа - Mm 21 ,33-42) 

В сьогоднішній нритчі Ісус Христос вказує на правду, що Господь 

Бог в власником всіх дібр землі, з тієї простої причини, що Він усе, 

тобто увесь світ, :1 нічого сотворив - із світу можливостей привів до 

існування - до шиття. Створивши те все, віддав Він оцю землю людям 

до вжитку, піТ{ тою умовою, що вони будуть віддавати Йому відповідні 
плоди. Подібно, як це Христос розповідав про господаря виноградника, 

ЯRИЙ устаткував у винниці усе потрібне до продукціі вина. Так само 

й Бог-Отець дав JІюдлм усе, що було потрібне для підтримання іхнього 

життя, і також усе, що ім було потрібне, щоб могли творити добрі, на 

небо заслугоnуючі діла. Ім не треба було нічим трудитися, бо все було 
готове перед ними. Іхнім одиноким обов'язком було вживати тих зем
них дібр у такий спосіб, щоб вони ім уможливили вступ до Царства Не

бесного. Й ті добрі діла мали бути наслідком іхньої праці й уживання 
земних, Богом даних дібр, що іх люди мали приносити Богові, як Його 
частку з усього, що ім Бог віддав до вжитку. 

Погляньмо на той довколишній світ, на те чудо Божої мудрости, 

величі й всемогутности. Уся вселенна сотварена для нас і задля нас. 

Небесні світила сонце, місяць і безліч зірок сотварені для нас, щоб ми 

споглядаючи на небозвід, подивллючи його велич і красу, добачували 

в ньому велич красу й могутність Божу. Ті небесні світила повчають 

нас також про Божу безмежну мудрість, яка вмістила іх у таній від

далі від себе й обдарила такими законами природи, що вони не аударя-
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ються й не спричинюют~а космічних натастроф. Вони голосять нам та

нож про всемогутність Творця, який поставив іх у безкрайому просторі 

й, при помочі своіх природних законів, керм:ус їхніми дорогами. Вони 

в ша.ченою швидкістю обертаються довкола своіх осей, кружляють дов

кола своіх сонць, а тоді ві своїми І'алактиками женуть у безмежні про

стори, не розбиваючись, але точно тримаючись своіх доріг. Півнавати 

Бога з цих творів Його - це перший овоч, що його ми повинні Твор
цеві в дарі приносити, а той що ва ним наступав - це любов до Того, 

що придбав те все для нас. 3 любови повинен випливати обов'язок Бога 
слухати і Йому служити, бо так повчає нас про мету нашого життя ка
техизм: << Ми жи:вемо, щоб Бога півнати, Його полюбити й Йому слу
жити й тією вірною службою васлужити собі вічну нагороду в небі >>. 
Та чи людина дійсно півню:: й подивлнв Творця спогJІядаючи на той пре

гарний всесвіт? Чи вона дійсно відчував потребу любити Його-найбіль
шого свого добродія ва всі Його безмірні дари? Чи хоче доброві:r~ьно 
підкорятись Його законові, хоч він служить не Богові, але її власному 
добру? Навпаки! В часах перед приходом Бого-чоловіка .ТІюдина, за

мість доходити до півнання Бога, подив~"'Іяючи ті небесні світила, сотво

рені Богом на те, щоб допомогти людині Його пізнати, як про те свід
кують псальми: << Небеса оповідають славу Божу, і діло рук його про

голошує твердь небесна>> (Пс 18,2). << І небеса звістять Його справедли
вість, бо сам Бог-дійсний суддя>> (Пс 49,6). То людина подивллючи ті 
небесні світиJІа, почала не Бога-Творця, але іх почитати наче богів. Те

перішне знання й техніка знав як обчисляти віддаль тих небесних сві

тид від себе й від землі, обраховув їхній об'єм, швидкість в якою по

рушуються в просторах; але та сама техніка й внання не повчили лю

дину про іі Бога, який ті всі світила сотворив і ними кер:м:ув. Людина 

все ще не хоче признати, що Господь Бог в творцем тих небесних тіл, 

але намагається докавати, що вони так самі в себе винию1и в нічого. Ті 

самі вчені люди, які півнають вакони природні, що керують всесвітом 

і іх привнають, все-таки не хочуть привнати, що для них також той сам 

Творець створив вакони й хоче, щоб вони піддались їхньому nроводові 

й таким чином дійшли до Нього, своєї остаточної мети. Ті самі люди, 

що анають так багато про всесвіт і закони, що ним керують, не хочуть 

підкоритись ваконам Божим, що керують ними, хоч Ісус Христос, << Бо
жа сила й Божа премудрість>> (1 Rop 1,24), каже виразно: <<Якщо хо
чеш увійти в життя, додержуй заповідей>> (Mm 19,17). 

Але гляньмо тепер на землю, на ту нашу дочасну домівку, щоб пізна

ти як дуже наш Бог-Батько дбає про нас. Це Він, створивши людину, 

віддав ій цілу вемлю на те, щоб служила ій поживою, одежею й домів

кою. <<Тож сказав Бог: Сотворімо людину на наш образ і на нашу по-
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добу, і нехай панує вона над рибою морсь:кою, над птаством небесним, 

над скотиною, над усіми ди:кими звірями й над усіми плазунами, що 

повзають по землі>> (Бут 1,26). <<По тому сн~азав Бог: Ось даю вам уся:ку 
траву, що має насіння по всій :землі й уся:ке дерево, що приносить плоди 

з насінням: вони будуть вам на поживу>> (Бут 1,29). Отже, віддав нам 
усе, що земля приносить. Без нашої праці й труду одержали ми все, 

що нам потрібне, щоб утриматис.л при житті. Але даючи нам усе на про

жито:к, Віц хоче, щоб ми це вее вживали, та не зловживали, тобто, щоб 

уживаючи дані нам добра землі, ми зберігади певні аа:кони й правила, 

я:кі Він нам дає. Тому що Він nіддав нам усе, що земля має та що виста

чає на прожитон людям, Господь хоче, щоб ми ділились тим усім а ін

шими людьми, що тих дібр не мають, або іх за ма~'Іо мають. Він бо хоче, 

щоб і вони ма.:rи та:кож усе, що ім до життя потрібне. Тому даючи всі 

добра землі, Господь дав нам та:кож і свій 3а:кон, що вимагає від нас 

ділитись земними добрами, а саме: <<Любитимеш ближнього твого, я:к 

себе самого>> (Mm 19,19; 22,39; P.Jt 13,9; Гал 5,14; Як. 2,8; Мр 12,34). 
Призадумаймося над цим, ян ми ділимось земними добрами а тими, 

що іх не мають подастатном і тому вмирають з голоду? 3 тими, що тер
плять холод, бо не мають відповідної одежини, чи домівки, де б могли 

захоронитись від непогоди чи холоду. Немає сумніву, що ми ділимось 

нашими добрами з нашимп дальшими чи ближчими рідними і свояна

ми; ми висилаємо навіть пачни на Украіну, щоб помогти ч.'Іенам нашої 

родини. Але це ще не все. Ми маємо бути готовими ділитись ними і а 

тими, що не є споріднені з нами, ба навіть з нашими ворогами, я:кщо 

вони в біді й дуже потребують нашої допомоги. Так бо говорить св. апо

стол Павло під натхненням: св. Духа: << Rоли твій ворог голодує, наго
дуй його; і ноли він має спрагу, напій його ... Не дозвоJІЬ, щоб зло пе
ремогло тебе, але перемагай зло добром>> (Р.м, 12,20с; Припов. 25,21). 
Це є за:кон Божий, що його анаходимо ян у Старому, так і в Новому 

Заповіті, а Спасите.ль наш Ісус Христос його пояснюG й поширює, ка

жучи: <<Ви чу.ли, що було сказано: JІюби ближнього свого й ненавидь 

ворога свого. А я кажу вам: Любіть ворогів ваших і моліться аа тих, 

що вас переслідують, таким чином станете синами Отця вашого, який 

велить своGму сонцю сходити на з.,-rих і добрих і посилає дощ однаново 

на праведних і неправедних>> (Мт 5,43сс; Лк. 6,27с.35с). 

Тому, що всі речі тут, на землі, належать до Господа Бога, Він оди

ноний має повне право давати закони, згідно з я:кими оці земні добра 

треба вживати. А підкорення тим Його занонам є янраз тими плодами, 
про я:кі агадує Спаситель у притчі про виноградарів. Господь Бог хоче, 

щоб ми слухали Його заповідей, тобто сповняли Його Божу волю і та
ким чином відплачували Йому аа все добро, аа всі ла сни, я:к1 нам на 
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ножну хвилину всилає. Jому слухаймо Бога й сповняймо Його святу 
волю, виявляючи Йому цим винонуванням нашу вдячність і нашу лю
бов. Бо ми не маємо іншого способу вилвити йому нашу любов ян ви

конуванням Його Заповідей: << Той у кого мої заповіді>>, наже Христос, 
<< і хто іх береже, той мене любить>> (Йо 14,21). А заповідь любови ближ
нього є Його особливтою заповіддю: << Нову заповідь даю вам, щоб ви 
любили один одного! Ян л полюбив вас, тан любіте й ви один одного! >> 
(Йо 13,34). Цим ми наслідуємо Отця небесного, коли без розбору лю
бимо всіх ближніх, навіть наших ворогів. Бо ноли ми допомагаємо лише 

нашим найбJшжчим і рідним, тоді немає жодної рівниці між нами й по

ганамІІ: <<Бо ноли любите тих, що вас люблять, яка вам ва це заплата? 

Хіба не те саме й митарі роблять? І ноли вітаєте лише братів ваших, 

що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погани роблять? Тож будьте 

досноналі, як Отець ваш небесний досконалий!>> (Мт 5,46сс). Щоб бути 

членами Божої родини, мусимо бути досконалішими від митарів і поган; 

нам треба любити всіх, бо Його Євангелія G благовістю любови. Спа
ситель наш не робив рівниці між людьми й умер передусім за своіх во

рогів, щоб іх рятувати від пекеJІьних мун. :Ко.1и:, отже, Він сам Бог, 

нас грішників так дуже полюбив, що не пожалів віддати й свов життя 

ва нас, то чи й ми не повинні любити й помагати всім ближнім без рів

ниці, навіть нашим ворогам, щоб цим наслідувати Його нашого Бога 
й Спасителя! 

ЛЮДИНА НА РОЗДОРІЖЖІ - МІЖ НЕБОМ І ЗЕМЛЕЮ 

(Чотирнадцята Неділя після 3іслання Святого Духа Mm 22,1-14) 

В сьогоднішній притчі навчає нас Христос про непослідовність, 

яку завважувмо в людині, що Богом nризначена до небесного щастя, 

тяготить до земл і, хоч і знав, що це тувемне життя дуже коротеньке. 

Не вважаючи на те, що аемля та іі добра ніяк не вадаволюють людину, 

вона все-таки аамикає очі, щоб не дивитись у майбутнє й у nризначен

ня, яке Бог дав, але неначе крот бажав вакопатись у землі. Цю розбіж

ність у людській поведінці змальовує Спаситель причтою про величаве 

весілля, що його nриготував багатий цар своєму синові. На це велике 

родинне свято він :запросив багато гостей в-поміж своіх родичів, прияте

лів та сусідів. :Коли вже все було готове на весільний пир, <<Він ::шову 

nос.ТІав інших слуг, кажучи: Мовте запрошеним: Ось я обід мій згото

вив: :зарізано волів та підгодовану худобу все готове, приходьте на ве

сілля. Ті однан знехтували собі й пішли, хто на власне поле, хто до свого 
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:крамарства, інші ж, схопивши с."Іуг, познущались над ними 

вали>> (Mm 22,4сс). 
повби-

Гадаю, що немає в нас трудности вроауміти цю притчу Спасителя. 

Ми легно здогадуємося, що тим багатим царем не є ніхто інший як наш 

Бог і Творець, яний хоче бути й нашим Отцем. Задля Його доброти ми, 
неначе :князі, живемо на оцій земJІі, яку Він сотворив, а воднораз і все, 

що на ній задля нашого добра. Він хоче, щоб усе сотворінни служило 

нам і провадило нас до остаточної мети, тобто до злуки з Ним нашим 

Творцем і до повного щастя в Ньому. A..!le, щоб злучитися з Ним і зазнати 
безмежно щасливого життя, нам треба сповнити денні умови, і то най

перше сповнятп Його святу волю, яну Він об'явив нам своїм розумним 
сотварінням за посередництвом своіх Божих Заповідей. Тан бо навчає 

нас Христос: << Коли хочеш увійти в життя, додержуй заповідей >> (Мт 
19,17). Розваж....'ю тепер, ян то ми виповняємо оцю важливу вимогу? Янщо 
ми хочемо бути щирими принаймні самі з собою, мусимо признати, що 

ми JІедве чи тан то й дуже стараємось винонувати іх, хоч і знаємо, що 

вони вказують нам одиноно-правдиву дорогу до вічного щастя. Що ж 

є для нас головною перешнадою у сповнюванні во .тІ і нашого небесного 

Отця? Усі це признають, що головною перешнадою є наше тіло, тобто 

наша людсьна первородним гріхом звихнена природа. Бо вона тяжіє 

до землі, до всіх цих земних дібр, яні так дуже припадають ій до впо

доби, що задля них людина готова забути про запроеини Бог-Отця, про 

обіцяне небесне щастя, аби лише могти зоставатись завжди на землі 

й утішатись іі матерілльними проминаючими добрами. Ця схильність 

до землі й до іі дібр зродилась у людини, в іі тілі, разом із первородним 

гріхом. Він відвернув іі від Бога, від сповнювання Його святої во.:Jі 
й звернув до землі, до земних дібр і земних розкошів, яні, очевидно 

противляться Божій волі; тому що відвертають людпну від іі остаточ

ної мети, до якої іі Господь Бог призначив. Про це розповідає нам св. 

апостол ПавJю зі свого власного досвіду, каже бо він таке: <<Отож зна

ходжу (таний) занон, що :коли я хочу робити добро, зло мені накида

ється; мені бо МИJІИЙ за внутрішньою людиною, закон Божий, але я 

бачу інший занон у моїх членах, який воює проти занону :мого ума й 

поневолює мене зананові гріха, що в моїх членах. Отже, то я сам слу

жу умом законові Божому, а тілом - зананові гріха>> (Рм 7 ,21сс). Ці 
слова апостола пояснюють внутрішню боротьбу, що іі відчуваємо в час і 

:кожної понуси: до гріха. Наш ум і наше сумління знають Божий закон, 

шанують його й бажали б його зберігати, але в його виконуванні відчу

вають сильний спротив з бону нашого тіла, яне іде аа іншим собі власти

вим занном. Воно взяте а землі й до неі схиляється усіми своїми зми

слами, тому що ті знаходять своє задоволення в добрах землі. Тіло наше 
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знає й відчувас всі роз~оші, які земля та іі земні добра можуть йому 

дати. Тому й не диво, що тіJ-.о хоче ними втішатись, задоваляти свою 

жажду й своі тілесні забаганки, та з тієі причини воно противиться ва

конові н:ашого ума й сумлінню, що пізнають і бажають той Божий до

держувати. 

Які добра може наш розум і наше сумJІ іння нам запевнити на те, 

щоб відвернути нас від землі й від П грішних розкошей? Розум і сум

ління вказують на Божі Заповіді, що є об'явленням волі небесного Отця, 

Який ними вказує нам, що нам треба робити, аби ввійти: й узяти участь 

у бенкеті, який Він приготував на пошану Свого єдинородного Сина 

- Ісуса Христа. Бо Він, будучи Богом живим, сповнив бажання своrо 

небесного Отця й пожертвував Себе самого, щоб поєднати розгніваного 

Отця з грішним родом людським. А звершивши це, тобто Своіми стра

стями й смертю на хресті відкупивши людство, тепер у небі обіцяє об

терти: всі сльози з наших очей, які сповняючи Його святу волю на землі, 
терпіли, відмовляючи собі земних дібр і розкошів злучених з іхнім ужи

ванням. Так бо потішає Господь усіх тих, що терплять тут на вемлі задJІЯ 

Його імени: << Він знищить смерть навіки й утре Господь с.льози з усіх 
обJІИЧ і вніме ганьбу ві свого ~ттюду по всім світі, так бо сказав Господь. 

Того дня скажуть: Ось він наш Бог! На нього ми надіялися й він спас 

нас» (Jc 25,8с). Господь обіцює нам велику нагороду, запевняє нас, 

що задоволить всі наші бажання безмежним, всеобнімаючим, досконалим 

щастям, тобто Собою самим. Господь уже обіцяв праотцеві Івраільського 

народу, що стане його велиною нагородою: << Не бійся Аврааме: Я твій 
щит! Твоя нагорода вельми велика>> (Бут 15,1). Як виходить з цих слів 
Божих, нагорода дійсно безмежна, бо Сам всемогутній Бог-Творець прийме 

нас у Сво і обняття, щоб нас надгородити за вірну с.пужбу Йому. Злука 
з Ним, безмежно досконалою Істотою, й огJІядання Jшцем у лице від 

вічного Бога наповняє серце розумноі JІюдини таким щастям, що його 

ані описати, ані зрозуміти ніхто не зможе, як довго живе тут на землі. 

Наші сотварені снаги не є в спромозі збагнути краси, ве:шчі й могутності 

Бога-Творця, як про це говорить св. апостол Павло: <<Я знаю чоловіка 

в Христі, що чотирнадцять ронін тому - чи то було n тілі, не знаю, чи 
то було без тіла, не знаю Бог знає, - був узятий до третього неба ... 
був узятий у рай і чув слова неможливі до висказання, яких людині 

годі вискавати >> (2 Нор 12,1-4). На іншому місці той сам апостол так 
об'являв славу й радощі всіх тих, що осягнуть небесну славу: <<Те, чо

го оно не бачило й вухо не чу~-.о, що на думку людині не спало, те на

готував Бог тим, що його люблять>> (1 Нор 2,9). 
Друга вимога, що вможливить нам вступ до неба - це часте при

нимання св. Тайн, а передусім Пресвятоі Тайни Євхар:истіі, тобто Тіла 
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й Крови Христової. Так бо говорить Бого-чоловін: << Хто їсть моє тіло 
й п'є мою мою кров, той живе життям вічним, і л воснрешу його остан

нього дня>> (Йо 6,54). Тому що Христос Спасите.;Іь, будучи Богом жи
вим, джерелом усякого життя, має силу привернути життя тим, що жи

вучи на землі, приймали Його до своєї душі ян оживляючий елемент, 
як того, що своєю смертю подоJІаВ смерть. Так ото Спаситель приходячи 

до смертних людей своїм тілом і своєю кров'ю, защепJІЮЄ в них антідот, 

могутні ліки проти смерти, тобто свою :rюдську природу, яка своєю 

смертю внищила жало смерти. Так бо говорить св. Павло про перемогу 

Христа над смертю: << Смерть поглинута перемогою. Де твоя смерте пе
ремога? Де твоє жало -смерте? Жало смерти гріх, а сила гріха-ванон. 

Нехай же буде дяrіа Богові, який дає нам перемогу через Господа на

шого Ісуса Христа! >> (1 Rop 15,54сс). Й Ісус Христос став людиною, 
тому що ми є людьми, << щоб і Він сам міг брати участь у людській при

роді на те, щоб смертю знищити того, хто мав владу смерти, тобто ди

явола й визволитп тих, що іх страх смерти все життя тримав у рабстві>> 

(Євр 2,14с). Коли беремо участь у тілі й крові Христа, в пресв. Тайні 

Євхаристії, ми васвоюємо собі Йоl'О Боже життя, а тим самим безсмертя 
- вічне життя в небі: << Хто споживає моє тіло й кров мою п'є, той у 
мені перебуває, а я- ньому. Як мене послав живий Отець, і як я живу 

Отцем, так і той, хто споживає меце, житиме мною>> (Йо 6,56). Тому 
й не диво, що всі ті, що споживали Христа в Тайні Євхаристії, можуть 

сподіватися, що той сам Христос, який був поживою їхніх душ в часі 

іхнього туземиого життя, буде тим самим Христом, який по:кличе їх 

внову до життя: <<Хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме>> (Йо 
6, 58). 

ЛJІе ті, що відмовляються nриймати Ісуса Христа в :Його тайні лю
бови, тобто в Пресвитій Тайні Євхаристії, того життя не осягнуть, але 

будуть позбавлені щасливого оглядання Бога повіки. Вони, на подобу 

гостей запрошених на весільний бенкет, які відмови~'Іись прийти, бу

дуть відкинені Богом і повік не закоштують того щастя, що Творець 

приготував усім тим, які підкоряються Його Божій волі, вберігаючи 
Його святі заповіди. Так бо заявляє Син Божий: «Направду, направду 
кажу вам: Якщо не споживатимете тіла Сина Чоловічого й не питимете 

крови Його, життя не матимете в собі >> (Й о 6,53). Тому підкоряймося 
велінню Христа і по змові, якнайчастіше приступаймо до трапези Тіла 

й Крови Господньої. Бо цим ми побільшувмо в собі скарби Його ласк, 
васвоюємо собі Його Боже життя і запевнюємо собі в Нього наше май
бутнє воскресецня. Своїм приходом до наших душ Спаситель буде іх пе

ретворювати чимрав то більше в Себе самого, і тим робом приготовли

тиме нас до свого другого приходу в день страшного суду. 
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НАЙПЕРША й НАЙВАЖЛИВІША ЗАПОВІДЬ У ЗАRОНІ 

(П'ятнадцята Неділя після Зіслання Святого Духа - Mm 22,34-36) 

Свята Євангелія представляє нам Христа Спасителя, ян Він відпо

відає на запит одного з фарисеїв - <<Учителю, котра найбільша запо

відь у за.ноні? >> (Mm 22,36) - повчаючи іх, і нас також, яка є найперша 

й найважливіша заповідь. Так бо говорить: << Люби Господа Бога твого 
всім: твоїм серцем, усією душею й всією думкою твоєю: це найбільша 

й найnерша заповідь. А друга, подібна до неі: Люби ближнього свого, 

як себе самого. На ті дві заповіді ввесь закон і пророки спираються >> 
(Mm 22,37-40). Тю~ ото ·ri дві заповіді любови Бога й ближнього вмі
щають у собі ввесь зюшн, тобто всі заповіді Божі; тому що перша за

повідь любови Бога охоnлює перші три заповіді, а друга заповідь -
любови ближнього сім дальших заповідей Божих. Тому-то й каже Ісус 

Христос, що ці дві заповіді є найважливіші, бо вони нормують відно

сини людей до Бога-Творця, а тоді й ваавмновідносини: людей між со

бою. І коли людина виконає докладно тільки те, що ці дві заповіді при

назують, вона тим самим сповнила вже ввесь закон. Якже то дві аа

повіді такі важливі й коли вони вистачають нам до осягнення нашої 

остаточної мети, розважмо їхній зміст. 

Господь Бог, ЯІі безмежно мудра Істота, сотворюючи нас, nризна

чив нас, як усі інші сотворіння, до найвищої мети, тобто до Себе Са

мого, тому що поза Богом немає нікого вищого. Ми, сотворен і Ним, 

залежимо від Бога цілковито й то не лише в нашому приході на цей світ 

а й у нашому існуванні, Go Бог мусить нас постійно, кожної миті втри
мувати при житті і то в кожному об'яві нашого життя. Це значить, Го

сподь Бог мусить співдіяти а кожним нашим рухом, словом, гадкоЮ 
й бажанням, і без Нього ми не могли б нічого зробити. Про цю nравду 

принаймні відносно нашого надприродного життя, повчає нас Ісус Хри

стос такими словами: <<Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, 

а я в ньому, - той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити 

не можете>> (Йо 15,5). Так то ми існуємо, повністю залежні від нашого 
Творця, неначе дитя в лоні матері, повністю залежне від неі. Так що, 

якби Господь Бог лиш на одну мить не дав Своєї підтримки ми повер

нулись би в ніщо, а якого Бог своєю життєдайною силою неначе кинув 

у реальний світ. 3 тієї цілковитої залежності людини від Бога, як у ті
лесному так і в духовому житті, випливають іі обов'язки супроти Бога. 

Й ті обов'язки сотваріння супроти Творця описує перша заповідь лю
бови Бога. Виконування тих обов' язків, або інаншими словами, служба 

Богові має на меті крім того й наше власне щастя, бо тією службою, ми 
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заслуговуємо собі в Бога щастя вічне. Розважаючи Божий закон чи 

Божі заповіді, людина звичайно розуміє іх ян обмеження і хоче необме

женої свободи в діянні, слові, гадках і бажаннях. Такими бо є людські 

закони, яні з необхідности обмежують свободу діяння людини, інакше 

аа велика свобода одної людини перешнаджала б і стісняла б свободу 

інших людей. Заповідь Божа є інакша: вона не придавлнв волі людини, 

не обмежує іі в жоден спосіб, але радше спрямовув до іі мети, до доско

налости. Людина вже від свого зачаття в спрямована до Бога, до своєї 

остаточної мети, що в воднораз і іі безмежним щастям. Як кожне сотво

ріння, напринлад рослини в особливший спосіб в спрямовані до сонця, 

бо при його допомозі вони - вела й дерева виробляють поживу. По

дібно й людина, що повністю залежить від Бога Творця, звернена до 

Нього, тому що від Нього вона приймав все, чого ій до туземиого й по

тойбічного життя потрібно. В Ньому і лише в Ньому зможемо знайти 

цілковите задоволення всіх наших бажань і мрій, того безмежного щастя, 

що аа ним ціле життя шунав наше ненаситне серце. Тому нам треба гля

діти на цю заповідь Бога й на іі потрійне розгалуження в Заповіддях 

Божих як на могутне стремління нашої душі до її мети й до повного 

задоволення. Тому, що лише в Бозі й у Ньому єдиному вона вможе спо

чити й знайти повне задоволення всіх іі снаг. Про цю правду влучно 

повчає нас св. Августин, словами: << Сотворив Ти мене для Себе й неспо
кійне моє серце, аж доки не спочине в Тобі о Боже! >> 

Та як же людина може висловити свою любов до Бога, коли вона 

Його не бачить і ніколи:, як довго живе, побачити не зможе? Господь 
Бог, бажаючи нам допомогти в тому огляді, тобто, щоб ми могли вияви

ти Йому і Його Синові нашу вдячність і нашу любов, каже нам тане: 
<< Якщо ви любите :мене, то мої заповіді берегтимете>> (Йо 14,15). Або 
при іншій нагоді: <<Той хто мав мої заповіді і хто іх береже, той мене 

любить>> (Йо 14,21). Але дехто може закинути нам тане: <<Та як мені 
любити Христа, ян мені можна виявити Йому мою вдячність і любон 
ва те все, що Він учинив для мене, ноли Його вже нема тут між нами, 
коли ми Його ані побачити, ані почути не можемо, бо Він уже возніс
ся на небо й сидить праворуч Бога-Отця? Ісус Христос подбав і про 

те, вназуючи, щоб ми люблячи нашого ближнього й віддаючи йому наші 

услуги, тобто виконуючи діла милосердя щодо тіла й щодо душі ближ

нього, робимо це для Нього самого. Наш Спаситель ототожнює себе а 

нашим ближнім і запевняв нас, що будь-що доброго ми зробимо для 

нашого бл1~жнього, Він це винадгородить, неначебто ми це Йому са
мому зробили. Але з другого бону, Він також остерігав нас, нажучи, 

що будь-що ми відмовимо нашому ближньому, Він прийме це начебто 

ми Йому самому відмовили. Ось послухайте, що Він снаже нам як грів-
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ний Суддя на страшному суді. До добрих Він звернеться ласкавими 

словами: << Прийдіть благословенні Отця мого, візьміть у спадщину Цар
ство, що було приготоваме вам від сотвореІШя світу. Бо я голодував, 

і ви дали мені істи; мав спрагу, і ви напоїли мене; чужинцем був, і ви 

прийняли мене; нагий, і ви одягли мене; хворий і ви навідались до мене, 

в тюрмі був і ви прийшли до мене >> ( М m 25 ,34сс). До цього пояснення 
Спаситель додає: << Направду кажу вам: У ее, що ви вробили одному 
в моїх братів найменших, ви мені це вроби.пи >> (Mm 25,40). Подібно як 
Суддя відповість і тим, що не виконували тих діл миJюсердя своїм ближ

нім таниМІІ словами: <<Направду :кажу вам, чого ви не вробили одному 

в моїх братів найменших- мені тююж ви того не зробили>> (Mm 25,45). 
Тому й не диво, чому Христос кладе цю заповідь араву після най

першої й найбільшої заповіді Любови Бога, бо ці дві заповіді споріднені 

між собою. Ця друга заповідь любови ближнього є неначе продовжен

ням першої, ·rобто любови Бога. Нам, вмиСJ!ОВим людям, важно любити 

Бога, якого не бачимо й якого ніколи не побачимо, як довго житимемо 

тут на землі, тан бо сназав Ягвег Мойсеєві, який хотів Його побачити: 
<<Лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене 

й жити>> (Вих 33,20). Тому Господь Бог допомагає нам у тому напрямі, 
дав нам змогу бачити Його найперше в Його Єдинородному Сині, який, 
прийнявши на себе людське тіло, стався видимим людям. А Він сам після 

свого вознесіння на небо валишив нам наших ближніх і казав нам по

читати Його через них, тобто, люблячи їх і ломагаючи їм, ми неначе 
любимо й помагавмо самому Христові. Тан бо наже Спаситель: << На
правду кажу вам: усе що ви вробили одному в мо іх братів найменших 

- ви мені вробили >> (Mm 25,40). Чому так? Бо воно виходить в того 

заложення, що Господь Бог, сотворюючи першого чоловіка, сказав: 

<< Сотвор імо людину на наш обрав і на нашу подобу... І сотворив Бог 

людину на свій образ; на образ Божий сотворив іі ... >> (Бут 1,26с). Отже 
самі бачимо, яним ласкавим в Господь, як на всі лади старається пома

гати нам винонувати цю найпершу й найвашнішу заповідь любови Бога, 

щоби в той спосіб, люблячи Його тут на землі, ми могли осягнути Його 
після смерти в небі. Він вв 'явує ії в другою заповіддю любови ближ

нього, даючи нам у видимий та вмпеловий спосіб Його пізнавати. Дає 
нам свій обрав і подобу в нашому ближньому та й крім: того, запевняє 

нас, що будь-що доброго ми зробимо для нашого ближнього, то це ми 

неначебто Йому самому вробили. Але й в другого бону остерігає нас, 
щоб ми не кривдили й не знущались в наших ближніх, бо роблячи те, 

ми неначе кривдимо Його самого. Відповідаючи грішникам, що по Його 
лівому боці, Христос -Страшний Суддя скаже їм: тане: <<Ідіть від мене 

геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові й його слу-
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гам ... >> (Мт 25,41-43). Тож пам'ятаймо на цю другу заповідь любови 
- ближнього і намагаймось вводити іі в життя с:кільки лише можемо. 

Не ви:ключаймо від тієї любови ближнього ні:кого, навіть наших най

більше вапеклих ворогів, бо цього домагається від нас Син Божий та

:кими словами: <<А я :кажу вам: Любіть ворогів ваших і моліться за тих, 

що переслідують вас; 'І'аІ~им чином станете Синами Отця вашого, що 

на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і по

силає дощ на праведних і неправедних ... Тож будьте досконалі, як Отець 
ваш небесний досконалий>> (Mm 5,44с.48). В тій любові до наших ближ
ніх, навіть до наших ворогів нам треба наслідувати нашого небесного 

Отця, який дбає однаково про всіх, і не робить між ними жодної різниці. 

Ми повинні також наслідувати Божого Сина Ісуса Христа, який прий

шов на цей світ задля нас, прийнявся терпінь і ганебної хресної смерти 

вадля нас. І то не задля нас своіх приятелів, але ворогів, бо ми нашими 

гріхами ображували Його і Його небесного Отця. 
Тож не диво, чому св. апостол Йоан заявляє, що не може любити 

Бога той, хто ненавидить свого брата - ближнього: << Коли хтось каже: 
".R люблю Бога", а ненавидить свого брата, той брехун. Бо хто не лю
бить брата свого, якого бачить, той не :може любити Бога, я:кого він 

не бачить>> (1 Йо 4,20). Отже любімо наших ближніх, навіть наших 
ворогів, щоб ми могли уподібнитись до нашого Бога-Батька й до Його 
єдинородного Сина - Ісуса Христа. <<Таку бо заповідь ми одержали 

від Нього: Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого>> (1 Й о 4,21). 

ХРЕСТ ХРИСТОВИЙ - НАШЕ СПАСІНИН 

(Свято Воздвижения Чесного Христа - Йо 19,6-11. 13-20. 25-35) 

Наша Церква свята відзначує сьогодні торжественне свято Воздви

жения Чесного Хреста. В той спосіб вона пригадує нам той факт, що 

цариця Олена, мати цісаря Констянтина Вели:кого, віднайшла хрест, 

на я:кому був розп'ятий наш Спаситель Ісус Христос. Його внайдено 
на горі Голготі, близько того місця, де Христа ровп'ято, а його автен

тичність підтвердило чудо. Кажеться, що впкопавши три хрести, ца

риця й :клир хотіли півнати, котрий в них є хрест Христовий, і :коли 

вони доторкнулись ним тіла померлої людини, вона негайно ожила. 

Так. ото Господь чудом в:кавав на дерево хресне, на якому повисло Його 
Боже тіло. Одержавши та:кий доказ ів неба, цариця Олена, равом в ду

ховенством, піднесли священний хрест, а маси народу падали на ко

ліна й голосно повторяли ту молитву, яку ми так часто чуємо під час 
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Божественної JІітурrії: • Господи помилуй!>>. Отже, не від речі буде 

розважити над тим, чому католицька Церква почитає Хрест Господній 

та й чому він став символом перемоги Спасителя над дияволом і над 

його жалом - гріхом. 

Чому Хрест Христовий в в такому великому почитанні серед хри

стиян, вказує св. апостол Павло у своїй проповіді такими словами: <<Ми 

проповідуємо Христа розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для по

ган, але для тих, що покликані, чи юдеїв чи греків- Христа Божу силу 

й Божу мудрість>> (1 Rop 1 ,23с). Тут для апостола народів і для всіх 

віруючих християн Спаситель, що безсильний висить на хресті, в тією 

самою мудрістю Бога-Отця якою Він створив світ, і тією силою, якою 

Він усе з неіетнування привів до буття. Хрест був лише принадою для 

диявола, коли він бачив на ньому Спасителя, думав, що мав перед со

бою лише звичайну людину, з яної смертю сподівався знищити не лише 

її саму, але також і її діло, тобто організацію, що Христос оснував не 

землі - Церкву евяту. І справді Христос на хресті, зненавиджений 

старшиною народу й фарисеями, опущений своїми апостолами й учнями, 

побитий, вінчаний терневим вінком, умираючий, здається опущений на

віть Богом самим, Якому Він ціле життя служив. Про це він, мабуть, 

здогадувався зі слів умираючого Христа: <<Боже мій Боже, чому ти 

мене опустив!>> (Mm 27,46; Мр 15,34). Здавалось йому, що це не може 
бути обіцяний Спаситель, який має розчавити йому голову; все ж таки, 

то був для нього небезпечний чоловік, тому диявол хотів його позбутись, 

воднораз же і його Церкви, бо нею він робив велике спустошення в його 

туземиому царстві. Але на погляд безсильний Христос, був лише при

надою, на яку зловився диявол. Він спричинивши смерть Христа, сам 

спричинив свою загладу, бо якраз тією своєю смертю Спаситель розча

вив йому голову. Він підкорився небесному Отцеві аж до смерти хресної, 

і цим послухом знищив непослух Адама, а в ним і гріх, як цього навчає 

св. апостол Павло: <<Як через непослух одного чоловіка багато людей 

стало грішниками, так послухом одного, багато людей стане праведни

ми >> (Р.~ 5,19). 
Так то хрест Христовий став Божою принадою, на яку зловився 

прехитрий диявол і був упокорений тим хрестом. Бо в ін спричинюючи 

смерть Христа, спричинив також і BJracнe знищення, власну поразку. 

Жертвенна смерть нашого Спасителя звільнила людей не тільки від пер

вородного гріха, але також від іх особистих гріхів, привертаючи ім ласку 

синівства Божого, а з нею і спадкоємство Небесного Царства. Те, що 

ніяк не було можливо осягнути авичайному чоловікові, те осягнув Хри

стос Бого-чоJюnік своєю смертю на хресті. Нею Він, як про це співа

ють Великодні Пісні: << Христос воскрес із мертвих, смертю Він смерть 
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подолав, і тим що в гробах життя дарував>>. Дійсно - Хрест Христо

вий став наймогутнішою збруєю проти диявола. За його допомогою люди, 

що задля своіх гріхів стали однодумцями диявола, відроджуються Бо

жою ласкою і знову стають дітьми Божого Царства. Очевидно, ми ста

вмо учаснинами в усіх привілеях, що іх хрест Господній нам уділюв 

тільни тоді, коли ставмо учаснинами Христових терпінь і смерти: << І 

коли Дух того, хто воснресив Ісуса з мертвих, перебував в вас, то той 

хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом 

своїм, що живе в вас>> (Рл 8,11). <<Сам цей Дух свідчить разом в нашим 
духом, що ми діти Божі; а ноли діти, то й спадновмці Божі - співспад

коємці Христа, я:кщо ми страждавмо разом а Ним, щоб разом з Ним і 

прославитися>> (Р.м 8,1Gc). 
3 .цього виходить, що :коли хочемо брати участь у славі Христа, му

симо найперше брати участь в Його терпіннях. До цього аавзивав нас 
Господь, кажучи: << Коли хто хоче бути моїм учнем, нехай зречеться 
себе самого, віюJме свій хрест і йде аа мною>> (Мт 16,24). 3 другого ж 
боку, відмовитиел терпіти з Христом, означав, не бути Його гідним, 
так бо аапевпяс нас Христос: << І хто не візьме хреста свого й не йде аа 

мною, не в мене гідний>> (Мт 10,38). Як хрест Христовий в для Самого 
Спасителя ананом безмежної мудрости й сили Бог-Отця, та.н для нас 

він став знарлддлм нашого визволення з неволі диявола й гріха. Крім 

того хрест в д.ІІЛ нас символом жертви й способом наслідування Христа. 

