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ВІД ВИДАВНИЦТВА 

В рамках <<Українськоі Духовноі Бібліотеки>> випу

скав.мо черговий томик украінського радіопередавання а 

Ватиканської Радіостанції, яка вже від 30 літ стала 
трибуною українського духовного с.л,ова для украі·нськоі 

людини в Україні. Спершу, в першому 10-літтю це були 

адебідьша Вісті, правдиві вісті в часі світового буревію 

- другої світової війни, про життя українського на

роду й українськоі Церкви та іх проблеми і потреби. 

Згодом, після малої перерви, яку вимогли обставини кінця 

війни та повоєнного лихоліття, прийшов новий етап 

українського переси.л,ання а Ватикану (а 1947 р.), який 

ступнева поширився і поглибився та охопив ріані нові 

потреби українськоі віруючої людини. Довгі роки Радіо

станція мусіда амагатися а .можними світу цього аа віль

ний прохід в етері, аа .вільний доступ до віруючих. 

Саме а того другого десятиліття українського радіомов

лення а Ватиканської Радіостанції виникла потреба релі

гійної обслуги в формі недільної співаної св. Л ітургіі і 

проповіді, яку Радіостанція передавала в ширших гори

зонтах тах: ав. <<Східних Літургій>>, і в ух:раінсьх:о-віаан

тійському обряді кожної другої неділі в м~сяці, розді

ливши так цю послугу між ріаними релігійними гро~rtа

дами східних Церков. Та невеликі спро.м,ожності Ватикан

ської Радіостанції для поширення програм і пересилань, 

а то й радіофонічна іх си.л,а не дозволяли на інтенсивнішу 

обслугу. Щойно, коли ці природні перешкоди усунено, а 

1964-го року, а окремої прихильности для украінської 
релігійної людини, позбавленої щонедідьноі св. Літургії 

та Божого слова, в часі Ватиканського Вселенського Со

бору, в дусі його дум і постанов, прийш.л,а спромога щоне
дільного передавання св. Літургії і проповіді в украін
ській мові, так ав. << вЄ1tірньоі св. Літургії». 



б Вlд Видавництва 

Н евели~еа у~ераїнсь~еа ри.мсь~еа духовна гро.мада радо і 

посвятно піднялася цього що недільного труду, роадімючи 

.між собою тягарі й обов'яа1Си служіння й проповідування. 

І попдил,а недільна богослужба і благовість в у~ераінсь~еі 

села і .міста ... 
Сьогодні подав.мо дру~ео.м перший то.ми~е тіві неділь

ноl благовісті, ЯІСУ подавав останні.ми ро~;а.ми о. Софрон 

Мудрий, ЧСВВ, неструджений органіаатор недільних 

радіопересилань в У~ераіну. Згодо.м підбере.мо інших авто

рів й іншу те.мати~еу цівї духовної послуги. 

Метою цього видання в поділитися ци.ми ду.м~еа.ми і 

а у~ераїнсь~еою спільнотою в роасіянні, для il ~еористі і 

для li поінфор.мування про ті ду.ми, Я1Сі продумувала 

уІСраlнська людина в Бать~еівшині; щоб піанати що нас 

вдна.tЮ останніми рока.ми а нашими вірую'Чи.ми брата.ми. 

<< Недільна благовість >> тримається церковного неділь

ного круга та йде аа євангельськими 'Читання.ми: це ряд 

го.мілій, у ра.м~еах 15-ти хвилинного радіопередавання, і 

цей обов'яаковий 'Час та ви.моги невиана'Ченого, анонімного 

слуха'Ча, - виана'Чують і хід ду.мок, і стиль, і а.міст. 

Та все те в кращих обставинах 'Часу і слухачів .може бути 

лег~ео роавинене і пристосоване до інших обставин і ви~ео

ристане для релігійноl послуги вірни.м уаагалі. 

Така перспеІСтuва оправдув че видання і його ІСОШти, 

я~tі, сподів.мося, не будуть аужиті на.марне, але прине

суть свій nлід і духовни.м, і .миряна.Jt на всіх у~ераїнсь~tих 

поселеннях у світі. 

ВидАвництво ОО. ВАсилІян 



НЕДІЛЬНІ РАДІОПРОПОВІДІ 

ТАЄМНИЦЯ ДОБРОІ МОЛИТВИ 

(Неді.л,я Митаря і Фарисея - Лк. 18,10-14) 

Дорогі брати і сестри І Ісус, Спаситель світу, свого 

часу утихомирив морську бурю, але не казав: « Нав
чіться від мене приказувати nітрам і морю ... •· Ісус 

ровмножив хліб і рибу, але не скавав: «Навчіться від 

мене nомножувати їжу і напиток ... •· Ані того часу, 

як оздоровляв nрокажених, хромих, сліпих, німих, не 

вакликав: << Навчіться від мене оздоровляти недуги і 

людські немочі ... >>. Зате Ісус ВІІравно приказав: << Нав
чіться від мене, бо я тихий і смиренний серцем • І Нав

чіться від мене, вашого Творця і Бога, правдивої покори 

і т.кхомирности серця. Бо він анав, що найбільшим не

щастям людини в іі власне себелюбетво. Воно приховує 

наші хиб.к, вади і nо роки; воно тримає нас часто у фаль

шивому переконанні нашої досконалости, вчености, по

божности ... Будучи такої настанови, ми охотніше спосте
рігаємо чужі хиби, ніж своІ власні, вабуваючи на слова 

Госnода Ісуса: <<Лицеміре, вийми перше колоду ів власно

го ока, а потім побачиш, ян вийняти скалну з ока брата 

ТВОГО)) (Мт. 7,5). 
І саме тепер, від так званоІ неділі Митаря і Фарисея, 

Церква Христова починає приготовляm всіх християн 

до днів Велиного Посту, - днів, призначених для здержно

сти тілесної і душевної, для скрухи сердечної і покаян

ня, а в першу чергу навчає молитися, ставати перед Бо

гом не в дусі фарисейської гордости, погорди та осуджу

вання наших ближніх, а в дусі митаревого смирення та 

відданости Богові, Творцеві нашому. 
Щоб нален,но пізнати, яку велику шкоду в житті на-
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носить людям аароаумІлІсть і себелюбство, Ісус роака

аав нам прит-.:rу, відмінну від усіх інших. В ній Христос 

змалював правдивий приклад а життя, а якого можемо до

бути безпосередню науку й для себе. Щоб представити 

дані типи людей, Ісус подає нам арааок іхньої :молитви,. 

бож молитва, це дзеркало життя людини, і - яке жит

тя, така й молитва. Однак, цією притчею Ісус хоче по

дати .нам повчання не так про молитву, як радше про 

те, а якою настановою ума, а яким настровиням серця 

маємо завжди і всюди являтись і ходити перед Господом, 

нашим Творцем і Богом. 

Ось - каже Ісус - до храму Божого ввійшло двоє 

людей: Один а них фарисей, представник єврейської вче

ної аристократії, що передувала в громадському та релі

гійному житті ізраїльського народу. Він належав до тоГо 

типу релігійних людей, що присвоїли були собі право 

тлумачення вакону Мойсея і вважали себе єдиними вчи

телями народу. Другий був митар - вбирач мита, або 

податків. Він також увійшов аа фарисеєм до святині. 

Митар теж був багатий, але його суспільне становище 

не давало йому права втішатись популярністю серед на

роду. В народі вважали митарів аа великих грішників, 

бо вони, вбираючи мито чи податки, дуже кривдили людей. 

3 цього приводу опінія про цих двох людей була дуже 
рівна. 

Два представники побожности й релігійности, два 

протилежні собі світи ввійшли до храму БоЖого. Дорогі 

брати і сестри І Ось, ці два типи людей представляють 

нам два табори людей сьогоднішнього світу. Зважте, qи 

євангельський фарисей це не та частина людей, що ввій

шла в преqудний храм Господній нашої планети, дов

кола якої кружляють рівні творива всесвіту? І ці люди 

повні пихи, аароаумілости, гордости й безвір'я. Вони 

безупинно повторлють клич прородича Адама: « будемо 
яко Боаи >>, - самі собі будемо БогомІ Фарисеї цього 

світу, вповаючи надмірно на свов анапня і силу, не прив-
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нають Бога, не почитають Його, не коряться Його зако
нам і не страхають.ся Його. У своїй зарозумілості люди 
світові, як ось євангельський фарисей, в нездібними мо

литися до Бога. Іхнв себелюбетво відвертав іх від Бога, 
тож не дозволяв віддати йому на службу отримані дари 

і таланти, сдлу свого духа і тіла. У всьому бажають 

бути цілковито незалежними і свобідними. І саме тут 

- початок всякого беззаконня і безвірства І Вони ка

жуть, за словами книги Мудрости: <<наш вік -тінь ми

нуща, і І:·\Ончина наша вороття не знав... Отож корн

етаймо з теперішніх дібр, вживаймо світу із запалом юна

цтва. Упиваймось дорогим вином та пахощами, нехай не 

втече наш весняний викві т І.. . хай наша сила буде зако
ном справедливости, бо що безсиле, те являється безко

рисне>> (Муд. 2,5-11). 
Але, дорогі брати і сестри, другий тип людини, що 

його нам змалював Христос у сьогоднішній прит11і, це 

смиренний митар, свідомий свові залежности від Бога,. 

свідомий своіх слабкостей і упадків, своіх провин су

проти людей. Він зображав нам оту другу частину люд

ства, частину народу Божого: впокорену, осуджену; та

кож і лихословлену Церкву Х ри сто ву. Цей народ Божий 

теж увійшов у храм Господній нашої планети, щоб помо

литися, прославдяти свого Творця і Бога. Але він, сві

домий своіх недостач і провин, погорджений фарисеями 

цього еві ту, разом з євангельським митарем, часто ввивав: 

<< Боже, змилуйся надо мною грішним >>І 
Фарисей, як жертва власного себелюбетва і гордости, 

сам звів свою молитву на нівець: замість прославляти 

Бога, він в Господньому храмі прославляв себе. Чи щось 
подібного не робить багато людей наших днів? Фарисей 

не тільки похвалився перед Богом своїми добрими вчин

ками, постом, милостинею, десятиною, але й очорнив 

свого ближнього, митаря, що за ним увійшов помолитись. 

Він казав: <<дякую тобі, Господи, що я не такий, .ян 
інші люди - грабіжники, неправедні, перелюбці, або, 
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як оцей митар >>І Вихваляючи себе, він теж допустився 

вневаги митаря. - Чи ж подібно не поступають модерні 

фарисеї наших днів? У своїй зарозумілості й наукових 

здобутках вони, наче оп'янілі, кличуть: <<Немає Бога», 

бо чар зла затемнює добро, і вихор пожадання змінює· 

ум лукавий. Каже бо святе Писання, що: <<Думки лу

каві від Бога віддаляють, і всемогутність, коли іі споку

шати, ~рисоромлюв безумних. Святий бо Дух-виховник, 

від лукавства втікав, відступав від гадок безглуздих ... 
Дух Господній наповняв всесвіт і, як Вседержитель -
знав кожне слово. Тому ніхто не може таїтись, хто гово

рить несправедливе, і не мине його караюча справедли

вість. Безбожного вадуми підуть під розслід, щоб пока

рати його беззаконня: >> (Муд. 1 ,2-10). 
На свою недугу гордости і зарозумілости світ не знай

шов ані лікаря, ані лікарства. Аж прийшов сам Бог у 

людській природі, у виді людини, - Він став нам ліка

рем і подав нам лік. Лікувальний засіб, що його подав 

нам Господь проти отрути гордости, себелюбетва і варо

зумілости в так сильний, що ва нього успішнішого немає, 

тобто: найглибше упокорення Христа Ісуса, втіленого 

Бога. Він, прийшовши у світ, бажав бути підданим, 

живе в убозтві й упокоренні та вибирає найглибше пони

ження: і ганебну смерть на хресті. Ось, на що здобулись 

фарисеї цього світу: вони не могли цього простити Ісу

сові - власне приниження І І цього не перестають вони 

робити з Містичним Тілом Христовим - Йоге Церквою, 
з народом Божим і його членами, аж до наших днів. Вони 

в знаряддям наших терпінь, упокорень, а не раз і смерти. 

Однак не тривожмося, бо це потрібно перетерпіти, щоб 
увійти в переможцем Ісусом у вічну славу. Ми лише спи

таймо себе: з чим і з яки.ми мислями входимо у храм 

Господній, - чи то в вузькому значенні - << святині 
Божої>>, чи в найширшому значенні - << нерукотворенноі 
святині всесвіту >>? За чиїми слідами ми ступаємо: ва 

вворами облудного фарисея,- чи ва отими смиренного, 
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розкаШІого митаря? 3 цієї притчі бачимо, що гордість 

людська завжди адайде нагоду себе виявити, що вона 

не шанує жадного місця, не занехаює ні одної нагоди. 

Вона піде аа нами навіть до храму Божого і там перекре

слить усі наші добрі наміри й мислі, знівечить васлуги 

наших добрих вчинків, відверне нас від Господа й від

верне нашу добру волю. 

Для нас, християн, фарнееєва дорога - це не наша 

дорога. Лише поведінка митаря в гідною наслідування, 

і цією дорогою нам треба йти крізь все наше життя. 

Усуньмо зо свого серця холодне себелюбетво І Якщо ми; 

дійсно Божі -то не для себе, а для Бога і Дітей Божих 

маємо жити і трудитись. І лише тоді наші молитви, наші 

терпіння, наші жертви й наші добрі вчинки Бог прийме 

і винагородить вічним життям і нескінченним щастям. 

Тому молімел часто: <<Боже милостив, будь мені гріш

ному >)І Амінь. 

3 недільного << Апостола >): 

<< Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісу
сі, будуть переслідувані. А лихі .л,юди і дурисвіти бу

дуть чим далі, тиАс до гіршого посуватися, зводячи інших, 
і самі зведені>). (До Тимотея, гл. 3,10-15) 



РОЗКАЯННЯ ЛЮДИНИ І БОЖЕ МИЛОСЕРДЯ 

(Неділя Блудного Сина - Лк. 15,11-32) 

<с Встану і піду до бать~tа .мого і с~tа:ж:у 

йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти 

тебе!>> (Ли. 15,18) 

Бог в любов. Він полюбив нас відвічною і певбагнен

ною любов'ю. Також і серце кожної людини ві своєї 

природи дуже чутливе на любов, бо nоно створене Богом 

для любови. Друга, не менш важлива Божа прикмета, 

яка приковув до себе людське серце - це нескінченне 

Боже милосердя. Не багато скористали б ми в Божої 

любови, коли б ця любов не була повна милосердя. 

Немає дня, в якому ми, Божі діти, більше чи менше 

не провинялися, не впадали, не зневажали нашого Творця 

і Бога. Тим то ми так дуже потребувмо милосерної лю

бови Бога під час туземиого життя. Господь дуже часто 

й говорить про своє милосердя. Вся ж історія спасіння:, 

це історія милосерної Божої любови. А щоб повчити 

нас, яке велике в Боже милосердя, Христос розпопів 

нам прегарну притчу про блудного сина. Вона найкраще 

настроює душу людини до правдивоі покути, вливаюttи 

надію на певмірне Боже милосердя. 

Ось Христос, щоб настроіти і заохотити нас до повд

нання в Богом, розказує про одного багатого господаря. 

Було в нього всього подостатиом: майна, худоби, грошей. 

Це все вбирав він для своіх двох синів. Вони і:Н, -як то 

ввичайно бував в дітей багатих батьків - в нудьги і 

пустоти шукали всяких змін і пригод життя. Одного 

дня молодший син сказав батькові: << Тату, дай мені ту 
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частину мавтну, що мені припадав. І батьно ровділив 

між ними свій м_автон. Кіль на днів потім, молодший, 

зібравши все, подався у нрай далекий і там ровтратив 

свій мавтон, живши розпусно. І от, ян він усе прогайну

вав, настав велиний голод у тім нраю, і він почав біду

вати>>. Тоді <<пішов він і найнявся в одного в мешкан

ців того нраю, і той послав його на свов поле пасти свині » 
(Лн. 15,11-15). 

Дорогі брати і сестри, у відношенні до нас той добрий 

батько -це сам Бог, а його діти, його сини -це ввесь 

рід людський, це ножний а нас поодиноко. У нашого 

небесного Отця багатства і снарби всесвіту, гарний не.

боавід, сяєво сонця, мерехтіння вірон. Він для нас, своіх 

дітей, створив пречудну вемлю а іі рістнею і тваринами 

·для нашого вжитку. Яним же багатством він обдарував 

тіло і духа людини! У людини- духова, божеська сила: 

розум і воля, яними вона може в одну мить переноситися 

до нескінченних висот й у нетрі всесвіту. Розумом вона 

може пізнати свого Творця і а ним зустрічатися. Добрий 

Батьно-Бог подбав про все, що лиш потрібне для на

шого розумного й вигідного життя. А яні незчисленні 

блага подав нам Отець небесний у надприродному по

рядну. Це повнотою а розумівмо лиш тоді, ноли цілко

вито звільнимося від матеріі й нашого тіла. Та ми ще 

й те знаємо, що вже при створенні Бог дав нам свою 

власну духову подобу, тобто вдунув у нас душу, дав ·ій 

безсмертя, яке лиш він посідав; обдарував П безміром 

своіх ласн та підніс до недосяжних висот Божого си

нівства. Таним чином ми - спадкоємці Божі, ми діти 

Божі, учасники вічноі щасливости, якою втішається наш 

Отець і Бог. Бог-Творець отому маленькому духові, 

яним в наша душа, дав своє Боже життя; бажав бо, щоб 

ми були а ним злучені. Що більше, цей добрий батьно 

у своій Божій щедрості й любові, прийшов у світ, щоб 

стати чоловіком. Він унрив себе у святих Тайнах та, 

через ласну хрищення, аамешнав у наших душах. Чи 



14 Неді.яьна б.л.аговість ... 

міг Всевишній Бог щось більше нам дати? Ні І Зовсім 

певно, що ні! Більшого добра та ціннішого скарбу ва 

той, щоб віддати себе самого, Бог не міг нам дати. 

Дорогі брати і сестри, як же ж людство і як ми, діти 

Божі, віддячувалися і віддwrувмося Отцеві й Богові 

ва всі добродійства і благодаті, якими він нас повсяк

час обдаровує? Чи кожний з нас до певної міри не відтво

рює в собі образа і подоби євангельського « блудного 
сина •? Бо й сьогодні багато людей беруть від Небесного 
Отця свою частку, тобто Божі дари: своє здоров'я, снаги 

душі й змисли тіла, та й ідуть в далеку країну, тобто 

краІву гріха, в багно розпусти, до безвір'я, до тюрем, 

а то й на шибени;цю. Ідуть вони в далеку країну, далеко 

від Бога, куди не доходить світло Божої ласки, а лиш 

бліде сяйво хвилевої приємности. 

Пішов невірний син та й прогайнував батьківське 

добро. Перший його скарб, який він стратив- це невин

ність душі, а в слід за цим - руїна тіла, голод, нужда, 

недоля. Таку руІну вчиняв нашій душі кожний тяжкий 

гріх. Бог, нескінченно добрий, дозволяв слабкій людині 

trи·· своІми дорогами, не примушує нікого nеребувати у 

своїм батьківськім домі, бо він дав кожній людині віль

ну волю; тож не хоче, щоб йому служити nід nримусом, 

але в любови. Так і грішник, що покидав Бога, йде в 

далеку краІну, в країну забуття Бога. В забутті Бога, 

така людина марнує ввесь свій маєток, тобто нерозумно 

витра1lає природні й надприродні дари, які одержала від 

Творця. Що більше, ці дари надуживав вона, щоб ними 

зневажати свого найліпшого Отця. Покинувши ж Бога, 

грішник паде в тяжку неволю диявола і став невільин

ком найнижчих своіх пожадливостей. 

У притчі Ісус далі ровкавув, що << тоді настав голод у 

тій нраіні ». T8.R само, дорогі брати і сестри, в країні 

гріха і безваноння завжди панує голод. Там Божа ди

тина став пастухом безрог. Чим більше догоджувмо ми 

своїм жадливостям, тим більше відчуваємо невдоволення, 
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тим більше мучить нас голод спокою серця. Ніяка еми

слова приємність . не може вробити людину повнотою 

щасливою. <<О як це лихо і гірко тобі покинути Господа 

Бога твого>>, кJЩКав пророк Єремія (6рем. 11,9). 
Що було б сталося в євангельським<< блудним сином •, 

якщо б він був далі валишився на чужині у голоді й · 
нужді, в товаристві безрог? Напевно був би пропав і 

то, може, навіки, так, як багато грішлинів сучасно! 

доби серед душевноінужди і товариства безрог- пожад

ливостей коротають дні свого життя. 

Але блудний син, як каже Святе Письмо, << опам'я
тався >>. Він сказав до себе: << Скільки то наймитів у 

мого батька мають подостатком хліба, а я тут в голоду 

конаю »І О, щаслива та хвилина, коли то впала в гріх 

людина опам'ятається і скаже: Боже мій, що сталоnя 

во мною? В мого батька, Небесного Отця, так цобре, 

Він створив мене для вічного щастя і добра, а як гли

боко я скотився в пропасть гріха І Що станеться во мною, 

коли так далі вестиму мов Грішне життя? Передо мною 

неминуча смерть, вічність та суд Божий. Я відчуваю в 

моєму серці страшну тугу ва спокоєм у твоєму батьків

ському, Божому домі. Мені так жалко і боляче, що я 

так легкодушно покинув тебе, мого найліпшого батька І 

Блудний син утратив все, однак лишилась йому ще 

віра у безмежну любов та милосердя СВQГО Отця. Тому 

він зриває кайдани гріха і каже: << Встану >>І << Встану 
й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився 

проти неба і проти тебе >>І - Так і ми, дорогі в Христі, 

мусимо відродити в собі живу віру в милосердя Боже. 

А це дасть нам силу для великого і преважливого рі

шення: встати і піти до Бога нашого, кинутись у його 

ноги, щоб визнати в жалем наші провини та просити в 

нього прощення. 

Блудний син, як постановив, так і зробив. Його вже 
ніщо не стримує: ані сором перед товаришами, ані жаль 

аа минулими розкошами; він негайно виконує свою поста-
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нову. -- І це необхідно вробити всім, хто сподіяв гріх, 

тобто кожний в нас. 

Євангельський Отець не в гнівом, але в тугою та лю

бов'ю думав про свого ваблуканого сина і чекав на його 

поворот. А коли побачив, що він уже вертається, вибіг. 

йому навустріч, обняв його ва шию та пригорнув до себе. 

Так і милосердний Бог <<не хоче смерти грішника», 

але б~жав його навернення. Бог випереджав нас своєю 

лас~ою, радо прощав нам jаші провини, дав нам свій 

поЦІлунок миру, наново ~ягав в одежу невинности, 

приготовляв духовний пир у св. Причастю. 

Дорогі брати і сестри, вастановімся добре: може й 

ми блукаємо далеко від батьківського дому. Може й 

нашу душу гриве сумління і непокоїться серце, будиться 

туга і жаль. Ось, перед нами вимовний приклад блуд~ 
ного сина. - Встаньмо і повернімось до Отця, внекажім 

йому в болем серця і в глибоким жалем наші провини І 

І Бог прийме нас до своєї любови, простить усі гріхи, 

приверне давив щастя і давній душевний спокій. Він 

цілій Церкві прикаже веселитись і радіти, бо ми були 

душевно мертві й ожили, пропали були і внайшлисяІ 

Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

« Хіба не анавте, що ваше тi.tto - храм Святого 

Духа, яІі:ий живе у вас? Його ви .маєте від Бога, тож уже 
не належите до себе са.мих. Ви бо Іі:уnлені висоІі:ою ціною>>. 

(1 до Коринтян, 6,12-20) 



ДЕНЬ ОСТАННЬОГО І СТРАШНОГО СУДУ 

(Неділя М'ясопусна - Мт. 25,31-46) 

«Прийдіть, б.ІЮ.гослогенні ОmЦІІ .мого •· 
(Мт. 25,3~) 

Дорогі брати і сестри І Одного разу розумний і досвід

чений архитект проходжувався уздовж скалистого побе

режжя моря. На краєчку скали, яка наче ависала над 

морем, ІШшалась розкішно-гарна будівля-палата. Архи

тект своїм досвідченим оком вауважив розколину в мурі. 

Звернувся він до власника тієї будівлі, кажуч-и: « Ува
жай, цій гарній палаті грозить велика небезпека. Вода 

надто підмулила, пошкодила фундаменти. Скала, на якій 

анаходиться палата, кожної хвилини може потонути у 

морській глибині>>. Власник лиш посміхнувся, зауважу

ючи, що скала стоіть уже певліченні тисячеліття, тож 

стоятиме далі, і пішов спокійно спати. Заснув він глибо

ким сном, в .якого вже й не пробудився; бож тіві самої 

ночі розбурхані морські хвилі поглинули частину відір

ваної скали рааом в палатою. 

Так і треба таному педбалому і легкодушному власни

кові І - скаже не один - тим більше, що про можливе 

нещастя розумний архитект його попередив. Дорогі брати 

і сестри І Чи іноді й ми тан не поступавмо? Нас також 

премудрий Архитект всесвіту попереджав в сьогоднішній 

святій Євангелії, що світ і все, що на ньому, розсиплеть

ся; що ріка часу і розбурхані хвилі життєвого моря під

муляють фундаменти нашого життя. А що ми на це? 

Чи бува не поступавмо подібно, як цей легкодушний 

власник прегарноі палати? Замість того, щоб покладати 

наші надії, спрямовувати наші бажання, складати наші 

2 - Недільна блаеовість ... 
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скарби там, на висотах, у невнищенній твердині вічности, 

- творивши діла милосердя, живши в постійній влуці в 

Богом, - ми радше складавмо іх у цьому минущому 

світі, начебто він мав тривати вічно. Одного· дня прихо

дить несподівано смерть і нищить, роввалює все. А прийд~ 

ще й день останнього і страшного суду І І що тоді ста

неться в нами? Це буде суд вагальний, бо Господь мав 

судити вселенну (Діян. 17 ,31). Суд страшний, бо прийде, 
як влодій у ночі (2 Петр . .f,10), і буде день гніву і об'яв
лення справедливого суду Божого (Рим. 2,5), й останній, 
бо доля кожного вивнаttиться на цілу вічність. Стануть 

люди на суд бев огляду на васлуги, достоїнства, почесті, 

овнаки влади, слави й багатства, але в одним лише ви
бором: віра, або невірство, святість життя або ганебність 

вад і бевваконства. Це буде суд бев милосердя для тоГо, 

хто не чинив діл милосердя І Прийде бо день, << коли всі, 
хто в гробах, голос (Христовий) вчують, і вийдуть ті, 

що чинили добро, на воскресіння життя. А ті, що зло 

чинили, воскреснуть на суд >> (Ів. 5,28). А той день же 
Господній прийде, .як злодій; і тоді небо в шумом перейде, 

первві ровпалені ровтоплятьс.я, і вемля в ділами, що на 

ній, ровпадеться >> - каже Апостол Петро (2 Петр. 3,10). 
І коли так усе це мав ровпастис.я, .якими ж слід нам бути 

святими в усім нашім житті та в побожності, очікуючи 

та вижидаю чи день Божого приходу І... << Нового ж неба 
і вемлі новоі, вгідно в обіцянкою самого Бога, очікув!'tю 

ми, в яких справедливість перебував >> - додає ще той 

же Апостол (2 Петр. 3,11-13). 
Остаточна перемога Христа-Судді ватріюмфув най

перше у воскресінні померлих. Пророк Езекиїл, опису

ючи своє видіння, каже: <<вивів мене Господь у дуеі і 

поклав мене серед долини. Долина ж була повна костей. 

І промовив Господь: <<Ось я введу у вас дух і ви знов 

оживете. R обкладу вас жилами і ви по ростете тілом; 

я вкрию вас шкірою, вкладу у вас дух, і ви знову ожи

вете і вровумієте, що л Господь>> (Евек. 37,5). Це видін-
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ня Пророка вдійсни:ться в час другого прпходу Христа. 

Він бо відчинить гроби: померлих і поклиqе всіх до но

вого життя. Всі мусть півнати і визнати, що Він -Го

сподь, Володар вселенної. В той час ніхто не опреться 

його могутньому слову. Всі мусять його послухати, йому 

підЧ'ПНитись і наново прийняти: тіло, яке по смерті поки

нули. Воно зотліло, розпалося в порох, його, може, роз

віяли вітри. Але сила Господня наново алучить ровси

пані часточни. 

Ця сила Христа-Судді ватріюмфув ще і в переміні 

всесвіту. Бо, ян наже Апостол, << аемля а ділами, що на 
ній, розпадеться ... >), а ми - <<нового ж неба і аемлі 

нової, агідно в обіцяяною (Христа), о1Іікувмо ... в яких 

справедливість перебував>) (2 Петр. 3,7-13). Бог підДав 
усі створіння людині, щоб вони були для неі дорогою 

до Нього. Але череа свій бунт, несправедливість і пожад

ливість, людина сиривила цей шлях, вжила його для 

своіх, противних Богові, цілей. Що більше, людина від

далилась від правдивого свого Творця і Бога, й відда

лась створінням, наче б вони були іі Богом, Ії останньою 

ціллю, її усім. Тому то вся при:рода, а а нею всі діла ми

стецтва і техніни, сплямлені брудом, нечестю і беааакон

н.ям людини - мусять· очиститися вогнем Божої спра
ведливости. << Небо і аемл.я минуться>) а причини беааа

ноння людей. В день суду створіння злучиться а своїм 

Творцем й участь брати:ме в його щастю. Всяне створін

ня: наповни:ться Богом й не підлягатиме вже більше зіп

суттю і переміні. Тоді саме Бог стане << всім для всіх »І 
День Божого суду - це день повної перемоги, день трі

юмфу Божої правди:, покори, любови і ласни. День Христо

ви:й- це день перемоги Його Цернви і віри святої, день 
тріюмфу святих Тайн, - терпіння для Христа і а Хри

стом, перемоги: його молитви і діяння у людських душах. 

В нінці, всемогучість і справедливість Божа аатріюм

фув в останньому аасуді, .який Ісус Христос проголо

сить над людством. В день останнього суду зберуться 
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перед ним народи всіх краін, усіх часів, від початку до 

кінця існування нашої планети. Там анайдемося і ми в 

усіма тими, в якими доводилося нам співжити. Невбаг

нение світло Бога освітить найтаємніші діла людей. І 

цей суддя відділить добрих від влих, <<.як пастух відлу

чув овець від коалів >). Тоді Христос скаже до тих, що 
праворуч нього: << Прийдіть благословенні Отця мого: 

вівьміть у спадщину царС1JО, що було приготоване вам 

від сотворепня світу >)І О, як потішаючими в ці слова 

для віруючих в Христа-Ісуса. Він не скаже вже більше 

до нас: Ідіть поміж вовків цього світу, чиніть покаяння, 

продайте все, що маєте і ровдайте вбогим, відречіться 

себе сами;х, терпіть гоніння, несіть хрест свій ... Ні, в 

день суду більше Ісус нам цього не прикаже. Він радше 

вакличе: - Прийдіть, посядьте і вживайте в мирі славу, 

багатства, щастя, яке приготовив вам Той, хто створив 

всесвіт, той хто в вашим Отцем, а ви його дітьми. -Які 

ж причини такого рішення ? Про них говорить нам сам 
Спаситель: << Бо я був голодний і ви дали мені істи; мав 
спрагу і ви мене напоїли; чужинцем був і ви мене прий

нял~; нагий і ви мене одягли; хворий і ви навідались 

до мене; у тюрмі був і ви прийшли до мене>). Ісус, хоч 

не виключав й інших ва слугуючих чеснот чи діл, однак 

йому на серці найбільше лежать діла любови ближніх, 

тому наводить іх як приклад, щоб цим підкреслити іх 

вагу і необхідність для осягнення вічного життя. Слова 

Господні: << що ви вчинили одному в моїх братів наймен
ших, ви мені вробили >)- вкавують нам шлях до вічного 

життя, у Царство Боже. Цей шлях такий простий і ясний. 

Але Той самий всевідучий і справедливий Суддя все

світу скаже до тих, що ліворуч: << Ідіть від мене геть, 

прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові і 

ангелам його >)І О, як страшний це васуд: бути відки

неним від джерела нашого щастя і Бога на віки І Геть 

від мене прокл.ftrі І Чому ж такий суворий васуд вихо

дить в уст ласкавого-милосердного Ісуса? А тому, бо 
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каже Ісус: << Я голодував і ви не дали мен1 ІСТИ, мав 

спрагу і ви мене не напоїли, був чужинцем і ви мене не 

прийняли, нагим і ви мене не одягнули, недужим і в 

тюрмі, і не навідались до мене >>І Прокляті виправдува

тися будуть: << Господи, коц ми бачили тебе голодним ... 
чужинцем ... недужим, або в тюрмі, і тобі не послужили •? 
І знову ж Христос відповідав: <<Істинно кажу вам, те 

чого ви не вробили одному а моїх братів найменших -
мені також ви того не вробили >>І Скільки то між нами 

тих братів <<найменших>>, тих які потребують нашоІ 

допомоги, потіхи, нашого доброго слова, тепла нашої 

любови і серця, а ми ім цього жаліємо, не даємо І Чи ж 

і нам не боятися цього суворого засуду Божого ? Бо лю
бов до наших ближніх - це любов до Христа-Бога. І 

настільки любимо Бога, наскільки любимо наших ближ

ніх чинною любов'ю й ділами милосердя, бо діла Мйло

сердя в умовою нашого спасіння. А немає у світі лю

дини, яка не мала б нагоди чинити добро. Тож чинім 

його завжди і всюди, і почувмо щасливий васуд Христа

-Ісуса в день страшного суду: << Прийдіть благословенні 
Отця мого, візьміть у спадщину Царство, що було при

готоване вам від сотворекия світу >>І Амінь. 

3 недільного << Апостола >> : 

<< Страва не аближує нас до Бога: холи не lмо, не 

втрачаємо нічого, ані холи і.мо, не набуваємо нічого. Але 

глядіть, щоб оця ваша свобода не стала причиною падін
ня для слабхих >> (1 до Коринтлв, 8,8-9,2) 



ЛЮБОВ ВОРОГІВ І ПІСТ 

(Неділя Сиропусна - :Мт. 6,14-21) 

• 
Дор<?гі брати і сестри І Сьогоднішня свята Євангелія, 

на передодні Великого посту, в так ввану Сиропусну 

неділю, подав нам три важливі повчання. 

1. Поперше: вона вчить нас, що ми діти великоі Бо
жоі родини, тому маємо бути з'єднані в собою вузлом 

родинноі любови. Дітьми Божими ставмо не лиш черев 

Божу ласку, яку даром одержувмо, але також черев осо

бисті наші добрі діла. А ніколи і нічим ми так не уподіб

нюємося до Бога, як саме тоді, коли радо прощаємо всім 

тим, що нас образили, зневажили чи скривдили. Тому 

то Христос так часто закликав нас до спільних молитов 

ва всіх людей. Коли Ісус навчав молитви, то каже нам 

казати до Бога << Отче наш >> - << хліб наш насущний дай 

на.м, днесь >>, а дальше: << прости на.м провини наші, як 

і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спо

кусу, а вивволи нас від лукавого». Христос наказує, 
щоб завжди молитися << у множині >>, щоб не валишилась 

у нас найменша ознака неприхильности, ненависти і 

упередження супроти наших ближніх. БіJrьше того: крім 

заохоти до ввавмноі любови і прощення, Ісус дав вираану 

санкцію цього преважливого ванону, бо каже: << Коли 

ви: прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш 

небесний простить вам. А коли ш1 не будете прощати 

людям, то й Отець ваш небесний не простить вам провин 

ваших >> (Мат. 6,15). 
Дорогі в Христі І На яку кару васлужимо собі, коли, 

не зважаючи: на всі ці слова ваохоти й накави Господні, 

не лиш не прощаємо своїм ворогам, але й молимо Господа, 
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щоб Він так само поводився в нами ? Бог, знаючи добре, 
що джерелом всякого добра в любов, бажав усунути 
від нас усе, що лиш може вранити, а чи й анищити П. 

Напевно нема на вемлі такого батька, ані матері, ані 

приятеля, ані когось, хто любив би нас більше, ніж Бог, 

який в любови покликав нас до життя і його в нас під

тримує. 

Ми звичайно нарікавмо на наші терпіння, болі й 

усякі інші життєві влидні. Але, коли пригадавмо собі, 

скільки то щоденно допускаємося всяних вневаг і про

ступків супроти нашого Творця і Бога, тоді цілком слушно 

дивуємося, що наші кари і терпіння не в куди більшj 

й багато тяжчі. Хто ж з нас цілком свобідний від пори

вів пустої слави, гордости? Хто ніколи не обмовляв, 

не очорнював свого ближнього ? Хто з нас повнотою віль
ний від нескромних пожадань? Хто не зворушується, не 

кипить гнівом, коли згадав про свого ваввятого ворога, 

неприятеля? А скільки провин у родинному співжитті, 

при праці, у полі тичному і суспільному житті ? 
Ось, Господь подав нам легкий, успішний і во всім 

безкоштовний васіб, щоб увільнитися від усіх цих провин 

і бевваконь. Чи якийсь тягар або втрату вавнавмо, коли 

прощаємо тим, хто нас обравив, зневажив, скривдив? 

Навпаки, багато тяжчим і виснажливішим в, коли пле

кавмо у свовму серці непростимну ненависть. Якщо при

гашувмо в нашій душі, у нашому серці першу іскру влости 

і ненависти, запевнявмо собі великий мир і супокій. 

Щоб це здійснити, не потрібно перепливати глибокі моря, 

ані відбувати довгі подорожі, не треба спинатися на 

шпилі гір, ані витрачати дочасні блага чи ранити наше 

тіло. Ні І Зовсім ні І Вистачить лише хотіти і прощати, 

а всі наші провини і прогріхи також будуть прощені 

нашим Творцем і Богом. Ось чому святий Павло Апостол 

так гаряче накликув: <<Я хочу, отже, щоб мужі моли

лись ... вводивши до неба чисті руки, бе~ гніву і супе

речки>) (І Тим. 2,8). 
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Тож, дорогі брати і сестри, дбайливо уникаймо неро

вуму, глупоти і оп'яніння ненависти, непримиримости 

супроти всіх тих, хто нас обравив, вневажив чи скрив

див. Навпаки, ва прикав~ Христа Спасителя, виявл.яймо 

таним людям любов, м~ість і милосердя, бо лише та• 
ким чином уподібнимось до нашого Отця, що на небі. 

А це все буде нам легко вробити, коли згадавмо наші 

власні тяжкі провини супроти Бога і наших ближніх. 

Ця гадка утихомирить нашого духа, стримав пориви 

11омсти. Тоді нас усі любитимуть вже тут, на землі, а 

над усе любитиме нас сам Бог, і то на віки. 

2. Подруге - сьогоднішня Євангелія навчав нас, 

що всRКе добре діло, між іншим аіст, лиш тоді мав васлу

гуючу вартість на вічне життя, коли воно виконане. в 

добрим наміренням й без пустої слави. Тому то Христос 

каже: « Коли ж ви постите, не будьте сумні, як лице
міри,• - тобто такі люди, які на вверху покавуються 

цілком іншими, ніж в внутрі 1JИ в дійсності. Бо <<вони 

виснажують свов обличчя, щоб було видно людям, мов

ляв, вони постять >>І Христос остерігав нас перед пустою 

слав9ю, яка, на11е скритий влодій, обкрадав нас в усіх 

васлУг перед Богом. Тому то з'ясовує нам 11ророк Ісая 
ідею справжнього посту, кажучи: << Не в осудах і свар

ках постіть, але усувайте всяке братання в неправдою >> 
(58,4-6). А Христос додав: <<Ти ж, коли постиш, намасти 
свою голову й умий своє обличчя>> (Мат. 6,17). Отже, 
намагаймося бути такими, як нас навчав свята Євангелія. 

Прикладім цей обрав до нашої душі: обмиймо іі від грі

хів і бевваконь, намастім нашу душу олійком Божої 

ласки, праведними думками, чистими бажаннями. Не 

насуплюймо нашогоо бличчя, як лицеміри, як актори, що 

в театрі представляють 1югось іншого, ніж у дійсності. Це 

правда, що в цьому житті багато людей ведуть << театральне 
життя » - мають щось інше в серці, а чим іншим прики

даються навверх перед людьми. Ми ж такими не будьмо І Не 

вдаваймо сумних, шукаючи при тім слави посників І Бо 



Н еді.яя Сироnусна 25 

всяке добре діло, що його розголошувмо, не мав вартости 

для будучого життя; воно ж бо кінчається на людських 

похвалах. Коли ж іх робимо для виконання БожоІ волі 

і його прослави, тоді Творець наш, що бачить тавмие, 

винагородить нас дуже щедро. 

З. Третє повчання, .яке подав нам Христос у нинішній 

Євангелії, ось яке: щоб ми по правді і властиво розціню

вали скарби цього світу, бо << де наш скарб, там буде 

і серце наше ». 
Христос Спаситель, після того, як нап 'ятнував пусту 

славу людини, силою логіки каже нам подолувати в собі 

надмірні пориви захланности, яка в на послугах мар

ної людської слави. Тут Ісус дав вже не ваохоту, але 

виразний наказ для всіх своіх послідовнинів: « Не вби
райте собі скарбів на землі »І Навпаки: << вбирайте собі 

скарби на небі »І Чому? Ось подумаймо лиш, чим в скарби 
цього світу, а 1{ИМ в скарби небесні, в огляду на іх при

роду! 

Золото, срібло, дорогоцінні камені, дорогі одежі, 

образи, хатня обстановка, палаци, поля і ліси, - це 

все порох і попіл. А слава, добре ім'я, приємності жит

тя, - це все наче вітер і дим, проминав. Навпаки, скарби 

небесні, це невмирущі діла чеснот, любови, самозречення, 

милосердя, терпеливости, послуху Божій і людській 

владі; це правдиві скарби, гідні людини скарби, щоб іх 
складати в небі. Які ж скарби ми цінимо більше? 

Чим в скарби світу цього і чим скарби небесні в огляду 

на іх набування? - О, як то тяжко адобути скарби цього 

світу І Скільки потрібно мати rеніяльних вдібнощів, скіль
ки старань, невтомних трудів, відповідних нагод. Власне 

цього всього нам дуже часто бракув. Навпаки, щоб на

бути скарби небесні, справа мається зовсім інакше: іх 

треба перш усього хотіти, вони бо завжди в до нашої 

ровпорядимости. Ласку Божу одержувмо черев молитву. 

Нагоду ж для вправи в усяких чеснотах маємо кожної 

хвилини нашого життя. - Чим в скарби цього світу в 
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уваги на іх тривалість збереження? Іржа іх в'їдав, 

черв точить, час старінням нищить, влодн крадуть, во

гонь палить, війни руйнують, потопи заливають. Нашу 

добру славу притемнюв якенебудь очорнення, інтриІ'а, 

ненависть. Наше вдоволення ванолочув невірність, врада,. 

зависть інших! А той, хто склав свій скарб у небі, таких 

ворогів не мав чого страхатися. В кінці, 't(Им в скарби 

цього світу в уваги на іх посідf'ня? Вони дуже часто 

ватроюють наше серце й осліплюють нашу душу. Бо де 

в скарб наш, там буде і серце наше. 

Якщо наш скарб в тувемний, тоді й наше серце вмате

ріялівоване, слабке, понижене, кормиться не рав низь

кими, вмисловими привмностлми. Навпаки, людина, що 

трудиться для прослави Бога і складав свій скарб у небі, 

мав серце шляхетне, щире, повне доброти і любовИ. 
Амінь! 

3 недільного « Апостола •: 

« Тепер б.л,ижче нас спасіння, ніж тоді, я~t .ми уві

рува.л.и. Ніч пром,ину.л,а, день наблиаився. Від~tиНЬN,О, от

же, вчин~tи тем,ряви і одягні.мось у аб рою світ.л,а • 
(До Римлян, гл. 13,11-14,4) 



ПРИЗВАННЯ ХРИСТОВЕ: <<ІДИ ЗА МНОЮ •І 

(1 Недідя Посту - Йо. 1,43-51) 

Дорогі в Христі І Нинішнє Євангеліє розповідав нам 

декілька важливих справ. Найперше ж: Про приввання 

Апостола Филипа: 2. Про ціну правдивоІ приятельської 
прислуги; З. Про похвалу в уст Христа-Бога для пра

ведного чоловіка, в якого не має облуди. 

Сама подія відбулася в околиці Йордану, де Ісус про
повідував і, згодом, наміряв іти в Галилею. Аж ось, по 

дорозі, зустрічає Він Филипа і каже до нього: «Йди 
за мною »І Це не припадок, а варядження Божого про

видіння. Тут Христос не запрошує будучого Аnостола, 

але прикаsув йому. Филип в послушний прикавові Спа

сителя, хоч ще не ровумів повного аначення того прив

вання: - <<Йди ва мною». У тому привванні від Христа 
був докав великої ласки і любови, а в Филипа - дух 

послуху і жертви. Слова: << ходи ва мною >> в устах Спа

сителя означають: << востанься при мені», і будеш свід

ком мого життя, моїх повчань і моїх великих діл та чудес. 

Що більше, будеш моїм апостолом, обдарованим вели

кими духовними властями, щоб продовжати на вемлі 

діло освячення та спасіння людей. Твоя рука буде ·бла

гословити; твої уста проповідуватимуть великі, Божі 

правди Євангелія; твій священицький уряд дасть тобі 

силу переносити гоніння, насмішки і наруги і, воднораз, 

дасть вмогу давати людям святі Христові тайни. О, як 

певбагненпо велике привнання Апостола Христового 

священика І Щасливий, хто почув у своєму серці той 

милий і дорогий приказ: « Йди ва мною »І і в покорі 
та простоті серця піде ва тим голосом. 

Подібно святе і цінне приввання - бути х р и с т и:· 

я н и н о м, бути живим членом Христової Церкви - На-
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роду Божого, стати вірним учнем Христа Ісуса. Благо

словенні батьки, які хрестять своіх дітей; благословенні 

ті, що - не вважаючи на всі труднощі й перешкоди, 

стараються дати ім християнське виховання: так, щоб 

могли вони йти аа Христом та відповісти його покли- · 
кові І Христос не бажав від нас багато слів, але чистого 

і доброго наміру нашого серця та ревtости в ділах. І 
тут спитаймо себе: Чи живемо і поступавмо так, як при

стоІть вианавцям Христовим? Чи може ми християни 

пише а імені? Власне сьогодні, - більш, як будь-коли 

іноді - Ісус потребув визнавців, які не тільки слухали 

б Його повчань і захоплювалися б ними, але перед усім 
хоч:е, щоб його наслідувати, щоб іти аа Ним по тій тер

нистій дорові життя, повній трудів і самоааперечення, 

яка певно привоДІІТь до Бога і до віЧ"Ного життя:. 

2. Далі каже Євангелія, що ледве Филип став Апосто
лоl\1, то вже шукав, щоб привднати для Христа нового 

уqня. Ось вустрів Филип Натанаїла і скааав до нього: 

«Ми анайшJШ того, про котрого Мойсей в ваконі писав 

і Пророки- Ісуса, Йосифового сина а Назарету >>. Власне 
отут виконув ФиJПІп правдиву ириятельську прислугу, 

дав докаа щирої братньої любови. Так воно часто бував, 

що в людині ароджувться упередження, протиставлення 

всьому тому, що Боже, що Христове. Бо темрява проти:

ставитьсл світлові, пожадливості - чесноті, аабріха

иість - правді, смерть - життю. Правдива любов не 
І 

основувться на солодких почуваннях і вишуканих сло-

вах, але на ділах. Правдивий приятель повинен дбати 

головно про душевне добро свого друга. Саме тут слід 
прикласти слова Святого Письма: «вірний приятель, то 

міцна аахорона; хто анайшов його, той анайшов скарб. 

Вірному другові немає ціни і немає ваги, щоб вартість 

його зважити. Приятель вірний, то лік життя і його 

анайдуть ті, що Господа страхаються » (Сир. 6,14-16). 
Навпаки, руїною нашого життя в лихі приятелі, які ави

'Іайно приводять нас до гріха, а то й до руїни. 
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Филип дав нам приклад, як треба нам поступати та

кож а невіруючими; ·бо саме тоді, - ян Натанаїл відпо

вів йому: << А що доброго може бути а Наварету • - Фипип 

мовив до нього: << Прийди і подивися »І Такий вже вак он 
Творця. Він хоче, щоб одні були внарлддям спасіння 

других: як учителі відносно своіх учнів, батьки супроти 

своіх дітей, приятелі щодо своіх приятелів і т.д. І якщо 

тут, на ае млі, ми пов' язані такими міцними вивлами 

залежности, оскільки більше будемо пов'явані ними у 

другому житті! І, навпаки, яка ж то ненависть напов

нить серця проклятих відносно всіх тих, хто став при

чиною іхнього прокляття. Саме ця думка повинна запа

лити нас ревністю про спасіння наше і наших ближніх, 

зважаючи на те, щоб ніколи не бути приt(Иною вгіршен

ня, а то й прокляття інших людей. 

Якщо й ми бажавмо привести когось до півнання Хри

ста, до півнання Бога, то насамперед по кажім йому правду, 

переконаймо його словами Филипа: << прийди і подиви

внея >>І Ясно викладені правди віри, це найкраща обо

рона правди. Крім цього, життя вгідно а васадами на

шої святої віри- це найпереконливіші докави іі правди

вости. Хто мав щиру волю і не в упереджений, той, пів

навши правду, побачить правильне і правдиве христилн

ське життя, хоча б ~ий це був бевбожник; він покине 

свої переконання і повірить у правду Божу, щоб жити нею. 

З. Наприкінці: - коли Филип провадив Натанаїла 

до Христа-Ісуса, тоді Спаситель ввернувся до своіх учнів 

і сказав: <<Ось справжній Ізраїльтянин, що нема в ньому 

лунавства ». Цінне свідоцтво а уст нашого Бога. Що ж 

такого в лукавство-облуда? Це, найперше, дволичність, 

в якої цілком щось іншого у серці, а щось іншого на 

устах. Облудна, лукава людина мав наче два серця: 

в одному заховує правду, а в другому плекав облуду, 

забріханість, неправду. 

Чи й про нас міг би васвідчити Христос Спаситель, 
що ми щирі, відверті, цілковито віддані Богові християни, 
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у яких немає лукавства ні облуди? Чи, може, в нас біль

ше удавання, дволичности, ніж правди? Одначе пам'я

таймо і про те, що Бог в всемогутній та всевідючий. Він 

внав кожне почуття нашого серця і читав ~айтавмніші 
вадуМІІ нашого ровуму. Не диво, отже, що на вапит Ната-· 

наїла « ввідкп внавш мене )) ? - Ісус відкрив перед Ната

наїлом деякі таємниці його серця і життя; тоді Натанаїл 

в острахом та подивом вакликав: << Учителю Ти Син Бо
жий, Ти Цар І вр аїлів >>І Натанаїл добачув і відчував 

щось великого у словах Христових, коли Ісус каже до 

нього: «Перш ніж Филип вакликав тебе, бачив л тебе, 

як був єси під смоковницею >>. Смоковниця в Євангелії 

мав особливше вначення. Рав говориться про смоковни

цю, яка не приносила нілкого овочу, крім листя, до .янQі 

Ісус промовив: << нехай повік не буде в тебе плоду >>І І 

негайно ж смоковницл всохла>> (Мат. 21,19). І тут можна 

припускати, що це -так, як овоч- обрав добрих діл; 

листя ж - це символ бевплідности. Натанаїл, отже, 

під смоковницею стояв наче у тіні смерти. Христос ба

qив те, про що й колись пророкував пророк Ісая: <<над 

тимиі що живуть у смертній тіні, світло васялло >> (Іс. 

9,1). І так, лк Натанаїл півнав і віднайшов Христа прав

диве світло життЯ ва посередництвом апостола Филипа 

так і ми анаходимо і півнавмо Христа-Бога у Його Церкві 
ва посередництвом нових Филипів - нових апостолів 

Христових, які живуть і діють равом в Ісусом по ниніш

ній день. Боже милосердя бачило нас раніш, ніж ми на

вернулися; ще коли ми анаходилнея у тіні смерти в грі сі. 

Невже ж Христос Спаситель і нас не шукав раніш, ніж 

ми його? Чи ж Добрий Пастир, валишивши інших, не 

пішов шукати вагубленоі овечки, полишаючи стадо, бе

ручи іІ поранену на свої втомлені рамена, щоб лиш при

нести іі до отар~? Хіба ж Він - у виді євангельської 

жінки, яка вагубила драхму, - не вапалюв ліхтарні та 

не шукав по всіх закутинах, доки не анайде іі? 

І ми також в, може, тими вагубленими овечками серед 
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проваль і скал цього світу; або як ота драхма- загублені 

серед привмпостей світового-амнслового життя. І саме 

Христос через своІх апостолів-священиків, нових Фили

пів, через добрих людей, а, може, і через це слово, яке 

ви слухаєте ось тепер на хвилях етер у, віднаходить вас 

і кличе до свові отари, Церкви святої, бути членами ве

ликої родини Народу Божого. Щоб дійти до правдивоІ 

і живої віри, треба вміти належно використати даний 

нам: Богом дар ласки. Хто при світлі Господньої ласки 

зрозумів Божу велич та його безмежну любов, той на

певно сподобиться ще більших Божих благодатей і витри

вання в вірі серед усіх гонінь. Про це виразно каже 

Христос до Натанаїла, а тим самим і до нас: « Ти ві

руєш І... Відтепер бачитимеш більше ніж те 1> І Тобто: 

очима віри ясніше бачитимеш Бога, його вічні правди, 

його красу, велич, його особливішу любов і дбайливість, 

що допровадить нас до повного і вічного щастя та жит

тя в Ньому. Тож будьмо тими Натанаїлами, тими іараіль

т.mІинами нового Завіту, будьмо вірним народом Божим, 

плідними членами Церкви Христової, в яких немав дво

личности, лукавства й облуди! 

3 недільного << Апостола >>: 

<< То.му і ,м,и, маючи нав"ом себе та"1} вми"1} х.мару 

свід"ів, від"инь.мо вся"ий тягар і гріх, що та" мг"о об,м,о
тув, і біжімо витривам до а,м,агання, що прианачене 

на,м,, вдивляючися пильно в Ісуса, аасновни"а й авершитєАЯ 

віри>> (До Євреїв, гл. 11,24-12,2; 26,32) 



• 
ПРОЩЕННЯ ГРІХІВ 

(2 Неділя Посту - Мк. 2,1~12) 

« Сину, еідnусмютьсІІ тобі твої гpi.zu • 
(Ми. 2,5) 

Ісус-Спаситель, йдучи до Капернауму, де часто Він 

проповідував і творив діла милосердя, зупинився раз в 

одному домі, де зібралось стільки народу, що не було 

місця навіть перед дверима. Ісус <<проповідував до них 

словом». Ревність цього народу була щедро нагороджена, 

бо ось через хвилину Христос дозволить ім бути свід

ками нового чуда, .яке скріпить і хню віру, надію і любов 

до Господа. 

Цей самий Христос-Бог і сьогодні йде до наших Rа

пернаумів, аупин.явться у Божих храмах і по наших 

домах. Хоч його Божі храми по багатьох містах і селах 

Украіни. нині, може, й розвалені, зачинені, або перемі

нені на магавини чи .якісь культурні приміщення, то 

Церква його, .як Народ Божий, в посеред нас; - <<бо 

чи не анавте, що тіла ваші в храмом Духа Святого, .який 

перебував у Вас>> - каже святи:й Павло апостол. Саме 

в тому домі Божому, у наших зболілих серцях і душах 
часто промовляв Ісус і довершує давних чудес. Лише 

треба нам у восередженні та спокої прислухатись до слів 

Христових. Він наш учитель, світло, правда і життя. 

Він всемогутній лікар на всі недуги душі і тіла нашого. 

Але свої ласки й дари дав Він тим, у кого в старання, 

щоб Іх у Нього отримати. Живемо серед темряви люд

ських пожадJDІвостей, повні немочей і уломностей, все 

ж таки вміймо вайти до дому, де перебував і навч:ав Хри-
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стос, і там можемо зачерпнути оздоровлення і сипу. 

Далі, каже нам Євангелія, що поміж віруючим наро

дом знаход:и;ли;сь також лукаві ваконовчитепі й фарисеІ, 

які при кожній нагоді лише крптинували й осуджувапи 

чи то вчення, а чи й діла Христові. Хоч вони власв:и;ми 

очима бачиJШ чуда Спасителя, хоч слухаJШ Його перекон
ливих повчань, однак не поробили в цього властивих 

висновків. Іхній постійнкй спротив Божих ділам і діІDІ
ню його ласки JІИШе збільшував Іхвв васліплення і нена

висть до Ісуса, .яка ставала що раз то більше запеклою, 

вчиняла закам'янілими їхні серця. Хоч Христос виав 

про це все, хоч проникав їхні думки і наміри, хоч нап'ят

новував перед народом їхні облудні вчинки, проте вони 

зоставалися нечутливими на це все. 

І власне таких ваконовчителів-фарисеІв, вчених і не

довчеНих людей, противників вчення і діл Христових
не бракув у наші дні. Вони постійно і на кожному кроці 

поборюють Христа і його Церкву. Хоч піввають його 

правду і вчення, хоч бачать його Божі, надлюдські ділау 

вселенній та в його Церкві, однак у своїм васліпленні 

не пізнають і не вивнають Христа-Бога. 

Перед довершенням ч-уда, ще на одну річ ввертав 

увагу нинішня Євангелія, тобто на правдиву любов дру

зів, які принесли нещасного паралітика до Христа. 

Іхня любов не обмежується до голословиого співчуття, 
а, навпаки, вона в чинною. Хворий, їхній друг, був опа

ралівованим: всі члени його тіла були безвладні; аж 

четверо людей потрібно було, щоб його привести до 

Ісуса. І хто виав, в .як далека вони його несли? Любов 
отих друвів в витривалою; вона все перемагав. Хоч товпа 

народу не допускав іх до Ісуса, во своїм хворим другом 

годі ім добитись до дверей гостинниці, то однак іх ві ра 
і любов не дозволяв Ім вали;шити хворого. Вони обмірко
вують спосіб, щоб таки дістатись до Спасителя. 3 хворим 
калікою вилазять на кришу дому,. там роблять отвір і 
спускають туди недужого, .якрав до стіп Спасителя. Ісус 

З - Недільна бдаговість ... 
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чув гамір, стуніт, очима душі бачив все, що діється. А 

люди, одні в насмішками, інші в цікавістю че4Ііли, який 

буде кінець тому всьому. Та геройська любов товаришів 

став нагородженою. На іх таки очах Ісус вчинив потрійне 

чудо. 

Перше чудо - це відпущення гріхів. Євангелія опо

відав, що Ісус, уарівши їхню віру, до розслабленого й 

каже: <<Сину відпускаються тобі гріхи тво і >>. 3 цих слів 
Христових пливе повчання і потішення. Повчання для 

нас, бо цим Христос хоче нас навчити, що переважно 

всі людські немочі й недуги беруть свій початок від гріха. 

Тому то всі тілесні педомагання й недуги треба прий

мати в дусі покути і перепросьби аа гріхи свої і людей. 

Крім того Ісус вчить також: щоб одержати адоров'я т.іла, 

потрібно наперед овдоровити душу; бо адоров'я тіла 

лиш тоді мав вартість для людини, коли адорова іі душа. 

Далі, цим чудом Ісус подав велику потіху для розслабле

ного, коли сказав до нього ці ніжні слова: << Сину, відпу
скаються тобі гріхи твої>>. Джерело твоєї недуги став 

виліченим. Без гріха ти будеш цілком здоровим. 

Але фарисеї, почувши, що Христос відпускав гріхи 

паралітикові, дуже згіршилися. Хоч вони вчені в ваноні 

Божому і мали внати, що після всіх предСІ,ааань проро

ків Месія-Христос - це сам Бог у людському тілі, а в 

слід ва цим - Він посідав повну власть на те, щоб від

пускати людські гріхи, сповнені проти Бога. Однак вони 

у своему душевному засліпленні називають Христа << бого
хульником.>>. Подібно поступають беавірки та вЧені раціо
налісти наших днів. Вони виступають проти Бога, запе

речують його існування, критикують культ релігії, бого

хулять, а при тому не завдають собі найменшого труду, 

щоб перевірити докази, які так ясно говорять про силу 

і всевладність всемогутнього Бога і Творця вселенної, 

автора природного закону, релігії, людини. 

Друге чудо, про яке оповідав нам сьогоднішня Єван

гелія, це півнання і виявлення Христом найтаємніших 
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людських думок. Фарисеі і законовчителі внутрі думали 

собі: - ось спіймаЛи ми Христа на богохульстві, а це 

за нашим законом карається смертю. Тепер матимемо 

причину засудити його, як обманця та вбити свого супро

тивника під сповидніс тю ревности про Божий закон. << Ісус 

же вмить збагнувши духом, що вони собі таке думають, 

до них і каже: Чого таке ось намислявте у ваших сер

цях >>? Те саме питання Ісус часто-часто ставить також і 
нам. Він бачить і проникав всі найтаємніші наші думки 

і наміри. І власне це буде підставою Божого суду над 

нами. Христос добре знав всі наші самолюбні, пусті, 

горді думки, наші амбіції, недоладні пориви серця; знав 

всі несправедливі підозріння супроти наших ближніх, 

передчасні й кривдячі осудження, нарікання, нетерпе

ливість у зношуванні Божих допустів. Тож у цих благо

словенних днях великого посту застановімся основніше 

над собою << що таке ось намиелявмо у наших серцях • 
-про себе, про наших ближніх, а й про наших ворогів. 

Вкінці приходить і третє чудо, тобто тілесне оздоров

лення паралітика, яке в наглядним потвердженням двох 

попередніх чудес Христових. Ісус, щоб засвідчити перед 

невірними, фарисеями і законовчителями своє божество 

-щоб знали, що Син чоловічий мав владу на землі гріхи 

відпускати, - мовить до розслабленого: Кажу тобі, 

встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому І І встав 

той і зараз же взявши ліжко, вийшов на очу всіх. Як же 

то здивувався ввесь народ, коли побачив, що ось цей 

безсилий паралітик на приказ Христовий піднімається 
з своєї постелі болів, бере ії на свої плечі та, повний ра

дости і вдяки, йде до свого дому, прославляючи дивні 

діла Божі і силу І 
Може й неодин з вас сьогодні в тим євангельським 

паралітиком, що анаходиться на постелі болів, придав

лений своїми злими, грішними схильностями і вадами: 

пцянства, розпусти, зависти, ненависти, одним словом -
скованим духовним паралічом. Хто ж може привернути 
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вам здоров'я? Хто спроможен визволити нас від нашо,w 

духоввого паралічу, як не Христос-Господь? Він дожи

дав на нас у Домі Божім, у Церкві святій, де ва посеред

ництвом священика, або досконалого жалю, хоче дати 

нам овдоровлення, прощення, повднання в Богом та повну 

свободу дітей Божих. Бог посилав нам добрих прияте

лів, які рівними способами і дорогами приводять нас 

до Спасителя. Нам лише треба повірити, що Син Чолові

чий-Христос мав силу відпускати гріхи й дати вдоров'я: 

душі, а черев неІ також тілові. Нам треба повірити, що 

ту силу передав Христос своІм Апостолам і їхнім послі

довникам. Бо він ванвив вправно: << Дана мені всяка влада 

на небі і на вемлі. Ідіть, отже, навчайте всі народи хри

СТ.RЧИ Іх ... » (Мат. 28,18). <<Кому відпустите гріхи, відпу
стяться Ім» (Ів. 20,23). << Кажу тобі встань, вівьми твов 
ліжко і йди до свого дому>>. Ось дорога наша, дорога 

кожного християнина, дорога ножної людини: Встаньмо 

в наших лихих вад і хиб та й ідім до дому нашого, до 

Церкви святоІ, до нашої правдивої батьнівщини - віч

ности. Нехай нас не тривожить те, що темні сили тьми 

рав .. у-рав загороджують вхід до сотень і тисячів Божих 

домів тут, на вемлі, щоб ми не мали вмоги бути учасни

ками Таїнства безкровної жертви Христа-Господа, кор

митись його ввхаристійним Хлібом. Храму і дому Бо

жого, яким в Церква, ніхто не спроможен вачинити. До

мом Божим в вся вселенна. І саме тепер лучіться в Церк

вою Христовою, беріть уважну участь у цій Бевнровній 

Жертві, яна лине до вас на хвилях етер у, в буджуйте 

щирий жаль ва всі ваші провини, приймайте духовне 

святе причастя, черпайте душевний корм в науки Христо

воІ 6вангеліІ, а Бог мира буде в вами по віки! Амінь. 



<<ХРЕСТУ ТВОЄМУ ПОКЛОНЯЄМОСЬ, ВЛАДИКО •І 

(3 Неділя Посту - Мр. 8,34 - 9,1) 

Дорогі брати і сестри І Стомлений довгою дорогою 
подорожній в радістю вупинлвться для відпочинку , десь 
у тіні, під деревом біля води. Ось такий відпо'tИнок про

понує вірним свята Церква в неділю хрестопоклонну -
подорожньому, що йде дорогою Великого Посту, виносячи 

на середину церкви << благосіннолиственне дерево • хре

ста, щоб усі віруючі, стомлені постом, відпочили під бла

годатною тінню цього дерева. Великий піст - це смут

ний спомин страждань Христових. Роздумуючи про Хри

стові страждання, пригадувмо собі той факт, що колись 

ва нас умирав на хресті Спаситель. А вмирав він иа хресті 

не тільки тому, щоб вказати нам певний шлях до щастя, 

але також, щоб повчити нас, .яке аначення повинні ми 

надавати нашим власним стражданням і терпінням. 

Вершком страждань Ісуса і, немов тією сочкою, що зосе
реджує всі його терпіння, - в х р е с т, який у на

шій поточній мові став синонімом страждання. Тому й 

не диво, що колись великий римський бесідник Ціцеро 

кликав: <<Хрест мав бути далекий не лиш від тіла рим

ського громадтmна, але й від його думок, від його очей 

і ушей, бо ровп'.ятт.я на ньому- це найстрашніша і най
ганебніша кара смерти »І Кару смерти на хресті спершу 

ва чали вастосовувати перси, імовірно тому, щоб посвя

чена богові - « Ормуадові • земля не була сплямлена 
тілом засудженого на смерть злочинця. Опісля хрест слу
жить ва шибеницю, зосібна аа Олександра Великого, а 

особливо у картаІ'інців; ввіден агодом переходить він 
до римлян. Тут засуджують на хресну смерть найбіль-
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• ших злочинців: арадників держави, революціонерів, свя-

тотатців. Смерть на хресті - це один о головних васобів, 

лким римляни втримують лад і карність у завойованих 

провінціях. Вже прокуратор Квінтілій Вара, в неспо

кійній Юдеї, накавав водночас ровіп'яти дві тисячі. єв

реїв. А в часі облоги Єрусалиму щоденно розпинали по 

п'ятсот невільників юдеїв, довкруги міста, так, що вкінці 

бракувало дерева на хрести й місця, щоб іх застромляти. 

- Римське карне право забороняло, щоб до своіх гро

мадян застосовувати кару розп'яття на хресті. А єврей

ське право ввагалі такої кари не знало, хоч ідолопоклон

ників і богохульників карало каменуванням, а таиож 

настромленням на палі, бо Мойсей писав: << проклятий 
Богом кожний, хто висить на дереві>> (хреста) (Втор. 

21 ,23). Хр~ста, як символу ганебної смерти бриди;лись 

не лиш погани, але навіть праведні ізраїльтяни вважали 

хрест знаменом ганьби і наруги, до того й прокляттям 

Божим. Тому й не диво, що люди гіршилися Месією

-Спасителем, розп'ятим на дереві ганьби, прибитим до 

хреста. Бо слово про хрест вражало тоді прикро всіх, 

навіть тих, що вичікували спасіння. Святий Павло апо

стол ясно здавав собі справу а цього. А щоб не було нія

ких сумнівів, він щиро попереджував тих, кого притя

гало вчення Христове, кажучи: <<Христос же послав 

мене не хрестити, а благовістити, і то не мудрістю слова, 

щоб хрест Христа не став бевуспішни:м >>. Він каже далі: 
<< Rо.ли юдеї вимагають внаків, а греки мудрос'!и туна

ють, ми проповідуємо Христа розп'ятого - для жидів 

згіршення, для поган глупоту, а для покликаних -
Божу мудрість і силу >>І (І Rop. 17 .23-25). << Бо слово про 
хрест - глупота тим, що погибають, а для нас, що спа

саємося, сила Божа>> (І Rop. 1,18). Ось так вивнача

ються границі і кордони між світами. Чому ж? - Бо 

наше відношення до хреста вміщує JІюдину на іі власти

вому місці та, одночасно, говорить правду про неї. І 

кожний в нас є таким, яким є наше відношення до хреста. 
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1 тому вірні, які ро~уміли наміри святого Павла, впали, 
що воно неможливо уникнути роап'ятого Христа. Ті 

вірні анали, що не вистаttить бачити в Ісусі мудреця, 

чоловіколюбця:, qудотворця, щоб колись в ним, воскре

слим, ділити славу. Коли ж вірні аабували про те, тоді 

святий Павло наклинав іа пророчою палкістю серця: 

<< Бо багато а вас так поступають, яи вороги хреста Хри

стового ... Ух кінцем - вагибіль, іх богом - уживання, 
а іх слава в неволі ампслів >> (Фил. 1,7). Бо хто не відре
t:Іеться себе й не віаьме свого хреста та не піде слідом 

за Ісусом, не може бути його учнем. 