Тому що Його хресна смерть звільнила нас від гріхів й уможливила 
нам стати дітьми Божими. Він домагається від нас, щоб ми також спів

терпіли з Ним, тобто, щоб вренлися цього світу і його розкошей, та й 

віддалися ціл1ювито Йому, нашому Спасителеві й нашому Богові. Він 
бо прийняв на себе жертву хресну задля нас, задля нашого спасіння, 

тому то й хоче, щоб ми та:кож уподібнялись до Нього в нашому тувем

ному житті, то значить, піднімали наші власні хрести. Ісус наже: << Ко
ли хтось приходить до мене й не зненавидить свого батька й матері, жін

ки, дітей, братів, сестер, та ще й свого життя, той не може бути моїм 

учн.ем. Хто не несе хреста свого й не йде слідом за мною, не може бут:и 

моїм учнем>> (ЛІі- 14,26с). 

Може й ці с.пова видаються нам твердими, але вони не в нічим ін
шим як тільки домаганням Христа наслідувати Його. В ін бо сам задля 
любови до нас залишив свого небесного Отця й щастя неба, та зійшов 

до нас на землю, щоб уподібнитись до нас і, будучи ян ножний а нас в 

нашому імені перепросити Бога-Отця і надолужити Йому своїми терпін
иями й смертю хресною. Він, будучи безмежним, згодивел обмежптиеь 

нашим людсьним недосконалим тілом. Він-Творець узяв на себе при

роду свого сотваріння та й наші гріхи, щоб, знищивши іх разом Ї:J своєю 
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людсьІюю природою ввіл•нити нас від них. Тож коли Він всесвятий, 

всемогутній Бог вробив так багато для нас і варади нас, Він має право 

вимагати від нас, щоб і ми також задля Нього дечого відреклись. Само

зрозуміло, те чого ми задля Нього відрікаємось є нічим у порівнянні 

в тим, що Він валишив задля нас. Тому, коли Він це все вробив задля 

нас, своіх негідних сотварінь і слуг, ми, що спасJІИСЯ Його жертвою, 
самозрозуміло не можемо відмовити Йому нічого, тим більше, що це 
робимо на для Нього, але для нашого власного спасіння. А крім того, 

вирікаючись цього світу й приймаючись хрестів, ми робимо це задля 

нашого Творця й Бога, який є для нас одночасно нашою остаточною 

метою й нашим найбільшим щастям. 

ТАЛАНТИ ДАНІ ЛЮДИНІ БОГОМ, ЩОБ НИМИ ОСНГН~ТЛА НЕБО 

(Шіснадцята Неділя після Зіслання Святого Дух~ - Mm 25,14-30) 

В сьогоднішній притчі розповідає Христос Спаситель як то один ба

гатий пан, від'їжджаючи в далекі сторони, розділив між своіх слуг -
невільників таланти - ве.ли:nі суми гроша. Розділив іх нерівно, бо згід

но в їхніми спромогами, щоб вони орудуючи тим майном по більшили 

добро іхнього пана, до чого вони були зобов 'яван і. Те побільшепня па

нового майна не було добровільне, але було вимогою, тому що обов'яв

:иом невільника було пильно працювати для свого пана. На підставі 

того строгого обов'язку розуміємо, чому пан, повернувтися з подорожі, 

так строго покарав лінивого слугу- невільнина, який не бажаючи пра

цювати, закопав панів талант у землі, щоб йому віддати стільки, скіль

ки одержав, бев жодних відсотнів. 

Гадаю, що злишнім є пояснювати, що тим багатим паном в наш Бог

Творець, а невільнинами, яким Він розділив таланти, в кожний в нас, 

його сотворіння. Сотворюючи нас і залишаючи на землі Йому служити, 
Господь розділив між нас прерівні таланти, щоб ми вживаючи іх і пра;. 

цюючи, заслуговували собі в Нього Царство Небесне. Декому з нас 

Від дав добра земці, маєтки:, яні нам треба побільшувати й уживати й 

під кінець нашої земної мандрівки вдати рахунок в того, як ми іх ужи

вали. Та деякі люди вле розуміють уживання того таланту, тобто зем

ного майна. Вони гадають, ніби їхнім обов'язком в лише побільшувати 

майно, не вживаючи його відповідно до задумів Божих. Господь Бог, 

даючи нам ті добра, дав одночасно й правила, згідно з якими нам треба 

іх уживати, щоб васлужити собі в Нього небесну нагороду. Тими прави

лами є заповідь любови ближнього: << Любитимеш ближнього свого, як 
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себе самого>> (Мр 12,13; Лк, 19,18). Від докладного виконання ТІЄІ за

повіді залежатиме й небесна нагорода. Ісус вказує танож і на нагороду, 

яку одержать ті всі, що ділились своїми земними добрами з ближніми 

в біді. Такий бо засуд видасть Суддя в день страшного суду: << Прий
діть, благословенні мого Отця, візьміть у спадщину Царство, пригото

ваме вам від сотворепня світу. Бо я голодував, і ви дали мені істи, мав 

спрагу, і ви напоїли мене, чужинцем був, і ви мене прийняли; нагий, 

і ви мене одягли; хворий, і ви навідались до мене; в тюрмі був, і ви прий

шли до мене >> (Mm 25,34сс). Rолиж ті праведні спитають Його, коли 
вони це все добро зробили, Він у відповідь скаже: <<Направду кажу 

вам: усе що ви зробили од1юму з моїх братів найменших - це ви мені 

зробили>> (Mm 25,40). Якщо не виконати цих діл мю1осердя щодо тіла 
й душі ближнього, то воно потягне за собою страшну кару пекла. Так 

бо скаже Суддя до тих, що по Його лівій руці: << Ідіть від мене геть, про
кляті, в вогонь вічний, приготований дияволові й його ангелам. Бо я 

голодував, і ви не дали мені істи, спрагнений був, і ви мене не напоїли, 

чужинцем був, і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене не одягнули, 

недужим і тюрмі, і ви не навідались до мене>> (Mm 25,41сз). 

Іншим людям дав Господь талант стати батьками, тобто приводити 

дітей на цей світ, співдіючи з Його життєдайною силою, та щоб вихо
вувати іх на добрих членів Церкви і майбутніх спадкоємців Царства Не

бесного. Тож щасливі ті батьки, які співпрацюють з Богом у тому на

прямі й, привівши своіх дітей на світ, навчають іх любити іхнього Твор

ця, чинити Його волю на землі й, таким чином прямувати до Нього іх
ньої остаточної мети. Призадумаймось тепер, ЯR то батьки вживають 

того талану, що ним наділив іх Творець? Деякі, очевидно, співпрацю

ють з Ним, приводять на світ дітей і виховують іх на праведних бого

бояз.ІІивих людей. Вони одержать свою нагороду, у цьому запевнює св. 

апостол Павло, словами: <<Жінка ... спасеться приводженням на світ 

дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості зі скромністю >> (1 
Ти.м, 2,15). А.11е спитаймо, що станеться з батьками, які відмовляються 

співпрацювати з Божою життєдайною силою? Що скаже Божий Суддя 

на страшному суді тим, що стерилізувались, щоб не мати дітей? Що скаже 

тим жінкам, які брали пілюлі, або вживали інших штучних засобів, 

аби лиш перепинити зачаття, та щоб уживати статевих зносин без жод

ної відповідальности? А якими словами звернеться Він до тих, які вби

вали своіх ще ненароджених дітей, позбавляли іх того життя, що ним 

наділив іх, Він - Божий Творець? Яку відповідь дадуть ті батьки сво

єму Богові Творцеві, кошІ ім прийдеться здавати рахунок зі свого життя 

й усіх своіх діл, перед Ним, їхнім Суддєю? Не думаю, що їхня вигода, 

199 



чи страх перед перенас~енням землі буде задовільним виправданням, 

та чи напевно заслужить їм вічну нагороду. 

Далі є ще й інші люди, яний Господь зосібна покликав, щоб ішли 

Його слідами. Він казав їм покинути все: їхні родини, майно, рідний 

край і цілковито посвятитися Його службі. Того бо Він вимагає від кож
ного, хто серйозно рішається віддатися Господеві на службу словами: 

<< Ноли хтось приходить до мене й не вненавидить свого батька й матір, 
жінку, дітей, братів, сестер, та ще й своє життя, той не може бути моїм 

учнем>> (Лк 14,26). Ці слова звертає Христос до всіх мужчин і жінок, 

які в особливший спосіб пожертвували себе на службу Його Божій науці, 
щоб приготувати серця людей на Його прихід. Він вимагає від них усіх, 
яким дав цю особлившу ласку, стати своїми учнями й апостолами, щоб 

ішли в світ, проповідували Його благовість і приготовлили членів Його 
святої Церкви; С~'Іовами: << Ідіть, отже. й навчайте всі народи: христячи 
їх у ім' я Отця й Сина і Святого Духа; навчаючи їх берегти все, що я 

вам заповідав>> (Jfm 28,19с). Ті в особливший спосіб покликані особи, 
що служать Богові й людям як священики, монахи, сестри й монахині, 

одержать від Христа Господа особлившу нагороду за їхню вірну службу 

й за те, що задля Христа й людей зреклися земного щастя. Таке бо обі

цяє Христос Спаситель своєму апостолові Петрові, коли той запитав 

Його: <<Ось ми покинули все й пішли за тобою, що будемо за те мати? 
Ісус відповів їм: << Направду кажу вам: Ви, що пішли за мною: як но
вий світ настане, коли Син Чоловічий засяде на престолі своєї слави, 

сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять по

колінь Ізраїля. І кожний, хто задля імени мого покине дім, братів сестер, 

батька, матір, жінку, дітей, поля, в сто раз більше одержить і життя 

вічне матиме в спадщину>> (Мт 19,27ос). 

Як бачимо, Спаситель в д)іже щедрий супроти тих людей, що зали

шили все й посвятилпсь всеціло Йому на службу й на службу Його ста
да, тобто Церкви святої. Безумовно, тільки в тому випадку, коли вони 

вірно виконують свою службу й стараються про славу Божу й про спа

сіння повіреного їм стада. Ті ж, однан, що віддалися Йому на службу, 
але її вірно не винонують, не тільки не дбають про спасіння душ лю

дей, але навпаки, ще є для них згіршенням, Спаситель грозить страшни

ми карами. Так бо Він говорить про непотрібних слуг: <<А хто згіршить 

одного в тих малих, що вірують у мене, тому було б ліпше, якби мли

нове жорно повішено йому на шию й утоплено в глибині моря>> (Мт 

18, 6). 
Це є нагорода за вірну службу Богові й Церкві, ва уживання та

ланів, даних Богом для добра власної душі й для добра народу, яному 

вони служзть. Обіцянки великої нагороди мають спонукати слуг Бо-
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жих повністю віддатися тій службі. Лінивих і недобрих с~-rуг Христос 

спонунує до щирої і повної, відданої служби на славу Богові й для добра 

вірних. Тому ми всі повинні пам'ятати, що як з одного боку, жде ве

лика нагорода всіх тих, які вживають дані ім талани на славу Божу 

й для добра своєї душі, так з другого боку важка кара стріне всіх лі

нивих і недба~т:~их слуг. 

ЯНОСТІ ДОЕРОУ МОЛИТВИ - НАПОЛЕГЛИВА Й 
ВИТРИВАЛА МОЛИТВА 

(Сімнадцята Неділя після Зіс~тшння Святого Духа - Мт 15,21-28) 

Одного разу, як Ісус перебував в околиці Тиру й Сидону між гу

щею людей, які оточували Його й слідували за Ним, була й жінка ха
нанейка, якої дочка була важко хвора, опутана бісом. Дізнавшись від 

людей, що Спаситель є могутнім чудотворцем, який може й бісів прога

няти, вона наблизилась до Нього й просила про поміч таними словами: 

<< Змилосердись надо мною, Господи, Сину Давидів! Дочку мою біс стра
шенно мучить>> (Мт 15,22). Хоч вона й в1шнала Спасителя Месією, чого 
навіть віруючі ізраїльтяни не хотіли визнати то Ісус, здавалося, на

чебто відмовлявся ій у тому іі горю помогти. Вже навіть апостолам на

докучила іі просьба й постійне голосіння, тож вони приступили до Спа

сителя й просили: Його: << Відпусти: іі, бо вона кричить за нами>> (Мт 
15,23), Ісус одна-к, далі відмовляється, подаючи причину тієї відмови 

такими словами: << Мене послано тільки до загиблих овець дому Ізра
їля>> (Мт 15,24). Безсумніву, це була правда, що Небесний Отець послав 
Спасителя насамперед спасти вибраний нарід, яким опікувавсяв від со

ток років, який, одинокий о-поміж усіх тодішніх народів, ще до певної 

міри вірив в одного правдивого Бога; хоч і не слухав Його Божих За
повідей, яним обіцяв послух ветаповллючи завіт :з Богом. На підставі 

того заповіту Ізраїльтяни зобов 'язалися підкоритись Законові Божому 

й слухати його; взаміну за це Господь Бог обіцяв дбати про них, бо

ронити іх перед ворогами й завести до обітуваної землі, що <<текла ме

дом і молоком>>. Хоч і відповідає Спаситель відмовно на прохання жінки, 

все-таки ця відмова не має на меті відмовити допомогу, але радше ск рі

пити іі віру й посилити іі намагання, щоб одержати поміч від того слав

ного чудотворця, якого вона перед усіми визнає Месією, обіцяним Спаси

телем. Так ото, за допомогою віри тієї поганки, Христос бажав засоро

мити свій власний нарід, за його брак дов ір 'я в Нього, незважаючи на 

стільки чуд, які Він для них зробив. 
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І справді Ісус не ва.вівся в сподіваннях, бо жінка не вневірилась 

тією відмовою, але, навпаки, ві збільшеною вірою в Нього й Його по
міч протискається крівь натовп до Спаситедя, падає перед Ним на но

ліна й, маючи на гадці тільки свою хвору дочку й іі добро, далі по:иірно 

просить: << Господи допоможи мені І >) Щоб виявити іі терпеливість до себе, 

в свою поміч, Ісус незвичайно рівно відповідає ій, що не було в Його 
в вич аю, словами: << Не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам І >> 
(Мт 15,25с). Ці до певної міри образливі с.;юва, не зупинили, однак, 

бідної матері, бо вона в понорі признає, що в порівнянні в Ізраїлем, 

вибраним народом Божим, вона наче та собака, що старається про по

міч, яка їй не належить, бо вона невіруюча й не належить до вибраного 

народу, до якого післано Христа. Все ж тани вона бере Христом да

ний примір, покликається на звичай, де господарі дбають і про своіх 

11сів, та й годують іх тим, що збував їхнім дітям, і каже: <<Так Господи, 

ШІе й щенята їдять кришки, що надають ві стш1у їхніх панів>> (Mm 15, 
27). Ровбровний тівю великою покорою жінки: та іі неуступли:вістю, 

Господь каже до неі: << О жінко, вели:на твол віра! Хай буде тобі як ба
жаєш. І видужала іі дочиа від тоі хвилини >> (Afm 15,28). 

Як бачимо, прохання жінки, або іна:ншими словами, іі молитва 

вивднала ій у Ісуса сповнення її просьби. Розгляньмо тепер, чим від

внача.чася молитва хананейки, що випросила ій таке велике добродій

ство в Христа Господа. Отже перша риса її молитви - це покора. Хто 

просить чогось в іншої людини, докавув, що принаймні щодо тоі речі 

залежить від неі. А тому що залежить, мусить цю залежність виявити, 

тобто мусить перед нею впокоритися. 1\оли ж ми звертаємось у молитві 

до Господа Бога в проханням про поміч, мусимо найперше усвідомити: 

собі до кого звертаємося, хто Він в? Господь Бог - це наш Творець, 

який неначе видобув нас в нfбуття до реальности:, ві світу можливого 

в дійсний світ. Своєю життєдайною силою Він утримує нас ) існуванні 

й без тієї Його підтримки ми повернулися б у ніщо, чим ми були перед 
нашим сотворенням. Господь Бог далі співдіє в Jюжним нашим рухом, 

словом, гадкою й бажанням. Він дбає про все, що нам до життя потріб

не, так що бев Його помочі, Його ласки ми не мали б нічого. А тепер 
подумаймо: Хто ми тані? Ми: ніщо, сотворіння під кожним оглядом за

лежне від Того всемогутнього Бога-Творця. Ми крім того грішники, 

що обравили Бога Творця й нашого найбільшого добродія незліченними 

гріхами, тому часто в нашому житті васлуговували вічної кари в пеклі. 

Господь однак пощадив нас і вадля свого ми.чосердя не покарав н~с, 

бо Він хоче бути не тільки нашим Творцем і найвищим паном, але та

кож і нашим батьком. Тому Він звертається до всіх грішників і запевняє 

іх, що не хоче іхнього покарання, але поправи, навернення до Нього: 
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<< Життям моїм нлянусь, каже Господь Бог, - я не бажаю смерти гріш

нина, але бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Від

верніться, відверніться від вашої лихої поведінки! Чому б вам умирати, 

доме Івраїля? >> (СаиІі 33,11). Подумаймо тепер: ми грішники, ніщо пе
ред Богом, звертаємось до ІІього - всемогутньої Істоти, до всесвятого, 

безмежно досконалого Бога! Тому якими понірними ми повинні бути, 

і яними вдячними ва ту ласку, що Він дозволяв нам говорити до Себе. 

Ба що більше, довnоляв й бажає собі того, щоб ми, Його сотворіння, 
илинали Його-Отцем яп цього навчив нас Божий єдинородний Син Ісус 

Христос у Своїй Господній Молитві - << Отче наш>>. Бев огляду на те, 
як Він відноситься до нас, бо ми на все своїми гріхами собі заслужили, 

бев огляду ян нарав нас, ми вавжди повинні бути Йому вдячними й дяку
вати, подібно як жінка хананейна. Чому? Бо ми повинні завжди бути 

перенонані в ось чому: що б Він не робив, Він має на меті тільни наше 

щастя, наше добро. Подібно ЯR хананейна, яка впокоривтись перед 

Христом, осягнула, те про що просиJІа. Тан само й ножний з нас, коли 

підкориться nолі Всевишнього, осягне те про що просить та, крім того 

вічне щастя в небі. 

Далі моливтися ми повинні вірити несхитно й надіятись, що Го

сподь хоче дати нам те, про що просимо; очевидно, якщо воно не буде 

переІІІКоджати нам в осягненні нашої остаточної мети, тобто вічного, 

небесного щастя. На багатьох місцях, і то недвозначними словами за

певняє нас Христос, що Господь Бог хоче нам допомогти: << Просіть і 

дасться вам; шунайте й знайдете; стунайте й відчинять вам. :Кожний 

бо, хто просить одержує; хто шунає знаходить; хто стукає тому відчи

няють >> (Mm 7,7с). А щоб нас тим більше упевнити у своїй добровичли
пости супроти нас і своєї готовости нам допомогти, порівнює Себе, все

святого Бога, до батьків, грішних, немічних людей, нажучи: Чиж є між 

вами хтось такий, що ноли син попросить у нього хліб, дасть йому ка

мінь? Або ноли попросить рибу дасть йому гадюку? Тож ноли ви, злі 

бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дарп, то оснільни більш Отець 

ваш, що на небі, дасть дари тим, які його попросять>> (Mm 7 ,9сс). Хіба 
можна знайти переконливіші слова, що запевнюють нам Божу допо

могу? Та Божа мудрість це знаходить, бо при іншій нагоді наже Хри

стос: <<І все, чого тільки проситимете в молитві в вірою, одержите>> (Mm 
21,22). <<Тому кажу вам: Усе, чого будете просити в молитві віруйте, 
що одержите, й буде вам так>> (Мр 11,24). Якже Господь порівнює Себе 
в людськими батьками, то Він знав, що вони: немічні люди й не завжди 

можуть своїм дітям те, про що ті просять, або те, чого ім потрібно. Але 

в Господа воно так не в. Він не лише найкращий батько, але водиорав 

і всемогутній батьно. Він не лише хоче, але й може дати нам все потрібне. 
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Його ніщо не обмежує. тому Він :може зробити все, щоті.льни захоче. 
Тан бо говорить Спаситель про Бога: << У людей це неможливо, - але 

не в Бога; у Бога бо все можливо>> (Мр 10,27; ЛІЬ 18,23). Просімо тіль
ни з вірою й упованням на Його доброту, то й одержимо те, про що про
ситимемо. 

Ножний з нас признав, що важко знайти більше запевнюю чі слова 

про готовість нашого Бога вислухати наші просьби. Та міг би хтось аа

кинути, нажучи: Коли воно тан дійсно в, то чому ми не одержувмо того, 

про що не раз просимо? В більшості випадиів ми не одержувмо тому, що 

невідповідно просимо. Признаймо самі, що дуже часто ми просимо, але 

самі не віримо в можливість одержання тих речей, про які просимо. 

Хоч Ісус запевняв нас: << Направду нажу вам: Rоли матимете віру, ян 

зерно гірчиці, то снажете оцій горі: Перенеси:ся звідси туди - і вона 

перенесеться й нічого не буде для вас неможливого >> (JJ.fm 17 ,20). Отже 
Христос домагається від нас віри, і то віри, яна не включав в собі жод

них сумнівів, ян про це агадув на іншому місці: << Направду кажу вам, 

що ноли матимете віру й не завагаєтесь, ви зробите не тільни тане зі 

смоковницею (коли Христос прокляв іі, вона nсохла а корінням), але 

й коли горі цій скажете: Двигнися й нинься в море, воно станеться. 

І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите>> (Mm 21,21). І в 

Марна: <<Направду кажу вам, що хто скаже горі цій: Двигнисяй нинься 

в море, та не сумніватиметься в своїм серці, лише віруватиме, що станеть

ся те, що каже, то буде йому так>> (Мр 11,23). Отже, ян виходить зі слів 
св. Євангелії, причиною того, що нашої молитви не вислухано, в брак 

віри в нас, що те про, що просимо, одержимо. Дуже часто однан ми про

симо про речі, які в для нас шкідливі чи навіть грішні. Очевидно, що 

таних молитов Господь не вислухує, бо вони в радше богохульством, 

коли просимо, щоб помагав нам ображувати Себе, чи зло робити Його 
власному сотворінні. Тому просімо нашого небесного Отця, про все, 

чого нам тільии потрібно. Очевидно, не годиться нам просити про щось 

суперечне з Божою волею. А навіть, коли просимо про те, що не супе

речить Божій волі, тоді треба просити, подібно як Хрнстос Спаситель 

просив у Оливному саді: << Отче мій, якщо можливо, нехай мине мене 

ця чаша. Однак не як я бажаю, лише ян ти>> (Mm 26,39). 
Врешті, наша молитва повинна бути наполеглива й постійна. Під 

цим оглядом наслідуймо жінку хананейку. Ніщо іі не стримало. Вона 

просила тан довго й так настійливо, аж дони Спаситель, розбровний її 

неуступливістю, понорою й довір'ям, не сповнив іі просьби. Вона мала 

перед очима свою хвору дочну, тому ніщо не могло відвести її від на

міченої ці.7Іі - здоров'я дочни. Не звертав увагу на людей, які напевно 

забороняли ій слідувати за Христом, бо вона була хананейна - поган-
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на й не належала до вибраного народу; не слухала напевно Я апосто

лів, яким надокучили її крики; ба навіть не зневірювться відмовою Спа

сителя. Вона невпинно просила й просила, аж доки не одержала те, 

про що просила. Якже Спаситель вислухав її, коли вона просила про 

земне добро, здоров'я дочки, то найменшого сумніву немав, що Він ви

слухав нас незмінно, коли ми проситимемо про те, про що Він сам каже 

просити словами: << Шукайте перше Царство Боже й його справедли

вість, а все проче вам додасться>> (Mm 6,33). 

ВСЕ ПІДRОРЯЄТЬСН БОЖОМУ ВЕЛІННЮ, ТОЖ ЧOl\fV 

НЕ ЛЮДИНА? 

(Вісімнадцята Неділя після 3іслання Святого Духа - Л1і, 5,1-11) 

Rоли апостоли послухали Хрис·rа Спасителя й закинули сіти на 

ловлю риб, хоч час був невідповідний, зловили стільки риб, що аж рва

лися їхні сіти. Про це власне розповідав сьогоднішня свята Євангелія. 

Навчаючи людей при озері l·енезаретсь:nому, Ісус Христос увійшов був 
у човни:n апостола Петра, щоб із нього навчати народ, що зібрався дов

кола Нього. Вони юрмилися, бо хотіли Його бачити, тому то й Спаси
тель увійшов у човен, казав відчалити на кілька стіп від берега, що під

носився амфітеатрально від плеса водного, так що народ, сидячі на бе

резі озера міг Його вигідно бачити; а й голос Христа, відбиваючись 
від спокійного плеса води, доходив до всіх слухачів. Rоли Господь уже 

закінчив свою науку, тоді, щоб випадгородити апостола Петра і його 

спільників, казав йому відчалити на глибше місце й там закинути сіті. 

Апостол Петро, досвідчений рибалка, ЯІіИЙ разом зі своїми товаришами 

.ловив ці~1у ніч, нічого не спіймавши, звернувся до Спасителя зі сло

вами: <<Господи, всю піч трудилися ми й нічого не спіймали, але на твов 

слово закину сіті>> (ЛІї, 5,5). Як лише вони це зробили, <<піймали ве
лику силу риб, так що їхні сіті почали рватися>> (Лк. 5,6). Боявшись, 
щоб не прорва.::шся сіті, <<вони кивнули на своіх товаришів, що були 

в другому човні, щоб ті прийшли й допомогли ім. Прийшли вони й на

повнили обидва човни, аж почали потопати>> (Л,., 5,7). Ось вам приплад 
сили Божої й влади над нерозумними сотворіннями, над рибами. Апо

столи, досвідчені рибалки, силкувались ловити рибу в відповідному до 

ловлі часі, тобто вночі, КОJІИ риба підходить і шукав за жиром - по

живою, та й нічого не зловили. А тут, послухавши Творця вселенної, 

як тільки закинули СІТІ, хоч і час був невідповідний, зловили стіль:nи, 

що наповнили обидва човни до краю. Нема в чого дивуватись, бо тут 
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діє палець Божий, всесильний Творець приказує, й усе сотваріння його • 
слухає! 

Коли та.к глянемо довкола себе ·на оцей сотворений світ, зауважимо, 

який чудний лад панує в ньому. Від наймогутніших небесних світил, 

що іх подивллємо вночі на небозводі, до найменших частинок матерії, 

-все слухає приказу свого Пана й Творця. Тому й не диво, що все так 

справно й доцільно прямує до своє і мети, бо Господь Бог є Богом ладу 

й гармонії в усьому. Подібно як мертва матерія, та.к і рослини, птиці, 

риби й звірята підкоряються законові Божому, що об'являється в іх

ньому інстинкті. Якщо людина не перешкоджує тому їхньому ладові, 

тоді все буде рости, помножунатись й осягати свою мету, тобто взаємне 

вдасионалення й сповнення, чи пак осягнення Богом: прпзначеної мети. 

1\оли ж ~'Іюдина почне впроваджувати свій лад і перешкоджати Богом 

установленому ладові, тоді все заворушується й наступає замішання. 

Таке перше замішання в природі наступило в наслідок первородного 

гріха. Але Господь у сnоєму милосерді не прокляв свого вибраного сотво

ріння, не бажаючи його цілнов:ито знищити, але замість нього прокляв 

землю, тобто природу, серед якої людина жила. << І сказав Бог Адамові: 

За те, що ти посJІухав голос твосі жінки й ів з дерева, з якого я нана

зав тобі не істи, проклята земля через тебе. В тяжнім труді живити

мешся з неі по всі дні твого життя. Тернл й будяки вона родитиме то

бі ... >> (Бут 3,17с). Тан і сталося, земля, яка раніш була така врожай

на, що приносила Адамові добірні плоди, як тільни він щось на ній по

садив, чи посіяв, після прокляття Божого сиротивилась йому, хопту 

й будяни вирощувала йому, замість сподіваних плодів, так що він лише 

з велиним трудом, уживаючи всього свого розуму, зумів видерти з неі 

по тр і б ну для прожитну поживу. 

Та здасться немає нраю тій нищівній діяльності людини. Вона, 

скінчивши з землею, звернулась до води й повітря, аанечищуючи оби

двос, тан що вони вже не надаються більше на житло для риб, птиць 

чи звірят, ба навіть длл неі самої. Зараз учені, ті самі які своїми вина

ходами занечистили всю природу, намагаються завернути той процес 

назад і, до певної міри, привернути давній лад, або інаншими словами, 

зробити землю знову відповідною на житло живим сотворінням. Дійсно 

так воно є, як про це пише св. апостол Павло в листі до Римлян: <<Сот

воріння було підпорядковане суєті не добровільно, а через того, хто 

його підкорив, у надії, що й саме сотваріння визволиться від рабства 

тління, на свободу слави дітей Божих. Бо знаємо, що все сотваріння 

разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках>> (Р.м 8,21с). Ціла 

природа терпить і страждає зал;ля нерозуму й непослуху людини, задля 

первородного гріха. А тепер далі терпить задля наших власних гріхів 
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і задля нерозумних потягнень, якими засмічуємо природу й перешно

джуємо законам Божим вести іі до досконалости. 

Як бачимо з чудесної .іlовлі риб, природа жива підкоряється велін

ням свого Господа, тан само абсолютно й беззастережно, і то негайно, 

ян і мертва природа, коли то вітер ущух і море зразу успокоілось на 

звук голосу Творця, який, уставши, <<погрозив вітрові й розбурханим 

хвилям, і вони ущухли, і настала тиша>> (Лк. 8,24). Існує однан між сот
воріннями Божими одне сотворіння, лне не хоче слухати, яке відмовля

ється підкорятися приказові свого Бога й Творця- людина. Ії Господь 
обдарував усякими привілеями, що іх не :має жодне інше сотворіння 

на вемлі. Зробив іі царем цього видимого світу, підкорив ій усе, що тіль

ки живе на земJІі, словами: << І сказав Бог: Сотворімо людину на наш 

образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морСЬІ-\ОЮ, над 

птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями й над усіма 

плазунами, що повзають по землі>> (Бут 1 ,26). Причиною й підставою 
того непослуху людини є іі сnобідна воля. Вона є для людини найбіль

шим даром Божим, воднораз же іі прокляттям. Ми сказали, що свобідна 

воля є найбільшим даром Божим, бо нею людина уподібнюється до са

мого Бога Творця, ю~ий є абсолютно свобідною Істотою. Подібно й лю

дина, заnдяки своїй свобідній волі може робити що тілЬІ-\И захоче, тобто 

діяти, або не діяти, робити одне, або щось ціл:ком протилежне до попе

реднього. Завдя:ки тій волі людина може свобідно підноритися Божому 

законові, щоб осягнути святість, стати дитиною Божою. Таи, це правда, 

людина, за допомогою ласки Божої може винонувати діла заслуговуючі 

небо, бо тією свобідною во.аею людина може свобідно обняти своєю лю

бов'ю Бога й Спасител.н Ісуса Христа. Всі інші земні сотворіннл мусять 

почитатп Бога, віддавати Йому зовнішню хвалу, але вони не можуть 
нічого іншого роби1·и, бо в них немає свобідної волі. Єдино людина може 

свобідно рішитися служити Богові, Йому підкорнтись і Його почитати. 
Зад~ТІЯ своєї свобідної волі вона є подібною до ангелів, які також сво

бідно славлять і почитають свого Творця. Зад~1:я тієї свобідної волі ~ТІЮ

дина може увійти в Царство Небесне. Тому людина може сказати, що 

задля свобідної воJІі, якій допомагає Божа ласка, заслуговує для себе 

вічну нагороду. Тому - то небесне щастя є іі свобідно заслуженою на

городою. Так бо н:аuчає нас св. апостол Павло, :кажучи: << Я боровся 
доброю борнею, біг СІ-\інчив - віру зберіг. Тепер же приготований мені 

віно:к справед"""Іивости, що його дасть мені того дня Господь, справедJІИ

вий суддя; та не лише мені, але всім тим, що а любов'ю чека~""Іи на його 

появу>> (2 Ти.м 4,7с). Подібно як св. Павлові належиться нагорода від 
найвищого судді Христа Спасителя, так само вона належиться кожній 
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людині, яна свобідно н,їшиться підкоритись волі Божій сповняти іі 

протягом свого життя на землІ. 

Але, з другого бону, ця свобідна воля стала для людини проклят

тям. Вона то спричинила те, що Адам переступив заповідь Божу, до

пустився гріха й утратив рай і всі ласки, зв'язані з ним, не тільни для 

себе самого, але також для ці.тюго людського роду. Цл свобідна воля 

дає ножній людині нагоду противитися воаі всемогутнього Бога. За 

всі Божі добродійства вона платить своєму Творцеві чорною невдякою. 

І лихо гріху, а з ним і нещастя грішника лежить у його свобідній волі. 

Якщо б у неі не було свобідної волі, вона не була б у небезпеці втра

тити своєї мети - Бога й вічного щастя в злуці з Ним. Свобідна воля 

неначе той суддя, що рішає в тій ніколи неустаючій борні між розу
мом людини та їі пристрастями й жаждою, які потягають до грішних, 

земних роаношей. У тій борні, очевидно, людсьний розум дуже часто 

улягає, про що свідчить той сам апостол Павло таними словами: <<Знаю 

бо, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро: бажання бо добро тво

рити є в мені, але добро виконати - то ні; бо не роблю добра, що його 

хочу, але чиню зло, яиого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, 

то тоді вже не я його виноную, але гріх, що живе в мені. Отож анахо

джу (такий) закон, що коли хочу робити добро, зло мені панидається; 

мені бо милий, за внутрішньою людиною, закон Божий, але л бачу ін

ший закон у моїх членах, який воює проти ааиону мого ума й понево

~"lЮЄ мене законові гріха, що є в моїх членах)) (Р.ч 7 ,18-23). Ця борня, 
в якій розум дуже часто улягає пристрастям є прокJІяттлм людської 

свобідної волі. Та тут приходить людині а допомогою ласка Божа й вона 

найкраще проявллється в беаси~"'Ілі людини. Св. апостол Павло, збага

чений досвідом, наже тане: << А щоб л не згордів надмірно висотою об'яв

лень, дано мені колючку в тіло, ПОСJ"lанця сатани, щоб бив мене в об

личчя, щоб я не виносився вгору. Я тричі благав Господа, щоб він від

ступивел від мене, та він сиааав мені: Досить тобі мові ласии, сила бо 

мол об'являється в безсиллі)) (2 Нор 12,7сс). Тож віддаймося проводові 
Христа Спасителя, Він бо єдиний може замінити те прокляття нашої 

свобідної волі на благословення. Тоді ми, споможені Його ласною, осяг
немо мету, для яиоі Він нас сотворив, тобто вічне щастя з Ним і в Ньому 

в небі. 
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ЗАКОН ЛЮБОВИ БЛИЖНЬОГО В ЙОГО ПОВНОТІ 

(Дев'ятнадцята Неділя після Зіслання Святого Духа - Л}j, 6,31-36) 

Другу, після першої найважливішої ваповіді любови Бога, тобто 

Заповідь Любови Ближнього, проголосив уже був Господь Бог у Ста

рому Заповіті словами: << Любитимеш ближнього твого як себе самого 
- .Н Господь>> (Лев 19,18). Євреї однак у своіх навчаннях, тобто n своїй 
інтерпретації, скривили іі, звувили іі васяг, тому-то Спаситель наш 

Ісус Христос, як про це говориться в Євангелії, счростовув іі, надаючи 

ій давню, загальну форму. І ту спою інтерпретацію - тлумачення вво

дить Ісус як свою заповідь: <<Ви чули, що було сказано: Люби ближ

нього свого й ненавидь ворога свого. А я кажу вам: Любіть ворогів ва

ших і моліться ва тих, що переслідують вас, таким чином станете си

нами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на 

влих і на добрих і посилає дощ на праведних і неправедних>> (Mm 5,43сс). 

Для Христа Господа, як і для Його Отця небесного немає рівниці, бо 
Він ії не робить між добрими й лихими людьми, всі бо вони однаково 

призначені вже від зачаття іхнього існування бути Його законними діть
ми й спадкоємцями неба, очевидно в умовою, що будуть виконувати 

Його заповіді. Тому, якщо Він всесвятий Господь любить іх так дуже 
невважаючи на їхні немочі, а то й гріхи, то яке право маємо ми розрів

няти між тими сотворіннями Божими, тобто любити одних, а ненави

діти інших ? Проте, коли безмежно справедливий Творець, яний нена
видить гріх, бо він в обравою Його безмежного Божого Маєстату, має 
милосердя над грішниками, як довго вони живуть на землі, то яким 

правом ми сміємо іх уже осуджувати? Щойно після смерти, грішники, 

які вже не вможуть поправитися, стають дітьми Божого гніву, та й щой

но тоді Господь судить іх і віддав на вічну кару пекла. Однак, як довго 

ми живемо на землі й як довго жалувмо ва наші гріхи, Господь Бог зав

жди готовий вабути: наші проступки й іх простити. Про це сам Господь 

Бог запевнює нас словами пророка Євикііла: << Життям моїм клянусь, 
-слово Господа Бога,- я не бажаю смерти грішника; але бажаю, щоб 

він відвернувся від своєї поведінки і жив. Відверніться, відверніться 

від вашої лихої поведінки І Чому б вам умирати, доме Ізраїля? >> (ЄзиJі, 

33, 11). 
В своїй науці Ісус Христос бере до уваги золоте правило, яке стало 

мірилом чесноти серед багатьох народів, до євреїв і поган включно. 