Отже перші християни не обмежувались тільки до 

нульту хреста святого, як анаряддя Христових мук, 

але спог~тrядали на Ісусову жертву на хресті; вона бо, 

властиво, єднала світ з Богом. І саме тоді, коли люди 

зроауміли Христову смерть на хресті, як жертву, тоді 

почали дивитися беа страху і ненависти на гору Голготу, 

на терновий вінець, і, передовсім, на хрест, бо в тому 

всьому добачували безмежну любов втіленого Бога до 

нас і до всього людства. Ця Божа любов поставила на 

землі хресне дерево, воанесла на нього Сина божого Єди

нородного і освятила хрест цей :кров'ю і смертю Богочо

ловіка. В слід аа цим люди почали відплачуватись Ров

п'ятому Христові своєю взаємною любов'ю, а вгодом ця 

любов почала авертатися до всього того, що було внаряд

дям Христових мук, в першу ж чергу- до хреста. Хрест 

називали: чесним-цінним, святим, животворним. А пів

ніше перші християни, ва святим Павлом, почали хвали

тися: святим хрестом: <<Мене ж не доведи, Боже, чимсь 

хвалитися, як тіль:ки хрестом Господа нашого Ісуса 

Христа, яким для мене світ роап'ятий, а я - світові >> 

(Гал. 6,14). Згодом проповідни:ки проповідували в хрестом 
У руках, апостоли в хрестом ішли на підбій поганеького 

світу; святий Константин Вели:кий під цим знаменом 
здобув свободу християнам. 3 хрестом у руках станув 
колись на ки;ївських горах "Украіни, .я:к каже передання, 
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апостол Андрій, а згодом святий Володимир В~кий 
під знаменом хреста започаткував золоту добу християн

ської 'Українськоі Держави. Цей хрест святий прикра

шав десятки храмів золотоверхого Києва та тисячі собо

рів міст і сіл 'Украіни. А не бракувало й таких святих-
-юродивих, лкі чесний хрест покривали гарячими поці

лунками і аа святим Павлом клинали: << Що нас відлу

чить від любови Христа: чи голод, чи спрага, чи недуга, 

qи смерть )) ? Ось таку дивну історію пережив хрест у 
людській свідомості. 

Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми вже до хреста 

привикли, бо бачимо його на найвищих вершках гір, 

оглядаємо його, як він у проміннях сонця блистить на 

церковних вежах, на гробах і могилах, на престолах, 

на роздоріжжях, ба навіть носимо його на наших втом

лених грудях. Хрест стався одним із наших щоденних 

знаків: ним ми, .ян і наші предки, зачинаємо і кінча

вмо день, ним благословимо їжу, ним за1І'Инавмо і кін

чавмо працю. Хрест увійшов глибоко у нашу культуру, 

про нього ми співаємо багато пісень, йому поклонявмося, 

на його честь святнувмо саме тепер окремий правник, 

с~іваючи: << Хресту Твоєму покланявмо ся, Владико, і 
святов воскресепів Тво в славим >>І 

Але, на жаль, дорогі брати і сестри, після майже двад

цятьох століть, ще й сьогодні стрічавмос.я: в людьми, 

.яні від хреста не тільки відвертаються, але й ненавидять 

його, поборюють і, де лиш можуть, -нищать. 3 прихо
дом комуністів у вахідні землі 'Украіни молоді запалені 

безбожництвом << місіонери )) кидаються на всі роздо

ріжжя, щоб у темряві ночі нищити святі хрести, яні 

були наче дороговкавами на дорові праведного життя хри

стиян. І один в таких безбожних << місіонерів >> в одному 

місті вилазить на високу вежу храму Божого, звідки 

мав скинути аж п'ять хрестів, які прикрашували свя

тиню. Підрізав він один найбільший хрест, але разом ів 

ним, хоч був прив'язаний, стріголов полетів в високоІ 
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вежі храму святої Єлисавети, розбившись ці.лковито, 

втоnившися в калюжі власної крови; вневажений хрест 

його переміг. Решта ж хрестів вісталаси посьогодні нетор

Rнутими. І мимоволі, дорогі в Христі, насувається нам 

питання: Чому ті люди поборюють хрест ? Чи може тому, 
що хрест - це символ страждання? - Що це шибениця 

для невільнинів? Ні І зовсім ні І Бо люди епохи гавових 

Rомор, електричних крісел, крематорій і концентраків 

уже не аворушуються терпіниями одиниці. Все ж вив

нання хреста, як жертви, могло б іх привести до доко

рінної аміни світогляду, поведінки і цілого іхнього жит

тя. Бо віруюча людина анаходить у хресті ровв'лвку 

всіх життєвих питань. У підніжжі хреста християнин nо

чинав розуміти себе самого, мету свого життя, і анахо

дить докави для християнського стилю життя. Хрест 

- це символ страждання І Але це такот знак Божо І 

ласки, любови і благословення. Тому ми святий хрест 

почитаємо, перед ним б' вмо поклони і йому співаємо: 

<< Кресту Твовму покланявмся, Владико, і святов воскре

сепів Тво в славим »І Як промені сонця пробкваються 

крізь хмари, так нам, християнам, крізь негоди життя 

хрест проевічув радістю воскресіння! Амінь. 

3 недільного << Апостола <<: 

<< Мавш,и великого архиєрея, що пройшов небо, Ісуса, 
Божого Сина, три.май.мося твердо віровизнання ... При
ступім, от:же, а довір'ям до престолу благодаті, щоб 
отри.мати .милость і анайти благодать на своєчасну 

по.міч >> (До Євреїв, гл. 4, 14-5,6) 



• 
ДІЛА БОЖІ- ВИМАГАЮТЬ ВІРИ 

(4 Неділя Посту - Мк. 9,17-31) 

«О роде невірний!... Дo1tu 

ти.му? •> 

вас терпі

(Мк. 9,19) 

В євангельському повttанні четвертоі неділі Великого 

Посту розповідається про страждання біснуватого та 

про чудесне вцілення його Ісусом Христом. 

ЦІла сцена сьогоднішнього євангелія в надавичайною. 
Надавичайною в сама слабість, про яку ровкавув батько 

юнака: його син мав німого духа і де тільки його схо

пить, кидав об вемлю так, що пінитьс.л, скрегоче зубами, 

дерев'янів. Його недуга мав ще особливші овнаки опа
новання влим духом. Надзвичайним в також і те, що учні 

Христові пробували оздоровити нещасного хлопця, однак 

не вмогли. Надавичайним в іхнв намагання і їхній неуспіх. 

А найбільше надввиttайними в слова Христові. Бож це 

одиноке місце Євангелії де Христос виявив свою нетер

пеливість і обурення кажучи: <<О роде невірний! Доки 

я буду в вами? Доки вас терпітиму >>? В кінці надавичай
ним в сам спосіб, як Ісус оздоровляв хворого. Христос 

прикавув влому духові вийти і залишити хворого юнака, 

Він бо володар всього створеного, навіть найтемніших 

сил nекла. 

Вся ота надзвичайність подіі вамикається у словах 

Христових, які він ввернув до народу: << О роде невір
ний >>1, і до учнів своіх, які не могли прогнати влого 

духа << вадл.я слабкоj ... вірц >>: О, якщо б ви мали віру, 

як верно гірqиці І - Віра, отже, в вирішальним чинни

ком. Ось у народі немає правдивої віри, він бажав лиш 
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зовнішньої помочі. Заінтересування народу ввернене хі

бащо до речей фі вичних і до матерілльного добробуту. 

Народ славить і подивллє Христа, коли він чудесним спо

собом допомагав у справах іхнього вацікавлення, однак 

з чудес Христових цей народ не півнав того всього, що 

ті чуда собою по являють і до кавують, а саме: його Бо

жество, його Божу силу. Люди, ввичайно, ввернені до 

земських справ, тож не можливо привести іх до пов

ного півнання величі світа Божого. Бажають часто, щоб 

Бог служив ім, а не вони Богові. Тому то люди в тим<< ро

дом невірним>>, ввироднілим, невдячним, вбунтованим. 

Не вірять, не навертаються, не каються, хоч в свідомими 

дивних чудес Божих у природі, хоч вавнають страшних 

допустів кари Божої. О, коли б ми частіше в увагою гля

діли на предивні діла Божі у всесвіті, коли б ми добачу

вали іх архитекта і керманича, як дуже міцніла б і вбіль

шувалася б наша віра в Бога. Тим то напімнення Хри

стове, -яке він ввертав, може воно стосується й до нас 

сьогодні: <<О роде невірний! ... Доки вас терпітиму?»; 
це папімнения люблЯttого, вболілого Божого серця, ки

нене для нашого опам'ятання, для нашого каяття і на

вернення. Ані в учнів Христових не було достатньої 

ві ри. Вони хотіли по каватися, що спроможні робити такі 

чуда, як і Христос, і це не вдалося. Це була болюча 

проба для Апостолів, тому вони на самоті приходять до 

Ісуса і вапитують: << чому ми не могли ... вигнати» влого 
духа? І дівналис.я від Ісуса ось що: щоб чинити діла Божі, 
щоб мати силу протиставитись влому духові, для цього 

потрібно сильної віри, скріпленої молитвою, покутою і 
тісною влукою в Богом, .який сам діятиме в нас і черев 
нас дивні діла свої. Учні Христові ще далекі від такої 
віри, тому й вони належать до <<роду невірного »І А ми? 
чи тю<ож належимо до групи тих, які плекають само

любні ваінтересування, або до групи тих, які мають добру 

волю, але ще ,не вровуміли правдивої істоти й інтимної 
величі всього того, що охоплює не.ша віра. 
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• І до нас каже Ісус Спаситель: << Ноли маєш віру, 

коли можеш вірити, то все в можливе тому, хто вірує »І 

А що ж вначить вірити? Вірити вначить - увнати щось 

ва правду тому, що це підтверджує ві родостойний свідок. 

Вірити по-християнськи - це увнати ва правду те, що. 

Бог об'явив, а Церква навчав в його доручення. Напри

клад: учень не бачив Африки, але учитель говорить, 

тож учень вірить, бо вчитель в віродостойний свідок. 

Ісус Христос на тайній вечері скавав: << Прийміть і їжте, 

це в мов Тіло, це в моя Кров>>. Хоч Апостоли бачили 
тільки хліб і вино, то вони вірять, бо перед тим були 

свідками, як Христос накормив п'ятьма хлібами п'ять 

тисяч народу; бачили, лк Ісус ішов по морі, лк Ісус 

перемінив воду у вино, як Ісус воскресив молодця в Наїм, 

дочку Яїра, Лаваря і багато інших чуд, які Ісус робИв 
у Іх присутності. Тому вони бев вастереження вірили: 

так, це справді в Тіло і Кров Ісуса Христа. 

Віра християнська відноситься до таких речей, яких 

ми не можемо спостерегти, ані нашими вмислами, ані сприй

няти нашим ровумом. Наші вмисли можуть нас впрова

дити в оману, наш ровум може нас довести до помилки, 

але віра в Бога - ніколи. Наприклад: нам вдається, 

що сонце сходить і находить, а то, навпаки, наша вемля 

крутиться довкола сонця. А чи ми так добре ронумівмо 

складний процес росту вбіжжя, працю електричности, 

телебачеm~л, дороги атомів і т.д. Все це в також перед 

нами якоюсь мірою вакрите і не цілком вровуміле. Отже, 

наша християнська ві ра спирається на правдомовність 

нашого Творця і Бога, який не може помилятись, а чи 

нас у помилку ввести. Тим то віра наша - це найбіль

ший дар Божий. Щаслива та людина, щасmший народ, 

що мав віру в Бога і вгідно в цією вірою живе. І, нав

паки, нещаслива та людина, той народ, .який не вірить 

у Бога-Творця. Бо де немає Бога, там усього бракує. 

Хто не вірить, для того життя в бев ровв'явки. Хто 

не вірить не мав надовільної відповіді на найважJШвіші 
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питання: життя:, .які постійно виникають перед пюдивою. 

Яка ж ціль мого життя:? Звідніль я вийшов і куди пря

мую ? Що буде во мною після: мовІ смерти? - Ось иа од

ному вагробиику в Лондоні в напис: «В сумніві жив, 
в непевності вмираю, куди; йду - не внаю •І Чи може 

бути щось страшнішого для вмираючоІ людини, яка 

прагне нескінченного світла і життя:, яка бажав осRГВути 

свого Бога ? Ні на що не придасться: вам внання, кудою 
кружляють планети, що анаходиться десь там ва Місяці 

чи на Бенері І Ні до чого нам не придатні атомні реактори, 

які могJШ б понести нас ген високо-високо у беввістві 

простори вселенної, якщо не ввавмо, пощо і для: кого 

живемо, якщо не маємо внання правдивоівіри в Творця: і 

БогаІ Хто ж мав віру, той мав ціль життя:; хто П не мав 

- живе в хаосі: він не анав потіхи в терпіннях, аві спо

кою в годині смерти. Що станеться в тим народом, який 

стратив віру в Бога? Хто хоче внати, нехай погляне 

на історію хоч би французької революції. Ось що каже 

нам про це історик Бекер: В 1793 р. панівною була релі
гія ровуму. Спочатку мали виконати іі культ у паривь

кому театрі, але півніше перейшли до катедрального 

храму << Нотр Дам». На престолі, де колись анаходився 

в кивоті Христос Бог, посадили танцюристку, одягнену 

у священичі богослужебні риви; ваквітчані дівчата спі

вали гимн Ченієра на честь нової віри. Мощі святих спа

лено і довкола того вогню виводили ровиусні танці. 

Вулична товпа у богослужбових одежах ївдила на ослах 

по вулицях міста; бешкетуючи і впиваючись, виробляли 

вони просто диявольські речі. Який був кінець того всього ? 
Ніж rільотини ніч ·у ніч стинав голови. За несповна 
шість місяців нараховано було 15 тисяч людей, .яних 

утоплено, ровстріля:но чи вбито. Невже ж треба далі 

оповідати, що сталося в народом, що стратив віру в Бога? 

А нинішні тоталітаривми рівних типів і пород - не ти
сячі, а мільйони людей вадавлюють чи спалюють у кре
маторіях, ровстрілюют•, вивішують, ув'я:знюють. Бо 
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царство тьмц панує власне там, де немає віри в Бога. 

Нині вдійснювть~я чимало дослідів, і багато людей ка

жуть, що якраз наукові досліди доnровадцли іх до не

вірства. Завдяки науці могли вони втратити хібащо свою 

дИТШІячу віру. Бо між ананням і вірою заходить таке 

відношення, як між оком і мікроскопом чи телескопом. 

Хоч внаю багато, то маю лише двоє очей; коли окрім 

анапня маю віру, то тоді послуговуюся неначе телеско

пом. Віра, отже, так скріпляв зір нашої душі, .як те

лескоп чи мікроскоп, очі тіла. За допомогою доброго 

мікроскопу доглянемо в воді мільйони животин, яких 

оком годі доглянути. Добрий телескоп дозволяв побачити 

на небовводі багато невидимих для голого ока зірок. 

Людськцй розум на багато пцтань не може дати відпо

віді; якже роз'яснить іх телескоп чц мікроскоп святої 

вірц -тоді дасть певну відповідь. Так розум, як і віру 

дав Бог, тому й немає причини, щоб один одного поборю

вав, один одному перешноджав. Так можуть твердити 

лиm ці, хто не мав правдивої, глибокої віри, або належ

ноі освіти .. 
Qднак пам'ятаймо, що віра - це не тільки дар Бога, 

але також діяння людської волі. Передусім треба хотіти 

вірцти та розвивати нашу віру. Вона в нас в, лиш треба 

іі вправляти та постійно молитися про її помноження, 

так, як це робив батько хворого юнака. На початку він 

лиш просив Ісуса: <<якщо можеш, поможи нам>>. :Коли 

ж Ісус відповів йому: <<все можливе тому, хто вірує >>І -
батько вмить закликав крівь сльози: <<вірую, Господи, 

поможи моєму невірству >>І Чи в подібною ревністю і 

nокорою молцмось і ми щодня: <<вірую, Господи, що 

Ти мій Творець і Бог; вірую, що Ти всім кермуєш, вірую, 

що ва добро надгороджувш, а ва зло караєш. Вірую, 

що Ти в моїм nоЧ'атком і моїм кінцем І Вірую Господи, 

поможи мовму невірству »І Прожени в мові душі, в мого 

ума і серця духа німоти і духовної сліпоти, щоб я nроз

рів, повірив і побачив Тебе, мого Творця і Бога. Амінь. 



ЦІНА ТЕРПІННЯ 

(5 Неділя Посту - Мк. 10,32-45) 

«Оце йде.мо е 6русали.м, і Син ЧОАОеічий 

буде виданий ... і гасудять його на с.мерть t 

(Мр. 10,33) 

У Великому пості Церква приводить нас чимраз 

ближче до Голготи, де наш Божественний Спаситель при

ніс себе в жертву аа людський рід. І сьогоднішив єванге

ліє оповідав нам, як то гурток людей прлмув до Єруса

лиму, а попереду н.их іде Ісус. Та дивувались вони, йдучи 

аа Ним, страхалися. Аж тут Ісус уаявюи, знову дванад

цятьох, почав їм говорити, що мав статися а ним, кажучи: 

<<Оце йдемо в Єрусалим і Син Чоловічий буде виданий 

первосвященикам та книжникам, і аасудлть його на 

смерть, і видадуть його поганам; і насміхатимуться в 

нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й уб'ють, 

він же по трьох днях воскресне». Ісус іде дорогою, яка 

веде в Єрусалим, тобто дорогою хреста і терпінь, іде 

до міста, де мав прийняти муну і смерть аа найвищу 

ідею визволення і спасіння людства. 

В історіі людства були вчені, що також голосили 

гарні ідеі; були різні вмілці, що також спромогалися 

робити дивні речі, але не було ніного, хто зумів би своєю 

мукою і смертю спасти, відкупцти людсьний рід. Це 

міг довершити лиш якийсь Велетень. Власне Христос 

був таним велетнем, поли навчав, ноли робив чуда, коли 

оздоровляв хворих, воскрешав мертвих. Але найбіль

шим був Він тоді, коли терпів аа нас. Христові муки, 

яких він мав прийнятися, це наче поєдинок а батьком 

Jюжі, дияволом. Ісус перемагав власне тоді, ноли тер-
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пить та вмирав. Така вже дивна Божа тактика, що Бог 

вавжди перемагав сповидною поразкою і програною. 

Дорогі в Христі! Так і ціле наше життя це дорога 

васіяиа терпіння ми, хрестами, вклюtfіІо із смертю; це 

дорога, яка веде в небесний Єрусалим, але через туземну 

Голготу. Щоб однак ми набрали сили і йшли мужньо 

по цій дорові життя, оживімо в собі свідомість і думку, 

що перед нами йде Вождь, який дав властиву ціну тер

пінняМ і заохоту до несення наших власних хрестів. 

Ми внавмо, що наші терnіння: можуть бути не раз 

карою Божою для нас, як це сталось не так дуже давно 

на Атлянтійському океані, серед островів т.в. Малих Ан

тилів. Там лежить багатий і прегарний острів Мартиніка. 

На ньому виднів вульканічна гора Монт Пелів - Лиса 

Гора, якої вершок сягав 1350 метрів понад рівень моря~ 
У підніжжі ціві гори знаходиться портове місто Сант 

П'вр. Під кінець береаня 1902 року стало це місто видо
вищем страшних богохульств. Місцеві масони влашту

ваJDІ у Страсну П'ятницю, 28 березня того ж року, ве
ликий бенкет. Перед забавою влаштували вони велича

вий похід вулицями міста, під час якого несли безрогу, 

прибиту до хреста. У розваговій валі, на головному 

столі, серед напитків і м'ясних страв примістили карика

туру Христа, яку по бенкеті серед богохульних сміхів 

і вигуків, ванесли на вулькан-гору та вкинули іі до ви

гаслого кратеру. Вони не страхались Бога, бо <<Бога 

немав », -кричали. Не страшний ім був вигаслий вуль
каи, бо вже 50 років минуло від останнього вибуху. Та 
не минуло кілька тижнів. Прийшло свято Вознесіння 

Христового, що тоді припало на день восьмого травня. 

В саме полудне відоввався вулькан: гаряча лява ві швид

кістю 150 км. на годину, впродовж кількох хвилин ва
лила місто Сант П'вр, а його мешканці, коло ЗО тисяч 

осіб, майже всі вагипули жахливою смертю. Страшне і 

нечуване богохульство, якого свідками були мешканці 

Сант П'вр у Страсну п'ятницю, стало покаране всемогут-



5 Неді.л.я Посту 49 

ньою правицею Бога у свято Вознесіння, що в встанов

лене на пам'ятку тріюмфального повороту Христа-Пере

можця до неба. Чи це можна назвати тільки припад

ковим збігом обставин? Чи радше у цьому треба доба

чувати караючу руку Божу? 

Знавмо, що наші терпіння можуть бути танож допу

стом Божим, хоч спричинили нам його люди. Наші тер

піння можуть бути також голосом Божим для нас, бо 

через них Господь нас перестерігає. Вони можуть бути 

не раз виявом великого Божого милосердя до нас. Ми 

знаємо, що наші терпіння дуже часто в випробуванням 

і виявом нашоі правдивої віри. В кінці, терпіння наші 

й хрести в дорогою до небесного Єрусалиму, до щасливоі 

ві чи ости, тому попереду нас іде Христос. Вже сама думка, 

що Син Божий Ісус сам терпів більше ніж усі люди ра

зом, додає віруюqому серцю сили в терпіннях. Дово

диться нам важко жити. Та qи нашому Спасителеві було 

легко? Дошкулює нам недостаток. Та чи Христос був 

багатий? Люди втомллються тяжкою працею. Та чи Хри

стос не заливався гаряч11м потом при столярському стаику, 

а згодом, під час апостольської діяльности, хіба не прів 

Він під палючи:ми промениями південного сонця? Бо

лить людям невдячність інших. Та невже Христос Бог 

зазнав вдячности від тих, кому Він вчинив добродійство? 

Серця багатьох розриває туга за рідною землею. Та чи 

Христос не був на вигнанні у Єгипті? Нривавиться люд

ське серце на вид зради. Хіба ж Христа не врадив га

небно аnостол Юда ? 
Ось <<ідемо в Єрусалим, і Син Чоловічий буде вида

ний ... і засудять його на смерть ... і насміхатимуться в 

нього, бичуватимуть його і вб'ють>>. Чи ж не міг Хри

стос спасти нас одною краплею крови? Хіба ж не міг 

зробити цього одною молитвою перепросьби? Безсум

ніву, що так І Бо оскільки океан перевища в краплину, 
остільки заслуги Христа-Спасителя перевищають нашу 

провину. Христос витерпів це все лише для того, щоб 

4 - Недільна бл.аговість ... 
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ми nівнали його нескінченну любов, якої <<око не ба

чило й вухо не чу ло, що на думку людині не спало >> ( 1 
Кор. 2,9). 

Всякий біль і терпіння людські, не виключаючи смер

ти, затоплені в його болях і в з'єднанні а його терпін~ 

нями, мають посвятІІтися й освятитися. В терпіннях 

Христових слід нам півнати й вроауміти таємницю, якої 

не розуміє земська людина, а саме, що пониження і алидні 

й усяке. терпіння, стається відтепер шляхетною річчю в 

очах Божих: nечаттю і анаком його особливішої любови 

до нас, заnорукою, що Бог хоче нас цілковито вподіб

нити до свого улюбленого Сина. <<Ви плакатимете й ри

датимете, світ же радітиме. Журитиметесь, але журба 

ваша у радощі обернеться>> (Ів. 16,20). Терпіння є бра
мою, через яку входимо до життя вічного. Добровільне 

зношення терпінь є докааом нашої відданости Богові 

та його святій волі. Христос вибрав біль замість радо

сти, не звертаючи уваги на ганьбу (Єв. 12,2). Він вка
зав, що найсправедлившим і найповпішим щастям люди

ни тут, на землі, є - спільно а Христом терпіти, задля 

нього бути зневаженим, пониженим, розіп'ятим, бо в 

хресті ввесь вміст чесноти, завершення святости. 

Але пам'ятаймо: саме тоді, коли вороги думали, що 

знищили Христа, привалюючи його могилу каменем, 

Він устає до нового життя. Власне там, де гордість і 

несправедливість тріюмфуюче піднімає голову, вона вне

аабарі стає покореною і переможеною. Так і. тим, .які 

люблять Бога, все помагає до добра. Люди не раз одні 

одним готовлять терпіння, хрести. За ними однак, стоіть 

Бог і довершує своє святе діло. Поза особистими ваду

мами людей, які прагнуть зла, Бог скриває часто свої 

повні любови замі ри. 

В кінці, передскавання терпінь Христових кінча

ється могутнім акордом радости, що Він <<третього дня 

воскресне >>. Веа сумніву, це передскавання таінственне, 

нове, незбагненне. Ніхто ві смертних щось подібного не 
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передекававІ Тільки Христос, Син Божий, мав відвагу 

й силу щось такого твердити й обіцяти, бо лиш Він був 

спроможний це вдійснити. Цим Христос власне доказує 

своє Божество і вінчав славою всі свої терnіння. І чим 

більше вони були понижуючі й жорстокі, тим більше 

заленіла його велич і сила. 

Тож і ми, дорогі брати і сестри, переносімо мужньо 

й великодушно всі допусти і терпіння життя, бо й для 

нас запевнене воскресіння. І\ оли ж страждавмо разом 

з Христом, разом із Ним будемо прославлені. І ціле 

наше життя можна б поділити начебто на три дні: пер

ший - це той, який проводимо тут, на вемлі, та який 

кінчається смертю. Другий - це той, коли то наше тіло 

спочиватиме у гробі. І третій - це день нашого воскре

сіння. Перший, як час проби, коли то Господь допускав, 

щоб ми терпіли, в найкоротший, він триватиме лише 

момент. Другий також матиме скорий кінець. Але остан

ній, сповнений слави, повний щастя у Царстві Христо

вому, триватиме бев кінця. Тому в християнською терпе

ливістю і мужністю дожидаймо того третього дня, бо 

терпіння цього віку годі прирівняти до щастя, пригото

ваного нам у другому житті. 

Пам'ятаймо, що коли ми з Христом умираємо длл 

стихій світу, вмертвляючи всі наші землі члени: розпусту, 

нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість ... , 
гнів, лютість, злобу, і коли в нас все в усьому Христос, 

тоді ми з Христом і воскреснемо, як вибрані Божі, святі 

і любі, - вапевнюв нас апостол Павло. Ми не сміємо 

розгубитись серед пустоти і приман цього світу, ані 

втратити спокою в час противностей. Бо Боже миJюсердя: 

наповняв ввесь світ, а перемога Христова в завжди а 

нами. Христос каже й до нас сьогодні: << У світі стражда
тимете. Але<< бадьорітьелІ Я бо переміг світ >>І (Ів. іб,ЗЗ). 
Амінь. 



ТРІЮМФ ХРИСТОВОІ ЛЮБОВИ 

(Квітна Неділя - Йо. 12,1-8) 

«Осанна/ Благословен той, хто йде в 

і.м'я Господнє, іараільсь~tий цар/ )) 
(Ів. 12,13) 

Ось такими торжественними словами ізраїльський 

народ вустрів Христа-Месію кілька днів перед праани

ком Пасхи, коли то Ісус на молоденькому осляті, в супро

воді численних паломників, в 'їжджав у Єрусалим. Христос

-Спаситель світу, протягом усього свого туземиого життя 

скривав своє Божество. Лиш час-від-часу видною ста

вала його слава, коли Він творив рівні чуда, щоб васвід

чити правдивість своєї науки про Царство Боже, і виявити 

сво~ надлюдську силу. 

Аж ось, кілька днів перед своєю смертю, Ісус бажав 
об'явити себе вповні таким, яким він в дійсносності в, 

тобто Месією і Богом, якому дана всяка влада на небі 

й на аемлі. Так аа Божим велінням збіглись обставини, 

що напередодні тріюмфального в'їаду Христа в Єруса

л:и;м, Він довершує великого чуда воскресіннц Лаааря. 

Після цього багато людей увірували в Ісуса, як у Месію. 

Але старшина іараїльського пароду, первосвященнини, 

ваконовчителі аі зависти рішили вбити Христа. Про темні 

аатіі старшини народу анав Ісус та його апостоли. Та, 

не вважаючи на це, в пропам'ятну квітну неділю Ісус 

рішається в'їхати торжественно, як Месія і Цар Ізраїля 

до столиці свого народу - Єрусалиму. 

Що ж в причиною такого рішення? Чи Христос жад

ний пустої слави у людей? Чи йдеться йому про те, щоб 

ваблистіти перед ними? Зібрати оплески; і вигуки: << Осан-
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на! Осанна >>І Слава Цареві ІвраїляІ - О, ні! вовсім ніІ 

Не про те йдеться Христові. Він - чоловік, але рівно

часно й Бог, ві'СffіИЙ, могутній Володар. В цьому Ісус 

сам впевняв нас, коли каже: <<Все передане мені моїм 

Отцем>> (Мт. 11,27). В його руках вемля, краї, ріки, 

моря, повітря, ворі, сонце, незміренний всесвіт. Христос

-Володар мав вступ і вгляд, і контролю усіх ділянок -
людського життя і діяльности. Про велич:, красу Христа

-Володаря і тривалість його царства ще перед його за

чаттям говорить нам Божий посланець, Архангел Гав

риїл: << Він буде Великий і Сином Всевишнього навветься. 
І Господь Бог дасть йому престо~'І Давида, його батька 

і він царюватиме над домом Якова повіки й царюванню 

його не буде кінця >> ( Лк. 1 ,32). 
Нам, Дорогі в Христі, годі вбагнути бажання просла

ви в торжественному в'їзді Христа в Єрусалим, якщо 

не приймемо до уваги його безконеttної любови до люд

ського роду і до кожного в нас. Це любов Х рис то ва веде 

його в Єрусалим. Любов велить, щоб хоч тепер прий

няли іі в вахопленням, прославою і процесійним тріюм

фом, хоча свідома того, що після п'ятьох днів доведеться 

ій відбути другий процесійний похід, цілком відмінний 

від першого, похід дорогою вувькою, кам'янистою, повню 

пониження і ганьби, яка дасть Ісусові славу, а нам при

несе спасіння. 

О, як дуже відмінною є похід і дорога, якою веде 

Ісуса його бездонна любов, від тів і дороги й того походу, 

яким вестимуть Ісуса люди, повні вависти і влоби І Тут 

Христос в'їжджає на осляті - там йтиме пішки, споти

каючись, упадаючи. Тут сидить він на одежі своіх учнів 

- там придавить його тяжке дерево Хреста. Тут віта

ють його пальмовими галуаками й вітт.ям в дерев - там 

частуватимуть його дрючками і списами. Тут несуться 

оклики народу й дітей: << Осанна І Осанна І >> - там залу

нав жорстоке: << Геть в ним І Розпни його >>І Тут Ісус 

плаче над Єрусалимом - там плакатимуть над Ісусом 
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жінки Єрусалимські. Тут захоплені маси стелять свою 

одежу на шляху, куди переїжджає Христос, - там стяг

нуть в Ісуса його останню сорочку. Сьогодні народ впкри

кає: << Благословен, хто приходить в ім' я Господнє І >> 
- там гукатимуть: << Якби не був в нього злочинець, 

не передали б ми його тобі І>> (Ів. 18,30). Сьогодні нави
вають Христа Сином Давида, завтра вважатимуть його 

ва гіршого від розбійника Варавви. Є лиш одна рівниця: 

при тріюмфальному в'їзді Христа не видно піде його до

рогої Матері-Марії, зате на хресному шляху і на Голготі, 

Марія буде білл Ісуса, доки меч болю не прошиє її ма

тірнього серця. 

Все це характеризує тріюмфальний в'їзд Ісуса в Єру

салим. Тріюмф гарний, торжественний, спонтанний, чи

стий, одначе переплетений і назовні, і внутрі, великим 

болем. Найперше ж те, що цей тріюмф тривав дуже ко

ротко, бо вже ввеtJері того самого дня не існував він 

більше. Наступні дні, аж до Велиної п'ятниці - це наче 

безпосереднє приготування до смерти. Приготовллвся 

до неі Христос, щоб прийняти її ва нас; приготовляли 

іі й вороги Христові; Юда ж, один в апостолів обмір

ковував зраду. Народ, що сьогодні кличе <<Осанна!>>, 

у п'ятницю н:ричатиме: <<Розпни, розпни його >>І Апостоли, 

які під ttac тріюмфального в'івду горнулись біля Ісуса, 

як найближчі друві нового Царя Іараільського, в Гетси

манському саді, в ніч ув'язнення Ісуса, всі повтікають 

як сполохані пташата. Не вважаюЧ'и на це все, Ісус хоче 

ввійти тріюмфально в Єрусалим, щоб увяти в посідання 

і світ, і людські душі, щоб дати видимий початок васну

вання Царства Божого на землі. 

Дорогі брати і сестри, як колись в Єрусалимі, так і 

сьогодні все людство відчуває потребу повної орієнта

ції на Спасителя. Бо вся складна структура нинішнього 

людства потребує близького співжиття, надівсе ж -
любови. Людство, як колись так і сьогодні, пробувало 

всіляких доріг, вживало рівних засобів, застосовувало 
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різні-преріані системи, але завжди зазнавало розчару

вання і зневіру. І як колись, в оцю пропам'ятну неділю, 

народ Єрусалцму, так і сьогодні все більше й більше 

людство набирає переконання, що щастя, оце туземне, 

соцілльний лад, міжнародний мир, любов між одиницями 

і народами може зродитися і розвиватися лише з Христом 

і походити від Христа, найвищого Володаря всесвіту. 

Однак мусимо пам'ятати, що як тріюмф Христа в Єруса

лимі, - так виглядають усі тріюмфи на землі, чи це 

будуть тріюмфи народів, чи Церкви Христової, чи трі

юмфи поодиноких людських душ. Ніякий тріюмф, тор

жество і перемога тут, на землі, не в повні й досконалі. 

Це досягнемо лиш у вічності. Тільки за допомогою щи

рої любови до Бога і до людей та через терпіння:, які 

приймемо і перенесемо заради Христа, ми здобудемо 

воскресіння і правдиве життя: у віtQІості. 

Біля Христа-Ісуса юрмилося багато народу, але мало 

було правдивих учнів, послідовників Христових. Чому 

так скоро після окликів << Осанна І >> несеться << Розіпни 
його І >> в нашому щоденному житті ? Бо мало в таких, 

які йдуть за Христом з внутрішнього переконання, які 

живуть його наукою, його засадами, самопоконанням, 

саможертвою. <<Коли ви: перебуваєте в моїм слові, -
повчає Ісус, - ви дійсно будете моїми уtQІ.ями, і співна

єте правду, і правда визволить вас>> (Ів. 8,31). І дальше: 

<<Тим Отець мій прославиться, коли ви плід щедро при

носите - тож і уqнями моїми станете ... Перебувайте у 
моїй любові І А в любові моїй перебуватимете, коли запо

віді мої будете зберігати >> (Ів. 15,8). 
Дорогі брати і сестри, і нам не слід стоя:ти осторонь, 

а треба рішатися і вибирати; або зі світом любити його 

CJraвy, або з Христом любити смиренність, пониження 

і упокорення; або зі світом любІtти його багатства й роз
ноші, або з Ісусом любити скромність, недостаток, злидні 

щоденного життя; або зі світом любити вдоволення, виго

ди, або з Ісусом любити терпіння і хрести. Від цього 
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не втечемо, бо коли одне полюбимо, друге зненавидимо 

-двом панам не можна одночасно служити. Правдивими 

послідовниками тріюмфу Христа є лиш ті, які разом а 

Ісусом, слухаючи його слів, уважають цей світ аа Пере

хідний табір, а всі блага цього світу вживають остільки,. 