Воно звучить так: << І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і nи 

ім так само>> (Лк 6,31). Це правило не вимагає багато, лише однакового 
трактування всіх людей. Та Спаситель вказує на те, що поведінка, вгід-
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на з тим золотим правІІЛом, не має велиного значення в очах Божих, 

не заслуговує Царства Небесного, словами: << Rоли ви любите тих, що 

вас люблять, яна вам заслуга? Таж бо й грішники люблять тих, що іх 

люблять>> (Лк 6,32). Це є лиш взаємне спілкування між людьми. Якщо 
б хтось провинився проти того волотого правила, спільнота очевидно 

винлючила б його зі свого середовища. Ісус продовжає: << І ношІ ви по

зичаєте тим від кого маєте надію взяти назад, яна вам заслуга ? Адже 
й грішнини грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне>> (Л~ 

6,34). Це в звичайний товаро-обмін, яним користуються банни, чи фірми 
в своіх ділових транс~нціях. Тож усяна провина проти взаємно-обміну 
матиме в наслідку тілЬки судову розправу й понарання того, хто проти 

тієї соціяльноі справедливості прогрішився. Але для учня Христового 

і Його послідовника така звичайна справедливість не вистачає. Христос 
вимагає чогось більше, чогось, що могло б доназати, що учні Христові 

належать до одної великої родини, що вони є дітьми небесного Отця, 

членами Цернви, яких Христос - Син Божий відкупив ціною Своєї 

пресвятої Rрови. Тан бо й навчає нас св. апостол Петро: << І знайте, що 

не ТJІінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого суєтного 

життя, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Хри

ста, непорочного й чистого ягняти>> (1 Пет 1,18с). 
В іднуплені Христом, Сином всемогутнього Бога Отця і то такою 

великою ціною, бо ціною Його пресвятої Крови, ми повинні виявляти 
значно більшу любов супроти наших ближніх. Тому-то Христос Спаси

тель вимагає від нас чогось вищого й ціннішого, і з цією метою уста

новляє свій Закон: << Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте ім, і по

зичайте, не чекаючи назад нічого, а нагорода ваша буде велика, і бу

дете синами Вишнього, Він бо благий для злих і невдячних. Будьте 

отже милосердні, як і Отець ваш милосердний>> (Лк 6,35с). Rоли так 

привадумаємося, як ми відносимось до нашого Бога й Творця, від Якого 

ми такі дуже залежні й то не лише в нашому приході на світ, в решт і 

ж в продовженні нашого існування та в кожному нашому порушенні, 

слові, гадці й бажанні, то нам самим аж дивно стає, чому ми такі неро

зумні, що сміємо Його ображувати? І дивуємось самі, чому Господь 
без огляду на наші образи, якими ми неначе змушуємо Його ображу
вати себе самого, бо без Його співдіяння, ми не тільки жодного руху 
не могли б зробити, ні одного слова промовити, чи яко ісь гадки чи ба

жання висловити, Він не знищить нас? Але навпаки, в Своєму безмеж

ному милосерді, знаючи, що ми не спроможні Йому надолужити ва наші 
гріхи й проступки, Він ще посилає Свого єдинородного Сина, на Нього 

вкладає увесь тягар наших гріхів, каже Йому терпіти страшні муни, 
і навіть умирати ганебною смертю на хресті, тільки тому, щоб нас ряту-
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вати від вічної загибелі. Тож коли Він, безмежний Бог, ображений на

шими гріхами, стільки вчинив для нас Своїх ворогів, то яким правом 

ми можемо нарінати, коли Його Син, що те все переніс за нас, домага
ється від нас того самого, що Він учинив для нас, тобто прощення і ва

буття всіх кривд образ і терпінь, які нам завдали наші вороги? Він же 

вробив те саме, ба що більше, без порівняння біJІьше вчинив для нас, 

прощаючи нам усі наші гріхи та й ще надолуживши аа них Своєму От

цеві небесному муками й смертю на хресті. Проте, коли Він, вимагає 

від нас чогось такого невеличкого, як же ми можемо Йому цього відмо
вити? Він вимагає від нас прощення й щирої любови до наших ворогів. 

Як дуже Він цього хоче, видно хоч би в того, що Він включив таке про

шення в Свою Господню Молитву: <<І прости нам наші провини, як і ми 

прощаємо нашим винуватням >) (Mm 6,12). А значення цього ось яке: 
Він уаа.лежнив прощення наших гріхів від нашої готовости простити 

тим, що провинилясь проти нас. Тому треба нам добре в в юка ти, коли 

молимось і проназуємо ту Його молитву <<Отче наш ... >>. Бо коли ми 
її проназуємо й одночасно маємо ненависть до наших ворогів, тоді не 

благословення, але прокляття Боже накликавмо на наші голови. Бо 

тоді ми просимо всемогуrнього Бога ось так: << Господи так карай мене 
й так мстись на мені, як я хотівби покарати й помститись на моїх во

рогах >>. Бо, бажаючи мститись на наших противвинах і ненавидячи їх, 

ми домагаємось від всемогутнього Бога, щоб Він в такій самій мірі не

навидів нас і так само карав нас, як ми хотіли б покарати тих, що нас 

скривдили. 

Тож у нашому власному інтересі й задля нашої власної захорони 

подумаймо, що робимо, коли ми ненавидимо наших ворогів, і коли на

магаємось відомстити на них наші кривди. Послухаймо поради св. апо

стола Павла: <<Самих себе не відомщайте, любі ... , написано бо: Мені 

належить помста, я відплачу, - говорить Господь. Але, коли твій во

рог голодує, нагодуй його; і коли має спрагу, напій його, бо роблячи 

це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, 

щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром>) (Рм 12,19сс). Тан 

дорогі, не мстімось на наших ворогах, залишімо це Богові! Ми радше 

платімо їм добром ва наші кривди, бо в той спосіб доказуватимемо Го

сподеві нашу невинність. Він же сам відомстить нашу кривду, а Його 
помста буде далеко більш болюча ніж наша. Він бо має ціле пекло й віч

ність на те, щоб відмстити всі наші кривди. 
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ХРИСТОС ЦАР - І ЙОГО ЦАРСТВО 

(Свято Царя Христа - Й о 18,33-37) 

Свята Євангелія розповідає сьогодні про Христа Спасителя, як Він 

стоіть перед Понтієм Пилатом, який питає Його, чи Він є царем. Відпо
відь Христа проста: Він признає, що є царем, аде не таким, яй споді

вались ті, що оскаржили Його перед Пилатом. <<Ти кажеш, що я цар>>, 
~ідповідає Ісус, << .R на те уродився й прийшов у світ, щоб свідчити істи
ну. Кожен, хто від істини, слухає мій голос>> (Йо 18,37). Розважмо сьо
годні, що це за таке Царство Христове, якого Він- Син Божий є царем? 

.Як заявляє Христос, Він є царем, ба що більше Він на те родився 

й на те прийшов на цей світ, щоб бути царем, лише Його Царство не в 
з цього світу. Воно не таке, як собі його представляють люди. То прав

да, що те царство було основане на землі; воно 1·акож частково існує 

тут, на землі, але воно не в з цієї землі. Сам Ісус Христос свідкує про 

те перед своїм суддєю - Пилатом: << Царство моє не від цього світу, від
казав Ісус>> (Йо 18,36). І дає на це до:каз такими словами: <<Було б мов 
царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоб мене не 

видали юдеям. Але не звідсіля моє царство>> (Йо 18,36). Гляньмо, чому 
Спаситель так характеризує своє туземне Царство, тобто Церкву святу, 

яку тут оснував? Як запевняє Пилата й нас усіх, Ісус Христос прий

шов на цей світ, щоб дати свідоцтво правді. Але проголошуючи світові 

Свою науку, яку Він приніс нам з неба, а головно про призначення лю

дей брати участь в житті Самого Бога й у Його відвічному щасті. Він 
це й зробив. Він об'явив нам, що небесний Отець, наш Бог і Творець 

створивши нас, призначив лише для цієї мети, щоб ділитися з нами Своїм 

Божим життям і своїм безмежним щастям. А щоб ми тим певніше те ща

стя осягнули, Він защепив в наше серце й душу бажання за тим щастям, 

тобто за Самим собою. Тому наше серце тужить і ціле життя шу:кає за 

щастям і його знайти не може, бо тут на землі того щастя немає. Всі оці 

земні добра скінчені й проминаючі, а наше серце башає добра безмеж

ного, добра вічного, тобто Бога самого. Тому й не диво, що його туr на 

землі знайти не може, бо Бог я:к вічна нагорода очікує нас у Царстві 

Небеснім, що його осягнемо аж після смерти. Ось тут і розв'язка цього 

питання, чому людина ніколи не може бути щасливою тут, на землі, 

бо іі ненаситне серце може задовалити єдино, безмежний, вічний Бог. 

Тому й дюдина ціле своє життя бажає щастя, за ним шукає й ніколи 

його не знаходить, аж доки не дійде до Господа Бога. Про це вже свід

чить св. Августин словами: <<Ти сотворив мене для себе й неспокійне 

моє серце, аж доки не спочине в Тобі, о Боже! >> Від Господа Бога в со-
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творенні ми вийшли й до Нього мусимо повернути, щоб осягнути наше 

щастя, тобто задоволення всіх наших бажань і мрій. 

Друга правда, якої навчив нас Ісус Христос - це дорога, що нею 

ми мусимо іти, щоб осягнути вічне спасіння. Вона полягає в викону

ванні Божих заповідей, які об'являють нам волю небесного Отця; отже 

на сповнюванні волі Божої. Тому що Господь Бог є метою нашого існу

вання, 6 нашим остаточним щастям, тому Він Сам мусів нам: описати спо
сіб чи дорогу, ва допомогою, якої вмоrкемо дійти до Нього. Ця дорога 

6 абсоJІютно непомильна, бо Господь Бог Сам вказує на неі, і тому вона 

цілком безпечно заведе нас до Нього. Цею дорогою є дорога, яку вка

зують нам Його Божі Заповіді й цього навчає нас Сам Ісус Христос, 
словами, які вверпуn до багатого юнака, що спитав Його: <<Учителю 
благий, що мені чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього: 

... <<Як хочеш унійти в життя, додержуй заповідей>> (Mm 19,17с). Тому 
й не диво, що JІюди, які виконують ті важливі життєві правди, тобто 

ті, що приймають навчання Христа й вводять іх у своє життя, є Його 
учнями й осягають мету, до якої призначені. Вони - то, прямуючи до

рогою признач~ною ім Богом Самим, стоять по стороні правди, якої нав

чити людей Христос прийшов на цей світ. А навчившись і впровадив

ти іх в своє rниття вони стають учнями Христовими, членами Його Цар
ства, яке, хоч j G в цьому світі, не є з цього світу. 

Чому кажемо, що Царство Христове, основане Спасителем на землі, 

не є в ці є і всмJІ і, чи пак, не є в цього св і ту? Найперше тому, що цей світ 

має уже свого царя -диявола. Про нього каже Спаситель, що над тим 

князем цього світу буде суд і його усунеться, тобто йому відбереться 

владу над світом: << Тепер світові цьому суд; тепер буде вигнаний геть 
князь цього світу>> (Йо 12,31). Цілий світ не стоіть на правді, ЯRУ Хри
стос приніс нам від Отця, навпаки забріханий світ rрунту6ться на ложі, 

подібно як і його княвь, диявол, що є батьком і спричинником ложі та 

й убивником уше від самого початку. Так бо каже Христос до фарисеїв: 

<< Днявод вам батьком, тож водите ва волею вашого батька чинити. А 
він був душогубець від початку і правди він не тримався, бо правди 

нема в ньому . .Коди говорить він брехню, зі свого говорить, бо він бре
хун і батько дожі>> (Йо 8,44). Думаю, що не треба давати доказів на 
те, що на землі існує царство диявот:а, збудоване на брехні, панево

ленні слабких; царство тьми, яке живе тільки ложrкю й насилдям. Та 

чого далеко шукати, от розгляньмося так по цій вільній землі Вашінr

тона, яка збудована була на свободі, рівноправності й свобідному стрем

лінні до щастя. Послухайте лише уряду, як федерального, так стейто

вого чи міського. Вони що іншого обіцяють, або радше все обіцяють 

виборцям, щоб тільки здобути їхні голоси й бути вибраними до певних 
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урядів; aJie піс~"Ія виборі:Вt ва всі свої обіцянки негайно забувають і за

ряджують щось цілком протилежне до того, що виборцям обіцяли. Або 

г.ляньте так на суди, від найнижчих до найвищих. Вони так викручу

ють правду, що не справедливість осягають, але кривду завдають не

винним людям, тимчасом як винні звичайно виходять без кари. Зале

жить, яного адвоката собі візьмуть і скільки грошей готові видати, щоб 

справу виграти. 3 цього виходить, що в нинішніх часах багата людина 
може допуститись Бог зна яного В~ТІочи:ну, якщо вона має багато гро

шей і знайде собі доброго адвока:rа-крутія, який зуміє переконати лаву 

присяглих і суддів про невиІШість обжалованого, то його звільнять від 

вини й кари. Тут пригадується мені одна сміховинка, ще ві старого краю. 

Там кажеться, що один наш << порядний влодій >>, укравши багато гро
шей у одного господаря, анайшов собі такого доброго адвоката-брехуна. 

Після його оборони, коли суддя спитав обжалованого, чи він украв 

чи не вкрав? Той у відповідь йому каже: Заки пан меценас почав го

ворити, я думаJЗ, що л вкрав, але тепер виходить що ні І 

Це лихо, тобто лож і ошуканство, царює на лише по урядах чи су

дах, воно ровійшлось по всіх усюдах. Тієї ложі повно й у родинах. Мужі 

й жінки брешуть і обріхують свебе взаємно. Вони, що обіцяли досмертну 

любов і вірність одне одному, тепер, ще навіть медові місяці не проми

нули, а вони вже ошукують, зраджують одне одного; або на випередкп 

спішать, щоб одержати розводи, бо як кажуть, не можуть равом жити. 

Вони не звертають жодної уваги на те, що станеться в дітьми, хто іх 

буде виховувати, на кого впаде відповідальність, бо вони ва дуже зай

няті погонею ва своїм особистим щастям, що в суті річи є лише вадоно

ленням найнижчих тілесних бажань. Брехня царює в індустрії й тор

говлі. Починаючи в поганим матеріялом, що його вживають зараз по 

фабриках, а кінчаючи на недбайливому виконанні продуктів, так що 

покупець або може отруітися харчевими продуктами, або в рівних акци

дентах утратити життя в причини недоладно складених, чи в невідпо

відного матерія.uу зроблених засобів комунікації чи інших предметів 

домашнього вжитку. Вже не говорячи нічого про ціни, які в жодній 

мірі не відповідають вартості випродукованого товару. Та сама лож 

не пощадила й вогнища наук, тобто шкіл, каледжін і університетів. 

По нижчих чи середніх ппюлах не йдеться тепер про те, щоб навчати 

дітей, навпаки, тепер вдається батьки домагаються, щоб діти навчали 

учителів, прикавуючи ім, чого й ян мають навчати їхніх любимців. Rа

леджі й університети, або радше студіююча молодь, домагається рівного 

права в членами факультету чи адміністрації. Бажають диктувати чого 

слід навчати. А це вводиться до того, щоб студентам без навчання, бев 

труду й праці давати дипльоми, цілком виключаючи іспити, бо вони 
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G аа важкі чи утяжливі для молоді. Якже вони не одержать того, тоді 

йдуть або на страйк, або пікетують адміністраційні будинки. А деколи 

просто займають їх, або в скрайніх випадках запалюють і нищать їх. 

Професори в міжчасі займаються іншими справами, і то або укла

даючи різні .nолітичні програми для уряду, або протестуючи проти дея

ких потягнень президента чи його кабінету. Під кінець увесь той << уче
ний світ >> стремить до витворення якоїсь нової моралі, з якої виклю

чають цілновито Бога - Божий та природний закон. В осередку став

лять людину, передусім її звіриtші інстинкти й пристрасті, добачуючи 

в цьому людську досконалість. Тан ото з катедри апробують усе те, що 

противиться Богові - Його моральному законові; ба навіть те, що про
тивиться природному законові, хоч твердять, що вони стоять на сто

рожі природи й її законів. 

Що ж, отже, в метою Царства Божого на землі, до чого воно стре

мить? Царство Боже мав одну лише мету, а саме: перетворити цей зіпсо

ваний забріханий світ у справді людський, чи радше привернути його 

до попереднього стану, в якому він існував, заки зло, спричинене пер

вородним гріхом зіпсувало й сиривило його. Христос Спаситель прий

шов на те, щоб спасти цей світ, як Він Сам говорить: <<Бо не послав Бог 

у світ Сина світ засудити, лише щоб ним спасти світ>> (Йо 3,17). А це 
означав, що Христос прийшов на те, щоб влити в зіпсований світ нове 

життя, яке піднесло б його з багна гріха, в яке він скотився. Своїми 

страстями й смертю Спаситель вивднав нам життєдайну силу, що може 

відновити світ. Цю силу Він надав святим Тайнам, які залишив у Сво

єму Царстві, - Церкві святій і хоче, щоб вона запалила всіх і цілий 

світ відновила згідно з Його словами: << Вогонь прийшов я кинути на 
землю й чого бажаю, як не того, щоб він розгорівся>> (Лк 12,49). Цар
ство Христа- Церква або та наснага, яку Він передав через неі в науці, 

заповідях і святих тайнах. Мета іі не в світська, не земна, але надпри

родна. Ії завданням в переродити людей: з дітей Божого гніву, з рабів 
диявола -в дітей Божих, спадкоємців неба. Поширюючи це своє Цар

ство, тобто привднюючи до нього чимраз то більше членів і перетворю

ючи їх у дітей Божих, це Царство осягав свою мету. Воно мав боротись 

зі злом, що зараз панує в світі, аж доки під кінець світу не зацарює над 

усім; а тоді прийде День Господній, день відплати Божої. В той день 

Христос, страшний Суддя винагородить усіх, що працювали в Його 
Царстві, а навіки засудить тих, що противились Йому, чи стояли по боці 
князя цього світу - диявола. 
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ХРИСТОС- ЦАР І ЙОГQ ЦАРСТВО- ЦАРСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ 

(Свято Царя Христа - Й о 18,33-37) 

Свято Царя Христа ввела Церква свята недавно, хоч своїм почат

ком воно давнє як і Церква Христова. Царем проголосили Христа Го

спода самі мешканці Єрусалиму, при Його торжествеmюму в'їзді в не
ділю перед Його страстлми й смертю хресною. І Христос Сам заявляє 
перед Пилатом, намісником римським, що Він цар, хоч і царство Його 
не з цього світу. До Христового приходу на цей світ, а особливо до Його 
спасенної смерти на хресті, нашою землею управляв неначе цар, князь 

темряви - диявол. Він відняв панування над нею від Адама, якого Го

сподь Бог наділив був владою над цим видимим св і том, нашою землею 

словами: <<Сказав Бог: Сотворімо людину, на наш образ і нашу подобу, 

і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над 

усіма дикими звірятами й над усіма плазунами, що повзають по землі>> 

(Бут 1,26). Приводячи Адама до гріха, Сатана відняв у нього те пану
вання над світом, ба навіть підбив саму людину під свою владу, бо ді

став право опановувати людину, тобто іі тіло, він увходив, ноли захо

тів і розпоряджувався нею, неначе своєю приватною власністю. Тому 

й не диво, що до Христа й у часі Його життя на землі було тан багато 

причиІПІих людей - опанованих бісом. І то не лише між поганами, але 

також і серед вибраного Ізраїльського народу. 

Бачивши такий стан людей, що загибали в важній диявольській 

неволі, образ і подобу Його небесного Отця під ногами Його ненави
сного ворога диявола, Христос прийшов на землю щоб панласти край 

володінню князя темряви- диявола. Він постановив підвести людський 

рід з морального упадку, з гріховного багна, і поєднати його зі своїм 

небесним Отцем. Від самого початку свого публичного життя Спаситель 

виповів затяжну боротьбу Сатані та його царству - темряви й ложі. 

Христос називає диявола спричиниином з.ТІа в світі й батьком ложі: << Ди
явол вам батьком, тож волите за волею батька вашого чинити. А він був 

душогубець від початку й правди він не тримався, бо правди нема в ньо

му. Rоли говорить брехню, зі свого говорить, бо він брехун і батько 

ложі>> (Йо 8,44). Rоли тан глянемо на часи перед приходом Христа й 
за Його життя, аж до спасенної смерти, мусимо сказати, що це були часи 
цілковитої влади ннязя темряви. Поганський світ, що відкинув запо

віді Божі й жив згідно зі своїми власними ваконами дослівно потопав 

у гріховному багні. Ті правила чи закони Божі, яні Творець вирив у 

серці людини, щоб ій допомогти розвинути свої тілесні й духові сили, 

вона ВИСl\іЇлвши віюпtнула, та й почала аштп своїм власним життям 
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розпусти, сваволі й насилля. Людина не тільки висміяла всяку чесноту, 

але ще й наввала іх помилками. Вона поклала на свої безбожні олтарі 

гріх і його спричинника диявола, та й неначе богів почитала та ім покло

нялась. Вистачить перечитати мітолоІ'ію тодішніх греків чи римлян, 

тобто оповідання про життя їхніх божків, яких поганський світ почитав 

і яким приносив жертви, не рідно й людські, щоб зрозуміти, чому люди 

так важко й так часто гріши.;ш. Згідно 3 віруваннями тодішніх поган, 

їхні <<боги>> іюши тюшм самим грішним і розгнувданим життям як і 

їхні поклонники - .ЛЮІ1Іt. Вони бо були представнинами Сатани, який 

ва допомогою тих погаш~мшх ідо.ТІів провадив рід людсьний до загибелі. 

Але й вибраний Іарнїт~сьний народ не був нращим. 1хні провід
нини первосвященшш, фnрисеі й книжнини взяли провід народу в свої 

руки. Але ім не ЙШ.JІОСІІ нrо добро народу, тільки про їхнє приватне добро. 

Тому й не д1шо, що ІЮЧUJШ викривляти Божий вакон тан, щоб той сприяв 

їхній користі, n.пе тІшим чином вони вели народ до вагибелі. Так то за

кон Божий, ааміІ'.ТІ. е.нужити Богові й вийти на добро людей, став на 

службу пануючим шшеuм, а на недолю й загибель для бідних, незамож

них членів народу. Тuж Ісус Христос картає нера3 тих несовісних про

відників, на:JИІІНЮ'ІІІ їх сліпими провідниками й прорікаючи ім неми

нучу Божу кару, ан їхні проступки: << Лишіть іх - кличе Ісус до на

роду -це СJІіні вроnодарі сліпих! Коли ж сліпий веде сліпого, обидва 

впадуть у лму >> ( Mm 15,14). Або на інших місцях: << Горе вам, книжни-
ки та фарисеї, що .нюдям замикаєте Царство Небесне! Самі не входите 

й не довволяr:тс ввійти тим, які бажали б увійти. Горе вам, сліпі про

водирі ... Горе вnм н.нижники: й фарисеї, лицеміри ... Доповнюйте й ви 
мірку батьків ваших І Змії, гадюче поріддя! Як зможете ви униипути 

пенельного аасуду? >> (Mm 23, 13. 14с. 16. 23с. 25с. 27с. 32с). 
З цього внходить, що причиною приходу Ісуса Христа на цей світ 

було ви:авоJшти JІюдський рід, заплутаний у тенети диявола, ввільнитп 

його від оков гріха і з неволі Сатани:. Тож почав наш Спаситель ватюкпу 

боротьбу проти і1ИЯвола, гріху й лихих схильностей; а Його оружжям 
у тій боротьбі Gула правда й світло Божої науки. Своєю правдою, яну 

приніс від небесного Отця, Він просвітлив людям дорогу до неба й пов

чив іх рівночасно ЯІ\ тією дорогою треба ім прямувати, щоб дійти до 

іхньої мети - до Бога. Та й Він Сам називає Себе дорогою: << Н -до
рога, правда й життя. Ніхто не приходить до Отця тільки через мене}) 

(Йо 14,6). Не зважаючи на ненависть, небезпеку й на з:~обпі затії Своїх 
ворогів і ворогів Царства Божого, Ісус почав очищувати люд Божий 

від їхніх гріхів. Починаючи від ізраїльських провідників, Ісус уІ<азував 

на їхню дволичність, на їхню аабріханість і злобу й на те, що вони пе 

дбають про славу Божу, але про свій власний хосен, про побі.JІьшеннн 



свого майна. Називає іх.слугами диявола, які чинять його волю: << Ди
яво.rr вам батьком, тож волите аа волею батька вашого чинити. А він тr:у

шuгубець від початку й правди він не тримався, бо правди нема в ньому >> 
(Йо 8,44). Ті слова Христові були дійсною правдою. Засліплені своїм 
грішним життям, та й хотячи задержати свою владу й вплив у народі, 

вони постановили вбити Месію-Христа, Який прийшов на те, щоб ім 

помогти, щоб іх спасти. Він прийшов, щоб звільнити іх з неnолі гріха, 

але вони воліли в тій неволі перебувати: << :Коли перебуватимете в моїм 
слові, ви дійсно будете моїми учнями й спізнаєте правду й правда визво

лить вас. Ті відказали йому, ми Авраамові потомки й не були ми ні

коли невільниками в нікого... Ісус же ім: << Направду, направду кажу 
вам: :Кожен хто чинить гріх - він невоJІьник гріха>> (Йо 8,31-34). 

Провідники народу й їхні послідовники не могли прийняти науки 

Христової, бо вона домагалась від них цілковитої зміни іхнього доrе

перішнього життя; відречення від гріхів, які задоваляли їхні пристрасті, 

давали ім панування над народом. Христос, подібно як і Йоан Христи
тель, Його Предтеча, домагались від них цілковитої аміни життя, ка
яття й авернеІПІя на дорогу правд Божих. Домагались тієї самої зміни, 

до яко і нак.r~икав Нгвег, устами свого пророка Єзикіїла: << Життям мо ім 
клянусь, слово Господа Бога, - я не бажаю смерти грішника; бажаю, 

щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Відверніться, відверніться 

від вашої лихої поведінRиІ Чому б вам умирати, доме Ізраїля?>> (Єзик 

33,11). Так само й Йоан Предтеча вказує юдеям, що відвернення від 
гріхів і каяття є одино1юю дорогою до спасіння: <<Гадюче порідднІ Хто 

вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний 

покаяння, і не гадайте, що можете самі собі сказати: Маємо за батька 

Авраама. :Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити (до жит

тя) дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев: коrкне дерево, що не 

приносить доброго плоду, зрубають і кинуть в вогонь>> (Mm 3,7-10). 
У тій боротьбі проти зла Ісус не знає певтральної сторони. Його учні 
мусять або цілковито підкоритися правді, тобто беззастережно перейти 

на Його сторону, або перейти на сторону Його противника - диявола. 
Це ясно виходить зі слів Спасителя: <<Хто не зо мною, той проти мене 

й хто зо мною не вбирає, той розсипає>> (Лк 11,23). 
Тож роздумаймо тепер, кого ми хочемо в тій боротьбі вибрати, по 

чиїй стороні стати? По стороні Христа, царя світла й правди, чи по сто

роні диявола - Сатани, князя темряви й ложі? Щоб у цьому переко

натися вистачить нам лише глянути на наші вчинки, та й по них не

гайно й цілком певно пізнаємо за ким ми слідуємо. :Коли ми допуска

ємось гріхів важких, коли ми переступаємо заповіді Божі в важких ре

чах, тоді, нема в жодного сумніву, що ми спомагавмо Сатану й що ми 
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боремось по його боці проти нашого Спасите.-11я - Христа. Коли ми дa.:rri 

любимо наші немочі, вади й гріхи, та й ніяк не хочемо каятись, від них 

відцуратись, тоді, немає нуди правди діти, ми є дітьми Сатани й чинимо 

його волю. Rолиж ми живемо таним життям, коли ми собі аа вождя виб

рали духа темряви, князя оцього :зіпсутого світу, тоді нема чого й сумні

ватись, якою буде наша майnуrніеть. Ісус навчає нас про дві різні до

роги життя, які стоять пере11 ноіІ{ним а нас, і ми добровільно й свобідно 
їх собі вибираємо. << ВходІ.Т(~ вуаькими дверима>>, остерігає нас Ісус 

Христос, -<<бо простпрі ті двері й роалоrа та дорога, що веде на поги

бель, і багато нею ходятt •. АJІе тісні ті двері й вузька та дорога, що веде 
до життя й :мало таних, що їі анаходять >> (Mm 7,13с). Тому рішаймось 
ще поки час! Ніхто а ІІН~ не анає:, як довго дозволить нам Господь Ісус 

жити на землі, а то мощс й уже визначив день і годину в ЯRій рішився 

покликати нас і заfірати а цієї долини сліз та й поставити перед Своїм 

страшним суддіnr.J,Ішм престолом, щоб там рішити нашу долю на віки? 

Слухаймо CJiin св. Вредтечі й Ісуса Христа: << Покайтеся, бо наблизи
лось Царствп Небесне!>> (Mm 3,2; 4,17). Так дорогі, каймось наших грі
хів, ставаймо на дорогу спасіння, бо тільки правда Божа зможе нас спа

сти! Перемога в тій натяжній боротьбі світла проти темряви, правди 

проти ложі є fiea жодного сумніву по стороні Христа-Спасителя; бо хто 
годен воювати прпти всесильного Господа Бога? Та й Сам Ісус запевняє 

нас непомильно нро те, кажучи: << У світі страждатимете, та бадьортесь І 

Я бо подолав світІ )> (Йо 16,33). Тож покиньмо гріх і його князя Сатану, 
слідуймо аа нашим Спасителем - Ісусом Христом, який Своїми стра

стями й смертю на дереві хресному подолав диявола і його силу. Коли 

підемо за Ним, станемо гідними спадкоємцями Царства Небесного, по

дібно як Христос Господь, який жертвувавши Себе Самого небесному 

Отцеві за наші гріхи: <<принісши лиш одну жертву за гріхи, сів назав

жди по прашщі Бога, чекаючи далі, поки його вороги не будуть покла

дені ffi{ підпішон йому під ноги>> (Єар 10,12). Той Сам переможний Хри
стос подбає, що Бог Отець прийме й нас до Свого Царства, аа нас бо всіх 

просив Його єдинородний Син: <<Отче! хочу, щоб ті, яких ти мені пере
дав, перебували там, де й я, щоби й вони були ао мною й бачили мою 

славу, яку ти дав мені>> (Йо 17,24). 
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ХРИСТОС - ЦАР ПОДОЛАВ СМЕРТЬ 

(Двадцята Неділя після Зіслання Святого Духа- Лк, 7,11-17) 

Святий Євангелист Лука розповідає нам у сьогоднішньому тексті 

про те, як Ісус Христос привернув життя юнака з Наїну, якого визво

лив із смертельних обіймів тим простим велінням: <<Юначе, тобі кажу 

встань!>> (Лк, 7,15). Ця подія підкреслює правду, що її оспівує гимн Во

скресіння, а саме: << Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подо

лав і тим, що в гробах життя дарував>>. Своїм славним воскресінням Хри

стос Спаситель доказує, що єдино Він є паном життя й смерти, всього 

що живе й існує. Бо ніхто інший, як тільки Бог, який є джере.тюм і при

чиною всяного життя може віддати Своє життя й пізніше Своєю власною 

силою його назад привернути. Це вже сповіщає Христос, словами: <<За 

те Отець мій любить мене, бо л :кладу життя своє, щоб знову його взяти. 

Ніхто його в мене не заби:рас, бо я сам від себе кладу його. Владу бо 

маю його покласти й владу маю назад його забрати>> (Йо 10,17с). 3 цих 
повновладних слів нено виходить, що Ісус є джерелом життя, самим 

життям, лк це Він підтверджує при іншій нагоді, кажучи: << R є дорога, 
правда й життя>> (Йо 14,6), або як про це той сам євангелист говорить 
у пролозі до своєї Євангелії: << В Ньому було життя й життя було світ
дом для людей>> (Й о 1 ,4). Тому й не диво, що смерть не могла противи
тися велінню свого Бога й уступає залишаючи померлого молодця, який 

повертає назад до життя. Так що ніщо не мо1ке противитися велінню 

Божого Сина, навіть така здавалосн б всесильна смерть, мусить підко

ритися Владиці вселенної. Та Христос панує не лише над смертю тіла, 

Він є тим самим паном відносно смерти нашоі душі. Пригадувмо собі 

ту подію з паралітиком, якого Він також оздоровив. Перед словами 

оздоронлення Спаситель звертаєсь до паралітика словами: << Бадьорися 
сину, прощаються тобі твої гріхи>> (Mm 9,3). Та щоб доказати фарисеям, 
яні Його слова уважали богохуJІьством, тому що лише Бuг може від
пускати гріхи, на доказ, що Він є правдивим Богом і тому має право 

прощати гріхи, Христос оздоровляє паралізованого: << Та щоб ви знали, 
що Син Чоловічий має на землі владу прощати гріхи>> - звертаючись 

до параJІітика, сказав -<<Устань, візьми своє ліжко й іди до твого дому. 

А той устав і пішов до свого дому>> (Мт 9,6с). 

Тому, що Христос, крім смерти тілесної, подолав рівночасно й смерть 

духову, наших душ, тобто гріх, Він став царем вселенної. Так бо про 

Нього говориться в листі до Євреїв: << А що діти були учасниками тіла 
й крови то й він подібно брав участь у тому, щоб смертю знищити того, 

хто мав владу смерти, тобто диявола, й визволити тих, що іх страх емер-
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ти все життя тримав у рабстві>> (Свр 2,14с). Як знаємо зі св. Письма, 

диявол заволодів душами людськими аадля первородного гріха й дер

жав іх у тій неволі аж до приходу Христа, бо ніхто з людей не міг надо

лужити ображеному Творцеві аа первородпий гріх і за всі інші гріхи. 

Тільки Христос Спаситель, правдивий Бог, маючи маєстат рівний ма

єстатові ображеного Бог-Отця, міг надолужити повністю розгніваному 

й ображеному нашими гріхами Творцеві. Жертвуючи Себе Самого на хре

сті, Своею кривавою жертвою Він понад міру надолужив Своєму Отцеві, 

відчинивши отак усім нам двері до Царства Небесного. Це правда, Він 

ще не поставив нас у небі. Своїм ділом спасіння Він лише дав нам мож

ливість небо осягнути, яищо будемо виконувати Божі заповіді й ужи

вати засобів спасіння, що іх аалишив нам тут на землі - тобто Своіх 

Святих Тайн. Подіfіно як у випадку паралітина, так само й тепер за 

посередництвом Свого анаряддя - священика, Христос Спаситель про

щає гріхи котному налиникові й, привертаючи в його душу ласку освя

чуючу, робить :йuгu дитиною Божою й спадкоємцем неба. Без огляду 

на те, скільии гріх iu він зробив, та й не знать якими вони були, Хри
стос Своєю Божою силою робить із грішника, з Божого ворога - ди

тину Божу. Ма см о про це запевнення самого Бога, який словами про

рока Ісаї запевнює нас: <<Коли б ваші гріхи були як баrряниця, вони 

стануть білими ян сніг; коли б мов кармазин були червоні, стануть ян 

вовна>> (lc 1 ,18). А щоб цілковито знищити гріх з усіма його наслідками, 
Христос не тільки привертає наші душі до життя ласки Божо.і, але та

кож привертає наші тіла до життя, хоч і не зразу, але аж у час страш

ного суду й Свого другого прихqду на цей світ. Ту правду каже гимн 

воскресний словами: <<І тим що в гробах, життя дарував!>> Тому що

душі людські ніиоли не йдуть до гробу, бо вони як духові істоти не під

падають фізичному анищеІUІю, ті слова гимну мусять відноситися до 

людських тіл, які постигла кара за переступлення Божої заповіді вже 

в раї: << За те, що ти послухав голос твоєї жі:шш і ів з дерева, з якого 

я наказав тобі не істи, проклята земля через тебе ... В поті твого лиця 
їстимеш твій хліб, доки не повернешся в землю, що з неї тебе взято; 

бо порохом ти с і в порох повернешся>> (Бут 3,17.19). Тим справедли
вим засудом Божим людина підпала під владу смерти. Найперше най

шла на неї смерть душі, тобто втрата ласки синівства Божого, а в слід 

за цим і смерть її тіла. Про цю правду навчає нас також св. апостол Пав

~'ІО, кажучи: << Тим - то як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, 

а з гріхом смерть, і таким чином смерть перейшла на всіх людей, бо всі 

згрішили>> (Ри.м, 5,12). Задля гріхів смерть мала володіти над людськи
ми душами й тілами повік. Це правда, що душа людська є безсмертна й 

не підпадає фізичній смерті, але тому що вона задля смертельного гріха, 
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повіки виключена від ос~гнення своєї мети, тобто злуки в Богом і Його 

оглядання; вона воліла б радше повернутися в ніщо, подібно як і іі тіло 

після розлуки в нею. Немає сумніву, вона ніяк не хотіла б повертатись 

до воскреслого тіла, якщо б у вис.піді того мала йти разом ів тілом на 

вічну пекельну муку. Але Христос, умираючи на хресті, дав нашій душі 

змогу звільнитися від гріхів, стати знову улюбленою дитиною Божою, 

тож і не диво, що вона з нетерпеливістю очікув воскресення свого тіла, 

щоб знову з ним злучитися й стати повною людською істотою. Ось як 

поясняє св. апостол Павло цю мистерію віднуплення: <<Знаємо, що ста

рий наш чоловік став розп'ятий із ним (Христом), щоб знищилось оце 

гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити; бо хто вмер, той від 

гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й жи

тимемо в ним, внаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже біль

ше не вмирає: смерть над ним уже більше не панує. Вмираючи бо, він 

умер для гріха назавжди, а живучи, живе для Бога. Так само й ви вва

шайте себе за мертвих для гріха, а за іНІШИХ для Бога, в Христі Ісусі>> 

(Р.м 6,6-11). 3 цього виходить, що ва допомогою св. Тайни Хрищення, 
яна в першим овочем спасенної смерти Христа, одержуємо знову життя 

нашого тіJІа й нашої душі. Тан бо говорить св. Павло: << 1\{и поховані 
в ним через хрищення на смерть, щоб ян Христос воскрес із мертвих 

славою Отця, і ми теж жили новим життям. Бо янщо ми з'єднані з ним 

подобою смерти, то будемо й подобою воснресіння >> (Рм 6,4с). 
Св. Тайна Хрищення звільнює нас від гріха первородного, а якщо 

хрищеник в особою дорослою, то й від його особистих гріхів. Св. Тайна 

Покаяння також звільняє нас від усіх гріхів, сподіяних після Тайни 

Хрищення, так що після добре прийнятої Тайни Хрищення чи Тайни 

Покаяння в людини вже немає гріха, вона вже поєдналася з Бог-Отцем, 

стала Його улюбленою дитиною. 3 цього виходить, що таку людину вже 
нема за що й нарати, тому що в неі на душі юне нема гріха. Карою ва 

гріх була смерть, тобто розлуnа душі з тіJю:м, а танож і вічна кара пекла. 

Тому Ісус Христос, Який в причиною знищення гріха, причини нашої 

смерти, в також і причиною нашого тілесного життя, бо під кінець світу 

Він ВJІучить нашу душу з воскреслим тілом і ми станемо в славі дітей 

Божих. Тому постановою нашою повинно бути -уникати за всяку ціну 

кожного, а передусім важкого гріха. Він бо в спричинни:nом смерти на

шої душі, а також і нашого тіла. Коли ж однак мп мали нещастя знева

жити Бога, і то ще до того важким: гріхом, ми повинні за всяку ціну 

позбутись його за допомогою засобів спасіння - Святих Тайн. Вони 

- царський дар нашого Христа-Царя, Який за посередництвом двох 

Тайн тобто Хрищення й Понаяння, nривертає нам життя ласки. А в 

Пресв. Тайні Євхаристії живить нас Своїм власним Тілом і напував Сво-
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вю пресвятою :Кров'ю, щоб ми завдяки тій небесній поживі, стали без

смертними. Він бо сам сказав: << .Н - хліб життя ... Хто їстиме цей хліб 
житиме повіки>> (Йо 6,35.59). 

УСПІШНІСТЬ СЛОВА БОЖОГО ЗАЛЕЖИТЬ ВІД 

СПІВПРАЦІ ЛЮДИНИ 

(Двадцять перша Неділя після Зісшшня Святого Духа - Лк 8,5-15) 

Притча про сіяча й долю його посіву дає нагоду Спасителеві роз

повісти людям про долю Його Божого слова, тобто науки, яку приніс 
на землю від Отця, в серцях різних людей. Розповів Він оту притчу 

близько міста :Капернауму, коли народ зібрався кругом: Нього на бе

резі озера t енеааретсьн:ого. Сама вже околиця надавалася дуже добре, 
ян тло, до тієї притчі, бо на тому приберіжжі були таиож різні почви, 

про які Спаситель згадує в ній. Тому що люди вживали дуже часто до

ріжки, яка вела уздовж озера, вона була добре втоптана, незліченними 

ногами подорожніх. Побіч тієї доріжни була земля нам'яниста, .J'lедве 

що покрита тоненькою плівкою урожайної почви. Потойбіч доріжки, 

подальше від озера, була почва вже трохи глибша, неуправлена, тому 

й повна різного хабаsзя, яке росло швидко й не потребувало жодного 

людського піклування. А під кінець уже на самому березі, який стрімко 

спадав до озера, а в протилежному кінці переходив у повільно спада

ючу врожайну долину, були поля покриті ріаним збіжжям, головно 

пшеницею. Завданням Христа було вказати слухачам, що Його Боже 
слово потребує врожайної землі, тобто співпраці слухачів, а саме: вве

дення в життя Його науки, коли вона мав приносити плоди. А що не 
всі люди однаново співпрацюють з нею, то не одн81\ові й плоди вона 

ім приносить. 

Слово Боже в цій притчі в не лише сама Христова наука, але й увесь 

комплект Задуму Спасіння, тобто навчання Церкви а усіма іі засобами 

спасіння, а саме молитвою, жертвою Божественної Літурrіі й усіма 

Святими Тайнами. Посів, чи пак, намагання Бога спасти душу людини, 

зостається без овочів у трьох, по-різному настроєних серцях людей. 

<<Перше зерно>>, каже Христос, упало на дорогу; люди потоптали його 

ногами, а птиці небесні виабирали й в'їли його>> (Лк 8,5). Ті люди, ка
же Спаситель, в ті; << що слухають, а потім приходить диявол і виринає 

а їх серця слово, щоб вони не ввірували й не спаслися>> (Лк 8,12). Зі 
слів Ісуса виходить, що марним в намагання Бога спасти людей повних 

світського духу. Вони бо не мають часу призадумуватися над Божою 
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наукою. Іхнє серце при-іягло надто до ТІЄІ землі, до життя повного ров
коші, до радощів, що іх ім світ дає, так що вони не дбають ні про що 

інше. Вони неначе глухі на поради, на навчання посланця Божого -
Христа, Який :каже ім вире:ктися світу й світсь:кого грішного життя. 

Вони навіть не можуть зрозуміти, як СпашІтель може домагатись від 

них чогось подібного, тобто вирінатись того всього, що - ім задово

лення, земне щастя й стільки рошюшів приносить. П~о ж тоді ім ва це 

обіцяє Христос-СпаситеJІЬ? Якесь щастя в майбутньому, що його ніхто 

не бачив, ніхто не переживав, про яке ім ніхто нічого сказати не може. 

Rрім того це люди, що приходять до церкви може два рази в рін, тобто 

на Різдво й на Великдень, на частіше бо в них не має часу. Тому й не 

дуже то й слухають і розуміють багато з того, що священик на пропо

віді виясняє. А зрештою, в них на думці багато інших, важніших ре

чей, тобто як то :когось використати; ян то більше грошей заробити, 

а тоді, як краще, тобто хосенніше свій маєток ужити, аби я:к найбільше 

з нього нористи та розноші зазнати. 

<< Друге зерно >>, продош:nає Ісус, << упало на кю.tінь і, зійшовши, 

всохло, бо вологости не мало >> (Лк 8,6). Та й поясняє Христос: <<Ті що 
на камені, це ті, що почувши, з радістю приймають с~""Іово, але не ма

ючи :коріння, вірують до часу й під час спокуси відпадають >> (Лк 8,13). 
Причина того, що слово Боже в них не приносить людного плоду є в тому, 

що вони плитні й непослідовні. Вони, без сумніву, слухають з радістю 

нау:ку Христа, вона ім навіть і подобається, вони одна:к нею не перени

маються. Вони вважають її за якусь глибоку філософію, за поезію й 

поза :красою нау:ки вони нічого більше не добачують, і навіть не бажа

ють дошу:куватися. Уважаючи науку Божу лише за якусь нереальну 

теорію, вони навіть не думають, що це наука життя, від якого залежить 

вічна майбутність. Ті плиткі люди може навіть і виконують Божі за

повіді, та лише так довго, як довго вони не зустрічають жодних трудно

стей у іх додержуванні. Ао~""Іе як лише трапиться щось, що ім не подоба

ється, вони негайно гніваються на Господа Бога, залишають церкву 

й чеснотливе життя. Вони собі поясняють, що вони важніші, ніж якась 

там навіть і Божа наука. Та:к воно G. Ті самолюбні люди гадають, ніби 

немає нікого, ані нічого понад них, що вони найважніші істоти на світі 

та що іх приватне добро й щастя -найважливіша річ. Бога й Його права 
вони кладуть щойно не другому місці. Найважливішими й найпершими 

є вони, а все інше іде по них. Тож не диво, що вони не бажають собі пер

шої й другої, найперших заповідей любови, тобто Бога й ближнього, 

ніяк не можуть осягнути своєї остаточної мети, Царства Небесного. 

<< Інше впало>>, каже Христос, <<між тернину й тернина, вигнав

тися з ним у купі, його заглушила>> (Лк 8,7). А для пояснення додає 
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Він: <<А те що впало між тернину, це ті, що вислухавши йдуть, та нло

поти багатства й життєві розкоші іх душать, і вони не приносять пло

ду>> (Лк, 8,14). Серця того третього роду людей відкриті на подих Бо
жого слова. Вони розуміють його добре й могли б провадити богобояз

ливе життя, якщо б nони не натрапили на сильні спокуси, що ваб'ять 

іх до земних розкошів, обіцюють славу, могутність її багатства. Ім по
добається наука Христа, вони хотіли б увійти в Царство Небесне, але 

в них, у їхньому тілі існує інший закон, що про нього агадує св. Павло 

такими словами: << Отож анаходжу (такий) закон, що коли я хочу ро
бити добро, зло мені накидається; мені бо милий, аа внутрішньою лю

диною, закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює 

проти закону мого ума й поневолює мене законові гріха, що в моїх чле

нах. Отже, то я сам служу умом законові Божому, а тілом законові грі

ха>> (Р.м 7 ,21сс.25). Ті пристрасті й грішні бажання є такі сильні, що 
вони а легкістю перемагають бажання людини осягнути вічне спасіння 

та її постанову вести богобоязливе життя. Вони не співдіють а Божою 

ласкою, бо за глибоко прилягли до земного, грішного життя. Погружені 

в тих клопотах і вимогах світу, вони не мають часу на найважливішу 

річ, тобто на старання про свої безсмертні душі; хоч спасіння душ по

винно бути для них чимсь найпершим, тому що тут ідеться про цілу 

вічність, яка ніколи на кінчається. Таких людей багато всюди, серед усіх 

професій і нашарувань суспільства. Іх можна анайти серед фахових лю
дей, а то навіть серед священиків і монахів. У них є відповідний виш

кіл і знання, щоб знати, чого вимагає від них їхній Творець - Бог, а 

також чого вимагає від них обов'язок відносно іхньої безсмертної душі. 

Вони однак добровільно рішаються не звертати уваги на вимоги їхньої 

безсмертної душі, задля оцих земних оглядів. 

Під кінець каже Ісус: << Врешті, інше впало на добру землю й зш
шовши, вродило старицею>> (Лк 8,8). А поясняючи, додає: << Нарешті 
ті, що на добрій землі, це ті, що почувши слово серцем щирим і добрим, 

його держать і дають плід у терпінні>> (Лк 8,15). Серця тих людей не
наче та родюча земля, почувши слово Боже, перенимаються ним, ааг.І1иб

люються в його мудрість і роблять його провідником у своєму земному 

житті. Вони пізнають і розуміють глибоку вартість тієї Божої науки 

й знають, що в ній лежить їхнє майбутнє щастя. Тому й не диnо, що д~1я 

нього вони готові пожертвувати всім, не лише своїм майном, але й своїм 

життям, коли цього вимагає потреба. Ім не страшні терпіння, які до
водиться ааанавати в земному житті, бо вони знають, що ті є нічим у 

порівнянні а майбутнім щаотям, що його не зумів оппсати навіть такий 

мистець слова, як св. апостол Павло, кажучи лише: <<Те чого оно не 

бачило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготунав Бог 
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тим, що його люблять>> .(1 Rop 2,9). Вони пригадують собі танож слова 
Спасителя, яний остерігає всіх, що прилягли до цього земного життя, 

такими словами: <<Яка :користь людині, як цілий світ здобуде, а зана

пастить свою душу? Або що людина може дати ваамін за свою душу? >> 
(Mm 16,26). Що ій з того прийде, якби вона й справді увесь цей сотно
рений світ адобула; хочби й жила не тих кількадесять мізерних літ, 

але мільйони й мільйони літ, коли врешті прийде кінець іі земному жит

тю і перед нею стане ціла, безмежна вічність? Та й остерігає людей Спа

ситель, кажучи: << Не бійтесь тих, що вбивають тіло, душі ж убити не 
можуть; а бійтесь радше того, хто може погубити душу й ті.;ю в пеклі>> 

(Мт 10,28). Таи, нам дійсно треба боятись тільки одного Бога, Який 
не лиш може позбавити нас оцього вемного життя, але разом з ним -
запроторити нашу душу навіки в пекельному вогні. Тому наслідуймо 

цю останню групу людей: дбаймо передусім про спасіння нашої душі. 

Забудьмо про розноші тіла, а передусім про недозволені, тобто грішні 

розкоші. Та й хоч би спасіння душі нашої мало нам коштувати найви

щу ціну, що людина в цьому житті може заплатити, тобто пожертву

вання нашого земного життя, не вагаймось, але віддаймо його за Хри

ста й Його науну. Він же Сам каже: <<Бо хто хоче спасти свою душу, 
той іі погубить; а хто погубить свою душу (тобто своє життя) задля мене 

та Євангелія, той іі спасе>> (Мр 8,35; Mm 10,39; 16,25; Л11, 9,24). 

ВУЗЬRА й ШИРОRА БРАМА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

(Двадцять друга Неділя після Зіслюшя Святого Духа - Л11, 16,19-31) 

Сьогоднішню проповідь Ісуса Христа можна б коротенько перепо

вісти ось яними словами: << Входіть до Царства Божого вузенькою бра
мою І >> Чому спитаєте? Це поясню:~; Спаситель у дальшій Сво ій пропо
віді: << Бо широкі двері й розлога та дорога, що веде на -погибель, і ба

гато нею ходять. Але тісні ті двері й вузька та дорога, що веде до жит

тя, і мало таких, що іі знаходять>> (Mm 7 ,13с). На доказ тієї Своєї прав
ди Христос розповідає притчу про Багача й Лазаря. Був собі, каже 

Спаситель, один дуже багатий чоловік, що мав усе, чого лише людське 

серце може собі забажати, а саме: багатства, велиний палац, багато 

одеж, їжі й напоїв. Тому, що міг собі на все дозволити, не диво, що мав 

велике число приятелів і знайомих, нуди лише повернувся. Ті, що могли 

даром істи, пити й забавлятися, не щадили йому вся:ких похвал і комплі

ментів, а він слухаючи іх, ріс неначе на дріжджах і стараючись відпла

титись за всі ті похвали; гостив іх усім чим мав; роадавав ім дарунки 
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на право й на ліво, щоб і далі вони коло нього зоставались та й не пе

рестава.J"'ІИ хвалити його й подивJшти багатства. Так той багач пирував 

і бавився цілий час у товаристві своіх добрих приятелів, яких уста не 

замикались, але завжди внаходю1и щось нового, щоб свого щедрого го

сподаря похвалити й звеличати. 

Зайнятий тими забавами й догоджуванням своїм приятелям, а при 

тому ще й побільшуванням свого вже й так величевиого майна, той ба

гач не мав часу на ніщо інше. Серед тих ровкошей він навіть і не знав 

нічого, що там недалено входу до його палацу, на вулиці лежав убогий 

прошак - Лазар. lliн нещасний навіщений хворобою, можливо - про

кавою, бо цілий ІЮНJНІ'ГИЙ струпами, на~віть не міг і жебрати, бо не міг 

ходити, а то може tt не посмів, бо прокажені в тих часах не сміли пока

зуватись серед JІюдей, щоб іх не заразити. Так ото лежачи на дорозі, 

він чув веселу муаииу, яка доходнла до його вух в дому багача, та й ве

селі співи й баJШЧІШ гостей. Подув вітру доносив до нього деколи запах 

смачних стро.n і він, що умирав в голоду, бажав заспокоїти його при

наймні окрушинами, що спадали ві столів багача, але ніхто й не думав, 

щоб позбирати їх і принести йому, щоб заспокоїв свій голод. Ніхто не 

старався помоІ'ТІІ йому в його хворобі, не дбав, що ті струпи й рани, 

які в них тnорИJшсь, завдавали йому важкий біль. Лише бездомні пен, 

голодні й нещuен і, як той Лазар, приходили до нього й ливали його 

рани й струни і цим проносили певного роду полегшу. Ось таким бу.тю 

життя тих двох людей; один утішався тувемним щастям безмірно, а дру

гий знову терп ів скільки людина може терпіти. 

Іхній кінець fіув однаковий - смерть забрала обох із цього r.ніту. 
Добре то нашуть, що смерть усе вирівнює, вона забирає в цього світу 

однаково всіх, fіагатих і бідних, не полишає навіть наймогутніших ца

рів, однаконо лн і беадомних прошаків. Вона не дбає, чи хтось був най

більшим ученим чи анальфабетоІ\І; відносно неі всі люди однанов і, тож 

коли прийде їхній час, вона забирає іх з цієї вемлі. Різпицл длп пих 

настає щойно пісJІЯ смерти, подібно як вона прийшла для багача й .Ла

варя. Так бо гunорить Христос: << Та сталося, що помер убогий, і ан

гели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його по

ховали. В аді терплячи тяж.кі муни ... >> (Лк, 16,22). Може ми не раз слу
хали нарікань різних людей, бо може й ми самі часом говориди~ ІІ(О 

немає на світі справедливости; головно тоді, .коли ми бачи.пи, як (щгаті 

жили щасливо, як вони мали всього подостатком, а вбогі з го.поду rп~ 

нули. Може й ми іноді не мали рівних речей і споглядааи заадрісним 

о.ком, як багачі марнують добро, якого нам бракуG. l\luaн:: ми ш.tвіть на

рікали на Господа Бога, що Він так нерівно розді~тrІІВ ~taтejJЇЯJIЬtii ;~!)б}Jа 
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й дав одним аж за багато, а інших позбавив навіть конечних до життя 

засобів. • 
Оця притча змальовує по майстерному ті нерівностІ 1 несправедли

вість, що іі ми так часто зустрічаємо в житті. Й тут маємо з одного боку 
безмірно багатого багача, здорового, щасливого, який уживає цілого 

свого майна тільки на те, щоб ужити всього й витрачати на свої заба

ганки, щоб задовольнювати свої пристрасті. А з другого боку бачимо, 

хворого, нещасного вбогого Лазаря, яний не має ніного, хто б йому по

міг, потішив, або принаймні до певної міри заспокоїв голод. Та нема 

чого й дивуватись, бо таких Лазар ів і в наших часах є дві третини на

селепня цілого світу. Вони всі терплять, голодують, бо педостає ім се

редників до життя. А з тієї, що залишається третини, лише дуже ма

леньна частина має всього подостатком, решта, то, як то :кажуть має, 

хіба лише щоб <<обігнати найдононечніші потреби>>. Ця уявна неспра

ведливість, що іі завважуємо на землі; ця нерівність у розподілі зем

них дібр, це тайна Бонюго провидіння. Господь - Творець, однак не 

хоче, щоб люди іх позбавлялися, та й щоб гинули з голоду; бо Він сотво

рив тих земних речей стільки, що вони можуть вистачити для всіх. І\оли 

люди не нищили б земних дібр, якщо б ними не зловживали, але ста

рались ними відповідно управляти, тоді ними могли б проживитись не 

тільки ті люди, що зараз існують, але двічі, а то, як учені доказують 

і тричі стільки людей, що зараз живе. Це правда, що Господь розді~1:ив 

їх нерівномірно, але Він хоче, щоб ті які мають тих дібр подостат:ком, 

ділилися з тими, яні нічого не мають, бо разом із земними добрами Він 

дав багачам також і свою заповідь: << Любитимеш ближнього твого, як 
себе самого!>> (Л~~, 19,18). А воно має ось яке значення: якщо ніхто з нас 
не хоче голодувати, то й ближній також собі цього не бажає. І\оли ми 

хочемо мати відповідне, тепле вбрання чи якийсь затишний теплий ну

ток на зиму й на час непогоди, то так само й наш ближній хоче мати при

становище, де міг би схоронитись у час непогоди. В цьому випадку Го

сподь накладає на нас, що маємо спромогу подбати про те все для на

шого ближнього, обов'язок це зробити. Якщо нам самим не під силу, 

тоді ми повинні гуртом постаратись, щоб задонолити потреби ближніх 

у біді. Пригадаймо собі слова Спасителя, що каже: <<Дай кожному, 

хто в тебе просить; хто бере щось твоє, не допоминайся. · І як бажаєте, 
щоб вам чинили люди, чиніть ім і ви так само>> (Л~~, 6,30с). Дай кожному, 

хто в потребі, обходися з ним: так, ян ти хотів би, щоб люди обходи.1:ися 

з тобою. 

Якщо ми не будемо слухати тієї заповіді Божої, тобто заповіді Лю

бови Ближнього, й будемо нечутливими на потреби наших братів у біді, 

тоді з нами може притрапитися те саме, що з багачем у притчі Христо-
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вій. Він цше своє життя провів на забававх і радощах; ніколи не дбав 

про інших, тобто про ближніх у біді, хоч вони мали таке саме право 

на життя як і він. Чому? Тому що не людина, але Господь Бог Творець 

є нласнином усього, що існує, бо Він це все з нічого сотворив. Він також 

сотворив людей, тому хоче, щоб і вони жили, отже тим самим бажає 

собі, щоб вони мали все, що до іхнього життя потрібне. А той, хто має 

всього по достатном і не хоче земними добра ми ділитися з тими, що в 

біді, заслуговує страшної J)uжoi кари. Якщо йому вдалось уйти іі отут, 

на землі, то це не означа<:, _що вона його вже ніколи не досягне. Пам'я

таймо, що існує ще й пруге життя, життя вічне після смерти, і якраз 

про нього ровповіюн: ннм Христос у цій притчі. Там у потайбічному 

світі Господь вирівнюG всю несправедливість, яку завнавали ті, що тут 

терпіли. Там Він нnратиме бев милосердя тих, що не мали милосердя над 

своїми ближніми протягом свого земного життя. Тож слухаймо тих притч 

Ісуса, Він бо рошюнідає іх, не щоб робити свою проповідь цікавою. 

Ні, Він розповідаG нам, щоб ми знали, що нас чекає у потайбічному 

світі, коли не СJІухатимемо Його заповідей і порад. Так бо звертається 
Він до своіх шІухачів: <<Направду, направду кажу тобі: :Ми: говоримо 

про те, що :шасмо й свідчимо про те, що бачили ... >> (Йо 3,11). Ніхто не 
може так говорити, як тільки єдинородний Син Божий, що знає все, бо 

Він бачив і fіuч11ть усе. Тож коли не хочемо мучитись на другому світі, 

як оцей багuч у притчі, що кличе до патріярха ізраїльського народу: 

<<Отче Аврааме, змилуйся надо мною й пошли Лазаря, нехай умочить 

у воду кінець свого пальця й прохолодить мій язик, бо я мучуся в цьому 

полум'ї!>> (J/Іі: 16,24). 
Ідімо, отїнс, ва порадою Христа Спасителя і ва Його заповіддю лю

бови блшкнього й не відмовляймо нашим ближнім у біді нашої помочі. 

Якже наша людська природа буде противитися нашому намаганню ді

лити наше добро в тими, що його не мають, тоді агадаймо слова Христа 

- Страшного Судді. Ісус бо, описуючи страшний суд і свій васуд на 

ньому, ототожнює себе з нашими ближніми, кажучи: <<Тоді цар скаже 

тим, що праворуч нього: Прийдіть благословенні Отця мого, візьміть у 

спадщину Царство, що було приготоване вам від сотворепня світу. Бо 

я голодував і ви дали мені істи; мав спрагу і ви мене напоі~'ІИ; подорожні~1 

був, і ви мене прийняли; нагий і ви мене одягли, хворий і ви навіда

лись до мене; у тюрмі був, і ви прийшли до мене>> (Jfm. 25,34-36). Він 
поясняє свої слова ось як: << Направду кажу вам, що не-будь ви зро
били одному в моїх братів найменших -ви мені зробили>> (Мт 25,40). 
Не має сумніву, що ніхто з нас не відмовивби СпаситеJІеві помочі, ю'що 

б так Він сам звертався до нас про неі. Тож пам'ятаймо, що це Він сам; 

наш майбутній Суддя приходить до нас в особ і наших потребуючих б.'Іr:п±-~-
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ніх - братів убогих і п~сить від нас помочі. Не відмовляймо ніиому, 

помагамо всім, що потребують нашої помочі, бо в той спосіб неначе ку

пуємо собі в Бога Царство Небесне. Він же сам радить нам так робити 

словами: <<І я кажу вам: Придбайте собі друзів мамоною (грішми) непра

вою, щоб коли іі не стане, вас прийняли в намети вічні>} (Лк, 16,9). 
Ця притча, однак, має глибоку науку й для тих, що терплять біду 

й недостаток на землі; для всіх хворих і нещасних, які тут караються 

аа цього життя. Ім треба пам'ятати, що це їхнє земне життя, хоча ада
ється таке нещасне, хоч воно повне терпінь і злиднів, то все-таки ко

ротке й незадовго матиме кінець. За їхню біду, аа терпіння й недолю, 

вони одержать відповідну нагороду, очевидно, якщо будуть переносити 

це все лихо терпеливо, без нарікань із вдачею на Божу волю. Ім треба 
наслідувати чи то Лазаря із притчі Христової, чи праведного Йова, а 
чи, врешті ідеал усяких чеснот Христа-Спасителя. Він запрошує нас 

наслідувати себе в терпіннях словами: << Коли хтось хоче бути мо ім уч
нем, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде аа мною>} (Mm 
16,24). Щоб спастися, нам треба наслідувати Ісуса Христа. Та ми не 

можемо нас.підувати Його ні в чеснотах, ні в силі чудес, ані в знанні. 
Є однак одна ділянка, в якій можемо уподібнитись до Нього, тобто в 

терпінні, принимаючи без скарги й нарікань те все, що провидіння Боже 

на нас асилає, переносячи терпеливо, так само як і Він це робив. А аа 

це чекає нас велика нагорода, бо Він сам, всемогутній Бог, буде нашою 

великою нагородою, як це обіцює Авраамові: << R тобі щит. Твоя наго
рода дуже велика>} (Бут 15,1). Там у своєму Царстві Господь отре всяку 
сльозу а очей терплячих і наповнить їх таким щастям, про яке ніхто 

навіть і не мріяв, як цього навчає апостол Павло: <<Те чого око не ба

чило й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог 

тим, що Його люблять >> (1 Rop 2,9). А що найважніше буде для тих спад
коємців Царства Небесного, це гадка, що тому щастю вже ніколи не 

буде кінця, бо воно вічне й тому не може скінчитись. 

В ЧОМУ СКРИВАЄТЬСR ПРИЧИНА ТЕРПІНЬ ЦЬОГО ЖИТТЯ? 

(Свято святого Великомученика Димитрія - Mm 10,32-39) 

Наша спільна мати, Церква Свята, віданачує сьогодні день св. Ве

ликомученика Димитрія, що пожертвував своє життя аа Христа й аа 

Його святу науку. В Цьому він пішов аа радою божественного Спаси
теля, що її ви чули в сьогоднішній святій Євангелії, а саме: <<Бо хто 

хоче спасти свою душу, той іі погубить; а хто погубить свою душу аадля 
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мене та Євангелії, той її спасе>> (Мр 8,35; Mm 10,39; Лк, 9,24; 17,33; 
Й о 12,25). Може хтось спитає: Що це значить? Те, що хто, намагаючись 
зберегти тунемне життя, переступаG заповіді Божі, тобто робІІТЬ щось 

суперечне Божій волі, а отже поводиться нерозумно. Бо свого життя 

він не може навіки заховати, тому що кожний а нас раніше чи пізніше 

мусить умерти. А переступаючи заповіді Божі, він позбавляє свою ТІ:У

шу шиття Божого, тобто .паски освячуючоі. Без тієї ласки він рівно

часно позбавляє себе вічно щасливого життя після смерти й засуджує 

себе на вічну муну в шшельному вогні. Той знову, хто жертвує своє 

тунемне життя задля Христа й Його науки, не тратить нічого. Чому? 
Бо вмерти, чи пак, утратити своє земне життя він мусить так чи снк, 

а жертвуючи туземне, проминаюче життя задля Христа і Його запові
дей, він спасає сною душу. Бо забезпечує ій Боже життя, ласку освя

чуючу, яка відчи1шть йому двері Царства Небесного після смерти. Ми 

бо всі віримо, що в час страшного суду Христос воскресить усіх людей 

та приверне ім ;юtттн. А ті, що воскреснуть у прославлених тілах, тобто 

всі, що аберег.ІІИ Божу освячуючу ласну, злучаться зі своїм Богом і 

Творцем у вічному щасті, де вже не буде ні болю, ні терпіння, але жит

тя безмежне, шиття вічно щасливе. Це сподівання майбутньої злуки з 

Творцем і щuстн а Ним і в Ньому було причиною, що християни пер

ших трьох стuріч радо й добровільно йшли на муни. Оноло 13 мільйо
нів таких мучснинів вибраJю терпіння й страждання, аби тільки оснг

нути те щастя, що його ім Христос обіцяв після смерти. Іх не страха.пи 
ні тортури, ні сама смерть серед жорстоких страждань, ані не манили 

іх обіцянки ноган, ані їхні впсоні становища чи посади. Це все відда

вали вони без вагання, аби лиш осягнути вічну нагороду. Тому на::\І 

треба іти аа Христом, як до цього заохочує нас лист до Євреїв такими 

словами: << ••• відкиньмо всяний тягар і гріх, що так легко обмотує й бі

жімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючись пильно 

в Ісуса, засновнина й звершителя віри, який, замість радости, що була 

перед ним, питерпів хрест, на сором не звертаючи уваги, і я:кий возеів 

праворуч Божого престолу >> (Євр 12,1с). 
Може спадало нам іноді на гадну: Чому світ не любить Хриuта 

ані Його науки, чому відкидає іх? Чому він nротивиться тан дуже науці~ 
яка nриносить спокій, любов і щастя? Чому << БJшговість >~ Христова, 

яка старається запровадити споній і лад у світі та й запевнює взав:мну 

любов між JІюдьми натрапляє на таний сильний спротив і ненависть? 

Чому так багато людей силкуються знищити Цсрн:ву Христову, :кида

ючи рівночасно тані суперечиї з своєю поведінкою гасла ян: ._, 3а С!:ю

боду народу! За визволення паневоленого люду!})? А вшсж Цсрrша 

Христова ян раз старається поширювати ту свободу, те n:п:::шо.:rсппп .".ц~-
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дей від неволі й то не тільки тілесної, тобто визволення від тиранів і 

націй, що паневолюють •людей. Церква Христова бореться воднораз за 
визволення людського духа від гріхів і лихих схильностей, і хоче за

провадити рівноправність для всіх, можливість однакового розвитку. 

Бо всі люди є сотваріннями одного й того самого Бога й за всіх одна

ково Христос пролляв свою оресвяту Кров! Відповідь на це запитання 

самозрозуміла. Диявол, спричинник гріха й зла в цьому світі, хоч і пе

реможений Христом все-таки ще не дає за виграну, але далі бореться 

за панування над світом. Він все ще не хоче зрозуміти, що його царство 

пропало. Очевидно, що він того не мігби робити, ядби Господь не доз

волив йому. А Господь позволяє йому далі спокушувати людей задля 

нас самих, бо ця боротьба проти покус, проти зла дає нам нагоду за

служити собі в Бога вічну нагороду в небі. Без цієї невпинної боротьби 

проти спокус ми не могли б ніяк доказати Господеві, що ми дійсно ці

нимо все те, що Він для нас зробив та що ми, з нашого боку, хочемо від

дячитись нашою вірністю Його Божому законові, виконуючи Його святу 
волю. 

Сам Ісус Христос натякає на ту безустанну боротьбу проти зла 

в світі, коли каже: << Не думайте, що я прийшов принести мир на зем

лю. Не мир прийшов я принести на землю, але меч>> (Mm 10,34). Подібно 
й св. апостол Петро повчає про ту безперебійну боротьбу проти диявола, 

нажучи: << Будьте тверезі й чувайте! Противнии ваш, диявол, ходить 

навноло вас, як лев ревучий, шунаючи кого б пожерти. Противтесь йому, 

сильні вірою ... >> (1 Пт 5,8с). Як довго Христос жив на землі, Він ужи
вав того меча, що його приніс воюючи проти зла й то в двояний спосіб: 

проти зла тіла воював Він оздоровляючи хворих, що їх народ приво

див, а то й приносив до Нього, навіть воскрешав деяких мертвих, щоб 

виявити свою всемогутність. Проти духового зла, тобто гріха й фальши

вого навчання, Він воював, проповідуючи своє слово Боже й відпусна

ючи гріхи людські. Дуже часто Він картав представнинів того фаль

шивого навчання - фарисеїв, садунеїв та ннижнинів, які ним зводили 

бідний певчений народ та й самі не хотіли ніяк признати ложність своєї 

науки й повернутись на дорогу Божих заповідей. Христос знав доклад

но про їхню ненависть до Себе, яка остаточно спонукала їх убити Сп а

сителя й Мессію, на якого вибраний народ ждав стільни сторіч. Без огля

ду на це Спаситель не перестав попереджати народ, остерігати його пе

ред небезпеками грішної дороги, та вказувати: йому на обов'язок повер

нутися до Бога й полишити диявола. Воював Христос проти диявола 

не лише своєю наукою й заповіддями, але також прямо, викидаючи його 

з осіб, яких він цілковито опанував і намагався знищити. Подібної бо

ротьби проти зла, проти диявола й гріху вимагає Христос і від нас. Він 
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наже нам не боятись хоч би не знать яних болючих насліднів тієї бо

ротьби: << Не бійтесь - наже Він - тих, що вбивають тіло, душі ж уби

ти не можуть; а бійтесь радше того, хто може погубити душу й тіло й 

пенлі >) (Мт 10,28). А це овначає ось що: Не бійтесь погроз грішни:ків, 
яні за поширювання Божої правди можуть вас убити, бо більше вони 

вже нічого :крім цього вам :зробити не можуть. Але бійтесь Господа Бога, 

яний за ваше грішне п->иття мшке відняти в вас не тіль:ки життя, але пі

сля смерти може послати nac на страшну му:ку до пенла. 
У тій боротьбі проти гріха й зда у світі ніщо не повинно нас зупи

няти. Навіть найтісніші :зв'яз:ки родинні мусять уступити, ноди вони 

відвертають нас від І\Їсj· боротьби. Ісус виразно заявляє: <<Л прийшов 

порізнити чодовіна а його батьно:м:, дачну з іі матір'ю й невіст:ку з іі све

:крухою. І ворогами чоJювіна будуть його домашні (то:;то свояки) >) (Mm 
10,35с). Тож ноJІИ наші найбдпжчі рідні стоять по боці диявода, коди 

вони переступаютІ> Божі заповіді, коди творять ало й не бажають іти аа 

Христом, вони стають нашими ворогами й нам треба трактувати іх як 

таних. Янщо ми сумніваємося, аа :ким іти, :коли не хочемо вірвати а ними 

ав 'язків, ми стаємо негідними Спасителя. Він бо сам таке заявляє: << Хто 

любить батьна або матір більше ніж мене, той недостойний мене. Й хто 
любить сина uбо дочку більше ніж мене, той недостойний мене. Хто не 

бере хреста свого й не йде за мною, той недостойний мене>) (Mm 10,37). 
Коли призадумаємось над цими с.JІовати Спасителя пізнаємо, що Він має 

повне право вимагати від нас таноі дале:койдучої вірности. Найперше 

тому, що ми все маємо від Нього. Він не лише сотворив нас, не лише 

в ножній хви:шні нашого життя підтримує нас у ньому, але танож співдіє 

з кожним нашим рухом, словом, гадною чи бажанням. Отже, ми на.тте

жимо до Нього повністю - від нашого початку, аж до останньої хви

лини нашого пшття. Крім того маємо від Нього все, що нам для тузем

иого життя потрібне, тобто харчі, напій, одежу, пристановище й усе 

інше, від чого наше життя тут на землі залежить. Тим-то Господь має 

право на нашу павіть найбільшу жертву. А крім того Христос не ви

магає від нас н.іrюго більше як те, що Він :за нас, заддя нашого спасін

ня, пожертвуnав для нас. Заради нас Він зрікся небесного щастя та 

прийшов на землю. За.лишив щастя й радощі неба та зійшов на оцю до

лину горя й с~'Ііз. За нас Він зрікся уже тут, на :землі, еаав:и, яка на,Іе

жала Йому, ян Божому Синові. Він узяв на себе нашу грішну, анищиму 
природу. Він прийшов не землю не нате, щоб ми Йому с~"Іужпли: але 
щоб нам послужити, як Сам про це овідчить: << Син бо Чо~"Іовічи:й приі-і
шов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити й дати життя 

своє на викуп ва багатьох>) (Mm 20,28). Задля нас ІЗін залишив сноіх 

приятелів, учнів і апостолів, а висячи на хресті в останній хви.тшні пе-
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ред своєю смертю, Він в~дав нам і свою матір, нажучи до неї: <<Жінко 

це твій син, а до ученика скааав: <<Це мати твоя>> (Йо 19,26). Вкінці 
на хресті віддав аа нас і своє життя, щоб нас визволити від гріха й ди

явола і вирятувати від страшної майбутности в пекельному вогні. Тож, 

коли Він, Син Отця предвічного жертвував стільки для нас, Він, що 

в не тільки нашим Творцем, але нашим Спасителем, страшним Суддвю 

й остаточною метою, то Він має повне право вимагати від нас, щоб і ми 

танож цілковито жертвували для Нього все, що маємо, навіть і наше 

життя. 

Розважмо, отже, все це уважно й не думаймо, що ми приносимо 

Богові якусь величезну жертву, коли боремось проти зла в світі й коли 

переносимо терпіння аадля цього. Бо виконуючи заповіді Божі й спов

няючи Його волю тут, на пемлі, ми не робимо того, ані д.ля Христа Спа
сителя, ані для Його Отця відвічного, але для нас самих, бо Господь 
Бог на цьому нічого не аи:скує. Він цього всього не потребує, а.ТІе єдино 

ми: а цього нористаємо, бо в той спосіб наслуговувмо собі в Нього вічну 

нагороду в небі. Якщо ми боремося проти зла в світі й проти зла серед 

JІюдей, ми танож працювмо для нас самих. В той спосіб ми, виконуючи 

добрі діла, заслуговуємо собі більшу нагороду в небі. Бо чим більше 

людям ми допоможемо, чим бі.ТІьше ала подолавмо, тим більший вінець 

слави одержимо а рук Христа Господа та зможемо сказати разом а апо

столом народів: <<Я боровся доброю борнею, біг скінчив, віру зберіг. 

Тепер же приготований мені вінок справедливости, що його дасть мені 

того дня Господь, справедливий Су)U(я; та не лише мені, але й всім тим, 

що а любов'ю чекали на його появу>> (2 Ти.м 4,8). 

ХРИСТОС ЦАР МИРУ ПРИНОСИТЬ НАМ СПОКІЙ У ПРЕСВЯТІЙ 
ТАЙНІ ЄВХАРИСТІІ 

(Свято Пресвятої Євхаристії - Йо 6,48-54) 

Є таке прислів'я: << Він спить як дитина по нупелі, бо в нього спо
кійна совість>>. Дійсно велика правда криється в цих коротких сло

вах. От гляньмо лише на людей, у яких немає спокійної совісті, тобто 

гляньмо на грішників, у яких важкі гріхи на душі. Іхні душі до певної 
міри опановані дияволом, бо через гріх вони піддалися йому, віддались 

на йогодаску й неласку. Св. Письмо говорить про тих людей, що іх опу

тав диююл. І перед спасенною смертю Божого Сина Ісуса Христа, ще 

ааки Він зломив силу диявольську, диявол дійсно брав у посідання 

тіла нещасних людей і аамешкував у них неначе в своєму власному домі, 
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роблячи в ними, все що йому було завгодно: Кидаючи іх у вогонь чи в 

воду, тобто стараючись навести на них смерть і в той спосіб запанувати 

над їхньою душею й завести іі до м ісцн вічних мук - до пекла. Важко 

було дивитись на тих нещасних .людей, що наче нерозумні ввірита дерли 

на собі одежу, жили по печерах чи гробах, вештадисн по пустині, тов

кли себе камінням тощо. Ось у св. Письмі маємо звіт нещасного батька 

біснуватого хлопчини: << Госпо~и змилосердися над моїм сином, бо він 

причинний і тяжко нездушur.: часто кидається в вогонь, часто й у воду >> 
(Mm 17,15). В св. Письмі маємо ще одне подібне евідоство про біснува
того в міста (ера зп: << R ін перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом 
не міг його зв'язати; раз у раз в'язали його кайданами й ланцюгами, 

але він розривав ланцюги й торощив кайдани й ніхто не міг його уговта

ти. Днями й ночами, :JllШІЩИ перебував він по гробах, кричав і товк себе 

камінням>> (Мр 5,~Jcc). Нещасні, неспокійні люди під владою того страш

ного ворога Боаюго й Jrюдського. А тепер гляньмо на грішників. Ті люди 

вправді відносно евого тіла не в опановані лихим духом, та зате їхні 

душі в під його n.rшдою й тому вони також такі неспокійні, не можуть 

собі знайти мі(щн, не можуть спочити, не можуть спокійно заснути. Ось 

візьмімо, наприклад, людину опановану страшним бажанням влади. 