оскільки вони потрібні нам для адобуття вitffioгo життя 

в Бозі. Тріюмфи ж, які трапляться нам на нашому жит

тєвому шляху, триватимуть коротко. Радше будьмо гото

вими. на зустріч подій << страсиого тижня>> наших сірих 

буднів. Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

<<Радуйтеся аавжди у Господі; анову ка:нсу: Радуй

теся/ Хай ваша доброаичливість буде всі.м людя.м відома. 

Господь блиаь"оІ Ні про що не журіться, але в усьому 
появ.л,яйте Богові вашt прохання .молитвою і благанням 

в подяІWю » (До Филип'ян, гл. 4,4-9) 



ОСНОВА ВІРИ І ХРИСТИЯНСЬКОІРАДОСТИ 

(Вос"ресіння Господа Нашого Ісуса Христа - Йо. 1,1-7) 

<< Вос~tресенів Твов, Христе Спасе, Ангели 

поют на н.ебеси, і нас на ае.м.ли сподоби чисти.м 

серце.м Тебе піти і славити )). - << .V цей день, 
що його вчинив Господь, воарадій.мо і воавесе

лі.мс~& в ні.м! )) (Ст. Воск. Утр.) 

Знаменом Великодня є радість. Воскресіння Христове 

містить у собі силу, яка відкриває перед людиною оста

точну мету іі життя, дозволяє ясно пізнати глузд нашого 

існування, що більше: надає всій історіі людства той 

спільний та суцільний зміст, на основі якого розбудову

ємо все наше духове й моральне життя. 

Як же інакиіе було ще передучора, у Велику П'ят

ницю, коли провалилися всі надії, заломилися людські 

серця і, здавалося, уже все втрачене. Над Христом-Бого

чоловіком відбувся жахливий процес з застосуванням 

тортур, .які тільки людська злоба і ненависть була здібна 

продумати. І здавалося, що людина вбила Бога, що його 

знівечила і стерла а лиця землі. 

Здійснилися пророцтва Старого Завіту: Вогочоловік 

випив до дна гірку чашу невдачі, яку приготувала йому 

людина, коли до Розп'ятого між небом і землею та кона

ючого серед страшних мук вона здолу кидала блюзнір

ські слова наруги: << Якщо ти Син Божий, зійди з хреста! 
... спаси себе самого І >> (Мт. 27 ,40). << Інших спасав- себе 

спасти не може І >> (Мт. 27 ,42). 
Це була найбільша невдача, яку лише можна уявити;. 

Висловив іі Ісус людськими словами: <<Боже мій, Боже 
мій, чому ти мене покинув>>? Тоді прийшов куп.~1ений 
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ціною найбільшої жертви, рівний ій тріюмф передсказа

ний Божими словами: << Не бійся: я перший і останній 

і живий. Ставел мертвий і от - я живий на віки; і маю 

ключі смерти й аду>> (Об'явл. 1,17-18). 
Після того, як на Голготі вагомон ів могутній гомін 

останнього слова Спасителя: <<Отче, у твої руки від

даю духа мого І >> (Лк. 23,46), Ісус склопив голову і помер. 
Христа пон.лали до кам'яного гробу на невеличкому па

горбі, званому Голгота. Він, мов той череп, сторчав угору. 

Але, як це й Христос був передсказав, після: трьох днів 

розступились чудесним способом стіни гробу, розбіглася 

перелякана сторожа, а на відваленому гробовому камені 

з'явився Він - Початок і кінець людства, Він - Спа

ситель світу, переможець сатани і смерти, Він - сама 

святість, щоб відтепер бути справжньою <<дорогою, прав

дою і життям >> для всіх людей, по всі часи аж до кінця 
світу. 

Отого тихого великоднього ранку з гори Голготи по

нісся: голос Ангела: <<Христос Воскрес І >>, благовіствуючи 
ми;роносицлм велику істину про воскресіння Христа. 

<< Христос Воскрес І >> - переказали жінки Апостолам, 

які тоді сумували і ридали. Словами<< Христос Воскрес І >> 
вітали пізніше один одного Апостоли. Це радісне слово 

<< Христос Воскрес І >>, завдяки апостольській праці, поне
слось по цілому світі. І нині цю радісну правду, цей велич

ний привіт <<Христос Воскрес І >> звертав Мати-Церква 

до всіх пригноблених, страждальників і терп'ячих своіх 

дітей. 

Радісним в це вітання, бо воскресіння Христове - це 

тріюмф і основа нашої віри, бо <<як Христос не воскрес, 

то марна проповідь наша, марна й віра ваша>> (1 Кор. 

15,14). <<Але ж Христос таки справді воскрес із мертвих, 
первісток померлих>> (1 Кор. 15,20) впевн.я:в апостол Павло. 
Воскресіння Христове - це основа нашої надії, бо коли 

ми надіємося на Христа лише в цьому житті - то ми 

найнещасніші з усіх людей (1 Кор. 15,19). 
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Воскресіння Христове - це торжество християнської 

любови і всього, що н·айдорожче і найсвятіше для нас. 

<< Христос Воскрес! >> - які ж це сильні, діючі, поба

жані слова І Як багато вони nромовляють до розуму і 

серця кожного християнина І Яку несхи:тну nравду вони 

передають нам, звіщаючи: перемогу Христа над смертю; 

Він бо сказав про себе: << Я в воскресіння і життя >>. Слова 
оці говорять нам про зруйнування пекла, про вічне життя 

і щасливість в Бові. 

Від тепер кожний віруючий знає, що .як Христос вос

крес -отже, він в Бог, бо єдиний Бог може дати: життя. 

Христос Воскрес І - отже, його Євангельська на уна прав

дива, походить від Бога. Христос Воскрес І - отже, 

наша віра певна. Відтепер ми напевно знаємо, що <<як 

в Адамі всі умирають, так у Христі оживуть усі>> (1 Кор. 
15,22). 

Ось де джерело правдивої Пасхальної радости І Як 

же ж не радіти, коли: серця наші відчувають, що тор

жество Воскресіння Христового - це початок того вели

кого, вічного торжества, яке чекає всіх віруючих, як 

впевняє апостол Петро: << Нового ж неба й землі нової ... 
очікуємо ми, в яких справедливість перебуває >> (І І Петр. 

3,13). 
Правда ота, що засновник нашої віри воскрес, що 

його Бог воскресив ів мертвих, в основою нашої духов

ної надприродної радости, утіхи: й щастя. Але Христос 
зі своїм воскресінн.ям хотів нам ще щось більш дати. 

Він хотів ось чого: як він воскрес у славі, щоб і ми та

кож воскресли, тому запевняв: << Істинно, істинно говорю 
вам: Надходить час, - ба, вже й тепер він, -коли по

мерлі вчують Сина Божого голос, а вчувши оживуть ... 
і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя. 
А ті, що зло чинили воскреснуть на суд>> (Йо. 5,25-29). 

Отже, дорогі брати і сестри, всі ми воскреснеl\ю, аде 

не для всіх буде однаковим воскресіння. Ті, що живуть 

на землі для Христа, воскреснуть для блаженного життя; 
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а ті, що винонують волю тіла а його пристрастями і по

жадливостями та волю беабожного світу, воскреснуть 

для осудження. <<Хто бо для свого тіла сіє, той а тіла 

пожне аітління; а хто сіє для духа, той від духа пожне 

життя вічне>>- каже апостол Павло (Гал. 6,8). Усе аале-· 
жить від нас: яке буде наше туземне життя, така і смерть. 

Воскресіння Господа, дорогі в Христі, для нашого 

народу, який так багато терпить на цьому земному по

долі,· має ще особливіший характер: воно стає неначе 

наІІІИм всенародним святом. Це свято пригадує нам, що 

Воскресіння адобувається болісним трудом, терпінням і 

боротьбою аж до проливу нрови. Тому то Воскресіння 

Христове стало для людства надією майбутнього відро

джемого життя. А символом свята відрадженого житт11 

на Украіні стало яєчко, що дає початок життя, у формі 

стилевоі писанки. 

У цей радісний день Воснресіння Христового а на

ших придавлених всяким горем душ лине аітхання до 

Господа: << Твій Хрест, о Господи, став нам прапором: 

Чи хтонебудь може його принизити і під ним нас пере

могти»? 

Тому то, дорогі брати і сестри, в дні Великодня в 

радісному приві ті << Христос Воснрес І >> снріпімо наші 

серця, зміцнім у собі віру в ocтaтotffiy перемогу правди 

над неправдою, добра над злом, та з повною надією пря

муймо до морального і всенароднього відродження. Па

м'ятаймо, що лише після страсиого тижня:, _повного тер

пінь і упокорень, після криваво і Голготи приходить 

день Воскресіння. Довіряймо Христові-Богові, який з 

повною щирістю і переконанням нас запевнив: << Н є 

воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той, навіть і вмер

ши,- житиме!>> (Йо. 11,25). Амінь. 



БЕЗ ВІРИ НЕ МОЖНА СПАСТИСЯ 

(Неділя То.мина - йо. 20,19-31) 

«Щасливі ті, я"і, не бачивши, увірували/ • 
(Йо. 20,29) 

В неділю Пасхи, як вечоріло і сумерк покрив Єруса

лим, Аnостоли Христові, охоплені страхом перед юде

ями, зачинилися у вечернику, де перед трьома днями 

споживали з Ісусом останню святу Вечеру. Аж ось, 

кімната наповнилася світлом і перед ними несподівано 

станув Христос - у своїй власній особі; Він показав 

ім свої пробиті руки й бік та промовив: <<Мир вам >>І 

Оклики радости понеслися з наболілих сердець Аnосто

лів; розцвіла усмішка на іх перестрашених обличчях. 

Ісус ще раз успокоюв Апостолів, кажучи ім: << Мир вам І 
Як мене послав Отець, так я посилаю Вас>>, і дихнувши 

на них, казав ще: <<Прийміть Духа Святого! Кому від

пустите гріхи - відпустяться ім, кому ж затримаєте 

- затримаються>> (Ів. 20,19-23). 
Під час цієї появи воскреслого Ісуса, бракувало лиш 

одного апостола - Томи. Коли ж інші апосто .. l!И йому 
піаніше розкааували про цю подію, Тома з повним недо

вір'ям заявив: <<Якщо не побачу на його руках анаків 

від цвяхів і не вкладу свого nальця у місце, де були 

цвяхи, а й руки мові не вкладу в бік його -не повірю >>! 
Ось символ надмірної обережности, але й впертого недо
вір'я. Тома- апостол не може повірити в те, що Христос 

встав і а гробу, що Він воскрес і явився аrюстолам. Він 

хоче побачити його власними очима, бажав діткнутися 
його. 
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Дорогі брати і сестри, протягом усіх віків аж до 

сьогодні апостол Тома мав своїх вірних послідовників 

у недовір 'ї до Бога і Христа-Богочоловіка, перш усього 

ж до Воскресіння Христового. Багато так званих уче

них, інколи ж і недовчених людей, повторлють аа То

мою: << Як не побачу... й руки мові не вложу... не по

вірю >>І Якщо я побачив би Бога, я повірив би в нього І 

Якщо л побачив би душу - повірив би у іі існування:! 

- Якщо хтось повернувел б а другого світу, л повірив 

би, що він існує І Якщо я міг би хоч одним оком погля

нути в пекло, тоді й повірив би в нього І Якщо від:nрили

сл б кивоти і щеало б утаєння Євхар:истійного Ісуса, я 

nовірив би в нього І- Ось, домагання сьогоднішніх послі

довників Томи-апостола. А що це все не здійснюється 

згідно в бажання багатьох невірних Томів, то вони вва· 
жають себе виправданими у своєму недовірстві й скеп

тициамі. 

Відповідь Христа Томі була дуже ясна: треба вірити, 

хоч і не бачимо, не доторкаємося. Але може хтось запи

тав: Чи розумно поступав людина, коли вірить у те, 

чого ·.не бачить і коли на тій вірі основув свою будуч

чику, своє щастя, своє спасіння? Людина ж - істота 

ровумна. Невже вона й далі залишається собою, коли 

спирається лише на авторитет Бога, коли вірить його 

об' явленню й живе а гідно а ним ? 
Можемо а цітювитою певністю відповісти: Так, ми 

й далі залишаємося ровумним, і то дуже ровумним ство

рінням, як~ мудро. і второпно поступає. Чому? Тому, 

що на світі й в житті в дуже багато речей, яких не можна 

бачити і доторкати власними руками. Наприклад, душі 

не можна ані бачити, ані доторкати, ані чути, бо вона 

в духова; а все, що духове в поаа нашими амислами. 

Намагатися побачити душу - це щось такого, як хо

тіти nівнати барву волосся якоїсь людини аа допомо

гою термометра. Не в тому трудність, що цього не можна 

вдійснити, бо термометер в малий чи великий, а тому, 
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що це термометер, вдатний міряти JЩШ температуру. 

:Коли приглянемося ·ближче цілому нашому життю і 

нашому знанню, то переконаємося, що дуже маленьку 

частину цього знання ми адобули власним зусиллям чи 

досвідом. І, навпаки, про існуванн.fl чи діяння багатьох 

речей ми анавмо лише тому, що пові рили авторитетові 

інших людей. Багато в нас анають про існування даль

ших частин світу, народів, рівних мов, культур і т.д., 

бо повірили авторитетові своіх родичів, вчителів, чи 

інших людей, які це все бачили, rіростудіюваJПІ і нам 
переказали. Годі ж бо нам особисто переконуватися про 

те, що вогонь палить, пече, що бритва ріже, що дим за

чаджує; ми прийняли ці правди варади авторитету інших 

людей. Тому, як бачимо, півнання правди про багато 

речей ва допомогою віри й авторитету інших в прита

манне розумній людині, згідне в іі природою, тож ніяк 

не вимагав власного досвіду і пересвідчення про них. 

Яиби кожна людина хотіла особисто про все п~рекона

тися, всього доторкнутися своїм пальцем, як невірний 

Тома, то не здобула б потрібного знання, не зробила б 

у житті помітного поступу. 

Дорогі брати і сестри, коли ж справа мається так у 

речах, в яких кожна людина може особисто перекона

тися, може своїм власним зусиллям пізнати, то це сто

сується до пізнання з віри у справах і правдах, яких 

досвідом ніхто з людей нілким чином пізнати не може. 

А таними правдами, яких людський розум не досягав 

і до яких принаймні в часі людського життя тут, на вемлі, 
ніиоли не дійде, в деякі правди Божі. Тож і не диво, 
чому так важливою в християнському житті в віра, і 

чому вона в основою нашого спасіння, бо: <<Праведник 

з віри буде жити>> (Рим. 1,17), і знав, що без віри не 

можна спастися. 

1\оли ж віра в такою важливою в житті людини, тоді, 

дорогі в Христі, ми добре робимо, якщо беззастережно 

довір'явмо Богові й заради його авторитету принимавмо 
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всі правди, які до вірування подав нам Христова Церква, 

і то іноді такі, що наш обмежений людський розум ні.А'К 

зглибити не може. Кому як-кому, але Богові можемо з 

цілковитою nевністю довір'яти і така віра в Дуже розум

ною. Чому? Тому, що Бог - це абсолютне, найвище 

знання і правда. Він усе знав. Перед ним немає нічого 

закритого в світі фізи1ffіому й духовому. Він початок і 

кінець усіх речей, всього існуючого. Тому можемо і 

мусимо бути цілком певні щодо всяк о і правди Божо і, 

бо ва нею стоїть_ найвищий авторитет Бога. Бог, сама 

святість і правда не може нікого вводити в помилку чи 

говорити неправду, бо це спротивлялося б природі Бо

жій, як, наприклад, несумісним з природою вогня в, 

щоб він холодив замість того, щоб палити, чи з приро

дою сонця, щоб воно, замість променів світла, кидало 

тінь і темряву. 

Тому ми дуже розумно і добре робимо, дорогі брати 

і сестри, коли віримо Богові; він бо все знав, і не може 

помилитися, він сама святість, і не може нам говорити 

неправди та доводити нас до помилок. Для того й наша 

віра у правди Божі повинна бути міцна й непохитна, 

бо від неі належатиме ціла наша вічність. В обороні 

нашої віри ми маємо бути,готові пожертвувати всі до

часні добра, а то й життя. Зміривши всі земні труди з 

славою і щастям воскресіння, апостол Павло закликав 

своіх вірних: <<Отож, мої любі брати, будьте тверді, 

неnохитні, визначайтесь у ділі Господнім . повсякчасно 
та внайте, що труд ваш у Господі не марний)) (І Кор. 

15,58). << Терплю я оце, але не соромлюся, бо знаю, в 

ного я увірував >> (11 Тим. 1 ,12). 
Дорогі в Христі, не просім знаків від Бога для на

шої віри, як це робив Тома-аnостол і як роблять тисячі

-мільйони його послідовників; бо він за сво в недавір 'я 

не дістав від Христа похвали ні нагороди, а радше до

гану. Каже йому Ісус: << Подай сюди твій nалець і глянь 

на моі рани. І руку твою простягни і вклади іі в бік мій. 
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Та і не будь невіруючий -а віруючий »І Тома в триво

гою мовив: << Господь міЙ і Бог мій >>І І скавав йому Ісус: 
<< Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, 

увірували! >> (Ів. 20,27-29). Будьмо тими щасливцями, 

бо ми знаємо, в кого М1! увірували! Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

« Ти.ми дня.ми ру~r.а.ми апостолів робшюся багато ана
~еів і чудес у народі. Всі вони перебували однодушно у прит

ворі Соло.мона, і ніхто стропній не нас.міАювався до них 

пристати; одна~r. народ хвалив rx вель.ми. Віруючих де
далі більше і більше пристава.л,о до Господа, си.л,а жіно" 

і чолові~r.ів ... » (3 Діянь Апостолів, гл. 5,12-20) 

5 - Недільна благоеість ... 



СМУТОК І СТРАХ 

(Неді.д,я Мирон,осиц.ь - Лк. 15,43 - 16,8) 

«Хто на.м від~tотить ~tа.мінь від входу до 

гробу? )) (Мр. 16,3) 

Бурі й гура tани - це кліматичні явища нашої пла

нети. Вони дуже сильні й нищівні. Куди лиш прокотять

ся, лишають ва собою сумний, спустошений краввид: 

ліси поламані, дерева покручеві, пригнуті до вемлі чи 

повкривані в корінням. Житла понищені, дахи поври

вані - усюди видно внпщення і руїну. Подібно вигля

дав світ після останньої війни. Подібно виглядають 

міста і села всіх тих краін, де ще й сьогодні кипить війна 

і несе в собою суцільне знищення. 

В природі, після кожноІ бурі чи хуртовини, настав 

спокій, погода, відсвіжуюча роса, сонце, що випромінює 

життєдайне тепло. Одначе для втомленого людства на 

світі спокій .ще не прийшов. Не втихли ще хуртовини, 

не ровійшлися ще чdрні хмари. То тут, то там нагло ари

вається буря. Все ж таки, ми не сміємо допустити до 

того, щоб нами заволодів смуток і пригноблення, страх 

і боявнь. 

Саме сьогоднішна Євангелія хоче наповнити нас ра

дістю й новою силою духа, повчаючи нас про те, що ста

новить собою правдиве щастя в житті людини. А надусе 

· хоче викорінити і прогнати геть в наших сердець смуток 
і страх, бо це почуття нищівні; тож сіють вони беврад

ність, бездіяльність й упідлення людини. Почуття смут

ку і страху повинні бути во крема далекими від тих, 

що шукають Христа Воскреслого. 

Смуток - по своІй суті - це почуття руіншщьн:с. 
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Воно нищить у люди~і всі творчі сили, гасить вапал, 

родить вневіру, створює безнадійність. Сили, які мали б 

послужити до творення добра, краси і правди, вуживав 

він на нищення людини. Це правда, що причини, які 

по буджують нас до смутку, бувають серйозні й слушні, 

але частіше трапляється, що людина піддається смуткові 

без жодної важливоІ причини. Тоді людина без потреби 

нищить себе і затроює життя своїм ближнім. У евідомити 

собі це, річ хосенна і великої ваги. Іноді смуток похо

дить з несвідомости, чи з браку сильної віри, а дуже 

часто підстуmю підсувають нам його всякі ворожі сили, 

яким особливо валежить на знищенні даної людини або 

й цілої суспільности. 

Яскравий приклад невластивого смутку подав нам 

сьогоднішня євангелія. Непотрібно журилися жінки, 

які << рано-вранці першого дня тижня » посnішали до 

гробу Христового. Вони дуже тривожилися і говорили: 

<< Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? » Невже 
вони вабули те, що Христос заповів, що третого дня воск

ресне? Коли б вонq були мали хоч трохи надіІ і віри, 

журба і смуток не мали б у них місця. Навпаки, Ім треба 

було радше перейнятися почуттями радости, бо ось Хри

стос вже встав. СвідЧlІТЬ про це відвалений камінь. 

Жінки-Мироносиці на власні очі бачили, як тяжким 

надгробним :kаменем привалено вхід до гробу, де спочи

вало тіло Ісуса - Іх надія, любов і щастя. Здавалося, 

що ніхто не відважиться його відкотити. Самі ж вони 

- безсилі й не знали, як взятися до цього діла. Тим 

часом про це подбав хтось інший. 

Як дуже короткозорою в людина, як обмеженим в 

засяг безпосереднього сприймання дійсности І . Ми ледве 
свідомі того, що діється довкола нас у промірі кількох 
чи кількадесятьох метрів. Все інше, принаймні хвилево, 

в закритим nеред нами. Аж по деякому часі ми пере

конуємося, що журилися безпотрібно, що безкорисно 

витрачали енергію. 
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В житті часто так буває, що й ворожі сили намага

ються ва всяку ціну привалити << надгробним каменем >> 
наші надіІ, сподівання, уподобання, нашу будуччину. 

Інколи ціль свою вони осягають. Одначе, пам'ятаймо, 

що ц~ ще не причина, щоб сумувати і піддаватися без·

діллю. А радше всякі ворожі наступи повинні побуджу

вати нас до наполегливішої праці, до самооборони, гарту 

духа й сильного до вір 'я до Божого Провидіння. Будьмо 

свідомі того, що для << відвалення цього каменя>>, який 

іноді нас так' дуже пригнітає і давить своїм нестерпним 

тягарем, співпрацюють з нами й інші люди, а надусе -
Божа благодать, про що й ми самі не знаємо, як не знали 

жінки-мироносиці. 

Дорогі брати і сестри, ще більш загрозливим від 

смутку є страх. Якщо смуток обезсилює, зневіряє, обез

нладнює людину, то страх псує та принижує. Люди зі 

страху відрікаються віри, всіх засад етики, а навіть 

людської гідности. За << миску сочевиці >>, за марні << сріб

Н.RRИ », або ва продовження свого мівериого життя запро
дують інших, а то й свою власну душу. Страх поштовхує 

до неправди, до фальшу, облуди і злочину. Тож не диво, 

що коли ворог Бога і людей хотів знищити людину то 

вавжди послуговувавен страхом. За допомогою страху і 

терору він осягає свою ворожу і злобну мету. 

Тому сьогоднішня євангелія ваклика є нас, щоби за 

всяку ціну позбутися почуття страху, кажучи: << Не 

жахайтеся!>> Не 1>ійтесяІ Ви, що Христа шукаєте; не 
маєте пр.ичини до страху. Бо Христос устав в мертвих. 

Він смертю смерть подолав. Вся людська сила і влоба 

зістали знищені, печаті з гробу зі рвано, камінь відкоче

ний, сторожі повтікали. Христос переміг! Він живе і 

тріюмфувІ 

Дорогі в Христі І Не біймось і ми, що шукаємо Христа 

живого, воскреслого! Нехай страхаються радше ті, що 

шукали і шукають Христа, щоб його вбити, щоб його 

внищили, ті, що відважилися і відважуються богохулити. 
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Вороги Божі нехай страхаються, бо мимо всіх ваходів 

і старань не змогли й не зможуть убити, знищити Христа
-Бога. По трьох днях він воскрес. Тріюмф ворогів Христо

вих був дуже короткий. Вони це добре зрозуміли. Але, 

на жаль, страх перед відповідальністю за злочин, спо

діяпий супроти Христа, замість побудити іх до покути, 

штовхнув іх до дальших злочинів: Христа переслідувати 

і вбивати у людських душах, вживаючи до цього неправ

домовности й підкупства. Не страхаймось цього, бо в 

остаточнім розрахунку правда завжди переможе. 

Коли жінки-мироносиці наближалися до гробу, поба

чили ангела, який прийшов з висот, щоб відкотити ім 

камінь від гробу. Ангел цей був ясний, наче блискавка, 

зодягнепий в білу одежу. Жінки, побачивши його, зжах

нулися. А він до них промовив: << Не жахайтеся! Ви шу

наєте Ісуса Назарянина ... >> (Мт. 28,2). - << Чого шука

єте живого між мертвими? >> (Лк. 24,5), << Він воскрес, 

його нема тут. Ось місце, де його були поклали! ... Але 
йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить 
вас у Галилеї; там його побачите, як він сказав вам >> 

(Мр. 16,6). й учні увірували, пішли, знайшли Христа, 
переконалися особисто про його воскресіння. Перші 

Апосто~ТJи, учні й послідовники Хрдстові стапули під 

прапор Роап'ятого Ісуса і, наперекір брутальному на

силлю й дикій заїлості, пішли відважно на підбій світу, 

не зважаючи на гоніння, переслідування і пролив крови; 

вони осягпули свою мету: поширили Божу благовість 

по цілому еві ті. 

Дорогі брати і сестри, якщо і ми в нашому житті 

щиро шукавмо Христа, тоді не страхаймося ворожих 

Христові сил. Та не шукаймо Христа поміж мертвими, 
Христа історичного, такого, який лише колись жив і 
діяв. Зате шукаймо Христа воскреслого, живого, Христа 
тріюмфуючого. Лише такий Христос може бути нашою 
остоєю, нашою силою, провідником, і остаточною пере

могою. Станьмо відважно під прапор Христовий! Без 
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смутку і страху вироваджуймо Христа в усі ділянки 

нашого життя, нехай він іх оживляв, нами керує. Поши

рюймо Царство Боже всюди, де лише живемо і працю

вмо. Тоді напевно ачеануть а наших сердець смуток і 

страх, а оживлятиме нас сильне довір'я в беамежне Боже 

провидіння. Амінь. 

З недільного << Апостола »: 

« Ти.м!! дня.ми, коли учнів ставало дедалі більше, 

nинUАОсь нарікання гелленіст ів на євреїв, що вдів їхніх 

ганедбано в щоденній службі. Тоді дванадчятеро прикли

"а.си гро.4Шду учнів і с"ааали: << Не личить на.м лишити, 
САОво Боже і при столах служити. Нагледіть собі, отже 

а-по.між вас, брати, сі.мох .мужів доброї слави, повних 

Духа та .мудрости, і .ми постави.мо їх для чієї служби; 
самі ж .ми будемо пильно перебувати у .молитві і слу

жінні СJЮва » (3 Діянь Апостолів, гл. 6,1-7) 



ДІМ МИЛОСЕРДЯ 

(Неді.д,я Розс.л,аб.л,ен,ого - йо. 5,1-15) 

<с Оце ти виду:нсаs, - то :не не гріши 

більше, щоб щось гірше тобі не сталось ». 
(Йо. 5,1~) 

Дорогі в Христі І Сьогоднішнє євангеліє веде нас 

думкою в Єрусалим до входових, так еваних, Овечих 

воріт міста, при яких було н.упелеве місце. По-єврей

ському звалось воно << Ветевда >>, тобто <<дім милосердя>>. 
До цього купелевого місця вело п'ять критих перехо

дів, в яких лежало багато хворих: сліпих, кривих, усох

лих, спараліжованих. Всі вони ченали хвилини, коли 

то час-до-часу ангел Господній прийде і заколотить воду. 

І хто nерший поринав у воду по тому, як вода заколоти

лася, то одужував, хоч яка б там була його хвороба. 

Біля того ставка лежав спараліжований чоловік від 

тридцять вісім років. Аж тут несподівано підходить до 

нього Христос-Спаситель і нюне до нього: << Бажаєш оду
жати? >> Недуншй в переповненого болем серця одрінав 

Ісусові: << Не маю нікого... хто б мене, ноли ото вода 

в рушиться, та й спустив у купіль ... >>. Тоді Ісус, повний 
співчуття і милосердя:, мовить до нього: <<Устань, візьми 

твоє ложе і ходи І >> На принав Христовий сталося чудо: 
спараліжований чоловік відразу ж одужав, встав, увяв 

ложе своє і почав ходити. Видужалий навіть не спостеріг 

добре, серед товпи народу, хто саме овдоровив його. 

По деякому часі вайшов він до Храму подянувати Бо~ 
rові ва видужання. І тут Ісус набJІ:ивився до нього та 
мовив: <<Оце ти видужав, - тож не гріши більше, щоб 

щось гірше тобі не сталося І >> 
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Дорогі брати і сестри, ця євангельська поділ, яка 

мала місце перед двома тисячами років у Єрусалимі в 
живою дійсністю і в наші дні. Ввесь світ - це наче ве

лика лікарня, шпиталь. Все людство часто навіщають 

дошкульні нещастя, війни, революції, а слідом аа цим 

- каліцтво, недуги беа числа і міри. Снільки то шпи

талів у кожному теперішньому місті: Як багато там хво

рих, калік І Спитаймо лікарів, що аа причина тих нез

численних недуг, а вони беа вагання відповідять нам, 

що переважно джерелом цих недуг в роануадане, гріш

не людське життя, алькоголь, розпуста, нестриманість, 

надмірний гнів, ненависть. Загляньмо у заведення для 

найнещасливіших людей, які позбавлені світла розуму, 

а лікарі й цим разом, заявлять, що в більшості випадків 

причиною в провини особисті або гріхи батьків. 

Тим же лікувальним місцем і чудотворною купіллю, 

<<домом ласки>> для людства тут на землі, в Церква Хри

стова, а вічно живими джерелами ласк, ів святими Тай

нами: Хрищення, Покаяння, Пресвятої Євхаристії. Хво

рими паралітиками, до певної міри, в кожний а нас. Рід 

недуги людства, і нашої, пояснює св. Августин симво

лічно, розглядаючи предивне число <<тридцять вісім>>. 

У св. Письмі число «сорок>> дуже часто означав доскона

лість вакону. Коли ва .яти число 38, то вак он ще не пов
ний, бо до сорока, до досконалости, бракув йому ще двох 

одиниць - дві найважливіші заповіді, тобто любови 

Бога понад усе, і любови: ближнього, ЯІ-\ самого себе. 

Дорогі в Христі І Коли цих двох заповідей у житті 

людини забракне, тоді вона хворів, бо відвернулася від 

Бога і звернулася до створінь. А Бог, створивши людину, 

поклав у іі природу свій спокояві чний кодекс - книгу 

заповідей, між якими первоначальними в дві заповіді, 

тобто любови Бога і ближнього. Це правда, що любимо 

т.е, що бачимо, пізнаємо, доторкавмо. Але Бога <<ніхто 

ніколи не бачив>> _. каже св. Йоан, а в іншому місці 

ще додав: << Бог в любов, і хто перебував в любові, той 
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перебував в Бові, а Бо~ перебував в ньому>> (1 Ів. 4,16). 
Так, це правда, Бога не бачимо нашими тілесними очима, 

проте бачимо і доторкаємося Божо і подоби - наших 

бJDІжніх. Любов'ю ближніх ми наче очищуємо наші очі, 

щоб побачити Бога таким, яким Він в. Тим то й каже 

апостол Іван: «Хто не любить брата свого, якого ба

чить, той не може любити Бога, якого він не бачить>> 

(1 Ів. 4,20). 
Ось небесний лікар-Ісус питає паралітика: << Бажаєш 

одужати?», - а недужий одрікає йому: << Не маю ні

кого ... хто б мене ... спустив у купіль>>. Авжеж, для виду
жання цього хворого треба було людини, але тієї людини~ 

що в водночас Богом: <<Один бо Бог, один також по

середник між Богом талюдьми-чоловік Христос Ісус>> 

(1 Тим. 2,5). Ось, прийшла людина Христос-Бог, яка 

прикавув паралітикові: <<Устань, візьми ложе твоє і 

ходи І ». Це слово << устань >> не був авичайний собі при
ка&, але акт чудесного оздоровлення. До цього Христос 

долучує ще настуnні два прикави: << воаьми ложе тво~ 
- і ходи». Перед оадоровленням ложе тримало на собі 

хвору людину, тепер, коли людина адорова, має достатньо 

сили, щоб нести своє ложе. 

Дорогі брати і сестри, чи ж це не відгук слів Апостола, 

який навчав: << Носіт~ тягарі один одного й тим робом 
виконавтв аакон Христа >> (Гал. 6,2)? Чи ж накааом: 
<< вівьми ложе твоє », Христос не хотів начебто скавати: 
«люби ближнього твого»? Найбільший закон Христо

вий - це любов, а любов не в повна і досконала, доки 

іі не виявимо нашим ближнім, доки не почнемо взаємно 

носити тягарів своіх - <<в повноті покори й лагідности, 

а довготерпеливістю, терплячи один одного в любовіі 

намагаючися вберігати єдність духа а в' яаком миру }) 
(Єфес. 4,2-4). Коли ми адорові в Христі Ісусі, вносімо 

терпеливо немочі наших ближніх, як наказує апостоJr 

Павло: « Носі те тягарі один одного й тим робом вико
наєте аакон Христа» (Гал. 6,2). 
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Так тоді, дорогі брати і сестри, вівьмім і ми << ложе >> 
свов, тобто чинім діла любови для наших ближніх. Не 

стіймо на місці, але << ідімо І >>. Куди ж і ти нам ? До Го
спода, якого маємо любити цілим своїм серцем, всією 

душею і думкою своєю. Певне, ми ще не дійшли до Госпо- . 
да, але маємо в собою ближнього, і разом в ним, а теж 

ва його допомогою, дійдемо до Бога - нашого найви

щого щастя і остаточної мети. 

Життя людини - це повсякчасна боротьба ва існу

вання, що з кожним днем став щораз то завзятішою. А 

втім, немає на світі людини бев схиблень, упадків, грі

хів, бо людська природа, відразу ж таки після створен

ня, не видержала проби, сцроневірилась, згрішила, ста

ла уломною. І ми всі нащадки Адама, обеасилені ваготою 

гріха. Наша душа, вдебільша позбавлена ласки Божої, 

став якоюсь кволою, елараліжованою у всіх своіх чин

ностях, у відношенні до надприродного життя. Все ж 

таки ми не повинні цього соромитися:, але прианатися 

nеред Богом до наших вад й упад:nів. Христос-Вогочоло

вік хоче і може нас умить оздоровити, як отого євангель

ського паралітика. Як колись до nаралітика, так сьо

годні й до нас Христос ввертав запитання: <<Бажаєш оду

жати? » Тож в усіх немочах нашо і душі ввернімось до 
Ісуса і скажімо: << Xotty бути здоровим І Лиш не маю 
нікого, хто б мене ... спустив у купіль І Хто вилікував 

би мо і душевні рани, підніс а упадків і грішних вад І >> 
Христа-Спасителя ніхто не може скувати кайданами, 

обмежити кордонами. Він завжди при нас своєю силою і 

любов'ю. І як лише анайде він у нас одробІшу каяття, 

довір'я й любови, тоді напевно і до нас промовить: << Ус

тань, візьми ложе тво в і ходи І >> Бо для внедолених роа
слаб.пених гріхами людських душ Небесний Лікар-Ісус 

подбав про << Ветеаду >> - про дім благодаті - про Цер

кву і св. Сповідь, в якій чудодійними словами Христа: 

«Я тебе розрішаю від ГJ>іхів твоїх>>, душа JІюдини анову 

приймав повне адоров'я та силу, внутрішню радість і 
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щастя. Так тоді винористаймо цю чудодійну купіль у 

Церкві Христовій - святу Сповідь, записуючи глибоко 

в своєму серці осторогу Ісуса Христа: <<Оце ти виду

жав, - тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не 

сталось І >>. Амінь. 

3 недільного « Апостола >>: 

<< Ти.ми днями стаJЮся, що Петро, обходячи всі усюди, 
прибув і до святих, що .мешка.л,и в Лідді. Та.м, він анайшов 

одного чомвіка, на і.м'я Еней, що .лежав на .ліжку вісі.м 

років і був паралітик. Петро скааав до нього: «Енею, 

Ісус Христос тебе оадоров.ляв. Устань і са.м постми собі 

ліжко!>> І в.мить той підвівся. І бачи.л,и його всі мешканці 

Лідди та Сарону, і навернулися до Господа» 

(3 ДіЮІь Апостолів, гл. 9,32-42) 



БОЖИЙ ХЛІБ І ЖИВА ВОДА 

(Неділя Самарянки - Йо. 4,5-42) 

<< Була 6 ти відала про дар Бо:нсий, . ,і 
хто той, що ~tа:нсе тобі: Дай .мені напитися 

- то nросила б са.ма в нього, а він дав би 

тобі води :нсивоі )) (Йо. ~.10) 

Дорогі брати і сестри І В сьогоднішньому євангелію 

розповідається про подію, в яній Ісус дає нам чотири 

важливі повчання. 

Одного разу прийшов Ісус а учнями в самарійський 

Сихар. Натомивтися з дороги, він присів білл криниці 

Якова. Тим часом << учні його пішли були до міста хар

чів купити>> (ст. 8). Rоли вони принесли харчі, почали 

припрошувати Ісуса: << Іж лишень, Учителю>>. AJie з 
відповіді його довідалися, що Христос має ще іншу їжу. 

<< Істиму я їжу, незнану вам ... Іжа моя, - каже до них 
Ісус, - волю чинити того, хто послав мене, і діло його 

випершити >> (ст. 31-34). 
Подібно просить Ісус у самарянки води, щоб зага

сити спрагу, коли каже: << Дай мені напитися >> (ст. 7). 
Скоро самарянка готова йому іі подати, Христос об'яв

ляє ій тайну, що ІІро іншу воду йому йдеться: << Rожен, 
хто ту воду п'є, знову захоче пити. Той же хто нап'ється 

води, якої дам йому я,- не матиме спраги по віІ~и. Вода 

бо, що дам йому .я, стане в ньому джерелом такої води, 

яка струмує в життя вічне>> (ст. 13-15). 
Подібне зіставлення цих двох речей - матеріяльноі 

і духовної -- бачимо, коли Ісус починає говорити про 

культ Самарян і Юдеїв: Бога слід почитати духом і 

правдою. Ісус промовив• до самарянки: << Повір мені, 
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жінко, -час надходить, коли·ані на цій горі, ані в Єру

салимі не будете ви поклонятися Отцеві ... справжні по
клонники Отцеві кланятимуться: у дусі й правді. А та

ких поклонників і шукав собі отець». 

Вкінці, дав Ісус ще й четверте повчання, коли ра

зом а учнями дивиться на лани збіжжя. Він говорить 

їм про жнива, які повинні спонукувати іх, щоб приготов

лялися до жнив духовних: << Підведіть очі ваші та й по
гляньте на ниви,- вони вже для жнив доспіли ... >> (ст. 35). 

Дорогі брати і сестри І Євангельська розповідь про 

хліб і воду служать для того, щоб краще об'явити людям 

божеську особу Христа-Спасителя, його таінственну злуку 

з Отцем небесним. Наука ж про по читання Бога і жниво 

мають на меті познайомити нас з ролею і працею Церкви, 

яиа всеціло напрямляється до того, щоби черев почи

тання Бога духом з 'вдинити в собі всі народи світу, 

почавши від Самарян. 

Це правда, що люди в загальному, ідженням і пит

т ям хочуть насититися та вгасити спрагу; та Христос 

часто може відізватись до нас словами: << Ви шукаєте 
мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й 

наситилися>> (Ів. 6,26). І дальше папоминав Христос: 

якщо хочемо направду насититися і загасити спрагу, 

тоді треба працювати <<не на ту їжу, що проминав, але 

на ту їжу, яка залишається на їкиття вічне, - яку дасть 

вам Син Чоловічий, бо його Бог Отець назнаменував >> 
(Ів. 6,27). Щоб людство не голодувало душевно під час 
мандрівки туземиого життя, Спаситель дав нам чудесну 

їжу і папиток - свові Божої науки, своіх святих Тайн, 

а аокрема Пресвяту Євхаристію. Як довго живе людина 

на аемJІі, т:н~ давив іі бажання злучитися в Богом, який 

с одинокою й остаточною поживою людських душ. Якраа 

Ісус Христос задовольнив бажання людини тим, що дав 
їй змогу не лиш тужити, бажати, пізнавати Бога, але й 

ним кормитися. Тому Христос впевняв усіх: << Божий 
бо хліб той, що з неба сходить і життя світові дав ... Я 
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хліб життя. Хто приходить до мене - не голодуватиме; 

хто в мене вірує - не матиме спраги по віки » (Ів. 6, 
33-35). «Я - хліб живий, що а неба зійшов. Коли хто 

цей хліб Істиме, житиме по віки. І хліб, що його Я· дам, 

це тіло мов аа життя світу» (6,51). << Істинно, істинно 
говорю вам: Якщо не споживатимете тіло Чолові'tого 

Сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі>>. 

І дальше впевняв нас Ісус: << Хто тіло мов їсть і кров 

мою п'в, той живе життям вічним, і я воскрешу його 

останнього дня. Бо тіло мов - їжа правдива, і кров 

моя - правдивий напій. Хто споживав тіло моє і кров 

мою п'є, той в мені перебуває, а я- в ньому ... хто цей 
хліб споживатиме, той повіки житиме >> (6,53-56.58). 

Дорогі брати і сестри, ось де правдива пожива для 

зголоднілих людських душ, де вода жива для наших 

спрагJШх душ І Людська душа всією своєю істотою прагне 

до правди, вдоволення і безконечного щастя. Цю ж спрагу 

людських душ заспокоює Христос своєю наукою і ласкою 

святих Тайн. Нам лиш потрібно вслухатися в науку 

Христову, пізнати його, бо знати Господа Ісуса - це 

стіJІЬки, що й осягнути ві'tНе, надприродне життя. Каже 

Ісус: <<Вічне життя в тому, щоб вони спізнали тебе, 

єдиного, істинного Бога, і тобою посланого - Ісуса 

Христа>> (Ів. 17,3). Тому, можна сміло твердити, що 

найнещасливішою, найбільш голодною і спраглою на 

світі є та людина, яка по правді не знає Христа-Ісуса. 

Юдеї його не пізнали і через це зненавиділи і явно від

цураJШся Христа-Чоловіколюбця. Первосвященик Ка я фа 

не пізнав Ісуса і видав на нього присуд, як на богохуль

ника. Ірод, юдейський цар, не пізнав Христа, і разом 

зі своїм двором насміхались а Божої Премудрости. Рим

ський намісник Пилат не поцікавився Христовим Цар

ством і його правдою, тож видав невинного Ісуса на роз

п'яття. Те саме· діється й по нинішній день. 

Ми ж віримо, що Христос-Бог, початок і кінець усіх 

створінь; Він Володар усіх володарів. В нім усі скарби 

"' 
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nремудрости і знання (:Кол. 2,3). Він єдиний посеред

ник між Богом і людьми. В його руках вся доля всіх 

людей: << Все передане мені моїм Отцем>> (Мт. 11,27), 
каже Ісус. <<Дана мені всяка влада на небі й на землі» 

(Мт. 28,18). << Я - путь, істина і життJІІ Ніхто не при

ходить до Отця, як тільки через мене >> (Ів. 14,6). << Коли 
сnраглий хтось, нехай прийде до мене і п'в >> (Ів. 7 ,37). 

Джерело живої і животворної води тепер відкрите 

для всіх у Христовій Церкві. Проте, як же багато людей 

сьогодні жадібно п'в не воду спасіння, але смертоносну 

отруту недоладних розкошей і привмпостей цього світу, 

що іх черпають кухликом своіх пожадливостей? Хто 

п'в таку воду, <<знову захоче пити>>, каже Ісус. Бо всі 

блага і все щастя туземиого життя ніколи не наситять 

людини. 

Дорогі в Христі, кожна людина на світі мав в собі 

вроджену сnідомість вищої сили, яка кермує всесвітом, 

яка в джерелом життя і від якої залежить теж усе жит

тя людини. Тому й природно виникав питання: Як, у 

якій формі маємо почитати це Найвище Єство-Бога? 

І тут знову Христос дав повчання; << Бог - Дух. Ті, 

що йому покланяються, повинні в дусі й правді покло

нятися >> (Ів. 4,24). Тобто - почитання Бога не зале

жить від місця, але від людини, яка мав вшановувати 

Бога всівю свовю істотою, всім своїм серцем, всівю свовю 

душею. Без цього наше по читання Бога буде порожнім 

лицемірством і не принесе жодної користи для наших 

душ. Шану віддаватимемо Богові всівю нашою істотою, 

коли визнавмо його нашим єдиним найвищим авторите

том, метою нашого життя, підкоряючись постійно його 

святій волі, виконуючи його незмінні закони і заповіді. 

Так почитаючц Бога, співдіятимемо з його свnтою 

Церквою, яка оживляв все наше життя і веде нас до спа
сіння. Тож духом почитаймо Господа і елавім його бев

конечну доброту, його опіку і безмежну любов до нас. 

Ма вмо вшановувати Бога, дорогі брати і сестри, не 
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лише« духом», але й<< правдою>>. Що це значить? Старо

завітні жертвоприношення і обряди юдеїв були лиш про
образами і тінню правди. Коли ж Христос-Вогочоловік 
повне на хресті, встановляючи повсякчасну Безкровну 

Жертву аа гріхи світу, то саме тоді прославив він Бога 

nравдою. Тому то постійне приношення тієї безкровної 

жертви Нового Завіту є, воднораз, найдосконалішим 
nрославленням і почитанням Бога правдою. Слідом за 

цим в_сі наші вчинки і діла будуть проникнуті любов'ю 

до Бога і наших ближніх і саме це буде найкраще почи

тання Господа у правді. Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

<< Ти.ми дня.ми ті, що розсипалися 'Через гоніння а 

приводу Стефана, досягли аж до Фіні~ії, Кипру й Антіо

хіl ... Ру"а Господня була а ни.ми, і вели~е 'Число було тих, 

що увірували й навернулись до Господа ... І пристало ба
гато людей до Господа ... В Антіохії вперше учнів названо 
християнами ... >> 

(3 Діянь Апостолів, гл. 11,19-30) 



СВІТЛО ДЛЯ СВІТУ 

(Неділя еліпородженого - йо. 9,1-38) 

Одного разу Ісус << переходивши, побачив чоловіка в 
роду сліпого >>. Сліпий від народження І У нього вічна 
ніч: не мав аору, не мав світла. Для нього обрав світу 

цілком інакше виглядав і в дуже обмеженим. Багато, 

дуже багато втрачав сліпий ва час свого туземиого життя. 

Дорогі брати і сестри І Подібно як той мешканець 

Єрусалиму, що сліпий від народження сидів біля храму 

Божого і не бачив його, так, - в духовному значенні 

- перебував сьогодні людство. Саме тепер часи переслі

дування істинного обраву Христа, Господа любови і 

всепрощення. Людство в більшості ніби незряче, дожи

дав милостині для nритемненого аору свого духа і зубо

жілого серця, дожидав ласки-сонця віри, бо тільки віра 

в Бога становить собою справжню основу духовного 

життя і дав для духа світло і врячість, а для серця бла

женну щасливість. Отим сліпцем від народження в та

кож і ми, кожний в нас зосібна. Самі в себе, в наслідок 

первородного гріха, ми в темнотою, ніччю; ми - сліпі, 

цілковито позбавлені вищого, Божого світла. Сліnі на 

наші nожадливості й грішні nориви, на наші уnадни і 

потребу покути; сліnі на наші обов'язки, на наші згір

шення і іх лихі наслідки; сліпі на речі Божі і таїнства 

Христові, на внутрішні надхнінн.я, на викиди нашого 

сумління. 

~ ось надходить Ісус, який про себе й каже: <<Я 
світло для світу >>І Цей Христос nомазав очі сліпця ва

мішкою в пороху і звелів обмити в Сілоамській куnелі. 

А він, обмивши очі, прозрів. 

6 - Недільна благовість ... 
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Той самий Христос - << світло для світу >> - похиля

вться над нами і шле нас до купелі святого Хрищення і 

Покаяння. Завдяки воді святого Хрищення чи ласки 

Покаяння, відзискувмо зір духа; новий надприродний 

світ відчиняється перед нами, як це сталось а євангель

ським сліпцем ... Завдяки святому Хрищенню, крім фізич
ного аору, при:родного світла розуму, ми посідаємо ще 

чутливе око на світло повноти правди, око святої віри. 

Саме .вірою оглядаємо світ задумів Божих, і думавмо 

так, як думав Бог. Нею посідаємо <<світлість життя>> 

(Ів. 8,12); нею пізнаємо повноту nравди про найбільші 
і найпіднесліші питання життя, на яких все інше основу

ється. Око святої віри дав нам повне світло для роз

в'язки трудних питань, які безустанно тривожать духа 

людини: - звідки я? пощо живу? Світло святої віри·, 

цітюм певної, ясно дав добачити нам: пощо живемо 

тут на землі, що тут маємо робити, що нас чекав після 

цього життя або в небі, або в пеклі? Так, ми були сліпі, 

але через Тайну святого Хрищення ми відзискали зір 

і через нього ми побачили великий, красивий, предив

ний і надприродний еві т Божий. 

« Я світло для світу» (Ів. 8,12) - це не фраза без 

значення, а свята nравда. Христос Вогочоловік освітлює 

кожну людину, що приходить на світ. Він світить також 

своїм ученням, а й своїм прикладом. Тому заявляв: 

<<Я світло світу; хто йде аа мною не ходить в темряві, 

а матиме світло життяІ>> Однак люди про це дуже часто 

забувають та легковажать собі світло Христа·. Як неспов

на розуму біжать вони аа блудними огниками людських 

теорій, де аа кожним кроком огортав іх щораз то біль

ша темрява, тож, урешті, не анають вони, куди ім спря

мувати свої кроки. І хоч Христос запевнює, що <<хто 

йде аа ним ... матиме світло життя>>, то багато людей, 

наче глухі й сліпі, відвертаються від Христа і марно 

гинуть. 

Це ясне сонечко - Христос - не тІльки світить, 
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але й огрівав та дав життя. Так, як весняне сонце виро

щує ві землі рослини,. так, рівночасно, його тепле про

міння проганяв але й ідовите хробацтво в темних ваку

тин землі. Ісус оздоровляв сліпого від народження, та 
власне тоді появляються також і вороги Христові. Фари

сеї у великій злості взяли оздоровленого жебрака на 

допит і почали обвинувачувати й Христа в недодержанні 

суботи; в тому бо дні забороненою була всяка праця. 

Вони казали, що ім відомо про Мойсея, а звідки Христос 

- цього не знають. І от жебрак, що прозрів, відказує: 

<< Це ж дивно, що не знаєте звідки він, а він мені очі 

відкрив ... коли б не від Бога був цей, він нічого не міг 
би чинити ». Однак фарисеї, горді в своєї книжної мудро
сти, закричали:<< Чи тобі нас учити?>> і прогнали жебрака. 

Дорогі в Христі І В цій подіі в 'ясовано істину пов

сякчасного анач:ення. Один а ключів до них дано в подіі 

з суботи. Фарисеї, -яких Євангеліє навивав побіленими 

вапном гробами, а в середині повними гнилі, - обвину

ватили Ісуса в оздоровленні людини святкового дня. 

Від іхньої безсердечности, - як колись так і сьоrодні, 

- повинні ввільвитись душі, щоб глянути на світ, ян 

діти, а ще докладніше, як отой сліпороджений, що пров

рів - ясним вором бачення правди. Тоді серце людини 

починає говорити: відкривається перед нею обрав Бога 

живоrо, який створив людину в пороху вемлі. І тепер 

Він прийшов до неі, усунув уроджені вади вор у, - внову 

ж таки ва допомогою вемлі. Сьогодні,- подібно ян пров

рілий сліпороджений - ввесь рід людський в на іспиті 

перед своїм Творцем: чув його слова в Євангелії, тож 

повинен дати відповідь - або підкоритись сучасним фа

рисеям і відійти від світла віри, або бачити ч:удесний 

світ, повний благодати, щастя і правди, ва допомогою 

ока святої віри. 

Оздоровлений жебрак не боявся погров старшини і 

фарисеїв. 3 подивугідною простотою, в неустрашимою 

відвагою і мужеством, в серцем переповненим вдячністю 
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і радістю ва одержану ласку, всім оповідав він сво в овдо

роВJІеиня, -хто лиш бажав про це довідатися. 

Чи й ми, християни, які одержали ласку святого 

хрищення, не будемо в вдячністю вахищати rra співпра
цювати 8 нею у нашому щоденному житті ? Дивна постать . 
оцього еліпородженого отоіть перед нами, як несхитний 

стовп святої віри: хоч його викинула старшина жидів

оького народу 8 синагоги та іхньої спільноти, він став 
героєм, вивнавцем Христа-Спасителя, учителем правди, 

апостоломІ Зате, що О8доровлений жебрак прилюдно 

вивнав Христа-Бога, фарисеї викляли його і прогнали. 

Але Христос приймав його ласкаво: при першій вуотрічі 

питається: <<Чи віруєш у Сина Божого?» Проарілий 

же відкаву є: << А хто він, Господи, щоб я вірував у нього ? » 
Ісус же мовить до нього: <<Ти бачив його, - Він той, 
хто говорить в тобою>>. Тоді проарілий вакликав: << Вірую 
Господи! і nоклонився йому>>. Той же Христос-Спаситель, 

дорогі брати і сестри, може й нас питається сьогодні: 

<<Чи віруєш у Сина Божого?>> Багато людей цього світу 

8апитують: « А хто ж він... щоб я вірував у нього ? >> 
І ХрИстос ім усім відповідав: <<Ти бачив його - він 

той, хто говорить в тобою І >> Ти бачиш його в усіх твори
вах всесвіту, у красі небосклону, у таїнствах природи, 

в усіх створіннях. Ти бачиш його у твоїй добрій матері, 

у дбайливому батькові. Ти бачив його, як навістив тебе 

діймаючий біль, терпіння. - <<Він той, хто говорить 

в тобою>> черев твоє сумління, черев порушення твого 

серця, коли ти сам-на-сам внаходишся у святині твого 

духа. Він той, хто говорить в тобою черев Євангеліє, 

чере8 добру книжку, устами батьків, проповідників, 

священиків, добрих приятелів. Він той, хто говорить в 

тобою, може, й на цих хвилях етеру. 

Проарілий скрикнув тоді: <<Вірую Господи! - 1 

поклонився йому>>. Те саме слід і нам робити: вивна

вати 8авжди і всюди, серцем, устами, а головно ділами: 

«вірую Госnоди», що Ти Творець і керманич усього 
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всесвіту. Ти- мій початок і мій кінець. Вірую Господи, 

що від Тебе я вийшов- і до Тебе повернуся. Вірую Го

споди, що людям чесним, добрим, праведним, справедли

вим і терпеливим Ти даси віqну нагороду, а невіруючим 

і беззаконникам, подаси васлужене вічне відкинення і 

прокляття. Тому Тобі єдmюму кланятимусь і служиткму 

тепер і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

<< І, поnросивши світ.л,а, тю ре.мни" ус"О14ив до в' яа
ниці й, трє.мтячи, "инувсь у ноги Павмві та Cu.n,i; а 

вивівши tx авідти, .мовив: <<Панове, щ.о .мені слід робити, 
щ,об сnастися?>> Ті відповіди: «Віруй у Госnода Ісуса, 

і сnасєш.ся ти і ді.м твій». І він, ваявши lx тівl години 
вночі, об.мив їхні рани й охристився а усі.ма свої..ки » 

(3 Діянь Апостолів, гл. 16,16-34) 



НЕБО - НАША ВІТЧИЗНА 

(Воанесіння Г.Н./.Х. - Лк. 24,36-53) 

Дорогі в Христі І Сьогодні минає сороковий день від 

воскресіння Христового. Саме ва цей час мала вміцни

тись віра апостолів і перших вивнавців Христових в 

тому, що Ісус направду воскрес ів мертвих у тому са

мому тілі, в якому він терпів і був ровіп'ятий. СмертЬ 

Христа Ісуса була ветmим ударом і васмутила його 

учнів. Спаситель помер на хресті, віддав Богові духа. 

Його померле тіло склали у гробі. Це все спричинило у 
пригноблених учнів вневіру і вахитало довір 'л до Ісуса. 

Однак протягом сорока днів Апостоли й учні Христові 

такою мірою переконались і утверцились у вірі, що в 

хвилину вовнесіння на небо не було в них вже більше 

ніякого сумніву. 

В день свого відходу в цієї вемлі Ісус увяв в собою 

апостолів і найближчих своіх учнів, щоб равом в Пре

чистою Богоматір'ю вийти на Гору Оливну там, де перед 

шістьма тижнями валивавсь Ісус кривавим потом, на 

передодні своіх страждань і смерти. Він вийШов на ту 

гору, де часто молився й душевно страждав. Ісус вий

шов туди в останнє, щоб ввідтп вачати свій тріюмфль

ний впсхід на небо, осягнувши насамперед вершину гори 

Голготи. Не інакша й наша дорога до небесної нашої 

вітчивни. У страсний четвер Ісус вийшов на Гору Оливну 

вночі, серед темряви і душевних страждань конання; 

в четвер також Ісус прийшов сюди, у ясний день, пов

ний радости і тріюмфального блиску, щоб вовнестися. 
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Вийшовши на вершок гори, Ісус розмовляв ще ві 

свовю Пречистою матїр'ю Марівю, з апостолами, в уч

нями. Він ще давав ім в останнє свов повчання, вкавівни, 

потіху, пригадуючи: << Слуга не більший від пана свого. 
Пересліду~али мене - переслідуватимуть і вас» (Ів. 

15,20). << Вилучать вас ів синагог. А й година настане, 

коли то ножний, хто вас убиватиме, буде гадати, що 

служить тим Богові>> (Ів. 16,2). <<Голоситимете, ридати
мете, світ же радітиме. Журитиметесь, але журба ваша 

у радощі обернеться» (Ів. 16,20). <<У світі страждатимете. 
Та бадьортесяІ Я бо подолав світ>> (Ів. 16,33). << Не nо
лишу вас сиротами; я прийду до вас>> (Ів. 14,18). << І 

проситиму я Отця, і дасть він вам іншого Утішителя, 

щоб з вами був повіки >> (Ів. 14,16). Він вчинить, що 

<< одягнетесл силою з висоти>> (Лк. 24, 49). <<Хай не три
вожиться серце ваше І Віруйте в Бога, віруйте й у мене ». 
Бо, << хто в мене ві ру є, той так само діла робитиме, що 
іх я роблю>> (Ів. 14,1.12). І так розмовляючи з улюбле

ними, Ісус благословив іх. Аж ось пробиті цвяхами його 

ноги відірвались від землі, а Ісус, осяяний блисном слави, 

зачав підніматись угору. Всі учні, задивлені· в Христа, 
підводили свій зір чим раз вище й вище вдивляюttись у 

ясну далечінь. Аж ось надійшла хмарІПІка і закрила Хри

ста Спасителя. Апостоли внову звернули свій зір до землі; 

на неі дивилися тепер, наче інакшими очима; внутрі від

чули, що порив і бажання іхнього серця зостались там 

угорі, біля того, .який власне вник ім з-перед очей. -
Нам може здаватися, що краще було, якщо б Ісус зостав

ся був між нами аж до кінця світу так, щоб усі ІУюrл-ц 

його оглядати власними очима, дотикатися ІJ.;'ІаСІПІl'.ПІ 

руками, слухати власними ушима. Якщо в дійсності 

так було б сталося, тоді наша віра мала б меншу заслугу, 

а й любови зменшилася б чистота і, може, стала б надто 

амисловою. Більше того: янщо б Ісус аостався був між 

нами на цьому видимому світі, ми не привик.:Пі б підн&

сити наші думки й бажання у світ невидимий, я:кий длн 
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нас в важніший і необхідніший; << видиме бо - цочасне, 

невидиме - вічне >) каже Аnостол (2 :Кор. 4,18). Ісус 

прирівнював себе одного разу до квочки. Як ·квочка 

скривавться, щоб курчатка навчилися її шукати, так 

Ісус скрився: у світі невидимому, щоб ми намагалися: 

шукати його там, де він перебував. Тому слушно папо

минав нас Аnостол народів: <<шукайте того горішнього, 

де Христос перебувавІ >) (:Кол. 3,1). 
Щоб нам легше було сконтактуватися з невидимим 

світом, Ісус ще перед своїм відходом на небо обіцює по

слати Святого Духа. Ця: невидима Особа Божа помагав 

людлм доброі волі відірватись від дочасних і переми

наючих благ цівІ землі та дав силу, щоб прямувати й 

осягнути світ невидимий, духовний, вічний. 

Отже-, вознесіння Христове вчить нас, що існують 
два світи, тобто: видимий, матерілльний і невидимий, 

духовий. Ми вродилися й існуємо в першому світі, тож 

анавмо добре все його довкілля: сонце, зорі, повітря, 

води, гори, долини, дерева, рослини й тварини, над 

усе ж людей- цілі народи. Але в і потойбічний світ -
неменш реальний; він прекрасний, він ближчий до на

шого духа. Більше того: ми живемо серед нього, хоч 

наші руки не дотикають його, хоч наші очі його не ба

чать, хоч наші вуха його не чують. Не дивуймося, що 

наші вмпели не в здатні вловлювати світ невидимий, 

бож вони схоплюють лише маленьку частинку навіть 

того, що довкола нас існує. Багато велииих, чудових 

речей наші вмпели не вловлюють. 

Якщо б ми людині в пралісів Африки чи Індії опові

дали, що довкруги неі, ба навіть через іі власне тіло 

переходять хвилі, які несуть таємничі слова, оилиии 

радости, войки болів, ввуки прерізних інструментів і 

могутніх хорів, вона здивовано гляділа б на нас у пере

конанні, що розиазувмо ій байку. Не повірить нам ця 

людина, бо ніколи не бачила марнопіввих лямп, які 

можуть ловити радівві х:dИлі. Передше ніж відкрили 
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радіо, також і для нас усіх такі ре11і буJШ неймовірними. 

І янщо комусь з нас, коли чуємо про світ невидимий, 

приходить така думна, що це все неможливе, неймовірне, 

що це . все байна і сон, то саме тоді наше знання онтого 

невидимого світу в достоту таке, як цівї людини в пра

лісів Африки чи Індії. Тоді нам бракув відповідних 

<< лямп », щоби вловити дійсність невидимого світу. Все 
ж одного дня, в хвилині нашої смерти, іх матимемо. 

Тепер бо живемо вірою і віримо у вознесіння Христа 

у світ невидимий. Перша дійсність невидимого світу -
це Бог. Той, хто створив видимий всесвіт, ясне сонце, 

пестрі розмальовані квіти, людей, які себе взаємно ба

чать і пізнають, - сам в невидимим. Всемогутній Бог, 

найбільша дійсність залишається невловимим для наших 
змислів. 

Один чоловік сказав рав до хлопця, даючи йому яблу

ко: <<Хлопче, я дам тобі оце яблуко, коJШ скажеш мені, 

де знаходиться Бог? » А хлопчик з дитячою простотою 

відповів: << А я дам вам цілий кошик яблук, лкщо ви 
скажете мені, де Бога немавІ » В Бозі ми в, живемо і 

віддихаємо. Тож будьмо переконаними про цю важну 

правду, що ми ніколи і ніде не в самі і неспостережними. 

Найлюбіший Отець в при нас. Він найвірніший сторож, 

кожного моменту проникав всі наші думки і почуття. 

Але одного разу цей невидимий Бог забажав стати види

мим. Та через свов недослідиме милосердя і любов прий

няв людське тіло від Пречистої Діви Марії, зродивтись 

у цьому видимому світі. Більш як тридцять літ він жив, 

як кожний з нас: говорив, ів, пив, ходив, працював, 

терпів і вмер. Але й воскрес. Опісля повернувся у свій 

невидимий світ, де обіцяв кожному в нас nриготовити 

місце. Відтоді ніхто не міг бачити його, ва вийнятком 

делких Святих. Для нас Ісус не об'явивсь ніколи, тож 
так мало відчуваємо його присутність. Однак у своїй 

безмежній любові Ісус дав нам видимий внак, якого ми 

дотикаємось і він приводить нас до Особи Христа Бога, 
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якого не ба11Имо і дотикнутися не можемо. Цей внак -
це Євхаристійний Агнець, де в укритті є живий і прав

дивий Бог, Невидимий, якого бачимо, якого відчува

вмо нашою вірою. Саме Пресията Євхаристія є тим по

мостом, що світ видимий лучить ві світом невидимим.· 

Однак кожний в нас може ще стрінути Христа Ісуса 

на своїй власній дорові життя. Одних супроводить Ісус 

у подорожі, як учнів, які йшли в Емаус. Інших стрічав 

на ровдоріжжях іхнього життя, проникаючи іх світлом 

своєї ясности, як це вчинив Павлові -аnостолові, що йшов 

в Єрусалиму в Дамаск, щоб там гонити вивнавців Христа. 

Ще до інших Ісус приходить у виді вбогого, потребуючого, 

хворого, ув'явненого, а передовсім Він бажає всім об'яви

тись і дати півнати себе у всіх святих Тайнах, аокрема .У 

Пресвятій Євхаристії. Отже, Христос є присутнім посе

ред нас, живе між нами і в нас, і його можна півнати, 

побачити. Нам лише потрібно достатньої віри, віри міц

ної, сталої, живої, діяльної, такої, яку мали апостоли. 

Така віра - це той невгасимий вогонь, в якого вихо

днтБ динамічна творча сила. Діянню цієї сили ніщо на 

світі не може протиставитись. Єдино сила і дія святої 

віри мав вмогу основно перемінити людину, вилікувати 

Іі життя приватне і суспільне, вдійснити у світі справжній 

лад, вчинити в нас повновартних людей. Такої віри Хри

стос домагається і від нас: «Блаженні, що не бачили, 

а повірили>> - каже Ісус. А перед самим відходом на 

небо Ісус вправно каже: «хто ввірує ... спасеться, хто 

ж не ввірує, буде проклятий». 

Дорогі брати і сестри, коли довкола нас настане 

темна ніч, не тривожмося, бо саме тоді, як вдається, 

що цей видимий світ тоне в темряві, то власне в цієї тем

ряви виринає світ новий, прекрасний, бевмежний, щасли

вий, світ невидимий, духовий. У ньому побачимо Бога 

таким, яким Він в. Побачимо ласкаву особу Христа

-Переможця; побачимо міс~, яке він приготовив для 
нас у тому новому невидимому світі. Там ми вамешка-
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вмо равом в Пречистою Дівою, Ангелами, Святими, на

шими найближчими і Дорогими. Кріпімся надією на Го

спода, а по тяжкій боротьбі тувемного життя анайдемось 

у великому, переможному поході, що його колись вапо

чаткував Христос, вступаючи на небо. Амінь. 

3 правничІюго << Апостола >>: 

<< І я" вони дивUJІ,ися пильно на небо, "оли він відхо
див, два .мужі стали бі.яя них у білій одежі і с"ааали: 

<< Мужі галилейсь"іІ Чого стоlте, дивлячись на небо? 
Оцей Ісус, я"ий від вас був взятий на небо, та" са.мо прий
де, я" його ви бачUJІ,и відходячого на небо». Тоді вони по
вернулися в Єрусали.м з гори, що зветься Оливною, що 

блиаьхо Єрусали.му - день ходи в суботу» 

(3 Діянь Апостолів, гл. 1,1-12). 



ЗАХИСНИКИ ХРИСТОВОІ СЛАВИ 

(Неділя Святих Отців - Йо. 17 ,1-13) 

« Omv, nрийшла година./ Прос.л,а.г св,. 

Сина. І). (Йо. 17,. 

Дорогі радіослухачі! Сьогодні, в Неділю Святих От

ців першого Вселенського Собору в Нікеї, ми почули 

у ЄвангеліІ торжественну молитву Ісуса, на передод~і 

Його страстей і хресної смерти. Про що ж молиться Хри
стос до Отця небесного? Найперше - ва себе: Він про

сить, щоб Господь прославив його, як Богочоловіка, 

в його смерті, у воскресінні та й у небі. Яка ж мета тіві 

прослави ? Остаточна мета прослави Христа - це слава 

Божа, це аріст і розвиток Таінственного Тіла Христо

вого, - це спасіння людства. Ось над цими питаннями 

застановімся сьогодні. 

Христос у передсмертних годинах молить Отця: Небе

сного, щоб прославив його у його терпіннях і смерті, 

кажучи: <<Отче, прийшла година. Прослав свого Сина~ 

(Ів. 17 ,1). Що ж це ва година прийшла для Христа? Ісус 
нічого більше не каже про неі. Але ми добре анавмо, 

що це благословенна година, якої Спаситель ціле своє 

життя тан дуже прагнув. До неІ старанно і запопадливо 

приготовля:лись також вороги Христові. Надійшла година, 

вадлл яко і Христос-Спаситель прийшов на світ, тобто го

дина найбільшого пониження, впокорення і вияву герой

ськоІ любови Вогочоловіка до людей. Прийшла година 

ув'язнення, вради, глувувань, побоїв, несправедливого 

суду в боку людей, і кривавої розправи на Голготі. Власне 

тоді, як прийшла ця година, Ісус-Спаситель говорить 
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про свою славу і владу: Він мав П над усіма людьми, 

ЯКИХ він ПрИЙШОВ СПаСТИ, ЯКЩО ЛИШе повірІІТЬ у НЬОГО 
та й в Отця:, що його послав. Христос, для: прослави 

Бога, в свов людське життя включив навіть своІ болючі 

страсті й смерть на хресті. О, яке це дивне та інство про

слави Христа-Бога у його терпіннях і смерті І Спаситель 

віддав себе аа нас в посвяту, щоб лише ми були освячені 

в істині. Ісус підприймається цівІ жертви а повною свідо

містю. Він, nеред святом Пасхи, знаючи, що вибила 

його година переходу а цього світу до Отця, іде відважно 

в Єрусалим, щоби віддатися в руки ворогів. Чому? 