Вона старається на всяку ціну дістати іі в свої руки, без огляду на те, 

скільки жертв .тrюдських це мав коштувати. Найкращий приклад на це 

маємо в :комуністичних вождях. Вони не жахалися винищувати міль

йони людей, аfіи ті.пьки захопити владу в свої руки. Те саме було 3 Гітлє

ром і його націонал-соціяліамом. Те саме й з усіма тиранами й деспо

тами для я:ких нічого не значить по трупах доходити до влади. Подібно 

є 3 тими людьми, яких опанувала жадоба гроша. Вони також будуть 

усе робити, аfіи Jшше ті гроші набути, а саме, вони не тіль:ки буду'rь 

ошукувати, а.пе fіудуть грабувати й убивати, щоби лише ту жажду заспо

коїти. І так могли б ми проходити всі головні гріхи, щоб зауважити, 

я:к дуже динnо.rr ноштовхав до щорав то більших гріхів і злочинів тих, 

яких душі він рі;Jними пристрастями чи жадобами опанував. Він так іх 

замотує, що вони вже ніяк не можуть вивволитися з його тенетів і nід 

кінець попадають у пекло. 

Це правда, важко в грішникові анайти споній у цьому світі. Один 

в лише, хто може забезпечити нам такий спокій, що його дає чиста со

вість, це наш Господь Ісус Христос. Вже з Його приходом на цей світ 
святі ангели співають Йому як Цареві миру: <<Слава Богові на висо-
тах а на вемлі мир людям доброї волі>> (Jlк, 2,14). Ни про це свідчить 
св. Євангелія Його :мир може царювати тільки серед людей доброї волі. 
тобто серед тих, у яких чиста совість, які винонують заповіді Божі. Тоіі. 

Спаситель, що Своїми муками й смертю на хресті васлужив нам Jia(H-iY 
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разі в Євангеліях ровпоvідається, що вони була пострахом тоі околиці, 

<<так що ніхто не важився іти тією дорогою>> (Mm 8,28). Самі ж біснуваті 
жили серед невідрадних обставин: <<не носив одежі й мешнав не в хаті, 

а по гробах >> (Лх; 8,27). Або ян св. Марко дода6: << Днями й ночами пе
ребував він по гробах та горах, кричав і товк себе намінням >> (Мр 5,5). 
Цілий лєІ'іон (2000) бісів увійшли в тіла тих нещасних людей, намага

ючись заподіяти ім смерть, щоб опанувати їхні душі, ноли в стані важ

ного гріха помруть. Змшюсердившись над ними Ісус проганяє з них 

бісів, яним дозволяє ввійти в стадо свиней, що паслося над берегом кручі. 

Налянані тією зміною безроги, яка в них із приходом дияволів настала: 

<<стадо кинулось -близько дві тисячі- з кручі в море тай лотопилось 

у морі>> (Мр 5,13). Така - то була вустріч Христа в біснуватими та й 

їхнє оздоровлення, що його довершив Спаситель. Але тепер приглянь

мося, яке враження вробило те Христове чудо на мешканців міста (е
рави, власників того стада свиней, в яких увійшли біси? 

.Нк тільки стадо погнало долів иручі й потонуло в озері, << їхні па
стухи повтікади й по розповідали про це в місті та по селах, - то й по

виходили побачити, що сталось. Приходять вони до Ісуса й бачать бісну

ватого, той що мав лєrіон, що сидить одягнений, при здоровому глузді 

й полякались. Тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць>> (Mm 

5,14с.17). Втрата двох тисяч свиней бу.па, як не як, не малою втратою, 

хоч стадо мало багато власників. Тож приходить нам на гадку, чому 

Христос так важко покарав мешканців (ерави, тим більше, що на пер
ший погляд не бу~r:~о до цього причини? А далі питаємо, чи мав Він право 

це робити? Щодо права, то немає сумніву, що в Ісуса було право зро

бити з тими свиньми, що тільки Йому подобалося. Чому? Бож Він є твор

цем усього існуючого, тому, дозволяючи тим безрогаІ\І потонути в озері, 

Він нікого не скривдив, це ж бо були Йd'го звірята й Він був їхнім правди
вим власником. Не зважаючи ж на це, Спаситель мав причину це вро

бити, щоб цим покарати мешканців І'ерави. Коли вони були євреї, тоді 
для них було протизаконним годувати безроги, що вважались в них не

чистими сотваріннями; ім не можна було істи свинського мяса, ані не 

можна було приносити Богові в жертву. Отже, якщо право - закон, 

забороняло споживати їхнє мясо, а до нічого іншого без-роги не надава

лись, тож заборонялось також іх годувати. Якже власни.юІ не були єв

реями, але поганами, то й у тому випадку покарання було слушне, бо 

годуючи свині в сусідстві євреїв, вони були постійною спокусою для 

них, ображуючи їхні реліtійні почуття. Тим - то, намагаючись захо

ронити свій вибраний нарід, СпаситеJІЬ мав рівночасно й право пока

рати іх зате, що спокушували євреїв до вживання свинського мяса. 
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В усякому разі справедливість була сповнена й ті, що прогрішились 

проти закону - були покарані. 

Як же ж зареаrували на те :мешканці міста ( ерази? Яке становище 
вони зайняли, побачивши втрату стада, а з ним і зиску, що його споді

вались набути чи з продажу безрог, чи зі споживання іхнього мяса? 

Прийшовши побачити що стаJюсь, вони довіда~ч:ися, що їхнє стадо по

тонуJІо в озері, але рінночасно побачили й біснуватого, яний сидів при 

умі біля Христа, зодягнений і заслуханий у Його навчання. Побачили 
мешканці (ерази перед собою могутнього Вчите.ля й пророка, яний був 
спроможний проганяти бісів, що стали нещастям для тодішніх ~"Іюдей. 

Але замість пос<rухати Ісуса, замість просити Його, щоб зостававсь із 
ними, <<вони просиJІИ його, щоб вийшов з їхніх околиць>> (Мр 5,17). 
Що було причиною тієї просьби? Може це почуття ВJІасноі гріховности 

й тому вони не почуваJІИ себе добре в Його присутності? Або, може, вони 
боялись чого ішІЮІ'о, а саме, щоб вони ще що-небуть не втратили, щось 

може й вартнішого, ніж ті безроги? Власне тому вони просили Ісуса, 

щоб залишив іх ню нраіну. Що за іронія І Бог - Творець відвідує іх, 

а вони замістІ> і:1 вдячністю й любов'ю Його прийняти до себе, гоститн 
Його й слухати Його навчання, просити про поміч у своіх потребах, 
просять, щоб Ісус відійшов від них І 

А тепер спитаймо себе самих: Як би ми зареаrували, будучи в по

ложенні тих мешканців (ерави? Що ми зробилиб, коли б так само ян 
і ті втратили майно, здобуте в грішний спосіб? Чи прийняли: б ми цю 

втрату рівнодушно? Ба що більше, чи призналися б ми до гріха, чи були 

б вдячні Спасителеві, що в той спосіб допоміг нам позбутися речей, щоіх 

ми нечесно набули? Коли ми дійсно хочемо знати, як би ми самі, чи JІюди 

нашого часу, uареаtували на таку втрату, то спитаймо брехуна, ЯІі він 

почував би себе, янби його зловили на брехні? Або злодія, коаи поді

цін зловила б його на гарячому вчинку, як він хотів би втекти з місця 

крадежу разом в унраденимя речами? Чи дійсно ті люди були би вдяч

ними Богові за ·ге, що допустив, щоб вони прантично могли пізнати зJюбу 

свого гріха тай: вагу ваховування Божих заповідей: << Не свідчи ложно 
на твого б~'ІиІшІього >> чи << Не кради>>? (Вих 20,15с). Здається однан., 

що ті люди не бу .. ш б вдячні Богові, за те, що вказав на злобу їхніх учин
ків, але радше непавиділи б Його за це. А може й у нашому серці р•)
дилась ненависть до нашого Творця за те, що В ін не дозволив нам уйтн 

безкарно переступлення Його Божих заповідей? Дійсно, ноли таR при
задумаємось над нашим життям, пізнаємо, що ми не кращі від тих меш

нанціп (ерази, ми танож цінимо вище туземні речі, тобто иаше майно 
чи гроші більше, ніп\ Божий Занон і спасіння наших беасмертнпх душ. 

Нам бранув критерія розцінювати відповідно земні й духові речі. іЦо;) 
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освячую чу, звертається до кожного з нас і просить прийти до Нього, 

щоб у Ньому знайти мир: << Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені 

й я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на cefic й навчіться від мене, бо я 
лагідний і поиірний серцем, тож знайдете пш1егшу душам вашим. Ярмо 

бо моє люfіс й тяга r мій JІегиий >> ( м m 11 ,28сс). Єдино в ін одинокий 
може дати нам той спокій, бож Він знищив гріх і його спричинника -
дпявоJІа та й визв(шив нас від них. Тому й не диво, що Він може звіль

нити душі наші від гріхів, які її угнітають і відбирають спокій. Той 

спокій, за яким кожний з нас тужить; той спокій, за яким кожний з нас 

шукає, :може людина знайти тільки в Бозі в своїй остаточній меті. Той 

спокій по.чягає в вільності від гріхів і в свідомості, що .м:и в приязні 

з Богом, бо ми Його законні діти. І .чише заспокоєння того бажання 
за Богом і лише в злуці з Ним ми можемо знайти тривкий спокій, як 

цього навчає нас св. Августин словами: << Сотворив Ти мене для Себе 

й неспокійне моє серце, аж дони не спочине в Тобі, о Боже! >> Причи

ною того неспокою є те, що вже в самому початку нашого сотворепня 

Господь Бог понлав у наше серце бажання за щастям. Однак не за ща

стям земним, тобто проминаючим, недосконалим, але за щастям без

межним, за щастям вічним, тобто за самим Собою. Й від тієї хвилини: 
людина не може знайти спокою на землі, вона не може нічим вдоволи

тися, вона завжди за чимсь шукає, аж доки не знайде того щастя в Бозі 

- в злуці з Ним. Бо лише спокій у Христі Ісусі може принести їй вдо

волення, може забезпечити їй мир. Тому - то й каже Христос: <<Мир 

(спокій) залишаю вам, мій мир даю вам; не як світ дає, я даю вам його>> 

(Йо 14,27). І в цьому випадку Спаситель запевняє нас, що Він спромож
ний дати нам мир, якого світ не знає, а отже й дати не може. А Він його 

має, тому нам може його вді.чити, бо Він є правдивий Бог і цар мира 

спокою. 

3 того шунання за щастям виходить, що нашим призна ченням 6 

злуна з Богом, в якому ми знайдемо спокій і задоволення всіх наших 

бажань, а з цим безмеіКнс й вічне щастя. Ісус, однак, подбав про та

кий спокій для нас уже тут, на землі, тобто на злуку з Ним нашою ме

тою. Він приходить до нас під видами хліба й вина у пресвятій Тайні 

Євхаристії, що з цієї причини 6 центром - осередком усіх Святих Тайн. 

Бо в інших тайнах ми одержуємо лише сотворену ласку Божу, в Тайні 

Євхаристії чи в св. Причастю nриймаємо самого Творця ласк, Богочо

ловіна - Ісуса Христа. Ми називаємо Пресв. Євхаристію тайною миру, 

бо в ній приходить до наших душ Спаситель і зі своїм приходом прино

сить до них той мир, за яким ми всюдно шукаємо. Очевидно, заки ми 

зможемо прийняти Бога, Творця миру, мусимо прогнати з наших душ 

князя цього світу, князя несnокою - духа темряви, яний опановує 
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наші душІ тоді, ко.пи ми переступаємо Божі заповіді й допускаємось 

важкого гріха. Богочоловrn, однак, дає нам нагоду позбутися гріха, 

прогнати князя тамряви з наших душ, очистити іх у тій Божій нупелі, 

якою є Сповідь, й тим робом оснгнути вічне спасіння. Так бо говорить 

про цю очищуючу силу Божої ласки пророк Ісая: << Коли б гріхи ваші 

були як багряниця, вони стануть біJІими ян сніг; коли G мов кармазин 
були червоні, стануть як Іювшt >> (lc 1,18). 

Очистивши в той спосіб наші душі й прогнавши з них диявола, ннязя 

тьми, що задля гріхів у них загніздився, Христос Бог, бере їх у своє 

посідання й перебуває в них. Так ото очищена від гріхів душа, сповнена 

Божою освячуючаю JШСІюю, обнімає своєю любов'ю того Божого Гостя 

й на ній тепер споІшюю·t·ься слова Христа: << КоJІИ хтось мене любить, 

то й сJюво моє бt~рогтимс і полюбить його мій Отець, і ми прийдемо до 

нього й: у ньому зuшшдсмо житло>> (Й о ·14,23). А тому, що немае І~ра
щого запевнення ІІШІJОЇ JІюбови до Христа Господа ян злуна з Ним у 

пресвятій Тайні Снхщшетії, то ми повинні намагатнея принимати Його 
в святому Причаеті JШ тільки можемо найчастіше. Цим ми побільшу

вмо й зміцнюємо мир у наших душах, воднораз же приготовлявмо себе 

до другого прихону Христа я:к Страшного Судді під :кінець світу. Він 

бо запевнюс нае нро чудесне діяння пресвятої Євхаристії - небесного 

хліба: << Н хліб Іt\Іtттн, який зійшов з неба ... Я хліб життя ... Я хліб жи
вий, що з нefiu аійшов. Коли хтось їстиме цей хліб, житиме повію-І. І 

хліб, що його н дам, це моє тіло за життя світу ... Хто їсть моє тіJІО й 
кров мою п'в, шивс життям вічним, і я вос:крешу його останнього дня>> 

(Й о 6,41. 48. :)1. 54). 

ПРАВИЛЬНИЙ ЛАД У ВІДНОШЕННІ ДО МАТЕРІЯЛЬНИХ 
І ДУХОВИХ РЕЧЕЙ 

(Двадцять третя Неді.ТІн після Зіслання Святого Духа - Л1; 8,26-39) 

Св. єванге~1ист Лука й св. Марно розповідають, що входячи в ~~ра

їну (ерази, Хриетос зустрінув одного біснуватого чоловіка, тиl\РШСОІ\І 
я:к св. Матей говорить про двох біснуватих. Ця позірна різницн між 

оповіданнями Євангс~шстів походить, може, з того, що св. Марко й Лука 

не були очеющцямн, так я:к св. єванге:1ист Матей, що був рівночаено 

й апостолом Христовим, одним із дванадцяти. Може танож і тому~ ІНО 

один з тих двох біснуватих, був особливо грізним і небезпечни~І і тo:'tty 

він став головною особою у цьому епізоді; або ще й тому, що тільки один 

з тих біснуватих просив Ісуса, щоб його забрав зі собою. В усю-юму 
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нам помогти в тому взгл~щі Христос повчав нас, кажучи: << Яка користь 
людині, як цілий світ здобуде, а занапастить свою душу? Або що може 

людина дати взамін за свою душу?>> (Jfm 16,26). Спитаймо себе: Що 
важливіше для нас - цілий світ чи наша власна безсмертна душа? Хоч 

би ми й здобули цілу вселенну, але рівночасно втратили через гріх нашу 

безсмертну душу, нащо здався б нам увесь світ, що ним втішались би 

ми той коротенький час нашого життя, кошІ після смер·rи ми мали б 

каратись у вічному, пекельному вогні? Ба хоч би ми й жили мільйони 

літ тут на землі, то навіть у цьому випадку ми мусіли б колись умерти 

й повік на ра тись серед страшних, безконечних мун. 

Біснуватий чоловік, що його Христос оздоровив, вибрав добру до

рогу. Він звертавтьсл до Спасителя й просить Його, щоб дозволив йому 
стати Його учнем і завжди перебувати в Його товаристві. Таким по
винно бути й наше бажання. Ми повинні відкидати всякі розкоші земні 

й бажати собі тільки одного, а саме: завжди перебувати в присутності 

Христа Господа, вглиблятнся в Його науку та нтішатисл гадкою про 
майбутню нагороду. Власне в цьому Христос помагав нам вибирати 

властиві речі Його науни, кажучи до Марти, ЛазаровІJі сестри: << Марто, 
Марта, ти побивавшен й к.;юпочешся про багато, одного ж потрібно. 

Марія вибрала нращу частну, що не відніметься від неї>> (Лк, 10,41). 
Вона ж, як розповідав св. Євангелія <<сівши в ногах Господа, слухала 

Його слова>> (Afm 10,39). 
Велика правда кривться в словах Христових, бо всі оці земні речі, 

тобто багатства, слава, могутність, приминаючі й ІНИ можемо втратити 

іх кожної хвилини. А наука Христова й життя згідне з Його заповід
дями триватиме по віки, бо вони запевнять нам нагороду в небі. Якщо 

ми втратимо це земне життя, тоді наше земне життя, згідне з заповід

длми Божими, яким ми ниеЛужили собі нагороду на небі, введе нас у 

Царство Небесне. Так бо запевняв нас Христос: <<Хто хоче спасти свов 

життя, той його погубить, а хто погубить свов життя задля мене й Єван

геJ1ія, той його спасе>> (Мр 8,35; Mm 16,25; ЛJІ: 9,24). Тому будьмо го
тові віддати задля Христа і Його навчання не ті~'Іьки наші земні речі, 
a~'le навіть і те, що в нас найцінніше, тобто наше життя. Бо жертвуючи 

його для Христа й Його правд, ми не тратимо нічого, бо всі ми раніш 
чи пізніше мусимо вмерти. А за жертвування нашого туземиого життя 

ми одержимо в нагороду життя вічне, тобто учасництва в житті й щасті 

самого Бога - Творця. 
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ВІРА В ХРИСТА СПОНУКУЄ йОГО ТВОРИТИ ЧУДА 

(Двадцять четверта Неділя після Зіслання Святого Духа - Лк, 8,41-56) 

Сьогоднішня св. Євангелія розповідає про два чуда, що їх звершив 

Христос Спаситель. Причиною тих чудесних оздоровлень була, з одного 

боку віра людей у всемогутню силу Христову, а з другого бону віра в 

Його милосердя й Його готовість допомогти їм у нещасті в їхній біді. 
Повернувшися з (ерази Спасителя зустрів і вітав народ, і, ян звичайно, 
серед народу було багато людей, які очікували помочі від Нього. Одним 

із тих, що ожидали помочі, був начальник Божниці (дому молитви) Яір 

на ім'я, <<якого дочка 12-літня умирала>> (Лк 8,42). Ісус на дався не

щасному батькові довго просити, але ян звичайно, почувши про те, не

гайно пустився в дорогу до дому Яіра, щоб її оздоровити. Та між на

родом була ще одна жінка, яка хворі.1а на нравотечу, й вона також спо

дівалася чудесного оздоровлення. Єванг~лист Лука каже про неї тане: 

<< Аж тут жінка якась, що дванадцять ронів хвора була на кровотечу 
й витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг іі оздо

ровити, підійшовши ззаду, даторинулась нраю його одежі й умить стала 

здоровою - спинилась її кровотеча>> (Лк, 8,43с). Всезнаючий Господь 

відчув той дотик, хоч вона доторкнулась лише краю Його зовнішньої 
одежі, тому, обертаючись спитав, хто доторкнувся Його? На відповідь 
св. Петра, що стільки людей товпиться й тиснесь, намагаючись ближче 

прийти до Нього, а то й доторкнутись Його славного учителя й чудотвор
ця, відповідає Христос, що це не був звичайний дотик, ян несвідоме 

доторннення, чи дотик цікавої людини, але особливший дотик, спричи

нений потребою й вірою в Нього, тому каже Ісус: <<Хтось доторкнувся 

до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене>> (Лк, 8,46). А тоді ця жінка, 
<<побачивши, що не втаїлась, тремтячи підійшла й упавши йому до ніг, 

призналась перед усіма людьми, чому до нього доторннулась 1 як не

гайно одужала>> (Лк, 8,47). 
Дивно вам буде напевно, чому ця жінка не виявила Христові яна 

в неі хвороба та й чому прилюдно не просила про поміч? У неї бу.па най

перше жіноча хвороба, а тодішні люди ще не говорили тан свобідно й 

публично про статеві хвороби, ян це говорять і пишуть, чи то в різних 

фільмах зараз показують. Тоді люди мали ще трохи стиду та й про ті 

речі ніхто, а передусім жінки так свобідно не говорили. Доторкнулась 

вона Спасителя потайни, тому що нравотеча була одною з тих хворіб, 

яна робила людину нечистою й не тільки її саму, але й усе, чого вона 

доторкнулась. Така нечиста людина не могла брати участи в жодних 

богослужбах, не могла, як тоді назалося, стояти перед Господом. Тому 
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вона боячись приступила до Ісуса, бо думала, що не уникне ве~1:ююі 

кари, тому що допустиЛась великої провини, добровільно роблячи вив
начного Вчителя законно нечистим. Ісус однак, на пр евелине іі здиву

вання, не то що не картає іі, але ще й хвалить, словами: <<Дочко, віра 

твоя спасла тебе >> (Лк, 8,48). У міжчасі слуга в дому начальника бож
ниці прийшов і каже: <<Твоя дочка померла, не турбуй більш Учителя>> 

(Лк, 8,49). <<Ісус почувши те, оввався до нього:<< Не бійся, тільки віруй, 
і вона спасеться >> (Л к, 8,50). І дійсно Ісус пішовши до дому начальника 

божниці, воскресив померлу дочку. 

В тих двох чудах, як також у багатьох інших, Ісус Христос під

креслює вагу віри в Його чудотворну силу й у Його готовість помогти 
людям у їхньому терпінні чи їхній біді. Й від нас також Господь вима
гає сильної віри й уповання на Нього й на Його готовість помагати нам 
у наших потребах. Про ту готовість помочі Христос запевняє нас при 

рівних нагодах. Ось наприклад каже Він: << Направду кажу вам, що 
коли матимете віру й не завагаєтесь, ви вробите не тільки таке в фіrою 

(яка негайно всохла, коли Христос іі прокляв), але й 1шлп горі цій ска

жете: Днигнися й кинься в море! - воно станеться. І все чого проси

тимете в молитві в вірою, одержите>> (Мт 21,21с) . .Rк бачимо навіть 

до чуда, Христос вимагає від нас тільки віри в Нього. Це знову повто

ряє при іншій нагоді, словами: << Направду Rажу вам: Rоли матимете 
віру, як верно гірчиці то СRажете оцій горі: Перенеснея звідси туди 

-й вона перенесеться; й нічого не буде вам неможливого>> (.k!m 17 ,20). 
Привадумаймось над тим запевненням Богочоловіка: << І нічого не буде 

для вас неможливого І >> Він запевняє нас таR сильно й упевнено, що 

вислухає нас завжди й пошле нам те, про що будемо Його ві сильною 
вірою просити. А оці два чуда є доказом, що Він може все зробити. Ось, 

наприклад кровоточива жінка, навіть і не просила Його, тільRи в до
вір'ям доторRнулась крайчика Його верхньої одежі й Він іі оздоровив. 
Досить було для неі мати сильну віру в Його Божу могутність і цл віра 
привернула ій здоров'я. В випадку начальника божниці його віра була 

ще конечнітою, бо він одержав був вістку, що його дочка вже померла 

й нікому ще не було знаним, що Спаситель має владу й над смертю та 

й може мертвих привертати до життя. Він однак повірив словам Хри

ста, який запевнив його: << Не бійся тільки віруй, і вона спасеться>>. 

Він повірив й побачив славу Божу, яка привернула його дочку до жит

тя й nіддала іі йому живою й вдороnо_ю. 

А тепер привадумаймось над нашою власною вірою. Живучи тут, 

на землі, й звикнувши до законів, що керують оцими земними речами, 

ми й не думаємо так дуже про Творця, який не дбає про вакони при

роднІ, бо не Він підкорений ім, але вони Йому. Тому Він може керу-
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вати ними, діяти пова ними а навіть і проти ни:х. Що ж робимо ми в біді 

в потребі чи хворобі? 1\Іи звичайно ввертаємось до наших рідних, сво

яків, приятелів чи сусідів, або лікарів та й від них сподіємось помочі, 

поради чи ліків. Ми забуваємо про те, що вони лише люди, такі самі 

немічні як і ми. Ми не думаємо, що вони немічні й дуже часто не мо

жуть нам дати ніяноі помочі, але не тому, що може вони певичні чи не 

добрі. Ні вони просто не мають спромоги нам помогти. Тож, чому ми 

не звертаємось до Того, хто має силу й владу, до Того, Якому немає ні

чого неможливого - до Господа Бога? Тим біJ"ІЬше, що Він вапевняс 

нас так часто, що хоче пам допомогти. 

Тут спадає мені на думну одна подія, яну розповідає старенький 

священик у Тирото, південно-вахідній частині Австрії. Розказував він 

що в його парафіі GyJra стареньна жінна, яка мешкала у маденьній ста
рій хатині, що нuче ластів'яче гніздо причеп:илась до упбіччя високої 

альпєйської гори. Вона приходила до того священина й жертвувала Бо

жественну ЛітурІ'ію в дивному наміренні, а саме: просила відправити 

Богослужбу до несмогутньої правиці Бога. Священин юtвувався що це 

за наміреннл, але відправляв Службу Божу. Ян нам відомо високі аль

пєйські гори, ян усі інші високі гори покриті вічним снігом та льодами. 

Коли той сніг нападе, люди часто є свідками лявін, тобто великих мас 

снігу, які а великим гуркотом, тай страшною силою всуваються по вбіч

чях гір, потю·аючи в собою все, що стояло на дорозі. Навіть цілі ліси 

пориває сніг ві собою неначе патички сірників. Одного дня в зимі, коли 

трохи сонечно пригріло, лявіни почали рухатись. Одного разу люди 

стоячи перед церквою побачили такі маси снігу, що ві страшним гуком 

почали всуватись до узбіччі гори де отояла хатина тоі жінки й гляда

чам вдаваJюсь, що вже прийшов кінець тій хатині й іі власниці. А.ле 

на диво, величезні маси снігу розділюються ян раз перед тією хатиною 

та в оглушливим гр юнотом падуть додолу. Тоді зізнається той свяще

ник, тепер я вровумів, чому ця жінна молилась і давала служити Бо

гослужби до всемогутньої правиці Бога. Те чудо, якого він і багато ін

ших людей були свідками, переконало іх всіх, що може зробити все

могутність Божа. 

Дехто, однак може сказати: Мені важко повірити, щоб Господь 

Бог вислухував наші молитви! Л вже стільки разів молився, навіть з 

вірою, на мою думку, та все-таки Господь ніколи не вислухував моїх 

прохань. Якщо воно так дійсно є, тоді нам треба сказати, що це тізьки 

наша вина в тому, що Господь не вислуховує нас. Вже св. апостол Яг:іn 

наже: <<Ви просите, та не одержуєте, бо зле просите, щоб рпзтратитп 

на ваші втіхи>> (Нків 4,3). Не сповняє Господь наших молитов найперше 
тому, що ми дуже часто просимо про речі нехосенні, але радп1е ш1лд-



ливідля нас. І тому Госпощь, як добрий Батько не хоче нам давати того, 

що могJю б нам пошкодити. Це правда, що ми, наче ті діти, не усвідом

ляємо собі того, що є для нас корисне, а що шкідливе. Інші люди про

сять Господа, щоб мстивел й :карав їхніх ворогів. Очевидно, й того Го

сподь не може вислухувати, бо ті люди прогрішуються проти любови 

ближнього. Ми деколи просимо Господа про щось але й самі не віримо 

в те, що ми могли б одержати цю річ, про яиу просимо. Тому й не диво, 

що Господь не вислухує мо.jJитви, ноли ми не маємо довір'я до Нього, 

до Його всемогутности і Його готовости нам у біді чи потребі допомогти. 
Тому намагаймось просити: як належить, з глибокою вірою в нашого 

Творця, яний заявляє: << Направду нажу вам: Чого б ви тільки попро
сили в Отця в ім'я моє, він дасть вам ... Просіте ж, щоб радошів ваших 
було вщерть>> (Йо 16,23). Що ж воно означає, просити в ім'я Ісуса Хри
ста, спитаєте? Пощо мені вам про те назати. Послухайте, що про те каже 

сам Богочоловін: << Шунайте перше Царство Боже й його справед~Іивість, 
а все те (тобто речі ионечні до утримання нашого життя) вам донладеть

ся. Бо Отець ваш знає, що вам усе це потрібне ... (Мт 6,33.32). Тому 
просім найперше про те все, що є потрібне до спасіння нашої душі, до 

осягнення щастя небесного, а про все інше подбає сам Господь, яний 

найнраще знає, чого нам потрібно й у який спосіб нам це все дати. 

ЗНАЧЕННЯ ЧЕСНОТИ МИЛОСЕРДЯ 

(Двадцять п'ята Неділя після Зіслання Святого Духа - Лк, 10,25-37) 

Одного разу приступив до Ісуса Христа знавець єврейського За

кону та спитав Його, яка найважливіша заповідь у Законі? Ісус у від
повідь вказав йому на дві найважливіші заповіді, які внлючають у собі 

ввесь Божий Закон. Перша з них: <<Люби Господа Бога твого, всім сер

цем твоїм, усією твоєю душею й всією твоєю силою>> (Лк, 10,27). А друга, 
подібна до неі: <<Люби ближцього твого, ян себе самого>> (Лк, 10,27). 
Тому однан, що євреї невірно розуміли слово <<ближній>>, бо ближнім 

уважали вони тільки євреїв, а всіх інших - ворогами своїми, Ісус роз

повідає тому знавцеві закону й усім слухачам притчу про' Милосердного 
Сам:аряни:на. Каже Він таке: << Один чоловін сходив з Єрусалиму до Єри
хону й попав між розбійнинів, які обдерли його й побили важно, та 

й пішJІИ ге·гь, зоставивши його пів живим>> (Ліі- 10,30). Далі розповідає 
Христос як поводилися співгромадяни того нещасного чоловіка, тобто 

священик і левіт, служачий при святині. Вони побачивши його, поби

того, пораненого, закривавленого, минули його, не давши йому жодної 
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допомоги. Так-то Спаситель змалював євреїв, співгромадян того поби

того розбіниками чоловіка. Що більше ті два євреї в особливший спо

сіб були зобов 'язані помогти йому, бо вони були вибраними слугами 

Божими, вже з огляду на свій уряд, мали: обов'язок опікуватись бідними, 

покривдженими й тими всіма, які потребували негайної помочі, як ось 

той, що ледве живий лежав при дорозі. Закон вимагав від усіх євреїв, 

а передусім від слуг Його святині, щоб вони допомагали тим, що в біді 
й потребі. Вони ж того не :зробили. Ч~му спитаєте? Хто його знав, може 

тому, що боя~'!исл, що розбійники можуть несподівано повернутися й 

із ними щось таке зробити. Або, може, тому що не звертали уваги на 

закон, який прика3уиав ім милосердитись над ближнім і помагати йому 

в біді. 

Але по якомусь часі їхав тією дорогою самарянин. А треба нам ана

ти, що між самарянами й євреями існувала давня ворожнеча, ще з того 

часу, ян ІзраіJІьтяни повернувшись з неволі вавилонської, не хотіли 

дозволити самарянам допомагати ім у відбудові святині Єрусалимської, 

кажучи, що вони не були правдивими євреями, тому що в своіх подру

жах мішалися з поганами, мешканцями Палестини. І той самарянин, 

ворог жидовина, побачивши: його, зданого на поталу гарячого сонця, 

та й може хюrшх звірят і птиць, зліз зі свого осляти, підійшов до по

раненого, обмив його рани вином помастив олією, взяв на своє осля, 

завіз до гостинпиці й там доглядав його як міг. А наступного дня дав 

власникові гостинпиці дві срібні монети доручаючи, щоб він далі опі

кувався недужим, а якщо видасть більше як він йому дав, обіцяв при 

повороті йому те звернути. 

Ця притча - неначе попередження Боже, звернене до вибраного 

народу й до кожного з нас, щоб ми були милосердн:ими й допомагали 

нашим ближнім у біді чи нещасті. Гляньмо лише тан на оцей світ, що 

кругом нас і без велиного труду зауважимо ненависть і нужду, яні чи

гають із .кожного закутна. Війни, революції, убивства, грабежі, паси.:т

ля й тим подібні злочини панують у світі, що не в непевно вис.лово::\-І .тпо

бови блишнього, але ввірсьноі ненависти, гніву й заздрости:. Від при

ходу Христа Спасителя світ, здається, нічого не поправився, а може 

й погіршився. Син Божий прийшов на землю й пропоnідуnаn мир, брат

ню любов, любов ближнього, навіть і любов до ворогів: <<А я кажу вам: 

Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що переслідують вас ... » (1JJm 
5,44). << А вам, що слухаєте, кажу: Любіть ворогів ваших, чиніть добро 
тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, що вас проклинають і 

моліться ва тих, що вас зневажають ... Будьте милосердні, ЯІі і Отець 

ваш милосердний>> (Лк 6,26с.36). 1\.оли так призадумаємось над жит

тям людей, над їхніми відносинами між собою, як вони дуже ненави-
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длть себе вааємно, ЯR баіfW1-ють собі пошкодити, мусимо прийти до ви

сновну, що навіть дині авірята поводяться :краще. Це правда, мясожерні 

авірі вбивають, але на те, щоб а'істи й ааспоноіти свій голод. Коли ж 

вони ситі й не голодні, тоді вони не вбивають. Чоловін однан вбиває 

на те, щоб ограбити іншого, аастрашивши ж зробити своїм невільни

ком, щоб помститись на своєму ворогові. Що ж тоді вчинить нам Тво

рець, всемогутній Бог, яний дав нам ааповідь себе вааємно любити? 

Він сотворив нас сотворілиями товарисьними, тобто таними, що мають 

жити в спільноті й потребують допомоги інших, щоб могли жити на 

аемлі. Бог дав нам ааповідь любови ближнього а цівю метою, щоб нас 

спонукувати до взавмодопомоги. Життя наше тут, на землі важне й тане 

дуже скомпліковане, що аби при ньому вдержатися мусимо собі вва

ємно допомагати. А люди, щоб ті.льни аагарбати собі більше тих земних 

дібр готові вбити, поранити, чи яким іншим способом присилувати ін

шого віддати те, що в його. Те легноваження й педоцінювання людсьного 

життя пішло тан далено, що навіть матері вбивають своіх ще ненаро

джених дітей, бо нажуть, що на землі вже вабагато людей, тан що ім 

може нестати засобів до життя. Людські матері, яні від вінів були сим

волом любови до дітей, самопосвяти задля них, стали тепер гірші вов

чиць. Бо ті кровожадні звірі люблять своіх молодих, дбають про них 

і в іх обороні не вагаються й жертвувати своїм життям. А людські ма

тері для власної вигоди, для свободи й задоволення своіх найнижчих 

похотей, позбуваються власних, ще ненароджених дітей, яких сама при

рода скривав в лоні їхніх матерів, щоб у той спосіб аахоронити від не

безпеки, від ушнодження, від утрати життя. 

Будьте милосердними - вимагає Вогочоловін від своіх учнів і від 

усіх людей, нажучи: <<Блаженні милосердні, бо вони ааанають ми.ТІо

сердя! >> (Mm 5,7). А авертаючись до фарисеїв і ннижнинів, які нена

виділи його й усіх людей поза своїми сента:ми, :каже Христос: << Ідіть, 
отже й навчіться, що значить: Я милосердя хочу, а не жертви>> (Mm 
9,13). При іншій нагоді, видячи ян фарисеї без милосердя осуджували 
Його учнів, упоминає іх анову словами св. Письма: << Янби ви ароау
міли, що аначить: Я милосердя хочу, а не жертви, - ви б безвиJШих 

не осудили>> (Mm 12,7). Тан то навіть Старий Завіт, хоч був і строгим, 

тому називався Завітом Справедливости, все-тани вимагав милосердя 

від своіх вианавців, внаауючи на велику вартість чесноти милосердя: 

<<Милосердям і правдою понутується гріх>> (Прип. 16,6). При іншій зно
ву нагоді Господь сам аапевняє свій вибраний народ: << Чинити мило
сердя й суд - ліпше в очах Господніх, ніж жертва>> (Прип. 21,3). Ви
ходить, отже, що в очах Божих милосердя й любов ближнього були ба-
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гато вартнішими, ніж ті всі жертви, що іх євреї кожного ранку й ве

чора приносили Богові на жертовниках у святині Єрусалимській. 

А тепер пригляньмося нам самим, як то в нас мається справа від

носно тоі чесноти? Без сумніву ми нераз бачили людей - тобто наших 

ближніх у біді й нещасті, що самі були безпомічними й очікували чи 

хтось не подасть ім помічну руІ(У? Якже ж ми поводимося в тому ви

падку? Чи ми помагали ·им людям, а чи радше ховались, щоб не діли

тися з ними нашим добром. Або тікали, коли ближній був у небезпеці, 

щоб часом не бути замішаним у якусЬ халепу. Органи безпеки, тобто 

поліція, не раз нарінаG на людей, які байдуже дивляться на злочини, 

що їх злочинці коять неміtпшм людям і ніян не бажають ім допомогти. 

Вони повинні принаймні понликати поліцію, яка б перешкодила краде

жам, розбоєві а то tt уб1tвствам ближнього. Вони запевняють, що якби 
люди співпрацювнтt в поліцією, якби боронилися взаємно і негайно 

повідомляли по.т~іцію про грабежі чи якийсь інший злочин, тоді число 

злочинів зменши.лосн б помітно. Бо злочинці були б свідомі того, що 

люди будуть сс()е nааємно обороняти й у той спосіб можуть іх самих 

чи поранити, чи вбити. А якщо ні, то знали б, що при найменшому підо

зрілому крОІ\Ї, вони повідомлять поліцію й вона своєчасно прибуде на 

місце злочину та й або перешкодить ім у ньому, або ув'язнить і пона

рає за злочин. Нюне іН справа мається в нас з допомогою тим, що її потре

бують, тобто, що голодують, що не мають одежі й терплять від холоду? 

Rо."Іи: візьмемо під увагу не тільки поодиноких людей чи родини, але 

навіть цілі пuроди, яких добро знищили стихії, землетрус, вода чи во

гонь. Або янищила іх війна - той, може, найгірший ворог людства; 

або може окупант силкується знищити народ, щоб тим легше опанувати 

його, або в ідібрати в нього його землю. Подумаймо, як ми намагаємось 

допомагати тим JІюдям? 