Бо <<полюбивши своіх, що були в світі, полюбив іх до 

кінця: >> (Ів. 13,1). 
Христос робить не лиш свідому, але й добровільну 

жертву ві свого життя і то виключно а любови до людей, 

як сам наже: << За те Отець мій мене любить, бо .я кладу 

мов життя, щоби знову його ва.яти. Ніхто його в мене 

не забирав, бо я: сам кладу його від себе. Владу маю 

його покласти і владу маю назад його аабрат11 >> (Ів. 

10,18-19). 
Христос, <<Господь слави», Божа могутність і Божа 

мудрість - рівний Богу - Отцю. Він в історіі людства 

дав найвище об'явлення Бога, ЯRИЙ у виді людини вми

рає прибитий до хреста. Цей хрест Христовий перемі

нить людину і винищить П до синівства Бонюго, він 

стане помостом, по .якому людина вмо же дійти до Го

спода і Бога свого. Тому й каже Ісус перед своїми стра

стями: <<Прийшла година для прослави Сина Чолові

чого >> (Ів. 12,23). <<Тепер світові цьому суд, тепер вигна
ний буде геть ~н.яаь цього світу. Я ж, коли від землі. 

буду піднЕ!сений, усіх притягну до себе >> (Ів. 12,31-32) 
Дорогі брати і сестри І В нашому житті прийде нер аа 

година терnіння, переслідування, недуги, ув'язнення, 

аасланн.я, несправедливого васуду. Тож бадьорімся, бо 

саме тоді ми - наче прибиті до хреста; а там, де хрест 

Христовий, там Христос перебував. Якрав тоді він каже 
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до нас: «У св1т1 страждатимете. Та бадьортесяІ Я бо 
подолав світ » (Ів. 16,33). Ніщо нас так не освячує і не 
nриготовлнв до прослави в Бові, як терпіння і хрести, 

перенесені в любови до Бога і наших ближніх. · 
Дальше, Христос молиться, щоб Отець небесний про~ 

славив його й у смерті усім тим, що вона принесе; пере

дусім же тому, щоби прославити його у воскресінні. 

Цим Христос хоч:е наче повчити нас, що в житті в слава, 

якої ми не повинні бажати, про неі думати, старатися, 

молитися, але в слава, ва яку ми повинні змагатися, 

старатися, молитися і всім серцем іі бажати та в кінці 

П осягнути. Людей цього світу часто манить пуста, марна 

і грішна слава, яку приносить ім їхнє багатство, стано

вище, походження, фіаичні чи духові дарування. Слава, 

яка зосереджується на людських по хвалах, привнаннях, 

оплесках і тріюмфа?С, минається, як дим і щевав швидше, 

ніж сама людина. Тим часом правдива слава людини в 

в тому, що вона створена на обрав і подібність Божу, 

що вона в волі Творця в володарем створеного світу. 

То.му й довволеним і обов'язковим в старатися про прав

диву нашу славу, яка в овочем чесноти і терпіння, самов

речення •Й упокорення, які супроводитимуть нас аж до 

смерти і принесуть нам славу остаточного воскресіння. 

Чи ми свідомі цього? Чи, переносячи хрести і терпіння 

тувемноІ мандрівки, готуємось до такої прослави у Го

споді? Чи, може, Христос відвивавться до нас сьогодні, 

як колись до учнів своіх, що, повні розчарування, ішJІИ 

в Емаус: << О бевумні й повільні серцем у ві рі, супроти 

всього, що були пророки оповіли І Хіба не треба бу до 

Христові так страждати і увійти в свою славу? )) Дорогі 
брати і сестри, хіба і нам не треба терпеливо перено

сити все горе і болі туземиого життя, щоб колись осягнути 

нагороду вічиоІ прослави в Бові? 

В кінці, Христос молиться про свою остаточну про

славу у небі, кажучи: << Тепер же прослав мене, Отче, 

у себе, славою твоєю, що іі я мав у тебе перед тим! л:к 
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постав світ>> (Ів. 17,5). Христос просить Бога, щоб він, 
ЯR людина, міг увійтИ в небо і васісти по правиці його, 

з огляду на свої васлуги й особу. 3 цієї дивно І просьби 

Христа пізнаємо, що хоч в Ісусі в дві природи, Божа і 

людська, то все ж в лиш одна особа - Божа. 

Ісус молиться, щоб та прослава, яку він посідатиме 

в небі, відомою стала також людям на землі та щоб люди, 

пізнавши це, по читали і прославляли його як Бога, Єди

нородного Сина Божого та свого Спасителя. 

Що ж було метою такої молитви Христової? Чому 

саме в навечір'я свові смерти Христос так ревно мо

литься про свою прославу? Ці rштання стануть нам ясни

ми з дальших слів Христової молитви: <<Отче, nрийшла 

година! Прослав свого Сина, щоб син твій тебе просла

вив>> (Ів. 17 ,1). Тут бачимо ясно, що прослава Христа 
всеціло спрямована до більшої прослави Бога, бо чим 

більше буде поклонників Христа, як Спасителя і Бога, 

тим: більше прославиться Трисвятий Бог. 

Дорогі брати і сестри, ось і найважливіша мета на

шого життя, тут на землі, завершення наших терпінь, 

мозольної праці, молитов і всіві діяльности. Все мав 

бути спрямоване до прослави Бога, все мусить уступити 

перед цим обов'язком, все, в потребі, слід посвятити 

задля неї. Ось чому можемо, маємо, а то й мусимо дбати 

про наше освячення, щоби завжди і всюди подобатися 

Богові, постійно віддаючи йому належну шану і славу 

нашими добрими вчинками і праведним життям. 

Метою прослави Христа-Чоловіколюбц.я в також вріст 

і розвиток його Містичного-Таінственного Тіла- Церкви. 

Тому молиться Ісус далі: <<Отче, прийшла година! Про

слав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив, згідно в 

владою, що іі ти дав йому над усяким тілом: дарувати 

життя: вічне тим, яких ти передав йому>> (Ів. 17 ,2). Тобто, 
Христос бажав, щоб усі люди, що іх передав йому Отець 

небесний, яких він відкупив своєю Пресвятою кров'ю, 

вивнали його, як свого Спасителя, підкориmІся йом:у, 
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втілилися в нього, влучилися в ним, оформлюючи одне 

таївственне Тіло-Церкву. В Христі ми всі діти Божі і 
члени одного тіла. Живемо його життям, сnівучастиича

вмо в його терпіннях, перемогах й учасниками станемо 

його воскресіння й небесної прослави. Ось наша прав

дива веJШч і слава І Тому пригаду в нам Аnостол народів: 

<<Божа благодать в'явилась спасенна всім людям і нав

чав нас, щоб ми, врікшися: нечестя та грішних бажань 

цього світу, жили тверево, праведно і благочестиво в 

нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного 

в'я:влення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, 

який віддав себе самого, щоб відкупити нас від усякого 

бевваконня, та щоб очистити собі народ, що був би його 

власний, ревний до добрих діл>> (Тит. 2,13-14). 
Вкінці, метою прослави Христа в спасіння людей. 

Це вначить, ·що кожна людина мав осягнути життя вічне. 

В чому ж nолягав вічне життя? На це відповідав Христос: 

<<А вічне життя в тому, щоб вони півнали тебе, вд:и:ного, 

істинного Бога, і тобою посланого - Ісуса Христа>> 

(Ів. 17,3). Ось, що потрібно робити нам тут, на вемлі, 

щоб осягнути життя вічне й удостоїтися небесної про

слави. Нам необхідно nівнати Бога і посланого ним 

Ісуса Христа. Але тут не вистачить саме філософічне, 

сnекулятивне півнання Бога. Щоб осягнути життя вічне, 

треба півнання практичноГо. Не досить лише вірити в 
усе те, що до вірування подав свята Церква, але слід 

також переводити в життя наші обов'явки відносно Бога 

і наших ближніх; повинуватись ваконам Христа-Спаси

теля, наслідувати його чесноти. Тоді в певністю можемо 

надіятися небесної nрослави та, в навечір'я нашої смерти, 

повтаряти в Ісусом: << Я тебе на вемлі прославив, вико

навши те діло, яке ти дав м'ені до виконання>> (Ів. 17 ,4). 
Амінь. 



ДІЯННЯ СВЯТОГО ДУХА 

(Зіслання Святого Духа - Йо. 7,37-52 - 8,12) 

Дорогі брати і сестри І Найбільшою і найважливішою 
подією, яка мала наступити в Церкві після Новнесіння 

Христового на небо, стало 3шестя Святого Духа. Хри

стос-Спаситель вже від довшого часу приготовляв своІх 

апостолів на сприйняття Того тавмного і вийниткового 

гостя. Христос -- головно nід кінець свого навчання -
багато говорив про .прихід св. Духа і діJПІня його на 

землі. У своїй зворушливій прощальній промові в Вечер

пику, після попереджень, повчань, і обітниць запевняв 

апостолів: <<Це мовив я до вас, коли з вами перебував. 

А Утішитель, Святий Дух, .якого Отець в ім'я мов зішле, 

той навчить вас усього і все вам нагадає, що я сказав 

вам>> (Ів. 14,25-26). А коли по воскресінні Ісус мав ві
дійти до неба, наказав апостолам, щоби перед віслаиням 

св. Духа не розходилися в Єрусалиму, кажучи: «Сидіть 

у місті, аж поки не одягнетеся силою в висоти» (Лук. 

24,49), і аж тоді відійдете, <<коли ·Приймете силу Свя

того Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в 

Єрусалимі, і всій Юдеї і Самарії й аж до краю землі • 
(Діян. 1,8). 

Апостоли послухали Христа. Протягом десяти днів 

перебували на молитві, ва чинені в Вечериику, очікуюqи 

обіцяного Утішителя. І не завелись! Бо ось десятого дня 

<< шугнув зненацька з неба шум, неначе подув буйного 
вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились 

ім поділені явики, мов вогонь, і осів на кожному в них. 

У сі вони сповнились Святим Духом і почали говорити 

Іншими мовами, як Дух давав ім промовляти • (Діян. 
2,2-4). 

7 - Недільна благовість ... 
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3шестя Святого Духа супршводили й символічиї знаки: 
лк нагJПІй вітер, полум'яний В(Огонь. Саме ці знаки узми

слов~tли і унаглядиили хараштер діЮІня святого Духа. 

Вони бо означають міць, насВІагу, світло й енергію. -
Обітниця сповнилася. АпостоJЛИ у Святім Дусі віднай

шли самі себе: півнаШІ доклаtдно, хто вони є і .які і хні 

завдання. Святий Дух, наче мюгутня блискавка, просвіт

лив їхні розуми, пригадав ім у·се, що колинебудь Хр~tстос 

ім гов~ рив; зміцнив у них вір'У, в серцях запалив палку 

любов до Бога, надхнув надв•емською відвагою, обдару

вав надприродними дарами й еилою, дав ім нову наснагу 

до діІ та побудив до ЧІІНУ. Воmи стали правдивими апосто

лами, вірними свідками Хрис~та - його життя, вчення, 

чудес, смерти і воскресіння. Еони більш не боятимуться 

і не завагаються проповідува't'И та свідЧІІти про Христа, 

спочатку перед івраільтЮІам1И у Палестині, а агодом 

перед поганами всього світу. ~\оли на шум буйного вітру, 

який супроводив 3шестя Свяtrого Духа, надбігли про

чани й відвідувачі Єрусалиму , що знаходилися недалеко 
Вечерника, Петро-апостол неr,айно використовує цю на

году і зачинає проповідувати :Благовість Євангелії. Гово

рить він про життя, про смерть, воскресіння і вовнесін

ия Христа Ісуса. Він кличе відважно: <<Мужі ізраїль

ські І ПосЛухайте оці слова: Ісуса НаварянШІа, якого 
Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що 

Іх Бог вробив між вами чере~ нього, .як ви самі знаєте, 

-отого (Ісуса), згідно в вивн.аченою постановою і перед

баченням Божим, ви видали і вбили руками бевзанон

них, прибивши до хреста; ... '1ГОЙ же Христос воскр~ -
«ми всі цьому свідки>>. << Bi}J(, OT':f'e, вовиесений Божою 
правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа й 

вилив його ~на нас,<< що ви баt~~ите й чуєте >>,у виді вогнен

них ланків, шуму буйного вітру та щедрих дарів його. 

Тому ввиває апостол Петро: << Покайтеся, і нехай кож

ний в вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення 

гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа ~ (Діли. 
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2,22-40). І цього ж дня охрестилось до трьох тисяч лю

дей, Ю<і стали першим зародком Церкви Христової. 

Дорогі брати і сестри І День 3шестя Святого Духа 

тому й в подвійним святом: св.kтом віслаЮІя святого Духа 

на Апостолів і святом народження першої християнської 

громади.- Дух Святий війшов на апостолів у виді вогня, 
бож вогонь - найкращий сцмвол усіх наслідків діяння 

Святого Духа. Вогонь бо проганяв темряву, очищує ме

талі, запалює і перемінюв речовини. Він проникав всі 

речі й уподібнює іх до себе, його могутнє полум'я аніма

ється високо в гору. Дух Святий, зійшовши на апосто

лів, очистив, зміцнив і скріпив їхню віру, спаJПІв у їхніх 

душах рештки злих схильностей і навиків, наповнив 

запалом, любов'ю, а й силою невтомної ревности про 

спасіння людських душ. Вони ще так недавно відріка

лнея Христа, під час його розп'яття, сумнівалися npo 
його воскресіння. Але тепер сміло і певно боронять пів

нану істШІу перед найвищою радою жидівського на

роду, кидають у вічі гірку правду тим, які розпоряджа

лися владою, грішми, військом, які видали на смерть і 

замучили Іх Учителя і Господа, і які спроможні те саме 
зробити й з ними. Післ.я прийняття: Святого Духа, апостоли 

Христові не уступають уже перед натиском брутальних 

сил; не уступають і їхні послідовники аж до кінця віків. 

Не одна потуга розсиплеться в порох, а Царство Боже, 

яким в Церква - триватиме на віки. Апостоли цього 

свідомі, тому всім ворогам Христовим дають постійно 

коротку й рішучу відповідь:<< Більше треба слухати Бога, 

ніж людей!»-<< Хто нас відлучить від Христової любо

ви, - кличе Апостол -горе чи утиск, чи; переслідуван

ня, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? ... я пев
ний, що ні смерть, ані життяІ ... >> (Рим. 8,35.38). Богнен
ні язики над головами апостолів Христових - це смо

лоскип, який кидатиме вогонь світла Божої правди у 

темряву цього світу - безперервно, аж до кінця віків! 

Дор?гі в Христі! Той самий Дух Святий в особлив-
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ший спосіб прийшов і до всіх нас у хвилині нашого Хри
щення, Миропомазання, так що ми стали, - як каже 

Апостол - « храмом Свmого Духа >>. Він і сьогодні, 

хоч на окремий лад, готовий прийти до наших втомле

них душ і сердець, щоб прогнати темря:ву нашого духа, 

очистити забруднення наmих пожадливостей, в міцнити 

нашу віру та по береги виповнити наші серця несхитною 

надією. «Утішитель Святий Дух дасть вам у всьому пов

чання і все вам нагадав, що я сказав вам>>- каже Хри

стос-Спаситель. Він нагадав нам вчення Є вангелі і про 

вічні Божі правди, про велич і красу Бога-Творця:, про 

остаточну ціль нашого туземиого життя. Він навчить і 

переконав нас про те, що в один Бог, що все створив і 

всім управляв; що той Бог в справедливий суддя, який 

ва добре нагороджує, а ва але карав; що друга особа 

Божа, Син Божий, стався чоловіком і вмер на хресті 

вадл.я нашого спасіння. Дух Свя:тий навчить нас зосібна, 

що душа людська в безсмертна і що ласка Божа до сп а

сіння: в конечно потрібна. Саме тоді здійсняться на нас 

слова Господні: << Я окроплю вас чистою водою, і ви 

очИститесь. Я дам вам нове серце, і новий дух вкладу 

в ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла й 

дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій 

і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях 'l'a 

берегти й виконувати мої установи» (Ез. 36,25-27). Відро
джєні Духом Святим, ми інакше дивитисьмемо на світ, 

на своіх ближніх, на себе самих. Тож слушно попере

джав нас святий апостол Павло: <<Духа не гасі те І >> (Сол. 
5,19); згідно з << Духом ходіте, і тіла пожадливостей не 
будете чинити» (Гал. 5,16); тоді на нас спочине <<Дух 

Господній, дух мудрости й розуму, дух ради і кріпости, 

дух знання і страху Господнього>> - каже пророк Ісая: 

(11,2). Ці ж дари Святого Духа вчасно видадуть щедрі 
плоди цього ж Духа у нашій душі, а саме: <<любов, ра

дість, мир, довготерпіння, лагідність, доброту, вірність, 

тихість, здержливість >> (Гал. 5,22). Цей Святий Дух 
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стане правдивим обновителем подоби Божої у нас. Він 

стане світлом нашого розуму, надією нашого втомленого 

серця, вузлом тісної злуки в Ісусом. Він буде радістю 

наших душ, щастям усієї нашої істоти. Він бо жевріючий 

вогонь любови Божої та вода життя. Він потішає тих, 

що плачуть, утихомирює розбурхані пожадтшості, додав 

розсудности. Він відганяє вневіру й подолув силу покус, 

вливає мир і спокій у людські душі. Тож, коли живемо 

аа Духом, то духом ходімо ... Не будьмо марнотратні, 
задиркуваті між собою, в авидую щі одні одним - повчає 

Апостол - << бо коли: живете ва тілом, то помрете. Якже 

ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете житиІ Усі 

бо ті, що іх води:ть Дух Божи:й, вони - сини Божі ... 
Сам цей Дух свідчить равом ів нашим духом, що ми -
діти Божі >> (Рим 8,13-16). Тому й остерігає Аnостол на
родів: <<Не засмучуймо Духа Божого, що ним ви навна

меновані на день відкуплення І >> Не засмучуймо Духа 

Святого нашим грішним життІІМ і земськими прив'я.ван

нямиІ А в щирої груді взиваймо словами народної пісні: 

<< Душе Святий, прийди ів небес, люд просвіти, молим 

всі тя днесь І Боязнь гріха у нас вкоріни, добро вчи:ни, 

нам допоможи І » Нехай ясність твого вогню прожене 

темряву сьогоднішніх скорботних днів гріха і безвакон

ня в наших рідних вемель І Нехай просвітить наш розум 

світлом Божої правди і науки, нехай зміцнить нашу 

віру, збільшить надію, розпалить любовІ Тож ще раа 

взиваймо: «Царю Небесний, Утішителю, Душе істиш1, 

що всюди єси і все наповняєш, Скарбе дібр і життя Пода

телю, прийди і вселися в нас і очисти: нас від усякої сквер

ні, і спаси, Благий, душі наші>>. Амінь. 

3 недільного <<Апостола>>: 
<< І ось роздався зненаць"а шум з неба, нена'Че nодув 

буйного вітру, і сповнивсь увесь дім, де вони сиділи. І 

з'явились їм поділені яаи"и, .мов вогонь, і осів на "аж
ному з них>> (3 Діянь Апостолів, гл. 2,1-11) 



ПОДВИЖНИКИ ДОБРА 

(1 Неді.л.я по Зіс.ланні Святого Духа - Всіх Святих) 

(Мт. 10,32-33; 37-38) 

« По ·всьому СВІТІ мучеників твоїх кров'ю, як багря
ницею та виссом, Церква твоя приокрасиласл, ними ми 

клиqемо до Тебе, Христе Боже: Людям твоїм щедроти 

твої вішли, спокій громаді твоїй даруй і душам нашим 

велику милість» (Тропар Нед. Всіх Святих). Ось так 

співали ми сьогодні на св. Літургії, коли то Церква 

Христова в т.в. Неділю Всіх Свлтих, прославллє Святих 

не пойменно, а всіх равом, об' вднуючи іх в численні 

хори, - всіх, кого благодатю обдарував Святий Дух: 

Праотців і Патріярхів, Пророків й Апостолів, Мучени

ків і Священномучеників, Праведників та всіх інших 

бевіменних Свлтих. Наша Церква агадув і вшановує 

Святих, бо . вони на вемлі були << кивотами благодаті 

Божої •, а на небі стали << оселею слави Творця >>. Па

м'ять іх перебував в роду в рід - в похвалами і благо

словеннями. Крім того, ми шанувмо і ввеличуємо Свя

тих тому, що вони всі отці і брати наші духом віри Хри

стової і любови, що нею вони неровривно в нами в'вд

нані, становллть в нами одну Церкву Христо~у. Тож, 

уже від перших віків християнства Церква Христова 

просла:вля:ла подвиги, чесноти і страждання Свлтих, мо

лилася на гробах мучеників, будувала в честь іх храми, 

встаноВJІJІла свлта, складала служби й пісні на спомин 

про них, вберігала побожно їхні мощі, прививала іх 

у молитвах і шанувала їхні святі ікони. 

Стародавні праведники, Пророки, Апостоли, :Муче-
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ники - під хрестом гонінь, проповідники євангелії -
nосеред ворогів християнства, пустинники, подви~и 

добра - в безнастанній боротьбі в пожадливостями й 

зіпсованим світом, взагалі, всі Святі, яких Церква Хри

стова сьогодні прославляв, стали великими і святими 

перед Богом і людьми заради своєї віри в Бога-Творця 

всесвіту. Вони бо << вірою підбили царства, чинили спра

ведливість, обітниці осягнули, нагородили пащі левам, 

силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, 

бувши недолугі, на війні проявили мужність, наскоки 

чужинців відбиваJЩ >> (Є вр. 11 ,33-34). 
І ледве Христос відійшов з цієї вемлі, а вже нахма

рилося небо й почала лютувати буря над малою ще тоді 

громадкою вивнавців Христових. Напевно всі ми чули 

нро гоніння ва перших трьох віиів, коли то римські 

цісарі наввилися були цілковито анищити християнство. 

Вівьмім лише до уваги хоч би часи Нерона. Кожного 

вечора сходилися товпи римського народу на ігрища і 

дивилися на муки невинних християн, .яких прив'яву

вали до дерев облцтих смолою; і вони горіли серед страш

них мук. В тюрмах цирків чи колінею перебувалц старші 

і дівчата й молодці, а побіч них у клітках ревли виголод

нілі дикі звірі. В льожах театрів і цирків сиділи крово

жадні й звироднілі царі й старшина народу й пригля

далися, .як на арену виходять люди, ян іх роздирають 

дикі леви, тигри, гієни. На цих мучеників здійснювалися 

слова Христові: << вц будете плакати, а світ буде весели

тися •· Люди невинні, що не вчцниJЩ в жцтті наймен
шого зла, йшли на муки ва Христа лише тому, що його 

шоби.lПІ, визнавали, що намагалися його наслідувати в 

(~воєму ;нитті. Тому, що розуміли силу і вагу слів Христо

вих, .які ми чу ли в сьогоднішній святій євангелії: << Кож

ний хто вивнав мене перед людьми, того і я вивпаю перед 

моїм Отцем небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, 

того й я вреttуся перед Отцем моїм небесним» (Мат. 10, 
32-33). А вивнати Христа - це повнотою ванвитися аа 
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нього, не боятися бути його вивнавцем в серці і на ділі, 
вірити у правди, що іх він об'явив і його Церква нав

чав. Вивнати Христа - це вірно вберігати його святі 
заповіді, без огляду на грішних людей. Вивнати Христа 

- це захищати святу віру, іі правди та іі слуг перед . 
тими всіма, хто нападав на неі. Вивнати Христа - це, 

ва нашою спроможністю, протиставитися наклепам проти 

релігії і культу-богопочитання. 

Були хвилини в історіі ЦерквІІ, коли вдавалося, що 

вороги перемогли. Ось Діоклетіян казав вибити монети 

в написом: << Номіне крістіянорум делето >>-на пам'ятІtу 

анищення християн! Але Христос чував над своїм ста

дом. Вивнавці і мученики ва Христа гинули, але після 

них, немов ві землі, виростали нові, яні не страхалися 

заявляти: << я в християнин І >> 
Дорогі брати і сестрцІ Хто й сьогодні хоче посеред 

нового поганства залишитися вірним заповідям Божим, 

мусить бути вірним своїй святій вірі, Церкві; мусить 

мати відвагу перших християн І Хоч тепер на вірних 

визнавців Христових не папускають диких звірів, проте 

в інші, куди страшніші засоби знущання і катування. 

Окрім фізичних тортур, вживають часто моральних: 

легковаження, кпин, насмішок, і т.д. Поборювання хри

стцянського світогляду тривав й сьогодні в усіх ваку

тинах світу; тільки нам бракув деколи тієї відваГІІ, яку 

мали перші християни. Вони бо віддавали своє життя 

ва Христові ідеали, а ми не раз страхавмося чи стида

ємося зайти до храму Божого, де він ще в відчинений, 

щоб помолитися, вклякнути перед утаєнням 6вхаристій

ним Христом. Душа наша потребує святої Тайни Покаян

ня, 6вхаристійного корму - святого Причастя, однак 

ми не приймавмо його, - бо що скажуть люди ? Знаємо, 
що непристойні, безбожні чи неморальні бесіди: обража

ють Бога, що вла книжка чи гааета руйнує вір нашої 

віри і затроює наші думки та с~рце, що іі читання забо

ронене, все ж таки читавмо, бо скажуть люди, що tJИ 
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назадники. Робимо це чи те, хоч знаємо, що не вільно, 

- щоб лише нас не висміяли. 

Значить, якщо ми слабкі супроти своіх пожадливостей, 

коли ми морально не вроставмо, то це тому, що в нас 

нема такої віри, для якої, ва словами Спасителя, немає 

нічого неможливого (Мат. 18,26). Бо правдива віра не 
в вірою тільки розуму, вона в живим полум'япням почут

тям, яке захоплює волю і виявляється в ділах. Воло

діючи всіма силами душі, віра - це животворне начаJю 

всього життя християнства. Господь - єдиний Владина 

природи і благодатного царства, - вимагав від своіх 

послідовників перш ва все віри і ій дав Він велику силу 

в ділі християнської ввершенности. Тож хто мав віру і 

охреститься, спасенний буде (Мат. 16,16), бо без віри 

не можна догодити Богові (Євр. 11 ,6) - каже св. апостол 

Павло. Чому? А тому, що де немає віри, там немав від

даности задумам Божим, і немає благодатної помочі 

для нашої слабної волі. В чому ж ми можемо знайти 

силу для виконування заповідей Божих, щоб працювати 

для свого освячення і йти вузькпм шляхом до царства 

Божого? Здорового нашого розуму і природного нашого 

сумління нам не досить у життєвій боротьбі з нашими 

пожадлИвостями і спокусами грішного світу. Розум, не 

підкріплений вірою в Бога, дав нам малу підмогу в цій 

боротьбі. Навіть сумління наше, не освітлене вірою, 

- або вамов:кав перед словами лукавства, що виправду

ють гріх, або судить згідно з поглядами світу, або ж 

говорить без переконання, лк це бував сьогодні в міль

йонів визнавців Христа. Отже, хто галузку свові віри 

не з'єднує з лозою- Христом, той безплідний і мертвий 

бо <<без мене ж - каже Ісус - ви нічого чинити не мо

жете» (Ів. 15,5). 
Хто правдиво вірує, що Господь в присутній скріаь, 

що він бачить кожний наш крок, впав наші думки і по

чуття, хто перСІюнаний в тому, що всяке беззаконня: € 

ветtкою образою всемогутнього і пресвптого Бога, тому 
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годі грішити. Хто ві ру є, що людина є предметом лю
бови і піклування великого Бога, той не похилить го

лови ні в яких терпіннях і нещастях життя а буде своє

рідним мучеником, ішrовідником Христа аж . до загину, 
як це довершило багато Святих. 

Христос Спаситель виразно предсназав: << Ви будете 
плакати і ридати >>, але той сам Ісус сказав, << що сму
ток наш у радість обернеться >>; що << ярмо його солодке 
і легке >>; << бадьоріться, я переміг світ І >> Цісар Адріян 
казав побудувати на Голготі пам'ятник Венерн, а над 

гробом Спасителя-Ісуса - пам'ятник Зевса; та чи сьо

годні хтось віддає там ще шану цій Бенері або Зевсові ? 
Про них пам'ять вже давно загинула, .. а мільйони визнав
ців Христових рік-річно, по нинішній день, спішать а 

поклоном до місць освячених кров'ю Спасителя. 

Саме в Неділю всіх Святих Ісус домагається від нас 

любови - міцної, сильної, щирої, - я:ка підносилася 

б високо понад усе сотворене; любови, готової на тер

піння, хрести, противності. <<Хто не бере свого хреста 

й не йде слідом аа мною, той недостойний мене>>, -каже 

Ісус··(Мат. 10,38). А вая.ти свій хрест - значить: перено

сити все без нарікань, лементувань, з неві ри, що більше: 

переносити всі негоди життя з подякою для Господа. 

Йти аа Христом - значить терпіти задля нього і так 
як він терпів, а тими самими чеснотами і ааради тієї 

самої мети, яку Він мав, єднаючи наші терпіння а тер

піниями Христа Спасителя. Бо власне тут вони черпа

ють свою ааслугуючу силу і вчиняють нас святими. З 

ними й ми колись спільно приймемо прославу борців і 

героїв споконвічного Бога. Амінь. 

З недільного « Апостола >>: 
<< І всі вони, дар.ма що .мали добре засвідченпя вірою, 

не одержали обіцяного, бо Бог зберіг на.м, щось краще, 

щоб вони не без нас осягли досконалість >> 

(До Євреїв, гл. 11 ,33-12,2) 



ТВОРЕЦЬ ВСЕСВІТУ - ПІД ВИДОМ ХЛІБА І ВИНА 

(Пресвята Євхаристія - Йо. 6,48-54) 

Дорогі в Христі брати і сестри І Сьогодні, в другу 
неділю по Зісланні Святого Духа, у нашій Церкві при

падає празник Пресвятої Євхаристії. Ми знаємо, що ба

гато ЦЇНІПІХ дарів лишила нам любов Божественного 

Спасителя: цінне хрищення, що через нього позбува

ємося гріхів .і ставмося Божими дітьми; цінна Євангелія, 

що вказує нам дорогу до небесної батьківщини; цінний 

цілющий лік - свята Сповідь, яка з невольників гріха 

і сатани робить нас вільними Божими синами - вливає 

і підтримує життя Божої ласки. Нам дорога, свята, 

чиста Обручниця Христова - Церква, що веде нас пу

тями спасіння. Упродовж віків вона далі веде діло Го

спода Ісуса. Превелика цінність - Христовий хрест, 

на якім Ісус Спаситель світу довершив діло спасіння:. 

Та цінніша надівсе і незрівняна й дорога- Пресвята 

Євхаристія. Це дар над усі дарІІІ У Пресвятій Євхаристії 

любов Господа Ісуса посувається до найдальших меж. 

Ісус «полюбивши своіх, що в світі, до кінця іх полю

бив)) (Ів. 13,1). Пресвята Євхаристія - це сонце Христо

вого Царства - святої Церкви. Воно іі огріває і ожив

,jІяє. Хто не знає Пресвятої Євхаристії, той не знає суті 

християнства, а тільки його зверхню форму. Хто ж ро

ауміє Євхаристійного Христа, той розумів все. Хто живе 

Вресвятою Євхаристією, той живе правдивим повним 

християнськ:и;м праведІПІм життям. Мірою - ЧІІ в якійсь 

душі, парохіі, єпархії, народі цвіте християнське життя 

tm ні - в взаємини вірних з Пресвятою Євхаристією. 

Здорові вони і певне розвиваються, якщо вірні живуть 
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Пресвятою Євхаристією. Я.кщо ввхаристійний .ку~туьт неза

довільний або занедбаний, тоді й люди під релігійним 
оглядом стоять дуже низько, а звичайно з них бувають 

лиш охрещені <<погани>>. 

Тому застановімся сьогодні корот.ко: - чим в Пресвя

та Євхаристія сама в собі? - чим в Пресв.ята Євхаристія 

ДЛЯ нас ? - і ЯКИЙ З ЦЬОГО ВИСНОВОR ? 
Пресвята Євхаристія - це Тайна Тіла і Крови Хри

ста Чолові.колюбця, під видами хліба і вина. Значить, 

там в укритий сам Богочоловік. Той самий, що жив тут 

з нами на вемлі, що навчав, творив чуда, терпів і вмер, 

що воскрес і вовнісея на небо; той самий, що сидить пра

воруq небесного Отця, що прийде судити світ; той са

мий в правдиво, дійсно і сущно укритий у Пресвятій 

Євхаристії. Можна б сумніватись щодо слів чоловіка, 

хоч би й найсвятішого, навіть на слово ангела, який 

сказав би нам, що під одробиною хліба с.кривавться сам 

Бог. Але тут говорить відвічна Правда, Творець всесвіту, 

який не може помилитися і нас у помилку ввести. « Сів 
єсть тіло мов, сія єсть Кров моя! >> - .каже Христос. І 

на це Його слово там уже нема хліба, ні вина, хоч види 
хліба й вина вістають. Там уже в Він сам. Чудо, нез

ба111енне для людського розуму І Бог наш зістає в нами 

і між нами, і то аж до кінця віків. А вістав через уста

нову новозавітнього священства. <<Це творіть на мій 

споминІ » Цими словами Христос дав людям силу тво
рити невимовне чудо, дав власть більшу, ніж впасть і 

сила Херувимів. Це власть і сила прикликати оамого 

Бога в неба на н.аші престоли, у наші серця. 

Вифлевм ... Осталась там печера, і в ще й ясла, що 

в них спочив Христос, але самого Христа там не знай

деш. Тіль.ки в Євхаристійному Вифлевмі анайдеш тепер 

Христа-Ісуса, де Він спочивав, нповитий не пеленами, 
але зримістю хліба і вина. Замість різдвяної вір.ки сві

тить над ним вічне світло. Убозтво, опущення, нехіть ... 
поде.куди ще більші, ніж колись були там у ВифлеGмі. 
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A.J1e й тут співають Йому ангельські хори пісню про
слави й перемоги, с~оєму Богові й Цареві, тільки ІІе

чутно для земського вуха. - Назарет - укрите життя 

впродовж тридцяти літ. Чи ж міг Ісус ще більше скри

т:ися, як вакрився цілковито у П ресвятій Євхаристії ? 
- А Його апостольська праця ... Не ходить Він тепер 
по селах і містах Палестини, як колись; проте мешкав 

між нами у наших храмах, де лиш вони є ще відtfИневі; 

у нивотах, де іх рука безвірна ще не зачинила, не усу

нула. Хрест ... на Голготі. Вже й більш немає Хреста 
Христового застромленого в розколину скали. Там уже 

більш не повторюється кривава жертва Великої П'ят

ниці, про те щодня відновлюють її в безкровний спосіб 

сотки тисячів священиків на престолах святої Церкви. 

Чим же ж є Пресвята Євхаристія для нас? 1) Пресня
та Євхаристія, найперше - це тайна любови. Бо << Хри
стос, полюбивши своїх, що в світі, до кінця їх полюбив>>. 

І\ оли хто любить когось, хоче бути в ним неровлучно. 

Цього не треба докавувати. Про це переконує нас наше 

власне серце. Отже, як дуже мусів полюбити нас Хри

стос Спаситель, коли забажав лишитися в нами аж до 

кінця віків. Він, як Добрий Пастир, кличе нас і запро

шує постійно: <<Прийдіть до мене всі струджені й обтя

жені, а я успокою вас!>> <<Я хліб життя>>. - <<Я хліб 

живий, що в неба зійшов. 1-\оли хтось цей хліб їстиме, 

житиме повіки >> (Ів. 6,51). Як пусто було б у християн
ських церквах і каплицях, якщо б там не було Євхари

стійного Ісуса І 

2) По-друге, Пресвята Євхаристія є ще й нашою 

жертвою. Це жертва, якою найкраще СJІавимо Бога, при

носимо наймилішу подяку ва всі його ласки, даємо йому 

гідну перепросьбу і надолуження ва всі наші провини, 

нею ваносимо найуспішніші благання перед престол Все

вишнього. До того всього, щоб ми мали жертву достойну 

Бога, Христос сам лишився в Пресвятій Євхаристії, ли. 
Жертва наша. Євхаристійний Христос своєю жертвою 
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стримує караючу справедливість Божу аа гріхи і безза

коння людства. 

3) По-третє, у Пресвятій Євхаристії сам Бог стає 
кормом нашої душі: кормом певним, здоровим і так но

неЧ'Ним для нас під час туземноі мандрівки. Про це впев

няв нас Ісус: <<Я хліб життя. Хто приходить до мене -
не голодуватиме; хто в мене вірує - не матиме спраги 

ніколи>> (Ів. 6,35). << Я - хліб живий, що а неба зійшов. 

Коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що 

його я дам, це - тіло мов аа життя світу>> (Ів. 6,51). 
Світ і людство прагне спокою, хліба і Бога. А всі ці пра

гнення анаходять заспокоєння у Пресвятій Євхаристії. 

Який s цього для нас висновок ? Що ми маємо дати 
Христові у Пресвятій Євхаристії? Чим віддячимося аа 

його превелику любов? Чого Він від нас сподіється,

чого домагається? Направду чогось невеличкого і неаа

мітного, тобто одробиику віри! - віри живої, щирої. 

І цим Євхаристійний Ісус вдоволявтьс.я. Віра всього 

навчить нас і все звершить. 3 неі цілком природно sро
дить({я любов до Того, хто в направду утавнною любов'ю; 

а тоді зродиться бажання бути а Ним і при Ньому, бо 

Сам Ісус сказав: <<Моєю розкішшю бути а синами люд

ськими>). 

Ця жива віра скаже нам, що в Пресвятій Євхаристії 

повинен бути осередок цілого нашого Богопачитання й 

культу, що більше - всього нашого життя. Вона по бу

дить нас до частих відвідин Євхаристійного Ісуса, вона 

заведе нас до стіп нашого найліпшого Учителя. Ця віра 

навчить нас, як слід нам користати а Безкровної Жертви 

св. Літургії, де лиш вона ще відправляється; та як ма

вмо молитися у наших потребах. А надусе ця віра нав

чить нас наслідувати Христа, який став перед нами, 
як spasoк усякої чесноти і ввершености супроти Бога і 

людей. Вкінці, маленька одробияка віри ніколи не 

поавоJШть нам, щоб ми стали колись Юдою, щоб поці

лунком врадили Христа, приймаючи Ісуса у святому 
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Причасті до нашого грішного, пероакаююго серця. Па

м'ятаймо, що Євхари~тія - це передсмак небаІ - це 

напуття в дорогу до ві~ностиІ -- це лік бевсмертностиІ 

- це насіння: нашого воскресіння І << Хто цей хліб їстиме, 

житиме повіки І >> Тож ів щироко серця співаймо: « Ісуса 
в святих Тайнах І всі ми щиро любім, І жертвуймо все 

для нього, І Йому благодарімІ - І Припадім до Ісуса, І 
.як серце нас болить, І Він анав всі терпіння - І Він іх 
осолодить І » Амінь І 

3 недільного << Апостола >> : 

<< Во хожного раау, ях їсте хліб цей і п 'вте чашу, 

звіщавте смерть Господню, аж дохи він не прийде. Тому 

хто буде істи хліб або пити чашу Господню недостойно, 

буде винний аа тіло і хров Господню. Хай, отже, мжний 
випробовув себе самого і тоді їсть цей хліб і п'в цю чашу» 

( 1 до Коринтян, гл. 11 ,23-32) 



ХРИСТОС ЧОЛОВІКОЛІОВЕЦЬ 

(Празни~ Серця Христового - Йо. 3,13-17) 

Дорогі брати і сестри І В давнину, Ішли ще не було 

ні гармат, ні танків, а вороги силкувалися здобути якесь 

місто, тоді вживали вогненних стріл. Погани добачали 

в вогненній стрілі знамено любови. І цілком слушно, 

бо як хтось бажав здобути чиєсь серце, то мусить підхо

дити до нього, неначе до укріпленого міста. Інакшими 

словами: треба довший час добрими ділами, зичливістю 

і прихильністю з'єднувати собі серце людини. Добрі 

діла -це начебто вогненні стріли, якими прицілявмося, 

щоби влучити і валалити любов у серці іншої особи. 

Вже в природи людина є така, що любить те, що є 

гарне, добре, приємне. - Щоб налюбуватися чудовими 

краєвидами, гарними образами, архитворами мистецтва, 

- люди н~ жаліють ні tJ'acy ні гроша. Не зважаючи ж 

на це все, неспокійним є людське серце, доки не спо

чине в Бозі, який в найкращою, найпривмнішою, найве

личнітою істотою. Бог, перш усього, в любов. І Бог 

не хоче, щоб ми його інакше розуміли, а лиш так, що 

він нас дуже любить. Далі Бог xotJ'e, щоб ми його лю
били щиріше й сердечніше, ніж люблять себе подруги. 

Бог хоче ціві любови, тужить за нею, терnИть бев неі. 

Тому Бог, щоб потягнути людей до ціві любови, виби

рав для цього найкращий спосіб - дав людям Божеську 

істоту, обдаровану всім тим, що кожній людині може 

найбільше подобатися та що здатне запалити іі любов. 

Бог увяв до уваги всі можливості людини. Тому Він 

створив таке серце, як оце наше, а й виповнив його та

кою любов'ю, якої ніхто інший не мав і не буде мати 
НІКОЛИ. 



Хрuста-ЧолоеіІЮлюбЦJJ нз 

У ного ж, дорогі брати і сестри, анайдеться стільни 

відваги, щоб говорити. чи писати про любов, .RROЮ палав 

до нас Боже Серце? Любов Божа, бувши « Словом •, 
стала Тілом і оселилася між нами >> (Ів. 1 ,14). Отже, 

Бог-Слово, що стало чоловіном, в тією вогненною стрі

лою, яною Господь бажав запалити людські серця лю

бов'ю до себе й ущасливити іх навіни. 

Божественний Спаситель коротко накреслює програму 

свого туземиого життя словами: <<Я прийшов, щоб життя 

мали, і достоту мали» (Ів. 10,10). « Вогонь прийшов я 
кинути на аемлю і чого бажаю більше, ніж щоб уже ров

горівся? >> (Лк. 12,49). Однак немає Божого надприрод
ного життя бев внання Христа-Богочоловіка, і любови 

до нього. Ніщо нам у цьому так не помагав ровпівнавати 

і ровуміти Господа Ісуса та його Духа, як правильне 

поняття про набоженство до Його Божого, милостивого, 
доброго, чоловіколюбного Серця. Ніде так легно і тан 

швидно не завчимо любов Бога, ян при Серці Христа

-Чолові1юлюбця, якому Цернва Христова віддав особли
віту шану, саме в сьогоднішню неділю, варав після прав

ника Пресвятої Євхаристії. 

Дорогі брати і сестри І Євангелист Іван мав щастя 

спочити на Христовій груді й відчути биття його серця. 

Коли він брався описувати любов Господа Ісуса до нас, 

шодей,. то написав лиш ці короткі слова: <<Полюбивши 

своіх, 'що в світі, до кінця іх полюбив» (Ів. 13,1). Ось 
і все! ·так, бевмірно, безмежно полюбив нас Богочоловік. 

Його любов така велика, незбагненна, невисловна, ян 
великйй, неабагнутий і невимовний в сам Трисвятий 

Бог - це ж бо любов Божого Серця І Вона сво ім почат

н:ом сягав найдальших берегів вічности, а нінцем своім 

нотапав у тій ше бевмежній вічності. Вона вища за не

бесні вершини, глибша аа пекельну пропасть. Ні час, 
ні nростір, ні вічність іі не охоплять. Вона в причиною 

того, що Божий Син покинув багатство і красу неба й 

зійшов на нашу планету, щоб іі ушляхетнити, піднести 

8 - Н еді.л.ьна благовість ... 
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і збагатити. Вона спонукала Доброго Пастиря, щоб ли
шив 99 овець у небесній кошарі й пішов шукати однієї 
заблуканої. Вона милосерного Самарянина поштовхнула, 

що він схилився над нещасною жертвою розбійників, 
та й алікував його криваві рани та привернув повне. 

здоров'я. Ця любов сердечно співчував і нам у нашому 

горю; вона разом з нами радіє і разом з нами плаче у 

наші алиденні дні. Вона все дав для нас, навіть найцін

ніше життя Богочоловіка, і саму себе, як цілопальну 

жертву складав повсякчасно. Словом - любов Христова 

безмірна і безкрая. 

<< Ось те серце, що та.R дуже полюбило JІюдей І >> -
мовить Господь, показуючи нам свої груди. І саме та 

цламенна, беаінтересовна, жертвенна любов Христового 

Серця має нас побуджувати до взаємної, сердечної, гли

бокої, жертвенної, святої любовнІ Бо й наказує Ісус: 

«Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, ЯІі я 

вас полюбив І >> Наша любов до Бога і ближнього ніяк 

не повинна обмежуватися до самих лише слів, без зо

бов'язання і без діл, обмежуючись лише до молитов, 

пісень, зітхань, чи запалювання свічечок перед іконами, 

а чи й биття поклоні в перед ними. Цітю:м ні І Вона має 

проявитися ділами, як каже Хр11стос: << У любові моїй 
перебува-rимете, коли заповіді будете вберігати,- як і 

я вберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю>>. 

- << Коли любите мене, мо і заповіді зберігайте І » (І в. 

14,14), бо: <<Хто має мої заповіді і зберігає іх, той менf' 

любитьІ » (Ів. 14,21). 
Освячуємося тільки в стрічі й злуці а Богом. У без

посередній же стик а нашим Творцем і Богом входимо 

лише тоді, коли творимо його волю. А це домагавтьсл 

жертви, бо виконання того чого хоче або заказує Бог, 

не завжди йде разом а нашим самолюбством, з нашими 

забаганками і примхами. 

Як мати дитині відкриває свої груди, лкі їі кормиJш, 

щоб розбудити в неі любов до себе, тан Господь відсло-
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нює нам своє серце, щоб показати нам свою любов до 

нас, і спонукати нас до взаємної любови. Каже Христос 

до нас своїм Воплоченням і у своему Ріадві: « Це я для 
тебе вчинив, людино І >> Але воднораз поиааув на своє 

серце і повчає: << Я а робив це тому, що дуже люблю тебе І » 
Ісус ходить по землі, навчав, творить діла милосердя, 

але і вказує на сво в серце і каже: << Це все а любови до 
тебе І >> Ісус страждав та вмирає на хресті, віддаючи остан
ню каплю крови і води а пробитого серця і :каже: << Все 
це для тебе і а любови до тебе І >> 

Тож почитання Христа-Спасителя годі собі предста

вити беа культу, беа почитання його чоловіколюб'я, тобто, 

його Пресвятого Серця. Так само, .fiR не можна собі пред

ставити його Воплочення, його Різдва, його страстей і 

смерти, його науни і святих Тайн беа любови. Тому: 

де Христос, там його любов, де Христос, там його серце. 

Інаише й не може бути! Христа беа любови немав. Хри

стос беа серця не існує. І такий Христос - а любов'ю, 

а серцем, завжди xotte і мусить виступати. Таке мусить 

бути і сьогодні почитання Христа-Спасителя. Мавмо вша

новувати йрго всемогутність, його справедливість, його 

найдосконаліше Божество, а в цім усім його переповнене 

" любов'ю серце, яким він безмежно нас полюбив. 

Тому і молимось в церковній пісні: <<Серце Христове, 

мол любове, моя надів ти одна, беа тебе в мене серце сту

дене і непривітне як скала!>> І дальше заохочує нас давня 

церковна пісня: << Любовію чистою палай до Серця Бо
жого всегда, до нього все ти прибігай чи радість, щастя, 

Ч'И біда. - Бо де ж потіху ти анайдеш?, кому відкриєш 

біль свій ввесь? до кого очі піднесеш, де слово скарги: 

понесеш?>> 

Тож молімел щиро: << Благослови всім, Ісусе МІJJПІЙ, І 

що Твому Серцю 1.1есть складають, І нехай скарб цей 

світлий І всі в кожній хвилі І тепер і ввіки посідають. f 
Ісусе наш, о Боже славимий, І благослови, Т11 сн:арб 
наш єдиний І >> Амінь І 



ПОСЛУХ ПОКЛИКОВІ БОЖОМУ - ЗАПОРУКА 

БЛАГОСЛОВЕННЯ 

(2 Неділ.я по Зісланні Святгоо Духа - Мт. 4,18-23) 

« Ідіть ва .мною~ я вас вроб.яю риба.я1Ю.мu 
.яюдей t. (Мт. ~,19) 

Дорогі брати і сестри, хто кориться Божим вел ін· 

ням, отав спадкоємцем вічного Божого Царства та від

чував його передсмак уже тут, на землі. Боже об'явлен

ня дав нам багато докавів на те, що ва виконання Божих 

заповідей Бог обіцяв і дав нагороду не лиш у вічності, 

але й тепер. Ось через пророка Ісаю Господь каже: <<Як 

хочете бути слухняними, то істимете від благ країни. 

А як затнетеся і бунтуватиметесь, то меч пожере вас>> 

(Іо. 1,19-20). Через пророка Давида, обіцює Господь за
плату праведникові ва чесноти: « Довгим віком його 

насичу і явлю йому мов спасіння» (Пс. 91,16). К-оли ж 
прийшов Христос-Спаситель, ще виразніше навчав про 

те, що хто правдою і чеснотами адобував спадкоємство 

Божого Царства, одержить не mхше вічні, але й земні 

блага. «Шукайте перше Царство Боже та його справед

ливість, а все те вам додасться>> (Мт. 6,33). А тих, хто 
в любови до Христа-Бога залишить своіх батьків, своіх 

рідних, майно й вигоди життя, Ісус запевняв, що діста

нуть свою нагороду вже в цьому житті, й життя вічне 

в майбутнЬому (Мр. 10,29-30). <<Ось ми покинули все і 

пішли ва тобою » - пригадує і питав апостол Петро 

Ісуса: «Що нам ва це буде?>> І добре, що запитав, бо 

мавмо ясну відповідь і запевнення нагороди самого Бога 

для всіх тих, хто піде ва його покликом. <<Істинно кажу 

вам - впевняв Ісус - нема такого, хто кинувши свій 
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дім або братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, 

або поля, - ради мене та ради 6вангеліІ, - не дістав 

би сторицею тепер, у цьому часі, посеред говівия, -
домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, - і в май

бутньому віці життя вічне » (Мр. 10,29-30). Отже, хто 

лиш хоче втішатися і по-божому насолоджуватися бла

гами цього еві ту та запевнити собі нагороду дочасну й 

вічну, повинен коритись велінням Божим, завжди і 

всюди та бути слухняним покликові Божому. 

Клясичний приклад nослуху покликові Божому дав 

нам якрав сьогоднішня св. Євангелія. Розповідь євангель

ська кінчається короткою, але дуже промовистою згад

кою про покликання Ісусом перших чотирьох своІх Апо

столів, яких він анайшов і вибрав в-nоміж рибалок. 

На покликання: перших апостолів вплинуло чудо, 

про яке розказує св. Лука. Одного ранку два човни при

чалили до берега, на якому стояв Ісус в оточенні юрми 

народу, заслуханого в його божеську науку. Рибалки 

вийшли в човнів полоскати свої сіті. Ісус, на якого юрба 

людей чимраз більше натискала, увійшов в один з ttов

нів, що належав рубалці Симонові, попросив його від

плисти трохи від вемлі, і далі навчав народ. Коли ж 

скінчив навчати, скавав Ісус до Симона: << Відча.ли на 

глибінь та й вакиньте ваші сіті на ловитву». Симон, ста

рий, досвідчений рибалка, вмить відповів Христові: 

<< Наставюmу, всю ніч трудиJШсь ми й нічого не спій
мали, але на твоє слово вакику сіті» (Лк. 5,4-5). Жах 
охопив рибалок, коли вони побачили, що в одву мить, 

у ясний день, недалеко берега, де гамір народу відстра

тує рибу, їхні сіті починають рватися від многоти риби. 

Вони наповнили ними обидва човни. Досвідчений ри
балка Симон-Петро, побачивши безперечне чудо Божої 
сили, припав до стіп Христа і каже: « Іди від мене, 

Господи, бо я грішна людина». Але Христос заспокоює 
його та предскавує йому його будуче покликанИ.R, Rа

жучи: <<Не бійся! Віднині людей будеш ловити». 
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Ось рибалки, а було іх чотири: Симон і Андрій, сини 
Йони, та Янів і йоан, сини Заведея, витягши свої човни 
на берег, захоплені чудом Христовим, кидають все і 

йдуть слідом аа Ісусом. 

Четверо вбогих рибалок, четверо простих невчених 

людей, які, може, не вміли читати- писати, які більшу 

частипу свого життя провели на самітних водах у терпе

ливому довгому вичінуванні на рибку, непомітні й ні

кому не анані І Саме цих четверо рибалок Христос-Спаси

тель світу нличе на перших апостолів і будівничих Цар
ства Божого у людських душах на землі. Вони вагарто

вані, терпеливі, невибагливі рибалки. У них сильна і 

рішуча воля. Для Христа і його Царства кидають усе: 

ввесь свій дорібок, свій рідний дім, сіті, човна, а пере

довсім- свою рідню. Кидають все, щоб іти аа тим, який 

не обіцяв ім ані багатства, ані слави цього еві ту, а, нав

паки, аанлинав до вбогости, покори, надусе ж, до любо

ви всіх людей. 

Дорогі брати і сестри, хто ж а нас сьогодні готовий 

піти слідом отих чотирьох рибалок а Капернауму? Хто 

а нас готовий понинути все та йти аа Христом, не огляда

ючись ні Ііа що й ні на ного, ян Він нличе його ? А кож
ний і кожна а нас у своєму стані і званні в покликані 

бути апост.олом Христовим. Кожний в нас покликаний 

васвідчити науку Христову своїм прикладним христили

сьним життям, що в першим і основним завданням апо

стола. Ніхто нехай не виправдується, що йому бракує 

здібностей, сили, знання, приготування до. того, щоб 

бути апостолом Христовим, головно аа сучасних умов 

нашого життя. 

Зовсім не був це припадок, що перших своїх апосто

лів Христос вибрав а найпростіших нашарувань людей, 

авичайних невчених робітників, рибалок. В цьому якраз 
можна добачити чудо всемогутности Божої; ві авичайних 

робітнинів, рибалок Христос вробив своіх апостолів, ве

ликих Святих, яких поtJИтають, до яких моляться міль-
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йони-мільйони людей упродовж майже двадцяти соток 

років. Перші апостоли Христові не були вченими ваконо

Gчителями, а лише рибалками, зате іх оживляла сильна 

непохитна віра у всемогутню сплу Божу, іх бадьорила 

пална любов до Христа Спасителя. 

Так і всім нам, християнам, апостолам Христовим у 

найширшому розумінні цього слова, потрібна не тан 

висока освіта, сили чи внання високих богословських 

правд Божих, а радше -чесноти рибалок, перших апо

столів Ісуса. Нам треба, .як вони, а сильною вірою, кріпкою 

надією, та гаряtІою любов'ю, а покорою, терпеливістю й 

витривалістю вірних послідовників Христових іти поміж 

байдужих і остиглих у вірі християн, щоб ровігріти їхні 

холодні серця, щоб розбудити в них захоплення до Хри

ста-Спасителя і його найвищих ідеалів. 

Дорогі брати і сестри, поміж сьогоднішніми христи

янами стрінемо багато вовків в овечій шкурі, багато фаль

шивих пророків й апостолів, .які удають в себе наших 

приятелів і добродіїв, щоб лише ввести нас в простої 

дороги Євангелії Христової. Вони захвалюють нам нові 

погубні засади, нову дорогу життя, противну від тоі, 

яку показав нам Христос-Спаситель. Зате всі ми, що у 

Христа хрестились, покликані бути апостолами Христо

вими, тобто, нести науку і духа Христової Євангелії в 

усі ділянки людського життя, бути апостолами чеснот і 

діл любови. Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

<( Слава і честь, і .мир усяко .му, хто чинить добро; 
юдеєві перше, а поті.м грекові, бо Бог не вважав на особу. 
Бо ті, що згрішили поза законо.м, поза законо.м і агинуть; 

а ті, що згрішили під законо.м, будуть суджені законо.м. 

Бо не слухачі закону справедливі перед Бого.м, а виконавці 

аакону оправдаються>> (До Римлян, гл. 2,10-16) 



ХРИСТИЯНСЬКА БЕЗКОМПРОМІСОВІСТЬ: 

АБО БОГ, АБО МАМОНАІ 

(3 НедіАЯ по ЗісАанні Святого Духа - Мт. 6,22-33) 

с Н izmo не .мо:нсе дво.м пан.а.и слу:нсити. ». 
(Мт. 6,2~) 

У кожній людині можна запримітити дві протилежні 

схильнооті, дві відмінні настанови: Одна поривав людину 

вrору, спрямовув П думни до вічности, друга тягне ввиа, 

приковув до речей дочасних, тувемних. Ці оили в людині 

безнастанно вударяються і амагаються в собою ва пере

могу, ва володіння. Звичайно, перемагав та сторона, 

икій прийде на допомогу наше << я >> - наш розум і наша 

воля. Однак не вавжди ця боротьба нінчавться перемо

гою одвіві оили, і вдачею та підкореиням другої. Частіше 

бував так, що між цими двома силами настав тихе пере

мир я, номпроміс. Одна одній силкується не перешно

джати, і так ножна сила, певною мірою анаходить вихід 

і вдоволення в ововму напрямку діяння:. Тоді наше « я • 
грав тільки ролю посередника, який дозволяв на таний 

отав і його толерує. Таким ttином nостав тип людини, 

про яку каже народна пословиця, що готова жертву

вати « і Богові свічку і дияволові огарок ». Така людина 
охоче служить і Богові й мамоні, повірно уагіднюючи 

одне в одним. Така людина зватиме себе християнином, 

вдобудеться навіть на деяку жертву, зайде в Божий храм 

на молитву, але, рівночасно, в щоденному житті лама

тиме Божий аанон, моральні засади та убожествлюв до

часні речі чи приємності життя. Тана людина - це до-
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гіднин, людина хвилі й конюнктури, яка раз-у-раз слу

жить двом nанам. 

В сьогоднішній Євангелії Христос саме осуджуввсяке 

догідництво морального порядку. Цю важливу ЖИ'М'вву 

проблему розв'язує Христос бевкомпромісово, кажуqи: 

<< Ніхто не може двом панам служити: бо, або одного вне
навидить, а другого буде любити, або триматиметься 

одного, а того внехтув. Не можете Богові служити і 

мамоні • (Мт. 6,24). Христос мав на думці «nанів •, які 
стоять на протилежних собі кінцях, яких характер, ва

сади, ідеі, стремління і накави в собі суnротивні та вза

ємно себе виключають, як вода і вогонь. Служити рівно

часно таким двом <<nанам>>, то гра на два боки. 

Коли Ісус говорив про <<двох панів>>, мав на думці 

Бога і мамону. Тому в натиском підкреслював: « Не мо
жете Богові служити і мамоні І >> Слово ж << мамона • nо
-арамайськи - це гріш, виск, дохід, прибуток. Цим сло

вом Ісус овначув всі земські добра, охоnлює ним усе, 

що не в Богом і його вченням. Дочасні добра, окреслені 

словом «мамона>>, зображають наче якесь уосіблене 

божество, якому людина служить інколи наче Богові. 

Невільниками мамони можуть бути і багаті, і вбогі-бі

даки. Однак мамона, про яку розказує сьогоднішив Євав

гелів - це добра і втіхи, догоди цього світу, nіднесені 

до гідности божества. 

Ось чому, лк колись так і сьогодні Христос остерігав: 

<<Ніхто не може двом nанам служити!» Або Бог, або ма

мона І Або цілковите підпорядкування нашого життя і 

всього, що лише мавмо, його святій волі, або ж надмірна, 

злишия журба про дочасні добра, про особисте щастя, 

супротивне всяким моральним ваконам і вас~ам. Або 
- або І Цих двоє речей рівночасно погодити а собою 

не можна. 

У наші дні стрінемо на світі багато моральних догід

ників. Іх спіткавмо на кожному кроці. Такі люди в дуже 
небезпечними, в оглЯду на іх хиткий і дволичний ха-
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рактер. Моральні догідники - це люди пусті, ШІхі, 
завжди готові пожертвувати всякі духовні й моральні 

добра ааради матеріяльmtх і дочасних ді бр. 
Більше того: людина вигідm1ва готова служити кож

ному, хто в даний час сильніший, хто запевнить ій більші 
користі, вигоди, виски, привмності. Для таких людей 

ввиtlайно існує одна лише васада: хто, або що дасть біль

ше. Якби заплатила ім добре Церква, служили б облудно 

Цернві; ян:би обіцянку дав нарід - служили б наро

дові; як заплатить більше ворог - служитимуть ворогові. 

Догідники в ще й· іншої породи головно у відношенні 

до Бога і його прав, законів. Для них Бог так довго в 

добрий і потрібний, доки ніщо не став на перекір їхнім 

пожадливостям і забаганкам; доки не завнають терпінь, 

недостач, трагедій життя. Такі люди тю\ довго шанують 

моральні права, доки для іх зберігання не потрібно зу

силля, самопоконання, посвяти, жертви. І, навпаки, 

коли це все необхідно здійснити, перестають служити 

Богові і беруться служити мамоні. Тоді такі люди го

тові не лише зрадити Бога, але й людей: жінку, мужа, 

дітей, честь, ві тчиану. 

Лиш на цьому тлі можемо як слід врозуміти гаря

чий ваклик Христовий до нас: <<Отже, не турбуйтеся, 

промовлявши: Що будемо істи, що пити і в що зодягне

мося? Про все те побиваються погани. Отець ваш небе

сний знав, що вам усе це потрібне >> (Мт. 6,31-32). Не 
турбуймося тільки про їжу, пиття й одежу, бо це ще 

далеко не· все. Не думаймо, що підтримування життя і 

нагромадження великих дочасних дібр та всяких приєм

ностей, це головна мета нашого туземиого життя. Так 

думають погани, тобто люди, які не знають Бога, не 

вірять в нього, які не чули про його дбайливе прови

діння й опіку над усім. Такі люди насправді в вбогими: 
думають, що ніхто над ними не чував, що у всьому вони 

полишеві на власні сили, що вся будуччина лежить 

вдино в їхніх зусиллях і стараннях, що лиш вони самі 
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без нічиві допомоги адолають запевнити собі життя і 

щастя. Та ми ж не ·погани, ми християни! Отже, так 

не думаймо і в нашому жит~і так не по водім ся; бож (( Отець 
небеспий впав, ·що нам все це потрібІІеІ » 

Саме в сьогоднішній євангелії Христос хоче nовчити 

нас, що Бог без перерви чував над нами, він знав і ду

мав про всі наші потреби відносно тіла й душі. Тому 

немає потреби двом панам служити. Ісус хоче переко

нати нас в цій важливій правді, тому подав нам приклад 

з природи, а спостережень практичного життя. <<Хіба 

життя не більш їжі, тіло - не більш одежі?» (Мт. 6,25), 
питає Христос. Пожива й одежа - це не мета, а засіб 

до неі. « Не тому живемо, щоб істи, але імо, щоб жити » 
-казали старинві римляни. Отже, якщо Бог дав життя, 

дар стократно цінніший, то, без сумніву, дасть також 

і те, що :менше цінне; те, що необхідне для підтримання 

життя. 

Христос говорить до нас, лк добрий батько до ди

тини. Він наче переконує нас: Якщо вам здається, що 

про вас Бог забував, тоді << гляньте на nтиць небесних: 
не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець 

небесний іх годує І Хіба ви від них не вартісніші ? >> (Мт. 

6,26). Якщо Бог пам'ятав про нерозумні тварини, які в 
для нашого вжитку й послуг, то чи міг би Він забути 

про нас, створених на його подобу, що маємо йому слу

жити й успадувати вічне життя з ним? <<Про одежу чого 

ж вам клопотатися? Гляньте на польові лілеї, як ростуть 

вони: не працюють і не прядуть ... І коли зілля польове, 

лке сьогодні в, а вавтра вкидають його до печі, Бог так 

одягав, та чи не багато більше вас, маловірні?» 

Ганить Ісус у людей брак віри в Боже провидіння. 

Бо людина, яка надіється лиш на себе- полишена лише 
на свої сили - в справді безсильною, виставленою на 

постійну непевність, журбу .і муки. Цю безсилість люди

ни підкреслив Христос влуtfНим запитанням: « Хто з 
вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч 
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один лікоть? • (Мт. 6,27). Отже, .RR неможливим в про
довжити свій вік, свій ріст, так і ніхто не може довер

шити речей пожиточних, тривалих, великих без Бога і 
проти його суверенних ·прав. Брак віри у провидіння 

Боже - це обмеження людських спроможностей, це по

лишення людини на брутальну тваринну боротьбу ва 

існування і життєві права, це безнадійність і розпач, 

особливо тоді, як людина в на службі мамони. 

І, навпаки, дорогі брати і сестри, віра в Боже про

видіння в могутня творча сила й nідтримка людини. 

Віра в провидіння- це свідомість, що в хтось Всемогут

ній і Всезнаючий, що невпинно чував над нами, що анав 

про всі наші потреби, що не дозволяв терпіти понад сили, 

що пам'ятав не лиш про наші хиби, але також про вапс:~

діяиі нам кривди. Віра в провидіння - це свідомість 

того, що в хтось, хто скоріше, чи пізніше все направить 

і вирівняє. Таке переконання- велика підтримка, неви

черпний резервуар енергі і, нездоланна сила; наче спіл

кування в природі й силі самого Бога. Тому то людШІа, 

що завжди покладається на Боже провидіння в незламна, 

непоборима - це людина Божа. 

Тому Христос наказує всім: <<Не турбуйтеся вашим 

життям, що вам істи та що пити; ані тілом вашим, у що 

одягнутись... Отець бо ваш небесний знав, що вам все 

це потрібне. Шукайте перше Царство Боже та його спра

ведливість, а все те вам додасться~ (Мт. 6,25.32-33). 
Амінь. 

З недільного « Апостола >> : 

«Оправдані вірою, .ми .мав.мо .мир а Бого.м череа Го

спода нашого Ісуса Христа, череа якого .ми вірою одер
ЖаАU доступ до тівr ласки, що в ній і стої.мо і хваАи

АWся надією на славу Божу >> 

(До Римлян, гл. 5,1-10) 



ВІРА І l l ЗАВДАННЯ 
( 4 Неділя по Зісланні Святого Духа Мт. 8,5-15) 

«Хай тобі станеться аа теоєю вірою t. 

(Мт. 8,tЗ) 

Дорогі брати і сестри І В сьогоднішній святій вванге

ліІ ми чули слова Христові у відповідь на прохання

-молитву сотнина в Каnернауму: << ІстШІно кажу вам: 

Ні в кого в Івраілі я не внайшов такої віри. - Іди, хай 

тобі станеться ва твоєю вірою І » Що ж це в свята віра 
і .яке іі завдання в житті людини? Саме над цим питан

ням вастановімся коротко в сьогоднішній проповіді. 

Святий Павло, апостол народів, каже, що бев віри 

не можна сnастися. 6 деякі правди святої віри, .які мо

жемо півнати самим ровумом, хоч не докладно. Сам ро

аум каже нам, що в Бог, Творець всесвіту. Ровумом мо

жемо півнати також деякі Божі принмети, але Божого 

єства, Його природи, не можемо півнати ровумом, тільки 
аа допомогою Божого об'явлення. Можемо півнати рову

мом, що мусить бу~и JtКась кара для влих людей по смерті, 

ІюлИ вони бев повднання в Богом відходять в цього світу; 

але яка саме ця кара, того бев Божого об'явлення дівна

тися пе можемо. І ось тому об'явив нам Бог деякі правди 

в СтарtJму Завіті черев пророків, а в Новому Завіті -
черев Вогочоловіка Ісуса Христа. Від того часу, коли 

Христос об'явив нам nравди нашої святої віри, минуло 
майже дві тисячі років. Хоч Євангелисти - безпосередні 

або посередні свідки того об'явлення й списали голов
ніші правди віри в своіх ввангеліях, то все ж таки трудно, 
а то й цілком не можливо було б самим людям зберегти 
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ці об'явлеnі правди беа амін і перекручень до наших 

qасів. Люди аа дві тисячі років були б їх напевно амі

нили великою міР.ою. Щоб цьому запобігти, Христос 
заснував святу Церкву і ій у схов, як скв.рб Правди, вру.,. 

чив скарб віри - свої об'явлені правди, щоб іх вірно абе .. 
рігати й подавати людям. А щоб Церква не могла ні

чого амінити в Христовому вченні, Він дав ій особлившу 

поміч qepea Святого Духа, і запевнив, що сам буде чу

вати над нею, щоб вона ніколи, подаючи JІюдям Його 
п_овчання, не помилялася, а, навпаки, щоб вона пра

вилЬІю вчила і славила Трисвятого Бога. Тому то правди 

святоІ віри, що іх проповідує Христова (католицька

-православна) Церква є ті самі, що іх голосив Ісус Христос. 

Отже, віра в нашому катот1цькому розумінні ____;, це 

мІцне, непохитне переконання, іЦо все, qого вчив наr. 