Будьте милосердними, кличе Христос, щоб ви також осягнули мило

сердя Боже, передусім у день страшного суду, коли Божий Суддя прий

де до нас і вимагатиме від нас рахунку з цілого нашого життя, щоб від

платити нам sгідно в нашими ділами. Подумаймо лише, що ми снажеl\ю 

Йому, коли Він звернеться до нас оцими страшними словами: <<Ідіть від 
мене геть прокляті, в вогонь вічний, приготований дняводові й йо1·о ап

гелам; бо я гоJюдував, і ви не дали мені істи; мав спрагу, й ви не напо

їли мене, подорожним був, і ви не прийняли мене в дім:; нагим і ви: не 

одягнули мене недужим і в тюрмі й ви не навідались до мене>> (ЛІт 25, 
41сс). Та й тоді Він вияснить нам, коли ми це все занедбали ЙОІІ.іJ.,. зро
бити, словами: <<Направду кажу вам, те що ви не зробили одному з моіх 

братів найменших, мені також ви того не зробили>> (J!m, 25,46). Tol\IY 
заради нашого власного спасіння, будьмо милосердними, навіть сунроти 
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наших найгірших ворогів. Не відп.т.ачуймо ім за наші нривди; аали

шімо помсту Богові, бо Він того від нас вимагає: <<Самих себе не відом

щайте, любі, а дайте місце гніву, написано бо: 'Мені н.алежить помста, 

я відплачу', говорить Господь. Але ноли твій ворог голодує, нагодуй 

його; і ноли він має спрагу, напій його, бо роблячи це, нагромаджуєш 

йому на голову роажарене вугілля. Не доаволь, щоб зло тебе перемагала, 

але перемагай зло добром>> (Р.м 12,19; див. Втор 32,35; Євр 10,30). Згідно 
з гадною св. апостола Павла, найнраща помста над ворогом - це мило

сердя над ним, допомога йому в біді. Помсту лишімо Богові, а Він має 

всі засоби, щоб відомстити нашу нривду. Він на багато могутніший від 

нас, має безмежно болючіші способи, щоб нарати аа алочини й відом

щати несправедливість. В Його роапорядженні ціле пенло з його страш
ною вічністю на всіх грішнинів, тиранів і нривдителів. Ми ж виявля

ючи милосердя навіть нашим ворогам:, аапевнюємо собі те саме мило

сердя в Господа Бога, В ін бо сам навчив нас тан молитись: << І прости 

нам наші провини, ян ми прощаємо нашим винуватцям>> (JJfm 6,12). 
Але з другого бону остерігає нас, словами: << 1\оли ви прощатимете лю
дям їхні провини, то й Отець ваш небесний простить вам. А ноли ви не 

будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам про

вин ваших>> (Мт 6,14с). 

НЕПОРОЧНЕ ЗАЧАТТЯ ПРЕЧИСТОІ ДІВИ МАРІІ 

(Свято Непорочного Зачаття - Лк, 1 ,24-38) 

Сьогодні Цернва свята відзначує празник Непорочного Зачаття Пре

чистої Діви Марії, Божої Матері. Поміж святими, що їх наша свята 

Цернва почитає, Мати Божа займає перше місце. Вона, ян навчає Цер

нва, є перша по Бозі. Чому вощJ тан є, тобто чому вона найбільш по

читана між святими? На це є дві відповіді. Насамперед Вона G найбіль

ша й найсвятіша з усіх святих. Вона є одиноною між усіма людьми, 

яна ніноли й ні в чому не образила Господа Бога. Вона є одинокою осо

бою, яну Господь захоронив від первородного гріха, тан щоб на ній не 

було ні одної плями гріховної. Тому- то й Вона є найпершсою й найбільш 

улюбленою дочною Небесного Отця. Св. Архангел Гавриїл знає про те, 

тож у Благовіщенні, тобто в об'явленні ій задумів Божих, щодо май

бутнього приходу Месії, каже ій: <<Радуйся повна ласк, Господь з то

бою! Благословенна ти між жінками>> (Лк, 1,29). Це значить, що Вона 
є найпершою й найсвятішою між усіма жіннами й узагалі між усіма 

людьми з тісі причини, що на неі ніноли не впала навіть тінь гріха. 
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3 навчання Цериви святої, яна базує свою науиу на святому Пи
сьмі, всі люди, що приходять на цей світ, приходять у стані первород

ного гріха. Це значить, що вошt є позбавлені ~~асии освячуючої, синів

ства Божого, а з цим і спадноGмства Царства Небесного. Це правда, 

що гріх той ми успаднува.тти nід нашого прабатьна Адама, який згрі

шив і своїм гріхом піддав ннс під владу диявола. Первородпий гріх, 

неначе та страшна аараа.11иоа пошесть, поширився на всіх нащадків 

Адама, тобто на цілий .:tюдt~ІJний рід, піддаючи його під владу князя 

цього світу, найбі.'lьшогn й найгрізнішОІ_'О ворога ~тrюдства - диявола. 

Одна - єдина особа :J --- номіж усіх людей, яка ніиоли не була під вла

дою того ворога людетна -· це Божа Мати. Особливтим привілеєм Бо
жим, вона була захороІІ(ша від первородного гріха, задля заслуг свого 

Божого Сина - Ісуеа Христа. 3 тієї причини деяиі з отців Цериви від
носять ці слова прон.ІІНТ1'Н Бога на диявола - до Неі. Той проилін зву

чить таи: <<Я ПОJ\JІННУ ворожнечу між тобою й жіниою, між твоїм по

томством і потометвом її. Він розчавить тобі голову, а ти будеш намага

тися вп'ястисл йому в в'яту >> (Бут 3,15). Деяиі беруть того потомка 
в жіночому роаумінн і nназуючи на Пречисту Діву, яна стерла голову 

дияволові тим, що нрийшла на світ без гріха первородного й у той спо

сіб перша, еннаати Сі виаволилась від його в.тrади, очевидно задля заслуг 

свого Божого Сшш І(~уса Христа. Крім того, Вона ніио.тrи в своєму житті 

не образила Нсfіеt~ного Отця. На ній не спочила навіть тінь наймен

шого повсяндсшюго гріха, тож цим вона розтоптала голову диявола, 

відвічного ворогн тодства, яиий нас усіх приводить до переступлення 

заповідей Бо11шх. 

Другою нричиною того зага.~ьного почитання Пречистоі Діви G те, 
що вона ста.на матір'ю Бого-Чоловіиа, Сина відвічного Бога Отця, а 

таиож матір'ю t~ілого людства. Цим відзначив Пречисту Діву Марію 

Ісус Христос, но.JІи, висячи на хресті, звернувся до Неі зі с.аовами: << Жін
но це син тnіН >>, а опісля до ученика звертаючись, сказав, << Це мати 
твоя\>> (Йо Н),2()). Той улюблений учень Христа, св. Йоан, репрезенту
вав усе людстuо. Та не лише під цим оглядом, тобто лише задля заві

щапня Божого Сина, 11 речиста ста~~ а матір'ю нас усіх, але також тому, 
що під хрестом tюнu обняла нас усіх своєю матерньою любов'ю й дала 

доказ, що Вона дійсно дбає про нас як найкраща мати иоли-небудь дбала 

про своіх власних дітей. Кожен 3 нас знає, як добра мати любить своіх 

дітей. Для неі її BJtacнe дитя - це найгарніша, найираща, найдорожча 

істота в цілому світі. Всі іі старання мають на меті передусім її малень

ке дитя. Таи -то юне й запорядив Божий Творець, що спрямував усю 

силу матерньої JІюбови на іі дитя. Чому спитаєте? А тому, що .тrюдська 

дитина в перших лІтах свого життя ионеч-но потребує неустанної опіки; 
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вона бо в усьому валежна_від своєї :матері. Якщо б вона хоча б на кіль

ка днів опустила іі, дитина бев сумніву не пережила б тих кілька днів. 

UЦоби подбати про життя дитини, Господь поклав у серце матері особ

лившу любов, терпеливість і готовість перенести всякі жертви 3адля 

дитини. Добра мати не рав, але тисячі равін, готова пожертвувати для 

неі своє життя і, до певної міри, його вже жертвує своїм піклуванням, 

неустанні:ми стараннями, забуваючи майже повністю про себе саму, 

про свої потреби. 

Гляньмо тепер, як ця справа мається в Пречистоі, в Божої Матері! 

Як уже ми вгадали, любов матері до іі днтини є найбільшою, найміцні

шою й найбільш бевін:тересовною в усіх у світі. Крім того в Пречистої 

була найбільша, найгарячіша любов до Бога Творця й до Його Єди
нородного Сина, якому вона дала людську природу, тай у неі та ма

терня любов до Сина зливалась в одно в любов'ю сотворіння до Творця 

й неначе могутня стихія неслася до Бога. А там, під хрестом, Пречиста 

Мати Б()жа й Мати наша жертвує не тільки свою одиноку Дитину -
Христа Господа, але з Ним жертвує ва нас також Свого Бога, ва спа

сіння наших безсмертних душ. Тому й не диво, що заради тоі найвищої 

й найбільш посвятноі любови до цілого людського роду, Вона заслуго

вує собі те найбільш почесне ім'я - Матері людського роду. 

Може найкраще врозумів це велике завдання Божої Матері й Ма

тері нашої наш український нарід. Він не називає Ії, як це роблять інші 
народи, ні княгинею іхнього краю, ні царицею, хоч Вона є й царицею 

неба й землі, хоч Вона є вибраною в-поміж усіх жінок. Наш народ на

зиває Ії Матір'ю: << Пречистая Діво Мати руського краю ... >>. Цими сло
вами наш народ підкреслює те, що в Пречистоі найважливіше, те що 

він уважає в неі найбільш цінним і найбільше гідним почитання, а саме 

Ії любов'ю до Своіх земних дітей палаюче серце. Виносить Ії серце, яке 
не внає меж у Своїй посвяті в своїй дбайливості й у жертвуванню всього 

для добра й щастя нас Ії грішних дітей. Тому, знаючи про Ії майже без
межну любов до нас прибігаймо до Неі передусім у час нсдо~11і, в час горп 

й біди. Не думаймо, що Вона буде гніватись на нас ва те, що Ій докуча
ємо нашими молитвами й нашими постійними просьбами. Не думаймо 

про Неі, як про якусь нам далску царицю, Нка зайнята своїми власними 

справами й не має часу для нас земних людей, що так ·низько стоять 

у порівнянні в Нею. Думаймо про Неі радше, як про нашу рідну маму, 

про маму, Нка нас так дуже любить, що не по жаліла задля нас віддати 

Свого єдиного Сина. Думаймо про Неі також, як про всемогутню ма

тір, Нка, хоч сама не може зробити, проте все може випросити в Свого 

Божого -всемогутнього Сина. Він найперше вибрав собі Ії на Свою ма
тір. Він прикрасив Ії всіма можливими чеснотами, захоронив перед усім, 
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що могло б кинути яку -небудь тінь на той досконалий образ Матері. 

Ми можемо бути певними, що Вона нічого нам не відмовить, і на це ма

ємо доказ, ко~ч:и: дивимось на Неі, що стоіть на горі Голготі під хрестом, 

на якому виси'l'Ь Ії єдина, улюблена дитина. Вона в тій дитині бачить 
не тільки Своє улюблене дитя, а~ч:е й Свого Бога- Свого Творця й Свою 

остаточну Мету. То ж колп Вона не вагалас я пожертвувати Його за нас, 
то що ж може в світі бути дорожчого, чого б Вона нам не дістала, ко~ТJИ 

проситимемо в Неі про це, гоJювно коли воно в нам потрібне? 

Тому не гаймо часу й не шунаймо за іншими заступниками й по

середниками між Нею й Ії Божим Сином. Прибігаймо до Неі й просімо 
про все, що нам неоGхідне, очевидно, передусім про те, що є конечним 

до спасіння нашої беасмертноі душі. Але, прохаючи в Неі ласки, не за

буваймо виявити Ій нашу вдячність і нашу любов. Якже, однак, хочемо 
показати Ій нашу JІюбов, тоді найкраще зробимо, коли любитимемо Ії 
Божого Сина. Як анаємо, кожна людська мати любить тих, що люблять 

іі дітей, шанують іх і намагаються бути ім помічними. Таною Самою 

матір'ю є й паша небесна Мати-Марія. Коли хочемо приподобатися Ій, 
любімо Ії єдинородного Сина. А як Христові виявити нашу любов, нож
ний а нас ;знає., бо Він навчпв нас цього, словами: <<Якщо .любите ви 

мене, то мої заповіді берегтимете ... Той у кого мої заповіді, і хто іх бе

реже, той мене любить )) (Йо 14,15.21). Тож приляжмо цілим нашим сер
цем до тих Боїких заповідей і стараймося з усіх сил зберігати іх у на

шому житті. Так ото й ми станемо улюбленими дітьми нашої Бошоі нень

ни, та й Вона ааради нашої любови до Ії Божого Сина любитиме нас і 
не зможе відмовити нам нічого, а головно коли проситимемо Ії, щоб до
помогла нам нростати в Його любові, зберігати Його заповіді й пряму
вати до злуки з Ним, нашим Богом і нашою остаточною метою. 

УНИКАЙМО ЗАЖЕРЛИВОСТИ В НАШОМУ ЖИТТІ 

(Двадцять шоста НедіJІЯ піС.lІЯ Зісланнл Святого Духа - л~ 12,16-21) 

Слухаючи нарінань одного чоловіка з товпи, яний, nриступивши: 

до Ісуса жалувався, що його брат несправедливо поділив спадщину :між 

ним і собою, Спаситель у відповідь вкааує на марноту 3емних речей, 

такими словами: <<Глядіть і бережіться всяної аажер.тшвости, бо не віл 

надміру того, що хто має, залежить його життя)) (Л~ 12,15). Людина 
одержала від Бога Творця землю на власність, а з нею все те, що на. ній 

існує, так бо сназав Бог: << Сотворімо людину на наш образ і на нашу 

подобу й нехай вона панує над рибою морсьною, над птаст.t:Юl\1 н~бесн.им, 



над скотиною, над усіми ~иними звірами й над усіма плазунами, що пов

зають по аемлі ... >>, і знову: <<Ось я даю вам усяку траву, що розсіває 

насіння по всій землі й усяке дерево, що приносить плоди з насінням: 

вони будуть вам на поживу>> (Бут 1 ,26.29). Людина ж намагалася ко
ристати з того дару Божого, та в бажанні оцих земних дібр пішла зада

леко, бо зробила їх метою свого життя. Вона забула, що мета її існу

вання є далеко вища й важливіша, а саме: Господь Бог і злука з Ним. 

Тому в своєму земному житті людина повинна не за дуже шукати за 

аемними маєтками й земними благами, не повинна надмірно прив 'язува

тисядо аемних дібр, бо її прив'язання й любов повинні належати до єди

ного й навищого добра, до безмежного добра, тобто до Бога. Даючи лю

дям Свої доручення Господь дав їм дві заповіді любови, а з них найпер

шу й найважливішу це любов Бога, до Нього самого: <<Слухай, Ізра

їлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Любитимеш Господа, Бога твого, 

всім серцем твоїм і всією душею твоєю>> (Втор 6,4с; Мт 22,37; Мр 12, 
ЗО; Лк 10,27). Господь Бог повинен завжди бути нашою найпершою й 
найбільшою любов'ю. Він бо створив нас, тобто привів з неіснування 

до життя; Він Своєю всемогутньою силою піддержує нас у цьому житті, 

співдіє з кожним нашим рухом, словом, гадкою й бажанням. Крім того 

від Нього маємо те все, що нам до· земного життя потрібне, тобто .місце 

мешкання -нашу землю, воду, повітря, харчі, одежу, пристановище й 

усе, що тільки нам потрібно. Врешті Господь дає нам не лише життя 

й усе, що з життям зв'язане; Він є нашою метою, до якої ми прямуємо 

й прямувати мусимо, якщо хочемо повнотою задаволити бажання без

межного щастя, що жевріє в нашому серці й не дає заспокоїтись цими 

земними добрами. Коли ж Господь Бог є тим усім для нас, то ми повинні 

прямувати до Нього й не прив'язуватись до нічого земного. Очевидно, 

Господь у своїй щедрій любові до нас дав нам усе, що на землі, але ба

жає, щоб ми те все вживали, тільки за тією умовою, що воно помагає 

нам в осягненні нашої остаточної мети, тобто, якщо доводить нас до 

Нього. 

КоJІІІ в нас є добрий обсерваційний змисл, то ми легно зауважимо, 

що всі сотваріння в світі, тобто ті обдарені життям, як рослини, дерева, 

звірята, птиці стараються забезпечити собі майбутнє, а всі без виїмку 

намагаються зберегти свій рід та й себе самих, як змога найдовше. Тому 

- то рослини на зиму ховають свою поживу чи в корені чи в билі, в 

стеблі чи в стовбурі. Звірята, які на зиму не засипляють, стараються 

зібрати запаси на зиму, якщо воно можливо, інші, що засипляють ма

ють іх у власному салі - товщі, щоб могти перебути зиму, підчас якої 

важко дістати яку-небудь поживу. Ми бачимо як дерева стягають мож

ливІ соки - поживу з листків, тому то листя жовкне й як непотрібне 
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вже дереву, опадає. Ті птиці, д~'Ія яких немає поживи й для яких зима 

аа холодна, відлітають до тепліших краін, де мають мають харчів та й 

тепла вдосталь. Бджоли перероблюють сік квітів у смачний мед, яким 

під час зимової дрімки живляться. Отак бачимо, що природа аа допо

могою інстинкту вміє подбати про майбутнє для звірят, птиць і риб, а 

аа допомогою природних зюшніu - про дерева, нущі й трави. Тому, 

що життя всіх сотворінь, за ниімІюм людини, починається й кінчиться 

тут на землі, то не має сумніву, що таке дбання про збереження оцього 

іхнього земного життя й мудре й згідне а намірями Бога-Творця. 

Однак життя одного еuтворіння не є зв 'язане повнотою а цією зем

лею, тобто життя роаумноі істоти - людини. Вона живе на цьому світі, 

але призначена до іншого світу, тобто до життя в небі, де вона має брати 

участь в житті самого Творця і в Його безмежному щасті. Та людина, 
живучи на світі, за душе привикає до туземиого життя і його аайнять 

в переконанні, що буде тут завжди, повік жити. А ЯІіЩО ні, то думає, 

що зі смертю нее енінчитьсл. Ось так пригллньмосл багатьом людям, 

які від раннього ранну аж до піаноі ночі працюють і стараються прид

бати досить оасоGів для себе й для своєї род.ини, щоб могли без журби 

й недостатRіn :Jашити. І в цьому немає нічого злого, бо родини мусять 

працювати, щоfі себе прохарчувати, зодягнути, придбати собі мешкання 

й усе, що до туаемного життя потрібне. Але є багато таRих людей, яні 

вже мають досить майна, що вистачило б ім на ціле життя, а деяRі ма

ють його тан багато, що вже тепер не знають, що а цими земними добра

ми робити? Незважаючи на це, вони далі працюють і на всі боки штуде

рують, ян би то вже й так величезне майно ще збільшити? Так - то 

накопичують вони земного добра чимраз то білr..ше й більше. І дивно 

воно, що чим більше тих дібр мають, тим більше бажають іх мати, не

наче б їхнє щастя й спасіння залежало від кільности земних маєтків. 

Тому й не ди1.:о, що Христос Спаситель виявляє їхній нерозум, суєту 

накопичування майна. Коли ім здається, що мають уже всього дос.ить 

і забираються надбане майно вживати, приходить несподівано смерть і 

забирає іх від того всього, що вони а таким великим вкладом: праці, тру

ду й старань надбали, щоб забезпечити собі безжурне майбутнє. 

Одного разу священик, яншї давав реноленціі студента:\! ун інсреи

тету в тому часі, ноли після проповіді був час запитань і відпоnідс:й: 

звернувел з тюаtм запитом до одного зі студентів: << Що ви думаєте в 

майбутньому робити?>> Той відповів: << Найперше я хочу скінqнтн ·мо! 

студії в університеті І >) А тоді? << Пізніше я буду старатись дістати сту
пінь маrістра й донтора! >> << А тоді? >) - було дальше запптапня м ЇІ~іо

нера. <<О наже студент, я дістану добру працю, оженюся, буду мати 

родину І >> - << А що буде пізніше? >> - питав дальше місіонер. <t. По ,-щ •• "-. 
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40 JІітах, доробившись, ~ піду на відпочинок і буду щаСJ"ІИВО доживати 

життя! >> <<А що буде далі?>> питав невмолимо місіонер. << Щож може 
бути?>> відповів студент, <<я вмру! >> << Це правда>>, підтвердив місіонер, 
<< а що буде тоді? >> Так незмінно аостається те остаточне питання: Що 
станеться а нами тоді, як помремо? Яка майбутність ждатиме нас після 

смерти, коли аа життя ми навіть і не думали про смерть і не старалися 

забезпечити собі остаточну мету, тобто поворот до нашої причини -
до нашого Бога? Відповідь ДJІЯ 'І'ИХ нерозважних людей дав Ісус Хри

стос у притчі про нерозумного багача, який розвалив старі стодоли й 

комори, побудував нові, до них зібрав своє збіжжя і думав, що в той 

спосіб забезпечив себе на многі літа. Та Господь Бог мав цілком інакші 

пляни щодо нього: << А Бог сказав до нього: Безумний! Цієї ночі душу 
твою ааберуть у тебе, а те, що ти зібрав, ному буде?>> (Лк 12,20). Поду
маймо лише так, хто втішатиметься й уживатиме тих речей, про які ми 

так дуїне побивались? Може діти, очевидно, :коли такі в нас були? Може 

кревні, я:кщо ми їх маJІИ й якщо вони вможуть дістати наші маєтки? Але 

може вони навіть не будуть вдячними вам аа вашу важну працю. Може 

JІИхословитимуть вас аа те, що не досить для них придба.ап, а то може 

й насміхатимуться а нас, що мп були такі нерозумні й ціле життя лише 

працювали і навіть не змогли самі вжити того добра, що з таким тру

дом набули. Rоли ж ми заховалися від нашої родини та й померли не 

залишивши останньої волі - аавіщання, тоді уряд набере все й навіть 

не думатиме про нас, що стіль:ки напрацювались. Ось така буде наша 

нагорода. Ми ціле життя працювали, а інші будуть іа нього користати, 

навіть і не знаючи, хто те все для них пристарав? 

А працюючи так важко над збільшенням і абереженням свого майна, 

в нас напевно не буде й часу подумати про найважливішу річ, тобто 

про спасіння нашої беасмертноі душі. Й коли тан воно, то в цьому подвій
ний нерозум. Бо не лише, що ми втратиJІи вее добро, яке з таким тру

дом працею й зусиллям :ми ціле життя збирали, але ще крім того, прий

шовши після смерти на другий світ, ми появилиеь там з порожніми ру

ками. В нас немає жодних добрих діJІ, які могли б нас виправдати перед 

страшним суддею - Богом. Отже у вічності жде нас тільки страшне 

майбутнє в вічному пекельному вогні. Бо не зможемо заперечити судді 

- Бого-ЧоJІовікові, коли Він зачне перелік: << Я голодував, і ви не дали 

мені істи; мав спрагу й ви не дали мені пити, подорожним був, і ви мене 

не прийняли; нагим, і ви мене не зодягли, недужим і в тюрмі, й ви не 

навіда.:шсь до мене ... >> (Мт 25,42с). Не буде в нас відповіді, бо ми таи 
дуже були зайняті маєтками, що не мали часу й думати, що наші ближні, 

живучі побіч нас потребують нашої помочі. Або ще, може, й гірше, ми 

не хотіли дати ім помочі, бо нам жалко було ділитись тим майном, що 
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ми собі здобули. Такий то кінець тих людей. Тому наже Ісус: <<Отак 

воно з тим, хто збирає для себе, замість щоб багатіти в Бога>> (Л~~, 12,21). 
Отаким нещасним буде чоJюв ік, що занурився в оці земні багатства й 

не дбав про те, що найважли:віше, про спасіння своєї безсмертної душі. 

Каже бо Христос: <<Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а зана

пастить свою душу? Або що може JІюдина дати в::замін за свою душу? 

(Мт 16,26). На страшному суді, чи навіть після смерти вже буде ва
пізно думати про спасіння душі, бо в яному стані ми війшли в цього світу, 

в такому повіки зостанемось. Тому доки ми живі, доки можемо жаліти 

й каятись за наші гріхи, робімо це беапроnолчно, ще заки переступимо 

поріг до вічности. 

НЕНАВИСТЬ - ЛИХИЙ ПОРАДНИК ЛЮДИНИ 

(Двадцять сьома Неділя пісJІЯ Зіс.1:аннл Святого Духа - .Пк 13,10-17) 

Одного разу Ісус Христос, як це було в Його зnичаю навчав в одній 
з божниць, де побачив жінку, зігнуту хворобою вдвоє. Цю хворобу на

вів на неї злий дух і цим мучив її, як і багато інших осіб у часах Хри

ста Спасителя, використовуючи в той спосіб владу над людьми, яку 

мав привівши нашого прародича Адама до гріха. Побачивши її Спаси

тель, змилосердився над нею й сназав: << 11\інко, ти: звільнена від твоєї 

недуги>>. І панлав на неї руки й вона зараз випросталась і почала про

славляти Бога >> (Л~ 13,12с). Коли начальник божниці побачив це, обу
рився, що Спасите~1ь зробив те чудо в суботу, та ще й до того в божниці. 

Тому звернувся до народу й скартав їх впрямо, а певпрямо й: Самого 

Ісуса, кажучи: <<Шість день в, ноли маєте працювати; тоді отже, при

ходьте й оздоровляйтесь, а не в день суботній>> (Лк, 13,14). Почувши 
·ге з уст свого сотворінни нікчемного, яне обвинувачувало Його всемо
гутнього й всесвятого Бога Творця у грісі, Спаситель звернувся до того 

начальника й до всіх тих, що подібно як і він згіршились Його чудом, 
таними сповами: <<Лицеміри\ Чи кожний в вас не відв'язує свого вола 

або осла від ясел і не веде його поїти. Цю ж жінку, дочку Авраама, що 

її сатана 3в'язав ось вісімнадцять років, не треба було від цих узів звіль

нити в день суботній?>> (Лк 13,15с). І засоро:миJІИСЬ усі противники Спа

сителя, а народ розуміючи й признаючи Йому сдушність, славив Його 
й радів Його всіма в чиннами. 

Цим принладом Ісус навчає нас важливої правди, а саме; яни~і не

безпечним і неправдивим порадником є ненависть. Як ненавиС'І'Ь і заз

дрість може засліпити людину цілковито, так що вона не може об'єктивно 
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дивитися, ан і судити то ге., кого вона ненавидить. Розважмо тепер той 

случай Христа і чудесне оздоровлення жінки в суботу. То правда, було 

заборонено ізраїльським законом виконувати фізичну працю в суботу. 

Але в цьому випадку Спаситель не виконував жодної фізичної праці. 

Він JІише сказав ій: <<Жінко, ти звільнена від твоєї хвороби>> й поклав 

на неі руки. Покладення рук, було зв'язане з уді.пеннлм благословення, 

що його звичайно вчителі давали слухачам. Це виходить ясно з іншого 

факту, а саме, коли то жінки принесли своіх ма.'Іеньких дітей до Спа

сителя, щоб Він понлав на них свої руки, тобто, щоб їх поблагословив: 

<< Тоді приведено до нього дітей, щоб він понл.авши на них руни, помо
лився>) (klm 19,13). Отже, це не було фізичною працею, не могло пере
ступати заповіді Зю-юну, але радше було згідне з законом, це ж бо була 

молитва й благословення, яні годилося робити u день присвячений Бо
гові й службі Йому. Але фарисеї й ннижнини, хоч і не хотіли признати 
Спасителя Месією, то принаймні будучи свіднами Його численних і 
надзвичайних чудес, повинні були зробити внсновок, що Він є незви

чайною людиною й ті чуда, що іх творив, не міг творити сам, але що 

Господь Бог був із Ним і через Нього робив ті чуда. І\о."ІИ ж Бог, яний 

робив чуда був із Христом, як же тоді Він міг переступити закон? Зате 

люди, які бачили те чудо розцінили його об'вкт:ивно й тому хвалили 

Спасителя й Бога, що дав Йому таку с.илу: << А ввесь народ радів усім 
славним вчинкам, які він робив>) (Лк, 13,17). 

А тепер призадумаймось одну мить, чи заздрість або ненависть не 

має на нас свого впливу? З власного досвіду знаємо, що коли заздримо 

комусь чи ненавидимо когось, ми завжди підозрівавмо його, що-небудь 

він робив би. Щонебудь він зробив би чи сказав би, ми звичайно поясню

вмо це проти нього. Не розглядаючи фактів ані вчинків мп вже заада

лег ідь судима, що в ін у чомусь прогрішився, щось задумує проти нас, 

хоче нам у якийсь спосіб пошкодити. Щоб до цього не допустити ми, 

з нашого боку, плянувмо щось злого проти нього, щоб не дозволити 

йому пошкодити нам. Може й не противилося б це справедливості, янщо 

б ті наші підозріння були правдивими. Та тому, що ми в ненависті зви

чайно несправедливі, ми дуже часто шкодимо його здоров'ю чи майнові. 

Так то ми: самі стаємо з.тючинцями й наноси:мо шкоду невинній людині. 

Оця несправедливість виходить на яв у винадну СпасІtте.пя. Кожний 

з нас признає, яка смішна це річ оскаржувати Христа Ісуса, всемогут

нього Бога й найвищого Законодавця, що Він переступаG занон, яни:й 

сам установив, і бажає, щоб люди його зберігали. Оuвинувачувати Того, 

хто прийшов на землю, щоб повчити нас, людей про закон та Своїм при

нладом показати, як з найбільшою пошаною і любов'ю треба відноси

тись до занону Божого й його додержувати, оснільки вислів волі не-
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бесного Отця. Вже перед Своїм приходом на цей світ Ісус Христос ви

словлює Свою готовість сповняти волю Бог-Отця: <<Тому, входячи в 

світ, говорив: Ти не хотів ні жертв, ані приносу, але приготовив мені 

тіло. Ти не вподобав собі ні всепа.лень, ні жертви аа гріхи. Тоді я сна

вав: Ось іду, бо в сувоі юшги написано про мене, щоб учинити твою 

волю Боже» (Євр 10,5сс; Ле 40,6сс). Щось більше смішного й нечува

ного годі собі й предстаnити І І не зважаючи на це все ті оскарження 

робили розумні люд:а, а навіть до певної міри вчені в законі, задля своєї 

заздрости й ненависти до Христа Спасителя, і 39.для них не були адіб

ними судити справед.;Іиnо. Та сама заздрість привела юдейську старшину 

так далеко, що вони оскаржили Спасителя перед Пи.!"Іатом про щось, 

чого Він упродонш І\ЇJюго свого публичного життя уникав, а саме ніби 

Він хотів стати І\арем Іараільсьним. Це вже зауважив сам Пилат: <<Знав 

бо він добре (ІІишlт), що вони (жиди) а зависти вида.JІИ Його >> (Mm 27, 
18). Бо євреї :захошІені проповіддями Ісуса, а особливо величавими чу
дами, стара.шн~н щюголосити Його царем. Тому ю~ейсьна старшина, книж
ники й фарисеї, онравдуючи себе, що вони це роблять для добра народу, 

рішили вбити Ісуса. 

Тшну ua велку ціну намагаймось уникати заздрости й ненависти, 

бо вони nпрпмо противляться другій заповіді любови - любові ближ

нього. Вони п іл:'юджують брата проти брата, ян про це вже розповіда

ється в Кшші Буття, де заздрість спонукала Каїна вбити його рідного 

брата AncJIЯ. Св. Йоан євангелист остерігає перед небезпекою ненависти:: 
<<Кожен, хто ненавидить свого брата, душогубець, а ви знаєте, що ніякий 

душогубеІ\І> не мав в собі життя вічного, що в ньому перебувалоб >> (1 Й о 
3,15). Це ошшчав, що ті, яні ненавидять своіх ближніх не зможуть осяг
нути життя нічного. Й він поясняє це ось ян: Хто каже, що він у світлі, 
а ненавидитu брата свого, той у темряві й досі ... Хто ж ненавидить брата 
свого, тuй у темряві й у темряві він ходить і не знає нуди йде, бо тем

рява аасліІШJІа в нього очі>> (1 Йо 2,9.11). Вони не можуть дійти до Бога 
й Його любити, бо рівночасно ненавидять Його образ і подобу, тобто 
свого ближнього. Й тут дає своє пояснення св. Йоан євангелист: <<Коли 
хтось каже: Я люблю Бога, а ненавидить свого брата, той брехун. Бо 

хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого 

не бачить. І ми тану заповідь одержали від нього: Хто любить Бога, 

той нехай любить і брата свого>> (1 Йо 4,20с). 

3 цього для нас на уна: ніколи не заздрити іншому, ані ненавидіти 
нашого ближнього. Найперше тому що заздрість і ненависть позбавля

ють нас об'єктивности й наш осуд зненавидженої особи є звичайно не

справедливий. Ненависть спонукує нас бажати зла нашому ворогові, 

та й позбавляє нас любови Бога. Щоб протиставитися цим лпхим схи.nь-
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ностям, Спасите.пь дає на:м_свою заповідь, тобто, щоб ми любили наших 

ворогІв і добро творили тим, що нас ненавидять і переслідують: <<А я 

н~~у в м: Любіть ворогів ваших і мо.-тіться ва тих, що вас пересліду

ють; таким чином станете сина~пІ Отця вашого, що на небі, яний велить 

своєму сонцю сходити на влих і на добрих і посилає дощ на праведних 

і неправедних >> (Мт 5,44с). Так ото йдучи аа порадою Спасителя бу
демо любити всіх ближніх бев розбору. Коли ж ненавидимо нашого ближ

нього, ми подібні до диявола, який є душогубець споконвіку. Коли ж, 

навпаки любитимемо ближніх, ба навіть наших ворогів, тоді станемо 

подібними до небесного Отця, Який любить усіх ~-тюдей, до чого спону

кує нас Христос цими словами: << То ж будьте досконалі, як Отець ваш 
небесний досконалий>> (Mm 5,48). 

ЛАСКА БОЖА Й СПІВПРАЦЯ ЛЮДИНИ 

(Неділя Прародичів - Двадцять восьма Неділя пюля 3іслання 

Святого Духа - Лк, 14,15-24) 

У притчі про велику вечерю Ісус вображує в одного боку добро

дійну волю люблячого Бога Отця, Який бажає добра й щастя всім своїм 

сотварінням бев вийнятку, а в другого -лиху волю людини, що не хоче 

послухати поклику Божого. Каже Спаситель, що один багатий чоловік 

приготовив велику вечерю - бенкет, на який вапросив багато свояків, 

приятелів і сусідів. Ті однак злегковажили собі ті вапрасини й, коли 

прийшов час бенкету, вони оправдувалися незадовільними причинами. 

Один сказав, що він купив собі поле й якраз у час того бенкету мусить 

іт~-1, щоб його оглянути. Інший знову оправдувався тим, що купив п'ять 

пар волів, і якраз у тому часі хотів іх випробувати, чи: вони добрі й чи 

продавець часом не ошунав його. Врешті третій подав як оправдання 

те, що він щойно одружився й тому мусить оставатись при жінці, прав

доподібно ще не скінчилися їхні медові місяці. Й так то кожний в них 
знайшов якусь вимовкуІ хоч вона й не оправдувала іх. В той спосіб, 

вони мабуть, че:tшю відмовили тому панові й виявили свою нехіть, чи 

може й вневагу супроти: нього. Тодішні ввпчаї були трохи інакші від 

наших сьогодні. Сьогодні запрошуючий господар не дуже й журився б, 

якби запрошені гості відмовилися прийти. Був би задоволений, що мен

ше губ треба буде нагодувати, а отже все буде менше коштувати. А якщо 

вже всього накупив і пряготови:в, тоді воно залишиться на пізніше і 

йому більше буде. Однак у часах коли жив Спаситель, ця справа малася 

1нанше. Відмовллючись прийти на бенкет і своєю присутністю звели-
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чити свято, було велиною образою не тіль:ки самого господаря, але й 

його цілого роду. Та:ких бен:кетів у тих часах та:к часто не справляли, 

а я:к уже справляли, тоді вони були виставними й коштували дуже ба

гато. А зрештою, коли господар ааколов багато овець чи волів, тоді ба

жав, щоб гості те все на бенкеті а'іли, бо в них тоді ще не було холоділь

ників, і м'ясо, яке приго·rовили на бенкет, треба було б хіба викинути 

псам, бо булоб усе аіпсувалось. 

Тож немає чому дивуватись, що пан тими відмовами дуже обра

аився, кажучи: << Rажу бо вам, що жоден ів запрошених мужів не по

куштує моєї вечері І >> (Лк. 14,24). Цю притчу Христос розповідає, ма
ючи на гадці передусім євреїв, вибраний народ. До них бо небесний 

Отець, всемогутній Gгова послав запрошення, щоб вони приходили до 

Нього в гостину, тuGто до Царства Небесного, що Він оснував на землі, 

до Церкви святої на те, щоб вела всіх людей до іхньої остаточної мети 

до Нього. AJie nони, зайняті аемни.ми справами, так занурились у це 

земне життн, що й не звертали уваги на Його запросини, що Він звер
тав до них нnйнерше через своїх пророків, а в останніх часах, посила

ючи до них свого єдинородного Сина. Хоч і були вони під окупацією 

римлян, яких вони ненавиділи, все-таки, будучи в злуці є тією величез

ною імперіGю, як частина великої держави, Ізраїльтяни торгували на 

ліво й на право, нагромаджуючи багатства й побільшуючи своє майно. 

Подібно як і той запрошений гість, що нупив собі поле, або той, який 

купив п'ять пар волів. Інші ж, я:ких батьки залишили ім маєтки, жили 

собі розкішним безжурним життям:, подібно як той останній запрошений 

гість, що одружившись не міг здається натішитись видом своєї молодої 

жінки. Rоли ж юдеї, яких Творець найперше запросив вступати в члени 

своєї організацн тут на землі, - Цернви святої, відмовились, Він звер

нувся до поган, я:кі послухали його по:клик і стали вірними членами 

Церкви. 

В подібний спосіб Господь Бог кличе й кожного з нас, щоб ми стали 

учасниками Його небесного бенкету. Цей поклик приходить до нас уже 
в часі нашого зачаття. Господь Бог вщепив у серці, в душу кож1юго 

з нас бажання щастя і то щастя вічного, щастя безмежного, тобто тугу 

за самим собою. Від тоі хвилини кожний з нас бажає того щастя, якого 

ніхто й ніщо задuволити не може, тому що ми бажаємо осягнути Бога, 

бажаємо злуки з Ним відвічним, безмежним добром. Те бажання щастя, 

Його самого мо ше втишити єдино Він, найперше тому, що то Він СШ'.ї 
поклав у наші душі те бажання, з другого ж боку, тому що Він одинокий 

є безмежним і вічним добром, тому й може те наше бажання за беs~Іеш

ним щастям заспокоіми. Щоб могти брати участь у Божому бенкеті, 

мусимо найперше знати його передсмак тут, на землі, що ним є Пресвята 
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Євхаристія, тобто Тіло й K]tOB Господа нашого Ісуса Христа. Подібно 

як євреї в часах Христа відкинули Його обіцянку, що Він дасть ім своє 
Тіло істи й Кров пити, кажучи: <<Жорстоке це слово. Хто може його 

слухати?>> (Й о 6,61), ми також відкидавмо запросини Христа взяти 
участь у Його безкровній жертві. Дехто з нас зайнятий нупуваШІям но
вих власностей, домів тощо. Ми такош уважаємо, що наші зайняття 

багато важливіші ніж участь у Божественній Літурrії. Мошли:во, що 

ми не розуміємо ваги безкровної Жертви? Може й не знаємо, що в ній 

небеоний Отець одержує більшу славу й поч:итання від тієї, що ціле небо 

з усіми ангелами й святими може Йому віддати. В Божественній Літур
rії сам Син Божий приноситься в жертву небесному Отцеві, щоб Його 
перепросити sa наші гріхи, дякувати Йому за всі ласии, яні від Нього 
одержуємо й просити про дальші ласии й дальшу опіиу. Тому що без

кровна жертва має на меті наше добро, виходить, що нашим обов' яз

ком є брати в ній участь і разом з Божим Сином молитись у цьому на

міренні. 

В Божественній Літурrіі Ісус Христос, Син предвічного Отця, жерт

вує Себе самого нам на поживу наших душ, від яиоі за~'Іежить їхнє життя 

вічне й вічне щастя піс~"Ія смерти. Так бо говорить: <<Я хліб життя. Хто 

до мене приходить, не голодуватиме, а хто вірує в мене - не прагну

тиме ніиол:и >> (Йо 6,35). Цим хлібом життя в Христове Тіло й Кров, які 
запевняють кожному, хто іх прий.l'dає, життя вічне: <<Це ж - хліб, що 

з неба сходить, щоб той хто їстиме його, не вмер. Я - хліб живий, що 

з неба зійшов. Rоли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що 

його я дам, це тіло моє sa життя світу >> (Йо 6,50с). :ми однаи не звер
таємо уваги: на запросини Христа й відповідаємо на них, що ми зайняті 

нашими: наглячими справами земними. Зараз маємо великі зміни на 

біржі, інфляція, депресія, що ми можемо втратити все наше майно, коли 

не будемо уважними й не присвятимо всього нашого часу нашим фінан

совим справам. Так то оці земні проминаючі речі мають ДJІЯ нас значно 

більшу вартість, ніж спасіння наших безсмертних душ. 

Або, може, ми не капіталісти, не власники велиних посілостей чи 

банків, але радше індустріяли, а то й авичайні робітники по фабриках. 

Тоді в нас також є готова вимовна не йти до церкви на Богослужби. 

В таному випадку ми нажемо: <<Якраз тепер у нас багато праці, маса 

замовлень, тому ми мусимо працювати й не можемо тратити часу на ха

дження до цернви. Хто його знає, як довго ті замовлення будуть при

ходити? Тож нам треба іх якнайшвидше виконати, і що змога більше 

нових набрати. А то, або замовлень вже бі~'Іьше не буде, або робітннии 

зачнуть страйкувати, домагаючись :збільшення платні й будемо мусіли 

заперестати продунцію й грошей уже не буде. Оправдують себе такими 
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с~1овамп: << Пожди Господи, як уже в нас не буде такої невідкладної 
праці, як ми: вже напродунуємо досить наших продунтів, тоді вже бу

демо ХОДІ-ІТИ до церкви, ба навіть будемо давати більші пожертви І Все

тани, Боже, нам треба подбати найперше про те, що дає нам харчі, оде

жу для нас і наших дітей, ян також дає нам сиромогу іх виховати й 

вишнолити >>. Так то й длл тих людей справи душі щойно на другому 
місці. 

Третій рід людей це ті, що вміють жити рознішним життям, забавля

тися. Вони мають засоби потрібні до такого життя. Ті люди, якщо ба

гаті, тоді вживають іх, щоб своє життя уприємнити. Rоли в них вла

сного майна немає, тоді пристають до своіх багатих приятелів чи сусі

дів і помагають ім тратити гроші чи їхні маєтни. А вже ж у них немає 

часу на такі речі лк Божественна Літурr'ія, сповідь чи св. Причастя, 

бо ті речі такі противні їхньому способові життя. Бо щоб вони могли 

відгуннутися на поклик Божий, мусіли б амінити своє життя, радощі 

земні, мусіли б понинути всі гріхи з ним: зв'язані. А це майже немож

ливо ім зробити, бо вони до того грішного життя так привикли, ян риба 

до води, воно вже так дуже ввійшло в їхню кров, що вони навіть не мо

жуть уявити собі життя беа усіх цих грішних утіх. 

Розважмо тепер ті всі оправдання, що іх люди дають Богові на Його 
запросини на бенкет. Може ми належимо до одного з цих ріаних родів, 

може ми також волівмо наші зайняття більше ніж службу Йому нашому 
Богові й Творцеві? Спитаймо себе так щиро: Як Він може після нашої 

смерти прийняти нас до Свого Небесного Царства й як може випадгоро

джувати нам аа службу, ноли: ми Йому ніколи не служили? Як може 
Він нас захоронити перед дияволом і перед його царством, де той панує 

- перед пеклом, коли ми тому князеві темряви так вірно й щиро ціле 

наше туаемне життя, служили? Як може Господь Бог прийняти нас 

до Свого життя, коли ми не хотіли сповнити єдиної умови, яка могла 

б нам його аапевнити? Він бо сказав: << Якщо не споживатимете тіла 
Сина Чоловічого й не питимете його крови, життя не матимете в собі>> 

(Йо 6,53). Тож коли ми досі були такими неуважними на аалросини Божі, 
каймося радше, приймаймо святі Тайни, засоби освячення наших душ, 

що одиноно можуть нам забечити щастя вічне. ПриймаймоЙого передусім 
під видами хліба й вина, Бога самого, бо Він запевнить нам небо й його 

щастя, так бо каже Христос: <<Хто їсть моє тіло й п'є мою кров матиме 

життя вічне й я воскрешу його останнього дня>> (Йо 6,55с). Приходячи 
до наших душ, Христос Спаситель житиме в нас, уділятпме нам Своє 

життл й у той спосіб приготовлятиме нас до майбутньої алуки з Ним 

у Царстві Небеснім. Він бо запевняє нас: <<Хто споживає моє тіло й 

п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому, Як мене послав живий 
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Отець і як я живу Отцем, Тfік той хто мене споживає, житиме мною >> 
(Йо 6,56с). 

ПРОПОВІДЬ 3 НАГОДИ ПЕРШОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ 

Ісус Христос, що в творцем не тільки тіла, але й душі людини по

дбав про поживу й напій для тієї частини нашої ~1Jюдськоі істоти. Як 

знавмо Він подбав про місце де ми можемо жити, сотворюючи оцю землю, 

яка є місцем нашого дочасного побуту. Подбав дальше й про все, що 

до утримання нашого тіла в конечним, тобто про повітря, воду, про харчі, 

одежу й про мешкання для нас. Так то Він немов найкращий батько, 

подбав про всі речі, що іх людина потребує в своєl\rу туземиому житті. 
Але, як ми згадали, крім тіи1Jа, людина мав ще багато важливішу й цін

нішу частину своєї істоти, безсмертну, духову душу. Воаа також живе 

й не тільки своїм природним життям, але що важніше й своїм надпри

родним життям:, яке в участю в житті самого Бога вже тут на землі. Й 
те надприродне життя душі, це життя синівства Божого, житя прибра

ної - законної дитини Божої. Тому й не диво, що як наше тіло потре

був поживи й напою, щоб могло вдержатись при житті, подібно й наша 

душа потребує духового Божого корму й напою, щоб могла аберегти 

в собі надприродне життя, життя Боже, життя ласки. Й Господь Бог, 
Який подбав про життєві потреби тіла, подбав також і про всі ті речі, 

що іх потребує й наша душа, щоб втриматися в надприродному житті. 

Господь наш Ісус Христос дав нам таку поживу й папиток у пресня

тій Тайні Євхаристії, які не тільки утримують наші душі в надприрод

ному житті ласки, але також запевнюють нам осягнення остаточної 

мети, тобто злуки з Богом і учасництво в Його Божому житті й безмеж
ному щасті. Таке каже Христос Спаситель до апостолів а також до кож

ного з нас: <<Хто їсть моє тіло й п'є мою кров, той мас життя вічне й 

я воскрешу його останнього дня>> (Йо 6,56). 3 другого ж боку, остері
гав всіх тих, яні не бажають принимати Його в пресв. Тайні Євхаристії, 

словами: << Направду, направду кажу вам: Нищо ви не будете спожи
вати тіла Сина Чоловічого й не питимете :крови його, жИття не мати
мете в собі>> (Йо 6,53). Не можна було більш отверто й ясніше підкре
слити тієї правди, як це зробив Ісус Христос. А правдивість її пізна

ємо з порівняння з нашим тілом. Кожний а нас анав, хоч може ще на 

со б і не переконався, що мусить істи й пити, я:кщо хоче жити; я:кщо б 
хто-небудь з нас заперестав принимати поживу й напито:к, без сумніву 

не прожив би на землі. Подібно як наше тіло, й наша душа не може утри-
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матися в духовому житті, якщо відмовиться Божої поживи, Тіла й Кро

ви Христової. Спаситель підкреслює цю правду, кажучи: <<Бо тіло моє 

- їжа правдива, а моя кров -правдивий напій>> (Йо 6,55). Та не тіль
ки до збереження надприродного життя наша душа потребує пресвятої 

Євхаристії. Вона потребус її також для того, щоб це надприродне жит

тя розвинути, побільшити іі його вдосконалити. Вона потребує Божої 

поживи тіла й крови Христової, щоб гоїти рани, які завдали ій давні 

гріхи, як особисті, тан і гріх первородний. Крім того пресвята Євхари

стія запевнює нам переrіуnання Бога в нашій душі, а з цим уже тут на 

землі учасництва в Ного шитті. Так бо каже нам Спаситель: << Хто спо
живає тіло моє й кров мою п'є, той у мені перебуnас, а я - в ньому. Як 

мене послав живий От~ць, і як я живу Отцем, так і той хто споживає 

мене, житиме мною >> (Йо 6,56с). 

На своїй дороаі до Бога наша душа зустрічає багато ворогів іі спа

сію-Ія, які спромошні не лише зранити іі, але також і вбити, тобто позба

вити надприродного життя ласки. Ворогом нашої душі, в першій мірі, 

є диявол, юшй ранить наші душі стрілами: покус, спонукуючи іх при

найми і до гр іх і о повсякденних, чи як ми іх називаємо, до легких гр і

хів. Ось хоч би непослух нашим батькам чи настоятелям у маленьких 

справах, ма.па неправда в речах, які нікому не приносять шкоди. Він 

однак не зупиняється на цьому, а.тте намагається спокушати нас і до 

важких, чи пан, смертельних гріхів, які забирають у нашої душі іі над

природне життн, ласку Божу освячуючу. Ними G наприклад, опущення 

Служби Бо;ної в неділю або в свята, прокльони, ненависть до наших 

ближніх, крадіrн якоїсь дорогоцінної речі, або іі умисне знищення. Тому, 

щоб ми могли опертися намовам диявола й не допуститися важкого грі

ха, мусимо аміцнити слабенькі сили нашої душі. Поживою, яка підирі

плює й збіJІьшує сили душі, є пресвята Євхаристія - прийняття свя

того Причастя. Вона не лише нріпить наші душевні сили, а.ле крім того 

лікує рани, що іх завдали душі повсякденні гріхи; а разом ві св. Тай

ною Покаяшш - Сповіді, вона спроможна привернути нашу душу, 

яку гріх важний позбавив життя, до життя ласки. Тією поживою, ян: 

ми вже сказа.ли, є тіло й кров Божого Сина Ісуса Христа. Він то прп

ходить до нас у cn. Причастю під видами хліба й вина, щоб перебувати 
в нашій душі й помагати ій у боротьбі проти локус, проти гріхів, що 

іх зустрічаємо на дорозі до дому нашого небесного Отця. 

Ви, дорогі діти, вже приготовились на прийняття того дорuгuго 

Гостя, Ісуса Христа - Вого-Чоловіка. Ви очистили свої душі від грі

хів у св. Тайні Покаяння. Тепер ви вже готові на прихід нашого Спаси

теля, водиорав же Бога-Творця Ісуса Христа. Тому найперше екюнімо 

Йому, яким дорогим Він є для нас, як дуже ми Його ,чюбимо. Він fю 
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прийшов на цю аемлю зад!Іл нас. Заради нашого спасіння Він прийняв 

на себе людсьну природу, ставши людиною як, і кожний з нас. Та на 

цьому В ін ще не зупинивел, але аад.ля нас прийнявсл страшних му:к, 

бичування, вінчання терневим вінн:ом і, врешті дозволив прибити себе 

на хрест, на якому серед несиазанних страждань помер. Чому спитаєте? 

Бо В ін так дуню нас полюfіив, що радше жертвував Себе самого, щоб 

нам помогти, тобто, щоб вирятувати нас від пенеJІьних мук. Св. єванге

лист Й оан ось що розказує про Ісуса: << Перед святом же пасхи Ісус, 
знавши, що настала йому година перейти до Отця з цього світу, полю

бивши своіх, що були в світі, до кінця іх полюбив >> (Йо 13,1). Тому що 
наші гріхи, а передусім важкі, перешноДікували: нам дійти: до Нього 

й бути з Ним у Його Небесному Царстві, Він жертвував Себе самого; 
віддав Своє життя, щоб нас рятувати: << Я віддаю себе за них упосвяту 

(жертву), щоб і вони були освячені в істині>> (Й о 17 ,19). Тому ми по
винні бути Йому вдячні за ті всі Його добродійства й Йому жертвувати 
хоч оцю нашу людсЬІ~У любов, взаміну за Його Божу безмежну любов. 

Тому, коли Він прийде до наших душ у святому Причасті, скажімо 

Йому, що ми Його любимо з цілого нашого серця й цілої душі. Обіцяймо 
Йому, що від хвилини Його приходу ми будемо підкорятися заповідям 
і завжди будемо іх винонувати, бо тільки в той спосіб зможемо виявити 

Йому нашу любов. В ін бо сам залвив: << Якщо любите ви мене, то мо і 
заповіді берегтимете ... >>. Бо << Той, у кого мої заповіді, і хто іх береже, 

той мене любить>> (Йо 14,15.21). А тому, що ми такі немічні, коли йдеть
ся про додержування Божих заповідей, просімо доброго Спасителя та

кими словам: << Ісусе добрий, мій Спасителю, поможи мені підкорятись 

Тобі в усьому! Поможи мені слухати й сповнлти Твою волю як довго 

л живу. Не дозволь, щоб я :коли-небудь Тебе образив, чи загнівав мо

їми проступками, бо я хочу, щоб Ти зоставався в моїй душі, як довго 

л живу на цій аемлі. R.оли ж прийде час мені валишати оцю землю, до

.пину слів, прийми мою душу до Свого Божого Царства, щоб я повік жив 

в Тобою, мій Творче й Спасителю! 

ДРУГА ПРОПОВІДЬ 3 НАГОДИ ПЕРШОГО СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ 

В нашій парафіі сьогодні велике свято. Наші найменші, сьогодні 

перший раз приступають до Господньої Трапези, щоб прийняти до своіх 

душ Тіло й 1:\ров Сина Божого Ісуса Христа. Це без сумніву найважли

віша хвиля в їхньому дитячому житті, бо вони nерший раз зустріча

ють свого Бога й Спасителя. Перший раз будуть мати велике щастя -
прийняти Його до своіх душ, де Він Цар вселенної відтепер буде меш-
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кати. Прийняття Тіла й :Н:рови Спасителя, правдивого Бога й Чоло

віка, це найбільший привілей, що його сотваріння може собі бажати. 

Під цим оглядом ми щасливіші від ангелів у небі, які що правда жи

вуть у Його присутності, оглядають Його, але й вони не можуть так 
тісно злучитися в Ним, як це можуть люди, но.тш приймають Його у 
святому Причасті. Та це, ю~ в одного боку, є веJІичевним привілеєм, 

що його від Христа Господа люди одержали, таБ з другого боку, є страш

ною відповідальністю, яна є иожному, хто Христа принимає в Пресня

тій Євхаристії. Про це вже говорить Апостол народів св. Павло в листі 

до Rорінтян, нажучи: <<Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу 

Господню негідно, - буде винний супроти тіла та нрови Господньої! 

Нехай же ~1юдина випробовує себе й так нехай їсть хліб і з чаші п'є. 

Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіJю, той суд собі їсть і п'є! 

(1 Кор 11,27сс). 

Преоnлта Тайна Євхаристії, тобто Ісус Христос присутний під ви

дами хліба й вина, є осередком усіх святих Тайн. Бо в інших св. Тай

нах одершуємо ласни Божі, речі сотворені, то в Пресвятій Тайні Євха

ристії nриходить до нас сам всемогутній Син Божий, Ісус Христос Тво

рець і Датель усіх ласк, що іх протягом нашого жпттл одержуємо. Пресв. 

Тайна Євхаристія є найиращим висловом Божої безмежної любови до 

грішногu людства. Цю свою любов об'явив Господь Бог уже в тайні Во

плачення, в якій єдинородЮІй Син Божий прийняв на Себе нашу люд

ську природу, щоб нас спасти: << Бог бо так полюбив світ, що Сина свого 
Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, а жив жит

тям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина світ засудити, лише ним: світ 

спасти>> (Йо 3,16с). І прийшов Спи Божий не як наш Цар і Господь, 
але ю-. найпокірніший слуга всіх. Так бо Він сам свідкує про це с:ю

вам:и: <<Так само й Син Чо.:"Іовічий не прийшов на те, щоб йому с .. туужи
ли, але щоб послужити й душу свою дати на викуп ва багатьох >> ( М m 
20,28). І дійсно Він став найбіднішим і найпонірнішим з усіх своіх сотво

рінь. Приходить на світ у печері, пристановищі для звірят. Про Своє 

убозтво розповідає словами: << Лисиці мають нори, а птиці небесн.і 

гнізда, Син же Чоловічий не має де й голови прихилити>> (Mm 8,20; 
Лк, 9,58). Ця сама Божа безмежна любов до людства спонукує Сина Бо
жого жертвувати Себе самого, життя Своє як шшуп ва нас, що були nід 

владою гріха, наралися в неволі диявола. <<А що діти були учасниками 

тіла і крови, то й він подібно участь у тому брав, щоб смертю знищити 

того, хто мав в.:гшду смерти, тобто диявола, і визволити тих, що іх страх 

смерти все життя тримав у рабстві>> (Євр 2,14с). Він повис на хресті на 

Голготі, неначе розбійник, розп'ятий між двома злодіями й умер ганеб

ною смертю. Він, Син Божий, Творець вселенної вмирає смертю, що 
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вважалась прокляттям Б•жим: << Христос віднупив нас вщ прокляття 

Занону, ставши прок~1яттям за нас, бо написано: << Проклятий усякий, 

хто висить на дереві>> (Втор 21,23; Гал 3,13). Тим безмірним Своїм упо
коренням об'явив нам най:краще Свою Божу JІюбов до нас. Повчає Спа

ситель, що: << Ніхто не має більшої любови над ту, Ш{ хто свою душу 

поклав за друзів своіх>> (Йо 15,13). Та Своєю смертю на хресті задля 
нашого спасіІШя Він об'являє ще більше Свою любов до нас, бо вмирає 

не за Своіх друзів, але за Своіх ворогів, тому що ми стільни разів Його 

ображували і по відкупленні далі ображуємо нашими гріхами. Наче б 

ми не до цінювали Його жертви й тих страшних мук, що іх переніс задля 
нас, щоб нас спасти. 

Божа любов Сина відвічного Отця об'являсться в Його воплоченні, 
вона степенується, ноли Він у своєму хрищенні в річці Йордані бере 
на Себе всі наші гріхи й провини, а потім коли, взявши ті гріхи на хрест, 

разом зі знищенням Своєї людської природи, нищить і всі наші гріхи, 

роздираючи наче рукопис, який віддавав нас у руки диявола -Сатани. 

В Пресвятій Тайні Євхаристії упокорення Сина Божого здається вже 

безнонечне, бо осягнуло вершон можливости. У ній Він всемогутній 

Бог, стає поживою, для наших душ. Він скривається під видами хліба 

й вина, щоб могти прпйти до нас, злучитися з нами яннайтісніше й, ста

ючи поживою наших душ, снріплювати наші си.,'Іи й помагати нам у тій 

безустанній борні проти диявола й проти гріхів. Він Go знав добре, що 
незважаючи на Його спасенну ;нертву на хресті, незважаючи на всі ті 
ласки, яні нам Своїми страстям:и й смертю заслужив, ми все ще будемо 

грішити. Чому? Бо ми за немічні, ми зм:ислові, щоб задля Нього раз на

завжди виректися земних розкошів, вигідного життя, що його таними 

яскравими барвами розмальовує наш спокуснин - диявол. Тому Ісус 

сам приходить до нас у св. Причасті, щоб стати антидотом, ліком на 

всі хвороби й немочі наших душ. Та:к що ми, с:кріплені Його тілом і нро
в'ю, успішно можемо боротись і протиставитись усім спо:кусам, які зустрі

чаємо в земному житті. Тож і не диво, що Він так усильно остерігає 

нас, щоб ми принимали Його чудотворні ліки, я:кщо бажаємо осягнути 
спасіння: << Направду, направду кажу вам: Нкщо не будете споживати 

тіла Сина Чоловічого й не будете пити Його крови, не будете мати жит
тя в собі. Хто споживає моє тіло й :кров мою п'є, той ~шє життя вічне 

й я воскрешу його останнього дня>> (Йо 6,53с). 

3 цього виходить, що нам конечно треба брати участь у тому Бо
жому Беннет і - в Пресв. Тайні Євхаристії - якнайчастіше зможемо; 

бо без тієї Божої поживи нашої душі ми не зможемо встоятись у ласці 

Божій, не будемо мати життя в наших душах. Якщо в душах наших 

не буде тих Божих ліків, а з ними надприродного життя, тоді брами Цар-
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ства Небесного будуть ваминені перед нами. Тому Ісус вкавув на потре

бу допущення Його до наших душ, словами: <<Хто тіло мов споживав 
й кров мою п'є, той у мені перебував, а я - в ньому. Як мене послав 

живий Отець, і як я живу Отцем, так і той хто споживав мене, житиме 

мною>) (Йо 6,56с). Очевидно, приступаючи до цієї Божої Трапеви тіла 
й крови Господньої, нам треба найперше досліджувати нашу душу, щоб 

очистити її від усяких гріхів і приготовити на прихід так вивначного 

гостя - Бога самого. Вона мусить бути чиста, передусім від гріхів важ

ких, бо Господь Бог - сама Святість - не може перебувати равом ів 

брудами гріхів, у товаристві свого ворога - диявоJІа. Хтоб принимав 

СпаСІІтеля до душі, сшшмленоі важкими гріхами, той неначе б силу

вав всемогутнього Бога перебувати в ній зі своїм відвічним ворогом -
Сатаною і цим оf'іражував би важко безмежний маєстат Божий. Тому 

й попереджує нас св. апостол Павло: << Бо хто їсть і п'є негідно, не роз

важаючи про ті.;ю, той суд собі їсть і п'є>) (1 Кор 11,29). Тож приза
думаймось зани приступавмо до св. Причастя, розгляньмо нашу совість 

і :коо~1и доглянемо n ній якийсь важкий гріх, ідімо найперше до св. Тайни 

Покаяння. llи:шнймо його перед предс·rавником Христовим тут на землі 

- священшюм, наймось наших гріхів і постановляймо на майбутнє 

вже більше ними Господа Бога не ображувати. Та й щойно тоді при

ступаймо до Трі.інези Господньої з душею чистою й невинною, бо лише 

тоді тіло й нроu Сина Божого буде нам на спасіння й на життя вічне. 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУР(ІЯ 

Рівниця між Жертвою і Тайною; 

установлення та прообрази Безковкої Жертви 

Між Тайною Пресв. Євхаристії і Божественною Літурrівю, тобто 

самим жертвуванням в велика різниця. Св. Тайна Євхаристії довершу

ється самим освяченням, коли ми додали до матерії, тобто до хліба й 

вина форму, тобто слова освячення. Жертва ж полягав у знищенні того, 

що ми в жертві на славу Богові приносимо. Так наприклад, у Старому 

Заповіті вбивали вівці, ягнята, воли чи ялівки й іх пізніше палили на 

жертовнику, знищуючи іх вогнем і в той спосіб вилучуючи а ужитку 

людей, які ті жертни приносили. Отже віддавали Богові-· Ягве на Його 
прославу. Людина позбувалась своєї власности, щоб прославити Бога, 

чи виявити Йому вдячність аа вислухані молитви. Та жертвп головно 
аа гріх, мали пригадувати людині, що це вона мала б зазнати смерть, 

аа те, відважилась сnротився Божій волі і переступити Його святу за-
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повідь. Тому, даючи якес\J звіря, плоди ;1емні чи овочі, муку чи оливу, 

:rюднна признавала свою провину. A.J:e, щоб униинути понарання за 

неі давала замість себе щось свого: звіря чи аемні плоди, щоб гнів Бо

лшй усмирити знищенням тих жеrтв. На Божественній Літурrії убиття 

довершується тим, що осібно освячується xaiG, шн1й стає тілом Господ
нім, а осібно вино, що стає иров'ю Христа Господа. 3 практики зна
ємо, що коли тіло позбавити крови, того оживляючого чиннина - на

ступає смерть. І\ров бо І-\ружляючи по ті.1.і, сповняє два важ.ливі зав

дання: Найперше розносить до в:~ іх н.ТJітин ті~1а поживу й кисень, без 

яких людина, чп яне-небудь живе сотваріння не l\Югао G жити, а з клі
тин забирає двооюІс вуг.:Jеця й усю-\у іншу отруйну речотншу чи осад, 

що за.лишається після спалення, яні тюшж перешІ-\оджують життІ, ROJIИ 

б іх у кл ітинах за.лишити . 
Вислід, чи овоч жертвування, тобто Найсвятіші Тайни, що іх пере

ховувмо нивоті, чи несемо до хворих, щоб іх нпми запричащати, мають 

харантер тайни, а не жертви. Вони то, ян Тайна вділюють ті паски, про 

які ми вже згадували, але тільки тим люднl\І, що іх гідно та з належ

ним: приготуванням приймають. Про нонечність такого гідного прпго

тування говорить св. ап. Пав_,ю: <<Тому хто буде істи хліб або пити ча

шу Господню недостойно, буде винний за тіло й иров Господню. Хай, 

отже, кожний випробовує себе самого й тоді їсть цей х~'Ііб і п'є цю чашу. 

Бо той, хто їсть і п'є не розрізняючи Господнього ті.ла, суд собі їсть і 

п'є>> (1 Нор 11,27-29). Цими словамп хотіn cn. Апостол сказати, що т;:ша 
людина не то що не одержує жодних .тщсн тюп1м негідним прийняттям 

св. Прпчастн, але навпани, стягає на себе Божу нару, бо робить гріх 

святотацтва. Й у дальших словах, ап. ПавJJо перелічує, яні нари спа
дають на людину, що негідно причащається, нажучи: <<Ось чому у вас 

багато недужих та хворих, а чимало й умирають . .Якби ми самі себе осу
джували, то нас би не суд1~ли >> (1 Кор 11,30с). Пресвята Євхаристія, 

ян жертва, нрі;-.1 можш1востп заслуг, l\ІН6 в собі ще й можливість надо

лу~:~:ення повністю небесно~у Отцеві за всі гріхи людства. Тому - то 

всі ті, що приносять Богові в жертву Безкровну Жертву Служби Бо

жої, не лише збирають собі всі заслуги Христа Господа, але крім того 

надолужують Богові за свої гріхи. Бо Ісус Христос Своїми страждан

нями й смертю хресною вислужив нам безмежні скарби ~аслуг і повні

стю надолужив небесному Отцеві за всі гріхи дюдства. 

Тридентсьиий Собор навчає, що Пресвяту Тайну Євхаристії устано

вив Ісус Христос на тайній вечері, а ріаночасно виилючає з цериви всіх 

тих, яні навчають, нече б у Цериві не було правдивого жертвування, 

а с..тюво жертвувати перенладають радше словом давати вірним як норм 

Тіло й Rров Спасителя. !\оли: заглянемо в св. Письмо, то там виразно 
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кажеться, що Новозавітил Жертва, тобто Божественна Літурrія, є тією 

одинокою жертвою, яка є Богові мила. Так бо каже пророк Малахія: 

<< Коли б то вже котрийсь із вас зачинив двері, щоб вам на моїм жертов
нику не палити вогню марно! Не до вподоби ви мені стали - говорить 

Господь сил, - і не милі мені приноси рук ваших. Бо від сходу сонця 

аж до його заходу між народами велике моє ім'я і на кожнім місці моєму 

імені приноситься кадило й жертва чиста; бо моє, ім'я між народами ве

лике, - говорить Господь Сил>> (Мол 1 ,10с). В відношенні до того мі
сця, кажеться в листі до Євреїв таке: <<Тому (Христос) входячи в світ, 

говорив: Ти не хотів ні жертв ні приносу, але приготував мені тіло. 

Ти не вподобав собі всепалення ні жертви аа гріхи. Тоді я сказав: Ось 

іду, бо в сувоі книги написано про мене, щоб учинити твою волю Бо

же>> (Євр 10,5сс). Отже Спаситель приходить у світ не лише, щоб при

нести Себе в жертву аа гріхи людства, але також, щоб установити жер

тву, яка б подобалася Бог-Отцеві, воднораз же заступала всі староза

вітні жертви, які Богові вже більше не подобались. 

Тридентський Собор пояснив також те, що жертву приноситься 

єдино Бо1'-Отцеві, ЯІ{ про це агадується вже в пророка Малахіі, й Ісус 

Христос сам висловлює в листі до Євреїв. Тому, хоч священик служить 

Божественну Літурrію в честь святих чи Пречистоі Діви Марії, то не 

їм, але єдиному Бог-Отцеві приносить цю жертву. Тому й священик у 

літурrічних молитвах ніколи не говорить, що приносить жертву Преч. 

Діві Марії, чи котрамусь святому, але тільки й виключно Бог-Отцеві. 

Тому він завжди звертається до Бога й просить Його, щоб прийняв а 
його рук жертву свого єдинородного Сина як заплату, надолуження за 

наші гріхи. Свята Церква пам'ятаючи останні слова Христа Господа 

на тайній вечері: <<Робіть це на мій спомин>> (Л1; 22,19; 1 Rop 11,24), 
жертвує по нинішній день Ісуса Христа Бог-Отцеві й жертвуватиме 

Його аж до кінця світу. Цими остюшіми словами Ісус Христос устано
вив також священство й ними Він поставив апостолів у чин священи

чий, як це навчає Тридентський Собор: <<Бо словами: "робіть це на 

мій спомин", віддав ім, а також усім тим, що наступають по них у 

іх обов'язках, владу приносити Себе в жертву небесному Отцю>>. Те 

саме потверджує ясно св. апостол Пав.,"Іо в листі до Коринтян: << Не мо

жете пити чаші Господа й демонів. Не можете бути учасниками в тра

пеаі Господній і трапезі демонів>> (1 Rop 10,20с). А тому, що під тра

пезою демонів розуміли в тому часі ті жертовники, на яких погани при

носили жертви своїм божкам, тому й під трапезою треба розуміти жер

товники, на яких повсюдно приноситься безкровна Жертва Божествен

ної Літурrіі. 

Коли так заглянемо в св. Письмо Старого Завіту, то побачимо там, 
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скільки то анаків і прообразів було, які вказували на майбутню бо

жеську жертву Ісуса Христа. Ось жертвування Ісаака, улюбленого 

сина Авраама, проображувало жертву єдинородного Сина небесного 

Отця. Таким досконалим прообразом майбутньої жертви Христа Спа

сителя було жертвування Пасхального Ягняти, якого кров на одвірках 

єврейських домів спасла всіх первородних дітей від ангела смерти:<< Візь

міть по в'яваночці іссопу і вмочіть у кров (пасхального ягняти), що в 

мисці, та й доторкніться надвірку й обох одвірків кров'ю в миски; і не

хай ніхто в вас не виходить ва хатні двері до ранку. Ходитиме Господь 

побивати єгиптян, і побачить кров на надвірку й одвірках, то мине ці 

двері й не попустить губителеві ввійти в ваші хати, щоб повбивати вас>> 

(Вих 12,22с). Всі старозавітні жертви, це ніщо іншого як тільки про

образи: найперше кривавої жертви Спасителя на хресті, агодом же тієї 

чистої жертви, що по цілому світі приноситься Бог-Отцеві як подяка 

ва добродійства й переблагання ва гріхи людства. Всі вони черпали 

свою силу й чинність в тієї одинокої жертви пречистого Ягняти, як ві 

свого удосконалення й вавершеШІя. Та одним і найбільше зближеним 

прообразом безкровної жертви, тобто нашої Божественної Літурtії є 

жертва, яку приніс цар Салиму Мелхиседек, як подяку ва перемогу 

над царями. Сам же Ісус Христос, щоб об'явити себе правдивим свя

щеником, говорить словами листа до Євреїв, що Його установив небесний 
Отець свящеmtком по чину Мелхиседека: <<Це стає ще яснішим, коли 

на подобу Мелхиседека постає інший священик; він став ним не ва ва

коном тілесної заповіді, а силою життя нетлінного, бо він прийняв таке 

свідоцтво : << Ти - священик повіки ва чином Мелхиседека >> ( 6 вр 7, 15сс). 

ПРИРОДА й ВАЖЛИВІСТЬ БЕЗКРОВНОУ ЖЕРТВИ 

Щоб підкреслити важливість Божественної Літурtії - безкровної 

жертви нам треба найперше внати, що вона, хоч варав її приноситься 

безкровним способом, є тою самою жертвою, яку приніс Ісус Христос 

на горі Голготі. Там Він дійсно помер і, пробитий списою сотника, від

дав ва нас ва наші гріхи останню кроплю своєї Божесь~ої крови. Далі 
Той сам Ісус Христос, який варав жертвується на престолах, це Той сам 

єдинородний Син Божий, який на горі Голготі серед страшних мук умер 

ганебною смертю на хресті. Він, Той сам Богочоловік, вмирає тепер без

кровним - містичним способом, щоб нам помагати в нашій дорові до 

Бога. Тож немає рівниці між жертвою на Голготі, а жертвою на Тай

ній Вечері, що її приніс Ісус Христос у навечер'я Своєї хресної смерти. 
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Так само немає ріапиці й тепер між нашими Божественними ЛітурІ'і

ями й жертвою Христа на Тайній Вечері, подібно як і між жертвою кри

вавою на Голготі й тими жертвами, що зараз по цілому світі приносяться 

на наших престолах. Одинока різниця в тільки в способі жертвування. 

На горі Голготі спосіб жертвування був кривавий, тобто Христос Спа

ситель дійсно помер в наслідок С'Іраждань і упливу крови. Тепер знову 

Той самий Христос жертвує себе безкровним-містичним способом, але 

все-таки в Той сам, що жертвує, тобто єдинородний Син Божий, і Той 

сам, що жертвується, непорочний Агнець - Ісус Христос. Воно ви

разно виходить із слів освячення на Тайній Вечері, де Христос Спаси

тель каже: <<Беріть іджте; це тіло мов, що за вас віддається>> (Лк, 22,19; 
Мр 14,22; Mm 26,26; 1 Кор 11,24), <<це робіть на мій спомин>> (1 Кор 
11,24). <<Пийте а неі всі, бо це кров моя Нового Завіту, яка аа багатьох 
проливається на відпущення гріхів>> (Mm 26,27с). <<Ця чаша - Новий 
Завіт у моїй нрові. Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спо

мин. Бо кожного раау, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу смерть Господню 

звіщаєте, аж доки Він не прийде>> (1 Кор 11,25с). Отже, як ті слова Ісу
са Христа в Його власні, так само й те, що довершується Його Божою 
силою, тобто переміна хліба й вина в Його божественне тіло й пречисту 
кров в жертвуванням Його людської природи небесному Отцеві за грі
хи світу. 

Тому ця шертва Божественної ЛітурІ'іі, в не лише жертвою слави, 

подяни аа всі Божі добродійства. Це не лише жертва nросьби про всі ті 

ласки, які нам до цього земного й одержання майбутнього життя в Боаі 

потрібні, вона в не лише nригадкою кривавої жертви Христа Господа 

на горі Голгuті, але правдивою й самостійною жертвою, надолужуємо 

Богові аа всі гріхи цілого людства й робимо Його собі ласкавим і мило
сердним. Оцей всесильний засіб у нашому відношенні до Бог-Отця зали

шив нам Ісус Христос, щоб ми його вживали в усіх наших проханнях, 

а nередусім у проханнях про добро й спасіння нашої безсмертної душі. 

Rаже бо Христос Спаситель:<< І все, чого проситимете в молитві з вірою, 

одержите>> (Мт 21,22). Або на іншому місці: <<І все, що проситимете в 
ім'я моє, те вчиню, щоб Отець у Сині прославився. Вчиню, коли будь-що 

проситимете в ім'я моє>> (Йо 14,13с). А під кінець запевняв, що й Отець 
небесний дасть нам усе, про що тільки проситимемо Його в ім'я Його 
вднородного Сина Ісуса Христа: << Направду, направду кажу вам: Чого 
б ви тільки попросиJІИ в Отця дасть вам у ім'я моє >> (Йо 16,23). А деж 
ми найкраще просимо Бог-Отця про все, що нам конечно потрібне до 

нашого аемного й передусім до післясмертного життя, як не на Боже

ственній ЛітурІ'іі? Бо м:и тут аібрані, не лиш один чи два, а десятки а 

то й сотки з нас. Згідно а запевненням Сnасителя Він є в цьому випадку 
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поміж нами: << Знов кажу вам: >> Коли двоє з вас згодиться на землі про
сити, що б там не було, воно буде дано їм Отцем моїм Небесним; де двоє, 

або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них>> (Mm 18,19с). Так дійсно 
воно є: в Божественній Літурrії Христос справді є серед нас утаєний 

під видами хліба й вна. Він не лише молиться в нами до Отця Небесного, 

але й жертвує себе ва нас, вказуючи на свої терпіння й смерть хресну, 

яких відтворенням і постійним повторенням є Божественна Літурrія, 

вставляється ва нас. Він, разом в нами прославляє небесного Отця ва 

всі Його добродійства, які асилав і завжди асилає на нас, перепротує 
Його ва наші гріхи й беззаконня, якими ми Бога ображувмо, та просимо 
Його про те все, що нам немічним людям потрібне передусім, щоб обо
ронитись від наших ворогів і останатись назавжди вірними Його синами. 
А Бог Отець, що мав таке велике уподобання в цій жертві свого єдини

родного Сина, напевно не відмовить нашому проханні, тим більше, коли 

його попиратимемо муками й смертю Його Божого Сина. Ян раз тією 
своєю жертвою хресною Ісус Христос вказує, як дуже небесний Отець 

полюбив нас, що ясно виходить ві слів самого Спасителя: << Бог бо так 
полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в 

нього не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ Сина, 

світ засудити, але щоб ним світ спасти>> (Й о 3,16с). Все, що ми упродовж 
нашого туземиого життя одержуємо від небесного Отця, одержуємо задля 

васлут Ісуса Христа, що не лише рав на горі Голготі, але ще й тепер, і 

до :кінця світу приноситься й буде приноситись у жертві Бог-Отцеві 

ва гріхи людства й за спасіння людського роду. 

Сила цієї новозавітньої жертви така велика, що нею можемо пома

гати не лише нам самим, не лише нашим рідним, але всім, за кого про

симо. Тобто не лише ми самі випрошувмо собі всіх потрібних ласк, коли 

гідно вислухуємо й молимося з іншими в Божественній Літурrії й при

нимаємо її плоди, тобто євхаристійного Спасителя до нашої душі, але 

можемо помагати всім живучим, а також усім тим померлим душам, які 

ще не змогли заплатити справедливості Божій за свої гріхи й беззаконня. 

Зі св. Письма маємо докази, що жертву Божественної Літурrії можемо 

жертвувати не лише за прощення гріхів, кар і терпінь і нещасть живу

чих людей, але та:кож ва померлих. Кажеться бо в :Книгах Манавеїв, 

що вже в Старому Завіті євреї вірили, що живучі можуть молитися за 

прощення гріхів померлих. <<Юда Манавей зібрав з кожного поголовно 

зо 2000 драхм сріблом і послав їх у Єрусалим, щоб принести жертву за 

гріх; тим вельми гарним та благородним вчинком він виявив, що мав 

на думці воскресіння, бо якби не надіявся, що поляглі встануть (з мер

твих), зайвим і смішним було б МО.Jl:Итися за мертвих. При тому він мав 

на увазі прекрасну нагороду для тих, що благочестиво вмирають -
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що за свята й благочестива думка! Тому й він приніс жертву переблання 

за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха>> (2Мак 12,43-246). 3 тоі 

причини Церква свята має віру, яка сягає ще часів святих апостолів, 

щоб приносити Божественну Літурrію за померлих. Тому Цернва свята 

в Божественних Літурrіях, та у всіх моліннях за померлих молиться за 

душі померлих, очевидно тих, які зійшли з цього світу з ласною освя

чуючаю на свій душі й тепер у чистилищі мусять своіми терпіниями 

сплачувати борг Божій справедливості. Тан то Христос своєю Безкров

ною Жертвою платить і за прогрішення померлих, охоплює нею цілу 

Церкву, ціле своє містичне тіло. 

Кожна жертва, як у давнину, так і тепер, має своі особлиті обряди. 

Подібно як нолись у поганських народів іхні жерці мусіли яннайстрогіше 

дотримуватися приписів, інакше жертва була недійсна, тимбільше тепер, 

ми всі повинні з докладністю виконувати обряди Божественної Літурrіі, 

із зрозумінням й уважно слідкувати за нею й брати у ній живу участь, 

тому що вона є правдивою й могутньою жертвою перед Господом Богом. 

Та не лише кожний священик, що як знаряддя Христа приносить іі 

небесному Отцеві повинен якнайдбайливіше ії відправляти, але також 

люди мають намагатися точно й виразно вимовляти слова Божественної 

Літурrіі. Бо не лише священик, але й усі люди разом із ним приносять 

жертву, тобто співжертвують Бог-Отцеві Ісуса Христа - непорочного 

Агнця. А найкращим жертвуванням буде воно тоді, коли не лише ми 

всі братимемо участь у Службі Божій, але також матимемо участь у іі 

овочах, тобто приниматимемо євхаристійного Спасителя до наших без

смертних душ. Тоді сповняться на нас слова Христа Господа: << .Н хліб 
живий, що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. 

І хліб, що його я дам, це тіло моє за життя світу>> (Йо 6,51). << Хто тіло 
моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його остан

нього дня. Хто споживає тіло моє й кров мою п'є, той у мені перебуває, 

а я в ньому . .Нк мене послав живий Отець, і як я живу Отцем, так і той, 

хто споживає мене, житиме мною ... хто цей хліб споживатиме, той жи
тиме повіки>> (Йо 6,54-58). 

ЗАВДАННЯ БОЖЕСТВЕННО! ЛІТУР(ІІ - СЛУЖБИ БОЖОІ 

Служба Божа- Божественна Літурrія- це в першу чергу жертва, 

а іі завданням є віддати найвишу честь і почитання Господеві Богові, 

як цього Він собі бажає. Так бо каже Він устами nророка Малахії: <<Бо 

від сходу сонця аж до його заходу між народами велике моє ім'я, і на 
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кожнім місці мо єну імені rфиноситься кадило й жертва чиста; бо мов 

ім'я, між народами велике, -говорить Господь сил>> (Мал 1,11). 
Подібно, як в чотири роди молитви, чи радше чотири аавдюшя мо

литви, так аналоrічно до того розрівняємо чотири головні вандання 

жертви, а саме: перше вавдання, це віддання Богові шани, почитання, 

поклону чи слави. Мета людини тут, на аемі, в прославлення Бога, так 

ввана вовнішия слава, яку все сотноріпня віддав Богові вже самим своїм 

існуванням, а в усім сотворінням і сама людина. Своєю великою ріано

родністю, красою, могутністю сил, бевкраіми просторами всесвіт прос

лавляє нрасу, могутність, велич і бевмежну мудрість свого Творця. 

Людина ж, нрім тієі дононечноі вовнішньоі слави Божоі, яку віддав своім 

існуванням, своєю людською істотою, може й мав обов'язок нрім того 

свобідно й добровільно віддавати Богові честь своіми внутрішніми актами 

{любови, вдачі на Його волю, впокорення, перепросьби), потім своїми 
вовніmніми, приватними актами культу, тобто молитвами, духовними 

читаннями, іспитами совісти, а передусім своіми прилюдними актами 

разом в іншини людьми. Таким і найдосконалішим зовнішнім, видимим 

прилюдним висловом прослави Бога є жертва Божественноі Літурtіі, 

тому а уваги на це вавдання вона навивавться Жертвою Славословлення. 

Другим ванданням жертви є подяка Богові ва всі одержані добро

дійства, яким немає міри. Людина, єдина в-поміж усіх вемних ·сотворінь, 

в спроможна вроауміти й оцінити доброту й любов Божу до світу, яка 

об'являється бевліччю ласк і для всього творива, і в першу чергу для 

неі самоі. Людина ровумів, що іі існування й вбережепня при житті, 

як також те все, що ій та світові до існування потрібне, походить від 

Бога, Дателя всякого добра. Людина пізнав, що вона від Бога походить, 

бо Він сотворив іі в нічого, і дальше в цьому житті чи існуванні Він тією 

самою творчою силою утримує, так, що бев тіві Божоі підтримки вона 

розплилася б у ніщо а якого Бог при сотворенні покликав іі до існуван

ня. Роздумуючи над своєю нічевістю, людна ровумів, що Господь мусить 

співпрацювати в іі кожним ділом, словом, гадкою чи бажанним, так що 

беа тоі Божоі співпраці, вона не могла б ні нроку вробити, ні слова про

мовити, ні гадки висловити, ні бажання осягнути. Крім того ві Святого 

Письма, тобто в об'явлення Божого й навчання Церкви с~ятоі вона пі

внає своє високе надприродне привначення, тобто своє синівство Боже, 

що ним іі Господь Бог обдарував, уділюючи ій ласку освячаючу. Людина 

ровумів також і це: щоб вона в ласці Божій, в синівств і Божому могла 

втриматися, потребує щодня бевмір діючих ласк, яними Господь іі ще

дро обсипує, аби лиш вона далі воставалась Його дитиною, спадкоємцем 
Царства Небесного. 3 Божого об'явлення півнав також свою остаточну 
мету, якою в учасництва в Божому житті й Його вічному, бевмежному 
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щасті. Проте ця велич доброти, опіRи й безмежної Божої любови об'яв

ляється в тій белі чі добродійств - ласк: неначе змушує людину бути 

вдячною Йому, Для зовнішнього ж вислову тієї вдячности, як зовнішній 
її об'яв служить - Жертва Подяки. 

Кожна людина є свідома своєї гріховності. Вже само св. Письмо 

вчить нас про цю правду словами: <<Немає на світі таного праведника, 

що чинить добро, ніколи не згрішивши >> (Проп 7,20). <<Коли ж грішать 
проти тебе, - нема бо чоловіRа, що не грішив би >> (Пар. 8,46). Та й 
нема чого дивуватись, каже св. Письменник, бо <<Що таке людина, щоб 

була чистою? Як бути справедливим тому, хто родився від жінки? >> 

(Йов 15,14). Тому й не диво, що кожна людина боїться грядучої спра
ведливої кари й хотіла б якимсь способом від неі аахоронитися, усунути 

від себе цю небеапену, гнів ображеного Бога. Вже від самого початну 

існування людсьного роду, людина намагалася дати замість себе ногось, 

(людсьні жертви) чи щось (усякі інші приношення й жертви), на яких 

гнів Божий мігби зупинитись і відвернутись від неі. Для цього, як знаємо, 

служили як погансьні так і старозавітні єврейські жертви. В них люди

на поабувалась чогось, що належало до неі, було її власністю й це від

давала Богові на покарання, замість себе. Такі жертви Господь приймав, 

а то й наказував (див. Вих 25,10-30.38; 20,24; 1 Хрон 23,2-26; Сам 7,7; 
9,12), бо знищення принесеної в жертву речі чи ввіряти мало пригаду
вати людині, що то їі треба було тан знищити, як той приное - жертву, 

за те, що вона паважилася противитися Богові, переступаючи Його Божу 
заповідь. Це підставлення звіряти чи якоїсь речі в заміну за самого 

грішника, довершувалось у жертві званій - Жертва Переблагальна 

-Примирення. 

На кінець, у боротьбі за своє життя - існування, аа наявности ба

гатьох ворогів, що чигають на життя людини й перешкоджують іі сво

бідному розвиткові, людина досконало пізнав й розумів, що залишена 

самій собі не могла б устоятися в тій нерівній боротьбі. Коли, нрім того, 

ще й усвідомить собі скільки-то нездаланих перешкод ставлять ій в 

осягненні іі остаточно і мети три іі невтомні вороги, а саме: іі власна 

схильність до гріха, спричинена гріхом первородним. Далі й світ з усіма 

його грішними принадами, що так притягають людину до себе; врешті 

ж іі відвічний ворог - диявол, вона мусить признати, що ca..."da собі не 
вистачає, іі власні сили за слабкі. Тому, щоб вийти переможцем а цівї 

нерівної боротьби за свов природне й вадиприродне життя, людина му

сить мати поміч когось далеко могутнішого від себе й від своіх ворогів. 

А тівю єдиною істотою, яка може запевнити людині перемогу в нерівному 

бою, є всемогутній Господь Бог -творець усього. Його поміч хоче лю
дина собі запевнити - Жертвою Прохання. 
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Всі ці чотири роди тертви мають своє здійснення в жертві Боже

ственної Літурrії. Вона є: Найкращим висловом Божого прославлення, 

що його сам Бог вибрав, як кажеться в листі до Євреїв: <<Ти не хотів 

ні жертв, ані приносу, але Ти приготував мені тіло. Ти не вподобав собі 

ні всепалення, ні жертви за гріхи. Тоді я сказав:<< Ось іду ... щоб учинити 
Твою волю Боже>> (Євр 10,5-7). Про це саме звітує й старозавітній пророк, 
кажучи: Не милі мені приноси з рук ваших. Бо від сходу сонця аж до 

його заходу між народами велике моє ім'я, і на кожному місці моєму 

імені приноситься кадило й жертва чиста >> (Мал 1,11). Нею є Божес

твенна Літурrія, бо в ній сам Син Божий, Якого єдиною метою тут, на 

землі, була прослава Отця небесного, Його прославляє, як це Він сам 
заявляє: <<Отче ... Я тебе прославив на землі, виконавши діло, яке ти 
мені дав до виконання>> (Йо 17,3). Він же в Божественній Літурrії ввесь 
час Бог-Отця прославляє й буде прославляти аж до кінця світу. 

За всі Божі добродійства ми, JІюди, неспромажі Йому подякувати. 
Ми не маємо нічого, що 1\югли б Йому дати за всі Його незлічені ласки, 
як у природному тан у надприродному житті. Нам залишається тільки 

одне, а саме жертва Його власного єдинородного Сина. Людська природа 
Христа Господа, Якою Він нас полонив, злучивши зі Собою -це єдина 

безмежної вартости власність, яку ми грішні Богові в жертві приносимо, 

кажучи при тому: <<Твоє від Твоїх Тобі приносимо>> у жертві подяки. 

Кажемо << Твоє>>, бо той принос, Син Божий, це Його єдина дитина, << Від 
Твоїх>> бо ми також Його, божі сотворіннл. Але той приное є також 

чимсь нашим, бо Син Божий узяв на Себе нашу людську природу, спіль

ну нам усім, ставши одним із нас. Отож ми в Божественній Літурrії, 

в Христовій безкровній жертві, Його Вогочоловіка присутнього у ній 
під видами хліба й вина приносимо в жертву небесному Отцеві, як вис

лів нашої вдячности за всі Його безмежні добродійства. 

За наші гріхи ми повинні б умерти, хоч смерть навіть цілого людс

тва не могла б змити ані одного важкого гріха. Проте ми прибігаємо 

до одного заступника нашого - до Христа Господа й до Його Безкро
вної Жертви. Так потішає нас у.люблений учень Христа - св. Йоан: 

бо Його <<ми заступника перед Отцем, Ісуса Христа, праведного. Він
примирення за наші гріхи, і не лиш за наші але й за гріхи усього світу>> 

(1 Йо 2,1с). Бо там <<де збільшився гріх, там перевершила ласка, щоб 
як панував гріх зо смертю, так панувала й ласка через оправдання на 

життя вічне, через Ісуса Христа, Господа нашого >> (Р.м 5,20с). <<Який 

Духом вічним приніс Себе самого Богові непорочним, - очистить наше 

сумління від мертвих діл, на служіння Богові живому>> (Євр 9,14). І 

<<Він лише одним приносом удосконалив назавжди тих, що освячуються>> 
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(Євр 10,14) проте << ми: освячені приносом тша Ісуса Христа раа на за
вжди>> (Євр 10,10). 

Під кінець - Безкровна Жертва це найбі~'Іьш успішна просьба, 

якої кличеві небесний Отець нічого відмовити не може. Казав бо Ісус: 

<<Просіть і дасться вам>> (Мт 7,7; Лк 11,9). запевняючи успішність 
нашого прохання, словами: << І все, чого тільки проситимете в молитві 

а вірою, одержите>> (Mm 21,22; Мр 11,24). Заохочуючи нас, щоб ми 
просили небесного Отця в Його ім'я, запевняє, що одержимо, кажучи: 
<<Направду, направду, кажу вам: Чого б ви тільки просили в Отця, Він 

дасть вам у моє ім'я>> (Йо 18,23). А коли ж ми краще просимо в ім'я Ісуса, 
як не в Божественній Літурtіі, як тримаємо Його самого утаєного під 

видами хліба й вина перед очима Бога Отця, як найкраший докаа жерт

венної любови Його Сина й задля Нього просимо в Бог-Отця помочі? 
Чи можливо небесному Отеві що-небудь відмовити нам, коли ми в доказ 

Його власної, безмежної Божої любови до нас, підносимо Його власного 
Сина, яного Він жертвував аа нас і ааради Нього просимо про поміч 

у наших потребах у нашій біді, і передусім у нашій гріховній недолі? 

Дійсно каже Ісус, порівиючи нас грішних, що добро робимо нашим ді

тям аі своїм небесним Отцем: <<оскільки більше Отець небесний дасть 

Святого Духа тим, що в Нього просять (Лк, 11,13). 

ВАРТІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ БОЖЕСТВЕННО! ЛІТУРtІІ ЯК ЖЕРТВИ 

Варїсть кожної жертви залежить від трьох чиників, а саме: 1. Від 
того, хто іі приносить- від священика; 2. від самої жертви, яку прино
ситься, а врешті З. від завдання, ааради якого дана жертва приноситься 

й як вона його осягає. Взявши ці три елементи під увагу, треба сказати, 

що немає в світі нічого досконалішого й більш успішного в осягненні 

мети як жертва Божественні Літурtії. 

1. Найперше щодо священика, який іі приносить. В ній літурtізує 

не якесь хоч би й найвище Боже сотворіння, але сам Божий Син єдино

родний. Це правда, що коло престолу стоіть священик і він вимовляє 

слова жертвування-освячення, але він є тільни немічним знаряддям у 

рунах правдивого жерця-сященика, якому людина лише <<позичає» 

свою особу, а Він сам Бог, Ісус Христос, улюблений Син Бога Отця, 

<<Син живого Бога>> (Mm 16,16) приносить цю жертву аі себе самого 

небесному Отцеві. Людина, тобто той священик при престолі, є лише 

другорядним служителем, і то в залежності від дійсного священика Ісуса 

Христа. 
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2. Погани й старозавітtІій Ізраїль приносили Богові в жертву виб
раних звірят, овець, :козлів, баранів, телят і я.ліво:к, ян жертви :криваві. 

А як жертви без:кровні спалювали, чи складали перед Богом хліби пред

ложения, вино, олій, чи якісь інші овочі або плоди землі. Та хоч вони 

були б і найцінніші с:карби чи речі, все те однаково були тіль:ки сотворін

ня, яні й так належали Богові, бо Він іх із нічого сотворив, вони всі 

одна.Rово проминаючі, скінчені, земні речі. А на Башественній Літурrіі 

приноситься Богові в жертву найчистіша, найвища, найблагородніша 

й найцінніша жертва, бо сам Син предвічного Отця - Вогочоловік Ісус 

Христос. Навіть сам всемогутній Бог Отець не має нічого ціннішого, 

ян те, що людина присить Йому в без:кровній жертві Служби Божої. Сам 
Господь Бог видав осуд про це словами пророка: << Не милі мені приноси 
з ру:к ваших. Бо від сходу сонця аж до його заходу між народами велике 

мов ім'я і на :кожнім місці моєму імені приноситься кадило й жертва 

чиста>> (Мал 1,11). Або на іншому місці сам Ісус Христос вискааує ці 

слова: <<Ти не хотів ні жертв, ні приносу, але ти приготував мені тіло. 

Ти не вподобав собі ні всепалення, ні жертви аа гріхи. Тоді я сказав: 

<<Ось іду ... щоб учинити волю твою Боже>> (Євр 10,5-7). 

3. На кінець - ця жертва Божественної Литурrіі приноситься, 

щоб Бога прославити, тож Ісус каже: << R, Тебе прославив на землі, 
винопавши те діло, яке Ти мені дав до виконання>> (Йо 17,4). Домагався 
небесний Отець жертви з життя Свого Сина, тому Він у відповідь каже: 

<< Ти приготував мені тіло. Тоді я сназав: Ось іду ... щоб учинити Твою 
волю, Боже>> (Євр 10,7). Так Христос не відмовився від тієї кривавої 

жертви, але << В ін понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти 
ж хресної>> (Фил 2,8). Але щоб слава ця була повна та щоб нічого грі
ховного іі не плямило, Ісус Христос приноситься в жертву на відпущення 

гріхів: << Пийте а неі всі, бо це :кров моя (Нового Завіту), яка аа багатьох 
про.ливається на відпущення гріхів>> (Мт 26,27). Своїми стражданнями 
й смертю Христос повністю надолужив за гріхи світу: << Бо як через 

гріх одного померло багато, то тим бі.льше ласка Божа і дар череа ласку 

одного чоловіка Ісуса Христа вилились щедро на багатьох>> (P.t.t 5,15). 
Заявив Ісус Христос: << Направду, направду кажу вам: Чого б ви тільки 
попросили в Отця, Він дасть вам у моє ім'я>> (Й о 16,23). А в Божественній 
Літурrіі ми не лише просимо небесного Отця в імені Ісуса, але ми під
носимо Його самого Богові .й уже не ми, але Він сам, єдинородний Син 
Божий просить ва нас, представляючи Себе самого як доказ Його любови 
до Бога-Отця й до нас своіх людей. 

Божественна Літурrія, крім того, що в жертвою, є ще Тайною Но

вого Завіту. Ян собі пригадуємо, на Тайній Вечері сказав Ісус: << R дуже 
бажав спожити оцю пасху з вами>> (Лк 22,15), бо Він << по.любив своіх, 
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що були в світі, до нраю іх полюбив>> (Йо 13,1). Заради тоі любови до 
нас, Ісус не хоче залишити нас самих тут на зем~'lі, тому обіцяв: << Непо
лишу вас сиротами; Я прийду до вас>> (Йо 14,18). А щоби міг прийти 
до нас, Він установив з цією метою Пресвяту Тайну Євхаристії, яна дав 

Йому можливість прийти до нас і перебувати з нами, а навіть у нас. Бо: 
<<втіха моя бути з людськими синами>> (Прип 8,31) Він бо дійсно пере
бував з нами яннайтісніше злучений, стаючи кормом нашої душі, що 

довершується в святому Причастю в Тайні Євхаристії. Однак причастя 

Спасителя довершується не лише фактичне-матеріяльне, але також і 

духове, ноли сприймавмо Його з любов'ю, тобто зберігаючи Його слова
заповіді, яні нам залишив. Так бо Він сам запевняв нас: <<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 жи

тло>> (Йо 14,21.23). 
Як кожна тайна, так і Пресвята Євхаристія в видимим знаком неви

димоі ласни. Відрізняв її однак від інших св. Тайн та обставина, що 

коли всі інші уділюють душі тільки ласку Божу, річ сотворену, то в цій 

Тайні сам Христос Бог, Творець і Датель тайн приходить до душі людсь

кої, укритий під видами хліба й вина. Від приходячи до неі, з'вднювться 

з нею в найбільш інтимній злуці, яноі людина й уявити не може, щоб 

Творець всесвіту замешкував у ній, ставши поживою- кормом іі душі. 

Та хоч Він і входить до душі людини ян іі норм, проте не став частиною 

іі істоти, як ножний інший корм тіла, що його сприймаємо й асимілюємо, 

тобто перемінювмо в наше тіло. Ісус Христос, навпаки, вступивши в 

душу людини, асимілює іі, роблячи іі частиною Свого Містичного Тіла: 

<<Я виноградина>>, каже Він, <<ви гілки. Хто перебував в мені, а я в ньому 

той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете>> (Й о 
15,5). <<Ви ж тіло Христове і члени кожний з окрема>> (Нор 12,27). <<Хіба 
не знаєте, що тіла ваші - члени Христові?>> (1 Нор 6,15; Єф 5,30). Як 
довго ми залишаємось у Ньому, та.R довго нористаGмо з усіх Його ласк, 
бо ми ставмо наче частинкою Його Божого Тіла й членом Його Місти
чного Тіла - Цернви Христової. 

Здавен-давна люди мріяли про злуку з божеством, а висловом тієї 

мрії та задушевного бажання були жертви. Навверх те спілкування з 

Божеством об'являлось учасництвом у жертві. І так напрІШлад у Ізра

їльтян, та.Rе учасництво було не тільки символічне, але до певної міри 

дійсне, бо жертва приносилась <<перед лицем хвали Божої>>, що в виді 

ясної хмари підносилася перед снинею завіту: << Якже священики вий

шли зі святині, хмара сповнила храм Господній, так що священики не 

могли там стоятп й служити службу; бо слава Босподня сповнила храм 

Господній>> (1 Цар 8,10с). Крім того денні жертви спалювались лише 
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частково в жертву Богові~ а решту могли жертводавці споживати самі: 

<<Коли жертвуватимете Господеві жертву подяки. Того самого дня треба 

іі в істи, не зоставляйте нічого до ранку)) (Лев 22,29с), подібно було з 

жертвуванням пасхального ягняти. Беручи участь у жертвоприносі, 

Ізраїль лучився якимсь таінственним помостом аі своїм Богом. 

Відповіддю на це задушевне бажання .ТІюдсьного духа, ва тісну 

алуну з Богом є янраа Прасвята Євхатистія. Бо під час Божественної 

Літурrіі людина не лише сліднує аа жертвою, яна приноситься Богові, 

але вона бере в ній антивну участь, разом зі священиком приносячи 

небесному Отцеві Його Божого Сина в жертві. А принісши Його, ножна 
присутня людина, очевидно приготована до цього, очистившись від грі

хів, може Його прийняти, утащюго під видами хліба й вина та як най
тісніше злучитись зі своїм Богом Творцем, аі своїм Спасителем та Від

купителем. І в той спосіб уже тут, на землі, осягнути злуну з Богом 

Живим, присутнім у цій Пресвятій Тайні Євхаристії. 
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й Павла - Mm 16,13-19).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 142 
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після Зіслання Св. Духа - 111m 7 ,5-12).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 145 
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4 7. Свята Тайна Сповіді - дар Божо і любови й Божого :милосердя (Шо-

ста Неділя після Зіслання Св. Дука - Мт 9,1-8) ............... . 
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тове - Mm 17 ,1-9) ............................................. . 
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Зіслання Св. Духа - Mm 17 ,14-23) ............................. . 
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післа Зіслання Св. Духа- Mm 22,34-36) ........................ .. 
61. Хрест Христовий - наше спасіння (Свято Воздвижения Чесного 

Хреста - Йо 19,6-11. 13-20. 25-35) ............................ .. 
62. Таланти дані людині Богом, щоб ними осягнула небо (Шіснадцята 

Неділя після Зіслання Св. Духа- Mm 25,14-30) ................. . 
63. Якості доброї молитви - наполеглива й витривала молитnа (Сімна-

дцята Неділа після Зісланна Св. Духа - Jfm 15,21-28) ........... . 
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цята Неділя після Зіслання Св. Духа- л~ 5,1-11) ............... . 
65. Закон любови ближнього в його повноті (Дев'ятнадцята Неділя 

після Зіслання Св. Духа - л~ 6,31-36) ............ , ............ . 
66. Христос Цар - і його Царство (Свято Царя Христа- Йо 18,33-37) 
67. Христос Цар - і Його Царство - Царство Справедливости (Свято 

Царя Христа - Й о 18,33-37) .................................. .. 
68. Христос - Цар подолав смерть (Двадцята Неділя після Зіслання 

Св. Духа - л~ 7,11-17) ...................................... .. 
69. Успішність слова Божого залежить від співпраці людини (Двад-

цять перша Неділя після Зіслання Св. Духа- Л" 8,5-15) ....... . 
70. Вузька й широка в жиnі людини (Двадцять друга Неділя пісJІН 

Зіслання Св. Духа- л~ 16,19-31) ............................... . 
71. В чому скривасться причина терпінь цього життя? (Свято святого 

Великомученика Димитрія - Мт 10,32-39) ..................... . 
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72. Христос Цар Миру приносить нам спокій у Пресвятій Тайні Євха-
ристії (Свято Пресвятої Євхаристії- Й о 6,4:8-54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 

73. Правильний лад у відношенні до матерілльних і духових речей 

(Двадцять третя Неділя після Зіслання Св. Духа- Лк 8,26-39) . . . . 237 
7ft.. Віра в Христа спонукує його творити чуда (Двадцять четверта Не-

діля після Зіслання Св. Духа- л,., 8,41-56)........ . . . . . . . . . . . . . . 241 
75. Значення чесноти милосердя (Двадцять п'ята Неді.ля після Зіслання 

Св. Духа - Лк 10,25-37).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2ft.4 
76. Непорочне Зачаття Пречистої Діви Марії (Свято Непорочного 

Зачаття - Лк 1,24-38).......................................... 2ft.8 
77. Уникаймо зажерливости в нашому житті (Двадцять шоста Неділя 

після Зіслання Сс. Духа - Лк 12,16-21)........ . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
78. Ненависть -лихий порадник людини (Двадцять сьома Неділя після 

Зіслання Св. Духа - л,. 13,10-17).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 
79. Ласка Божа й співпраця людини (Неділя Прародичів - Двадцять 

восьма Неділя після віслапня Св. Духа- л,. H,15-2ft.)........ . . . . 258 
80. Проповідь з нагоди Першого Святого Причастя.. . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
81. Друга прповідь з пагоди Першого Святого Причастя.. . . . . . . . . . . . . 26ft. 
82. Божественна Літурrія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 
83. Природа й важливість Безкровної Жертви.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 
84. Завдання Божественної Літуреії - Служби Божої.. . . . . . . . . . . . . . . 273 
85. Вартість і значення Божественної Літуреії як жертви.. . . . . . . . . . . 277 

284 



т. XXXVI. о. проф. д-р ВАсиль ЛАБА, Патрологія. Видання 11 (Patro
logia ІІ Editio). Рим 1974, стор. 550. $ 20. 

т. XXXVII-XXXIX. Проф. д-р КонстАНТин БІдА, Іоанні"ій 1аАЯтов
сь"ий і його <<Ключ Раау.мінія >>. (Prof. Dr. CONSTANTINUS BIDA, 
De ]oan11itio Galatovskyj eiusque « Clavi Cognitionis »). Рим 1975, стор. 
CIV +524. $ 15. 

т. XL. Проф. д-р ПЕтРо ІсАїв, Причини упад"у У"раlнсь"ої Держави t 
"н.яжі і "оваць"і часи. (Prof. Dr. PETRO IsAIV, The Causes of the 
Fall of tJ~e Uktainian State in Princely and Cossack Times). Рим 1975, 
стор. 210. $ 8. 

т. XLI-XLII. У"раїнсь"ий Католиць"ий Університет і..и. св. Климента 
Папи в друго.му п'ятиліттю своєї діяльности 1968-1973. (De Ucrai
norum catholica Universitate S. Clementis Рарае secundo quinquennio 
peracto suae activitatis enarratio). Рим 1974. стор. 366. $ 10. 

т. XLIII. Проф. д-р Минолл ЧУБАтий, Історія християнства на Руси
у "раїні то.м І І. Частина І: У "раінсь"е християнство .між латино
польсь"и.ми і .мос"овсь"и.ми впливами. (Prof. NICOLAUS CuвATYJ, De 
historia Christianitatis in Rus-Ucraina а. 1353-1458). Рим 1975. $ 15. 

т. XLIV. Д-р ПАвло СЕниця, Світильни" істини. Джерела до історіі 
Українськоі Католицької Богословської Академії у Львові (Dr. 
Pawlo Senycia, Svitylnyk istyny. The Light-bearer. The historical 
sources of the Ukrainian Catholic Theplogical Academy of Lviv). 
Том ІІ Vol. Торонто-ЧікаІ'о 1976. 

т. XLV-XLVII. МитропnJІИт Андрей Шептицький, Твори (Metropolita 
Andreas Szeptyckyj, Opera), Рим, 1978, стор. ХХ+ 493. 

т. XLVIII. о. д-р ІвАн ХомА, Київсь"а Митрополія в Берестейсь"і.м 
періоді (Dr. Joannes Choma, De Metropolia Kioviensi in periodo 
Berestensi). Рим 1979. $ 10. 

т. IL-L. ДжювЕnnЕ'РІццюттІ, Життя Ісуса Христа, (GIUSEPPE RICCIOT
TI, Vita di Gesu Cristo), переклад о. Лева Гайдуківського, Рим 1979, 
стор. 720 в ілюстраціями. $ 10. 

т. LI-LII. о. nроф. д-р ІсидоР НАгАєвський, Історія Ри.мсь"их Все.яен
сь"их Архиєреїв, частина 11. (Prof. IsiDORUS NAHAYEWSKY, Historia 
Romanorum Catholicorum Pontificum, pars ІІІ). Рим 1979, стор. 521. 

т. LIII. ДР. Плвло СЕниця Світильни" істини, Джерела до історіі 
Украінської Католицької Богословської Академії у Львові Торонто
Чікаrо 1983. 

т. LIV. BLAZEJOVSKYJ DмvтRo, Byzantine Kyivan Rite Metropolitanates, 
Eparchies and Exarchates Nomenclature and Statistics. Rome 1980. р. 171 

т. LV. о. ДР. Івлн Фіrоль, Проповіді для .молоді, Рим 1981, стор. 360. 
т. LVI-LVIII. МитРополит АндРЕй ШЕптицький, Твори, Рим 1984. 
т. LIX. о. др. М.І. Люблчшський, Проповіді, Рим 1984, стор. 284. 

IV. OPERA FACULTATIS PHILOSOPHICAE-HUMANISTICAE 

т. І. Проф. д-р ОлЕКСА ГоРБАЧ, Три Цер"овнос.л,ов'янсь"і Літургічні ру
~писні Те"сти Вати~ансь"оl Вібліоте"и (Prof. Dr. Olexa Hor
batsch, Tres Textus Liturgici Linguae Ecclesiasticae (Palaeo) - Slavicae 
in Manuscriptis Vaticanis). Рим 1966, стор. 160. $ 5. 




	10001
	10002
	10005_1L
	10005_2R
	10006_1L
	10006_2R
	10007_1L
	10007_2R
	10008_1L
	10008_2R
	10009_1L
	10009_2R
	10010_1L
	10010_2R
	10011_1L
	10011_2R
	10012_1L
	10012_2R
	10013_1L
	10013_2R
	10014_1L
	10014_2R
	10015_1L
	10015_2R
	10016_1L
	10016_2R
	10017_1L
	10017_2R
	10018_1L
	10018_2R
	10019_1L
	10019_2R
	10021_1L
	10021_2R
	10022_1L
	10022_2R
	10023_1L
	10023_2R
	10024_1L
	10024_2R
	10025_1L
	10025_2R
	10026_1L
	10026_2R
	10027_1L
	10027_2R
	10028_1L
	10028_2R
	10029_1L
	10029_2R
	10030_1L
	10030_2R
	10031_1L
	10031_2R
	10032_1L
	10032_2R
	10033_1L
	10033_2R
	10034_1L
	10034_2R
	10035_1L
	10035_2R
	10036_1L
	10036_2R
	10037_1L
	10037_2R
	10038_1L
	10038_2R
	10039_1L
	10039_2R
	10040_1L
	10040_2R
	10041_1L
	10041_2R
	10042_1L
	10042_2R
	10043_1L
	10043_2R
	10044_1L
	10044_2R
	10045_1L
	10045_2R
	10046_1L
	10046_2R
	10047_1L
	10047_2R
	10048_1L
	10048_2R
	10049_1L
	10049_2R
	10050_1L
	10050_2R
	10051_1L
	10051_2R
	10052_1L
	10052_2R
	10053_1L
	10053_2R
	10054_1L
	10054_2R
	10055_1L
	10055_2R
	10056_1L
	10056_2R
	10057_1L
	10057_2R
	10058_1L
	10058_2R
	10059_1L
	10059_2R
	10060_1L
	10060_2R
	10061_1L
	10061_2R
	10062_1L
	10062_2R
	10063_1L
	10063_2R
	10064_1L
	10064_2R
	10065_1L
	10065_2R
	10066_1L
	10066_2R
	10067_1L
	10067_2R
	10068_1L
	10068_2R
	10069_1L
	10069_2R
	10070_1L
	10070_2R
	10071_1L
	10071_2R
	10072_1L
	10072_2R
	10073_1L
	10073_2R
	10074_1L
	10074_2R
	10075_1L
	10075_2R
	10076_1L
	10076_2R
	10077_1L
	10077_2R
	10078_1L
	10078_2R
	10079_1L
	10079_2R
	10080_1L
	10080_2R
	10081_1L
	10081_2R
	10082_1L
	10082_2R
	10083_1L
	10083_2R
	10084_1L
	10084_2R
	10085_1L
	10085_2R
	10086_1L
	10086_2R
	10087_1L
	10087_2R
	10088_1L
	10088_2R
	10089_1L
	10089_2R
	10090_1L
	10090_2R
	10091_1L
	10091_2R
	20001_1L
	20001_2R
	20002_1L
	20002_2R
	20003_1L
	20003_2R
	20004_1L
	20004_2R
	20005_1L
	20005_2R
	20006_1L
	20006_2R
	20007_1L
	20007_2R
	20008_1L
	20008_2R
	20009_1L
	20009_2R
	20010_1L
	20010_2R
	20011_1L
	20011_2R
	20012_1L
	20012_2R
	20013_1L
	20013_2R
	20014_1L
	20014_2R
	20015_1L
	20015_2R
	20016_1L
	20016_2R
	20017_1L
	20017_2R
	20018_1L
	20018_2R
	20019_1L
	20019_2R
	20020_1L
	20020_2R
	20021_1L
	20021_2R
	20022_1L
	20022_2R
	20023_1L
	20023_2R
	20024_1L
	20024_2R
	20025_1L
	20025_2R
	20026_1L
	20026_2R
	20027_1L
	20027_2R
	20028_1L
	20028_2R
	20029_1L
	20029_2R
	20030_1L
	20030_2R
	20031_1L
	20031_2R
	20032_1L
	20032_2R
	20033_1L
	20033_2R
	20034_1L
	20034_2R
	20035_1L
	20035_2R
	20036_1L
	20036_2R
	20037_1L
	20037_2R
	20038_1L
	20038_2R
	20039_1L
	20039_2R
	20040_1L
	20040_2R
	20041_1L
	20041_2R
	20042_1L
	20042_2R
	20043_1L
	20043_2R
	20044_1L
	20044_2R
	20045_1L
	20045_2R
	20046_1L
	20046_2R
	20047_1L
	20047_2R
	20048_1L
	20048_2R
	20049_1L
	20049_2R
	20050_1L
	20050_2R
	20051_1L
	20051_2R
	20052_1L
	20052_2R
	20053_1L
	20053_2R
	20054_1L
	20054_2R
	20055_1L
	20055_2R
	20056_1L
	20056_2R
	20057_2R
	80003
	90004