Христос і qого в Його іменні і а його доруqепня навчає 
свята Церква, в непомильна правда. І це тому, бо про 

те впевняв нас непомильний Бог і його непомильна Цер

ква. Віра не може бути тільки .янимсь здогадом, що речі, 

в .яні віримо, можуть бути правдивими, але віра му

сить ··бути сильним переконанням. Віра мусить охоплю

вати всі правди, що іх Бог об'явив, а свята Церква про

повідує. Немає у вірі більших або менших правд, більш 

правдивих 1JІІ менш правдивих. Всі в рівно правдиві, 

всі вони однаІ{оnо важні, бо всі правди об'явив один і 

той самий Бог. 

Дорогі в Христі І Чому ж нам треба вірити? Перш 

усього тому, що того хоче Бог, що така в воля Божа. 

Це ж .ясне, що коли Бог об'явив людям свої правди, 

то хоче, щоб вони прийняли іх і вірили в них. Коли хтось 

оповідав нам щось, а ми в це не віримо, то його обра

жаємо, зневажаємо. Тому й Бога ображаємо, коли не 

віримо в Його об'явлене слово, правду. Отож гріх невір

ства - це один s найбільших гріхів. Віримо також тому, 
бо віра дав нам відповідь на найважливіші питання жит

тя. Коли дитина росте, дозріває і врешті стає дорослою, 
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тоді в іі голові снуються рівні запитання: звідки взявся 

я на світі? Як винии: світ і все людство? Пощо живемо 

на світі ? Куди прямуємо? Що в нами буде no смерті? 

І ось на ці всі питання дає ясну, задовільну відповідь 

тільки свята ві ра. Ві ра скаже тобі, що ти вийшов від 

Бога, в Його всемогутнього творчого хотіння, в його 
рук, та що до Нього повернешся. Твоє тіло взяте, правда, 

з землі, проте душа вивищує тебе понад усі земські речі, 

- це твір самого Бога. Душа, після довшого чи корот

шого ЖИ'М'Я, опустить свов тіло і повернеться назад до 

свого Творця, від mюго вона походить, щоб дістати або 

Його нагороду, або кару ва свої діла. Тільки одна віра 
вказує людині ясну дорогу життя, тільки вона дав вміст 

життю. Бев віри життя не має ніякого вмісту, бо не має 

основи. Це так, як будівля без фундаменту. Серце лю

дини, в якому немає віри, подібне до мертвої безлюдної 

пустині. Вийми пташину в гнізда, і побаtЩm, як вона 

буде побиватися ва свовю мамою. Відверни квітку від 

сонця, і, ледве випустиш іі в рук, вона знову обернеться 

до сонця. Витягни рибу в води, і вона ГІІНе. Подібно є в 

серцем людини: воно створене для Бога, і тіль1tи в Ньому 

знайде своє щастя і свов правдиве життя. ТільІtи віра 

дає людині правдивий супокій і щастя. Невірство при

носить ій неспокій і невдоволення. Люди, які мають гли

боку віру, звичайно спокійні, зрівноважені й лагідні. 

І, навпаки, люди без віри не раз повні дошкульного неспо

кою, заколоту; іх годі задовольнити якимись земськими 

втіхами. Віра, відповідаючи людині на найважніші пи

тання життя, дав ій найтвердшу і найпевнішу nідвалину 

життя:, а тим самим - також моральну основу нашим 

поt!Ішам і вчинкам. Мораль людини, не сперта на віру 

- це тільки зовнішня форма без змісту. Чеснота та них 

людей втримується: так довго, доки життя не важадав 

від них самопосвяти, жертви. 3 досвіду життя знавмо, 
що невіруюча людина так довго устоюється на висоті 

моральної чесноти, доки життя пливе спокійно, беа су-
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противних вітрів, бев хуртовин. А вагуде буря пожадли

востей, прийде більша спокуса, то така людина паде 

нивько. В неі немає твердоі основи життя, твердоі підва

лини, що іі дав якрав віра. 

В кінці, віра свята зберігав людство від загибелі, 

даючи йому тривкі основи, невмінні Божі вакони, для 

суспільного співжиття. А хто не вірить у Бога, в бев

смертність людської душі, в Божу справедливість, наго

роду qи кару після смерти, той не анаходить рівноваги 

в житті, той хитається між крайностями, переходить від 

надмірної самопевности до повної вневіри і бевнадійности. 

Одна лише ві ра дав втіху в терпіннях. А терnіння - це 

ж щоденний хліб людини, живучої на світі. Як ІІ'mЦЯ 

створена до літання, риба до плавання, так людина до 

боротьби· й терпіння. Навіщо ж ці терпіння, та де Шу
кати втіхи чи полегші, коли вони спадуть на нас ? Неві
руючі кажуть: ліпше скоротити собі життя. Бо коли не 

вірити в життя по смерті, коли все щастя мав людина 

анайти собі в цьому житті, то нема в ніякого глувду тер

піти. Людина бев віри, це хібащо маленьке коліщатко у 

величевній машині світу. Ота машина викидав його, 

коли хоче, і бере собі інше. Зовсім інакше дивиться на 

терпіння людина в вірою. Вона впав, що теперішнє жит

тя, це тільки підготування до іншого, кращого, доскона

лішого життя. Вона свідома, що правдивого щастя на 

цій вемлі не внайти, бо цей світ в тільки тимчасовим 

місцем іі перебування:; що вемське життя: - це тільки 

подорож і проба в дорові до вічної вітt[Ивни. А як у по

дорожі ·звичайно не шукавмо вигоди, а тіль ни думавмо, 

щоб якнайшвидше дійти до мети, так і віруюча людина 

внав, що в подорожі до неба треба перенести не одну неви

году і прикрість, маючи перед собою свою остатоqну ціль. 

А вже найбільшу втіху дав віра людині в годині смерти. 

Ось тому то віра - це найбі.тrьший скарб для кшкного 

в нас. 

У сьогоднішній євангелії бачимо ясно, що чим силь-
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ніше хтось вірить в доброту і всемогутність Божу, тим 

11евніше буде вислухана його молитва, його прохання. 

На прохання: сотника Ісус відразу був готовий піти до 

його хати і там оздоровити хворого слугу; та сотнин 

:шклm<ав: <<Господи, я негідний, щоб ти ввійшов у мій 
дім. СкажИ лиш слово, а мій слуга буде здоровий І » 
Він вірить, що Христос Спаситель мав необмежену владу 

над сотворіннями, тому й не потребує йти особисто до 

хворого, щоб оздоров~ти його; на це бо вистаqить одне 

слово, один акт волі Спасителя. 

Сьогодні, коли потоп безвір'я заливав світ і наш рід

ний край, де навіть молитися свобідно ворог не дасть, 

:зі щирого серця взиваймо: « Вірую, Господи і вивнаю, 

що Ти Син Бога живого, прийшов на землю, щоб душу 

:-.юю спасти від усякого злого!» Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

<< Тепер же, авільнившttся від гріха і ставши с.л,угами 

В огові, мав те ваш плід на освячення, а ~Сінець - життя 
вічпе. Во заплата аа гріх - смерть, а дар ласІСи Божої 
- життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашім>> 

(До Римлян, гл. 6,18-23) 

9 - Недільна благовість ... 



БІСИ- ВОРОГИ БОГА І ЛЮДЕЙ 

(5 НедіАя по 3iCJIOnni Святого Духа- Мт. 8,28- 9,1) · 

«Що на.м і тобі, Сину Бо:нсий? ... Біси 

попросили його: НІС ти нас виган.ІЮШ, то 

пошли нас в оте стадо свиней &. 

(Мт. 8,29.31) 

Дорогі в Христі І Одного разу Ісус, під час своєї 

місійноІ праці, прибув у край Гадаринський; йому ж 

навустріч вийшли два біснуваті, що скитались у відлюд

нім місці, серед гробниць, повні злости і люті. Вони 

рвали кайдани, били себе камінням, не давали нікому 

тією дорогою перейти. Rоли ж наближався Ісус, бісну

ваті зачали гукати:<< Що нам і тобі, Сину Божий І» Власне 

тоді, як народ уважав Христа звичайною людиною, біси, 

що опанували нещасних людей визнають Ісуса Сином 

Божим. Біси, дияволи - колись духи світла, найкращі 

твори Бога, найперші слуги -Небесного Отця, тепер про

кляті й поЗбавлені оглядання його JПІЦЯ за свій бунт і 

непослух - анають добре Христа-Бога, кажуть бо: 

«Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом?>> 

Тим самим визнають вони себе непр:и;миримими ворогами 

Бога, й водиорав найбільшими нещасливцями, що тер

плять великі душевні муки, які завдає ім присутність 

Христа. Біснуваті, люди опановані злими духами, не 

мають ані сили, ан~ відваги прийти до Христа, проте 
Ісус приходить до них. Біси ж благають, щоб Ісус не 

проганяв Іх в тьму кромішню, щоб не карав Іх за те, 

що вони вселились у людей, яких бажали привести до 

остаточно! заглади. 

Оподалік же від біснуватих паслось велние стадо 
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свиней. Біси попросили Христа: «Як ти нас виганяєш, 

пошли нас в оте стадо свиней ». - << Ідіть І сназав Ім 

Ісус». І ввійшли біси у беароги, та вмить все стадо кину

лось а кручі в море й потонуло у хвилях. 

Дорогі в Христі, отак вигллдав фант історичної вван

вангельськоі подіі. Та .яне ж а цього повчання для nac? 
Перш усього цей фант переконує нас, що існують алі 

духи, .яних Святе Писання називав дияволами, бісами. 

Що ж це аа тані істоти? - Боже об'явлення повчає нас, 

що диявол по своїй суті - це злий дух, ворог Бога і 

людей. Звідкіля ж він узявся? Про це Святе Писання 

каже ось що: Господь, на самому поqатку творення, по

кликав до життя незліченних безтілесних духів, обда

рованих розумом і волею, безсмертністю й активністю та 

незвичайвою силою. Вони мали свою мету і призначення, 

вивнаqене Творцем-Богом. Іхню вірність Бог випробову
вав. Частина цих духів не витривала під час проби та а 

самого початку збунтувалася проти свого Творця. За це 

ці духи були покарані вічним прокляттям: іх позбавлено 

спроможности оглядати Бога лицем у лице. Саме цих 

збунтованих, впалих, проклятих ангелів Святе Письмо 

називав дияволами, бісами. 

Сподіюючи бунт, гріх, ці досконалі духи не втра

тили свові природи, тобто духовости, антивности, без

смертности, півнання і сили, вони втратили тільки свою 

невинність, красу і щастя, .яке давала ім присутність 

Божа. Заявляючи себе відвертими ворогами Божими, 

але не маючи ані спромоги, ані сили противитися Богові, 

збунтовані ангели звернули всю свою лють, злобу і пом
сту проти створінь найближчих своею подібністю Богові 

- проти людини. Вони шкодять і руйнують людину, 

де, коли і як лише можуть. Чи ж це не диявол вчинив 

перший бунт на небесах ? Хіба ж не він ужив обману, 
брехні в раю супроти прародичів ? Чи ж це не він вро
див незгоду, помсту і вбивство у перших синів Адама і 

іхніх нащадків? В іду поклав - обжирство; в потомство 
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- ровпусту; у працю -лінивство; у співжиття - ваз

дрість і ровдори; в управління - вахланність; у викону

вання влади - варовумілість і гордість. Він побуджує 
в душі погані думки, в уста вкладав слова неправди, 

ложі, порушує члени нашого тіла до грішних вчинків. 
Словом, диявол - це автор, спричинник всіх злочинів, 

всіві брехні й нещастя на світі. Не будь диявола, не 

було б ніколи бунту, гріха, непослуху Творцеві-Богові. 

Не будь диявола, певвані були б усі нещастя, недоля, 

хвороби, смерть, вічні муки. Диявол васіяв перше вло 

на небесах і на вемлі, у серці людини, серед родин і люд

ських спільнот. І якщо таке нещастя і вло вчинив і чи

нить дилвол людському тілові, що ж тоді він сподіюв 

в душі грішника, якою він заволодів і яна йому під

дасться? Це бачимо на прикладі біснуватих, яких Ісус 

увільнив від влих духів. 

Та, може, запитав дехто: Чому ж Христос вислу

хав прохання бісів, і дозволив ім увійти у стадо свиней? 

Цим фактом, Христос хотів найперше повчити самих 

біс~атих, щоб вони усвідомили, який страшний тиран 

і яке вло навістнло іх. Христос хотів навчити й нас, що 

біси не можуть увійти навіть у свиней, якщо Господь 

ім на це не довволить. Над усім чував повсякчасне Боже 

провидіння. Певним в, що диявол мав більшу ненависть 

до людей, ніж до тварин. І якщо він не пощадив життя 

беврог, яи JШШ довволено було йому ними заволодіти, 

то в куди більшою жорстокістю і безпощадністю пово

дився б він в людиною, якщо б Боже провидіння не охо

ронювало 11. 
Чому ж біси топлять нерозумні безроги ? Бо іх голов

на мета вавжди і всюди в шкодити людям, і вони ваапа
ють диявольського вдоволення і щастя, якщо можуть 

привести людину до цілковитої руїни. Ось, мешканці 

ГадаршІСькоі вемлі налякались більше божеської сили 

Христа, який овдоровив біснуватих, ніж самих бісів, 

бо <<просили Ісуса, щоби відійшов в їхніх околиць J>. 
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Також і в наші дні, дорогі брати і сестри, стріча

ємо багато людей, оПанованих влим духом, немов бісну

ватих. Вони блунають не по пустині, чи поміж гробами, 

але по вулицях, по домах наших сіл і міст, по людних 

площах, театрах, валях вабав і ровваг. Ніхто не може 

припинити іхньої влоби і люті: ані осторога батьнів, 

ані картання виховників, ані кари державних властей, 

ані юрма людей, ані кайдани. І невелика в рівниця поміж 

біснуватим і ровиузданим розпусником, Я'КИЙ женеться 

від приємности до приємности, від тіла до тіла. Він, 

хоч приодітий в дорогоцінну одежу, проте обважений ві 

сорому, чести і чесноти. Він не побивав себе, як бісну

ваті, камінням, зате ранить себе смертельно своіми· .грі

хами. Кому під силу вв'язати, приборкати диявольську 

силу пристрасно і людини? 

Що ж нам скавати про тих, хто надмірно і недоладно 

любить гріш, багатство? Чи й ці люди не подібні до бісну

ватих ? Хто спроможен вдержати людину в межах людя
ности, коли іі опанувала захланність, нестримна жадоба 

гроша, багатства? Напевно ані страх, ані погрови, напо

умлення чи добрі поради. Захланна людина нечутлива 

на це все. Саме такі люди доводять до цітювитоі руІни 

одkниці, родини і цілі спільноти. Куди повела вахлан

ність врадника Юду? До того самого нінця приводить 

вона багатьох його послідовників. 

Що скавати про людей, опанованих гордістю й нена

вистю? Чи й вони не схожі на біснуватих? Про так11х 

то каже Христос: «Диявол вам батьком, тож волите ва 

волею батька вашого чинити. А був він душогубець від 

початку, і правди він не тримався, бо правди нема в 

ньому. Коли говорить брехню, ві свого говорить, бn 

він брехун і батько ложі. Мені ж, що правду вам каже, 

ви не вірите>> (Ів. 8,44-47). 
Одним словом: <<Хто чинить гріх, той від диявола, 

бо диявол грішить від початку, каже апостол Іван, і 
далі ще впевняє: <<На те в'.явився Син Божий, щоб вни-
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щити діла диявола». Тому то <<кожен, хто не чинить 

справедливости, не в від Бога ... кожен, хто ненавидить 
брата свого, - душогубець... який не мав в собі життя 
вічного, що в ньому перебувало б >) (1 Ів. 3,8,9,15). І 
навпаки: «хто перебував в любові, той перебував в Боаі, 

і Бог в ньому» (1 Ів. 4,16). 
Дорогі в Христі, як же ветотись нам у боротьбі а 

дияволом? Як охоронитись перед його нападами? Від

повідав .апостол Петро: « Будьте твереві і чувайте І Про

тивник ваш, диявол, ходить навколо вас, як лев реву

пй, шукаючи кого б пожерти. Противтеся йому силою 

віри • (1 Петр. 5,8-9). А й апостол Павло додав: << Крі
піться в Господі та в могутності його сили. Одягніться 

в повну вброю Божу, щоб ви могли дати відсіq хитр.о

щам диявольсьним... Стійте, отже, підперезавши бедра 

ваші, вдягнувІІІИсь у броню справедливости і ввувши 

ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. 

А вад усе вівьміть щит віри, .яким адолаєте вгасити всі 

ровпечені стріли лунавого ... чуваюqи в повною витрива
лістю • (Ефес. 6,10-18). До боротьби в дияволом маємо 

потужнішу над атомну вброю, - Євхаристійного Ісуса, 

св. Тайну Поиалння, страх Божий, сором природний, 

пам'ять на всюдиприсутність Божу, внамено Хреста свя

того, а надусе - молитву, в якій благавмо щодня: « Qтqe 
наш ... вивволи нас від лунавого І » Амінь. 

3 недільного « Апостола >): 

• Бо мли ти твоf.ми уста.ми вианавати.шп.и. Госпо

да Ісуса і вірувати.меиt у тво'Ш серц.і, що Бог вос1tресив 

його в .мертвих, то спасеш.ся, бо серие.м вірується на оправ

дання, а уста.ми вианавться на спасіння>) 

(До Римлян, гл. 10,1-10) 



ЛЮБОВ ІСТИНИ 

(б Неділя по Зіс.аанні Святого Духа - Мт. 9,1-8) 

«Господь 

праеду t. 

бо - справедливий, любить 
(Пс. 11,7) 

В сьогоднішній євангелії розповідається про зцілен

ня Ісусом Христом розслабленого в Капернаумі. Коли 

принесли до Ісуса рослабленого, Він, побачивши віру 

тих, що його принесJrи, сназав розслабленому: « Кріпися 
сину, прощаються тобі гріхи твої». Деякі з КНИЖІПП{ів 

сказали про себе: << Цей зневажав Бога >>. Христос, .як 

серцевідець і Бог, знаючи їхні думки, промовив до них: 

<< Навіщо ви лукаво думаєте в серцях ваших? Що легше 

сиазати: Твої гріхи відnущені, - чи сказати: Встань 

і ходи?!» Та щоб доказати, що Син Чоловічий мав силу 

на вемJІі прощати гріхи, Христос сказав недужому: 

<< Встань, візьми твої ноші та й іДІІ до свого дому>>. Той 

встав і пішов до свого дому. Євангетют закінчує своє 

оповідання словами: <<народ, бачивши це, дивувався і 

славив Бога, що дав таку владу людям>>. 

Отже прославив Бога народ, побачивши, я.к ровслабле

ний встав і поніс свою постіль; прославили - прості, 

чесні душі, а книжники і фарисеї залишилися упертими 

в своїй злобі і засліпленні. Фарисеї іноді явно обвинува

чували Христа в тому, що Він <<виганяв бісів силою 

Велвевула, бісовеького князя» (Мат. 12,24). Іноді ж 
казали Йому: <<Чи неправильно ми кажемо, що самаря
нин вси ще й навіжений?» (Ів. 8,48). 3 ввангельсьного 
оповідання, про зцілення розслабленого в Капернаумі, 

довідуємося, що деякі книжниии, - почувши слова 
Христа до розслабленого: << Прощаються тобі гріхи твої>>, 
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- кавали в собі: <<Цей зневажає Бога>>, отже, вроби.11и 

Його неправдомовцем. А вони, як знавці Занону, му
сіли внати заповідь Божу: <<Не свідчи неправдиво на 

ближнього твого>>, і слова пророка Ісаї: <<Горе тим, 
що вло добром звуть, а добро - влом; що в пітьми ро~ 

блять світло, а во світла - пітьму >> (Іс. 5,20). І ось Хри

стос, Сама істина і життя, щоб покавати свою божествен

ну силу, а й те, що Він осуджує неправду, як великий 

і згубний гріх, впкрив злобу і лукавство, і вцілив роз

слабленого. 

Христос навчив нас ось чого: << Хай буде ваше СJюво : 
Так, таR; Ні, ні>> (Мат. 5,37); устами ж св. Апостолів 

ваповів нам: << ... не говоріть неправди проти правди >> 
(Як. 3,14); і: « відкинувши брехню, говоріть кожен прав
ду ближньому своєму, ми бо один одному члени • (Еф. 

4,25). Проте, хоч Бог і ваповів нам любити правду, ми, 

привчивши уста наші до неправди, не вважаємо іі пору

шенням вакону, тож румJІіння наше часто во всім не доко

ряв нам ва неправду. Вона іноді є « бевваконняи п'яти 
нашоІ •, тобто тим гріхом, який ми вважаємо ва ніщо 
(П~. 48,6), подібно, як і ті речі, JІНі ми топчемо ногами. 

А втім, хоч ми і вважавмо цей гріх ва найменший, він 

наносить нам, ян і кожному в людей, велику шкоду. 

В житті неправда виявляється в рівних видах, бо 

по-рівному ми говоримо неправду. Один повторяє не

правду, яку чув від інших, і повірив ій, як правді. Дру

гий, жартуючи і базікаючи щоденно, також говорить 

неправду. Третій дав різні обіцянки і, нарешті, нічого 

не виконує, і це тільки тому, що змінив свій намір. Ще 

інший вигадує неправду на ближнього свого і став на

клепником, а коли свідчить неправдиво на когось, стає 

ложним свідком. Неправда скрізь живе, вона входить 

під покрівлю звичайних людей, вповвав в пишні палаци 

видатних людей, просJІНає в суди, у шноли, прокрада

ється іноді й на церковний амвон. Неправду говорять, 

пишуть, друкують в книжках і газетах і розповсюджу-
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ють по цілому світі. Тяжко описати і розповісти, яку 

шкоду наносить неrіравда. Неправда знищу в часто цілі 

міста і країни, породжує ворожнечу між приятелями 

і друзями, руйну в подружнє життя, потрясає основи 

Церкви. Неправда шкодить і тому, хто говорить, і тому, 

хто іі слухав. Слова неправдомовця підозрілі, писання 

його ненадійні, сама клятва його не тверда, і, коли на

віть, бува, і правду скаже, йому ніхто не вірить. Хто 

слухав неправду, той часто даремно трудиться, втрачав 

свов маймо, іноді ж ризикув життям, а деколи губить 

і свою душу. 

Милосерний Бог, знаючи яку шкоду вчиняв людям 

неправда, не тільки дав заповідь <<не свідкувати ложно~~>, 

але, як стверджує Св. Письмо, і карав не раз неправдо

мовців, щоб настрахати інших, які своїми словами, вчин

ками і ділами служили неправді. Був покараний єгипет

ський Фараон ва те, що тричі порушив свою обітницю, 

дану пророкові Мойсеєві: відпустити народ ізраїльський 

на пустиню, щоб послужив Богові. Пророк Єлисей пока

рав свого раба Ге хазі ва неправду. Він теж очистив від 

прокави сирійця Наамана. Нааман приніс йому в подяку 

аа це свої дари, але Єлисей не прийняв Іх. Лукавий іКе 

раб пророка Єлисея - Гехаві, взявши в собою двох му

жів, наздогнав Наамана і скавав буцімто в імені про

рока Єлисея, щоб він дав йому дари. Гехаві одержав 

дари і заховав іх. Він повернувоя додому і кіному ні

чого не казав, нібито він ніде й не був. Пророк Єлисей 

своїм пророtJИм духом анав про це і докорив Гехаві та

кими словами: << Хіба мій дух не був nри тому, коли той 
чоловіи війшов із своєї колісниці тобі навустріч? Оце 

ти вабрав гроші: візьми: також городи, оливні сади, 

виноградники, овець, волів, слуг і слугинь; але й про

каза Наамана вчепиться до тебе й до твоїх потомків 

назавжди>>. І вийшов той від нього білий, лк сніг, від 

прокази>> (11 Цар. 5,26-27). Так був покараний Гехазі. 
Ще страшніший приклад кари Божої аа неправду ана-
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ходимо в книзі <<Діянь св. Апостолів>>. Громада перших 

хрисТИJШ « мала одне серце й одну душу, і ні один не 

навивав своїм щось в того, що кому належало, але все 

в них було спільне » (Діян. 4,32). << Один чоловік, на 
ім'я Ананія, в своєю жінкою Сафірою продав мавток і 
сховав дещо в ціни, а впала про те і його жінка; решту 

ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро ска

зав: « Ананів, чому то сатана наповнив твоє серце, щоб 
обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? 

Хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли· його продав, 

гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у 

своєму серці на той учинок ? Ти обманув не людей, а 

Бога •· Почувши ці слова, Ананія впав і умер (Діян. 

5,1-5). Покарана була смертю також жінка його Сафіра. 
Чому ж, скаже хтось, Бог так жорстоко карав ко

лись неправдомовців, а тепер не карав й таких, що біль

ше і частіше говорять неправду? А це тому, що в ще 

інше життя, майбутнє, н:оли кожний дІстане те, що васлу
жив. Однак хто впав, чи в наші дні неправдомовці вали

шаються непокараними в цьому жи'М'і? Адже іноді су

часЩІх людей несподівано спотикав тяжка і невиліку

вальна недуга, втрата майна, смерть, або хвороба близь

ких і дорогих для нас, а чи й інші лиха і нещастя, а ми, 

не бажаючи піднести очей своіх до неба, дивимось на 

вемлю і тунавмо природних причин нещастя, не усвідом-

. ллю1ІИ, що, може, це нас караs Господь ва наші гріхи 
проти правдомовности. 

Отже пам'ятаймо, що Бог в істина (Ів. 14,7), а тому 
кожний правдолюбець в слуга Божий, а неправдомовець 
- раб диявола, він бо <<неправдомовець і отець неправ

ди • (Ів. 8,4), « і коли він говорить неправду, ві свого 

говорить •· Ось чому апостол Павло навчав нас: << Не 
говоріть неправди одне одному>> (Кол. 3,9). Коли ми
слимо правду, то душа наша, в'вднуючися в Богом, на

повняється світлом і радістю. Якже розум наш слу
жить неправді, - « сnлітав лож» (Прип. 6,18), а то й 
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душа наша стає рабинею диявола і наповняється темря

вою і скорботою. Rо"ли уста наші говорять істину·, то 

приносимо користь і собі, і ближньому. Якже ж гово

римо неправду, то наносимо шкоду своїй душі) а й ближ

ньому своєму. Бог створив уста наші, губи і язик для 

славослов'я і хвали, тому не осквернюймо іх нечистотою 

неправДІІ, але освячуймо іх чистотою істини в Христі 

Ісусі. 

Св. Письмо порівнює неправдомовність з крадіжем, 

коJІИ заявляє: <<ліпше злодій, як неправдомовець>> (Екл. 

20,27). Бо неправда, клевета ограбовує людину в її доб

рого імени, слави, забирає ій мир, супокій, іноді ж і 

життя. Що більше, неправдомовець деякою мірою є 

страІІПІіmий, ніж злодій, бо той краде лише гроші, а 

цей грабує добро моральне куди цінніше від дзвінкоІ 

монети. Злодій часто здійснює свій лихий вчинок варади 

голоду, нужди, потреби; навпаки, неправдомовець _про

мовчув правду в зависти, зарозумілости, гордости. Вже 

давні індіяни зобов'язували до досмертвої мовttанки того, 

хто триttі ·був переловлений на неправдомовнооті. Подіб

ний закон був і у персів. Якщо б так і серед сьогодніш

ніх християн був правосильним закон старинних індіЮІ 

чи персів проти всіх неправдомовнцків, скільки б то 

людей на світі мусіло мовчати, а поміж ними, може, 

й ми? І Rолись наклШ(ував синів нашого народу великий 

Тарас Шевttенко: 

Молітесь Богові одному, 

Молітесь правді на землі 

А більше на землі нікому 

Не клонітесьІ (<<Неофіти>>) 

3 недільного << Апостола »: 

«Любіть один одного братньою любов'ю. Пошаною 

один одного випереджайте. В ревності не будьте ліниві, 
духом горіть, Господеві служіть >> 

(До Римлян, гл. 12,6-14) 



ЗІР ДУШІ - СУМЛІННЯ 

(7 Неділя по Зісланні Святого Духа - Мт. 9,27-35) 

« П о.милуй нас, сину Д atJuд ів >>. 
(Мт. 9,27) 

Дорогі брати і сестри І Бути позбавленим .яки;хнебудь 

амислів, - яке ж це горе й нещастя для людини І А вже 

найбільше нещасною в та людина, яка не мав аору. Дов

круги неі розлогі, барвисті поля, полонини, вкриті ріаПо
барвним квіттям; із скелистих пагорбі в спадають ручаі 

свіжо і води; високі дерева анімаються вгору, а понад 

ними роїться рівнородне птацтво. Сліпа людина цього 

всього не бачить і навіть не може собі уявити. Вона не 

анав, також про красу голубого неба, на якому царює 

промінне сонце, джерело світла і тепла. Вона й ue знає 
дивної краси зоряного неба в мільйонами своіх сонць, 

планет і місяців. Сліпа людина не може оглядати ціві 

преqудноі святині Божоі величі й краси. Вона, нещасна, 

не мав змоги читати найдосконалішої і найбільш вимов

ноі книги Божоі премудрости і всемогутности. Сліпій 

людині бракув маленьного, але дуже складного і цін

ного органу, лкого навіть сучасна людська техніна неспро

можна докладно відтворити - отой фізичний, природ
ний вір людини. Сліпа людина, звичайно, не знав, лк 
виглядав іі рідна мати, тато, брат, сестра, чи інші люди. 

Вона боляче відчував свою обмеженість, свою слабкість, 

свою непридатність. Тож не диво, що як оті два євангель

ські сліІЩі почули, що надходить Ісус-Месія, почали 

кJПІкати на весь голос: << Помилуй нас, сину Давидів! >> 

І справді Христос помилував іх, привернув ім зір. 
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Ів щоденного життя анавмо, дорогі брати і сестри, 

що людина складається не лише в тіла і вмислів, але 

також в ровумноі, свобідноІ душі. Премудрий Архітект, 

Творець Всесвіту й людини обдарував іІ фівичну частину 

рівними вмислами, а між іншим - вором. Він подбав 

таиож про вір душі людини, тобто про сумління. Сум

ління І - Що ж це таке, спитаєте ? і як воно дів в людині ? 
Сумління - це снага, сила душі, що наказу в ій пря

мувати такою дорогою життя, щоби, без шкоди і втрати 

для себе, зайти до остаточноІ мети, яку Творець призна

чив людині ще при іі створенні. Сумління по назув не 

лиш правильну дорогу до мети людини, воно вкавув ій 

ще й прегарні краввиди чеснот, шІПІлі святих ідеалів, 

також і проласті й трясовиння гріха. 

Як у всесвіт, так і в душу й тіло людини Господь 

поклав свої відвічні Божі природні закони. Поклав іх 

Господь у душу людини на те, щоб як природа світу, 

таи і людська ними кермувалась і доходила до остаточ

ної своєї мети. А що жодне створіння всесвіту, ва вий

нятиом розумно і людини, не в свобідними у відношенні 

до законів природи, то вони від віків точнісіньио викону

ють іх бе в найменших відхилень. 

Зовсім інакше мається справа ві свобідним створін

ням- людиною. Вона, теж керується природними вако

нами щодо свого тіла; бо їсть, як відчував голод, спочи

вав, як почувається змученою, невиспаною; всеж таки 

може відмовитися прийняти їжу, спочинок, хоч на дел

кий час. Якщо людина може іниоли відхилитися від 

деяиих природних ваионів, то тим більше може вона й 

знехтувати тими ваконами, які кермують іі внутрішнім 

життям, тобто може відхилитися від т.вв. моральних ва

конів. 

Щоб людина могла жити властивим собі життям, 
щоб вона могла розвиватися згідно в ваконами і волею 

свого Творця, то необхідно ій ті Божі закони, покла

дені Богом у серце і душу иожноі людини, докладно 
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знати і розуміти. Крім цього, Бог дав людям авторитет

ного тлумача своіх законів - Церкву. Найближчим, 

однак, тлумачем і сторожем тих природних моральних 

законів, вирізьблених у серцях усіх людей, Господній 
дар у виді снаги, - в власне сумління! Сумління: в тією 
силою, тими очима душі людини, які читають Божий 

закон, вирізьблений у наших серцях. Сумління: в тим 

Божим вором, що дав світло ворові душі віруючої і неві

руючої людини. Бо кожне діло, що його довершує лю

дина, в згідне або супротивне якомусь законові Божому. 

І цей вір людського сумління реаrув завжди, остеріга

ючи волю людини: <<Цього не роби, бо це влеІ •, або дав 
наказ: <<Роби це, бо воно добреІ >>, а чи безапеляційно 

спонукує осудити людину, коли вчинила вло; або вті

шити, приносити мир і злагоду, коли вuконала добро. 

Людина, .яка мав здоровий вір свого сумління, мав пев

ного водія по дорові Божого вакону; вона не розминеть

ся в своєю метою - осягав злуку в Богом; вона в люди

ною доброю, і напевно буде вічно щасливою. І, навпаки, 

хто легковажить, надуживав очей-зору свого сумління:, 

в людиною алою, неспокійною, яка в почутті своєї вини 

та злоби, чимраз більше й більше віддаляється від Бога 

і вічного щастя. 

Так ото ми, дорогі брати і сестри, бачимо і перекону

ємося, що в серці й душі кожної людини; в вир:и;тий при

родний і моральний Божий закон. Кожна людина мав 

дану Богом снагу сумління на те, щоб той вакоJІ відчиту

вати, та в його світлі побачити, чи наші діла добрі, чи 

алі. Послідовно, Господь в танож сnраведливий, коли 

від усіх людей бев виїмку, які лише прийшли до вжи

вання розуму, вимагав виконання, збереження цього ва

кону. Бог усім бев виїмку гроsить найтяжчими і віч

ними карами sa його sнехтуваннл і nереступлення. 
Сумління людини не лише тут, під час туземиого 

життя, але й по смерті, протягом усієї вічности буде для 

людІШи джерелом невичерпного щастя або нещастя. 
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Тому понад усе намагаймося мати добре, вдорове, 

чисте сумління - отой добрий вір нашоІ душі; лк очі 

тіла можуть деколи зіпсуватися й тоді тратимо вір, ста.

ємо короткозорими, а чи й сліпцми й не мавмо вмоги 

вже більше оглядати й утішатися повнотою краси види

мого світу, так само воно й в оttима нашої душі, в на

шим сумлінням. Найбільш осліплюJ9чою хворобою ду

шевного аору людини в гріх. Людина, .яка стратила вір 

вже більше не бачить шляху, яким має прямувати, недо

бачав ва глиблин, ровів і багна на цьому шляху. Так у 

людині, яка віддасться гріхам і беззаконню, сумління 

став сліпим: тратить снагу надприродного аору, бачення; 

воно ніяк не може вже правильно читати вакону Бо

жого, добачити ям і трясовин: зла, душевного нещастя. 

У такому стані душевної сліпоти нічого іншого не вали

шається для нас, лк. кликати сердечно: <<Помилуй нас, 

Сину ДавидівІ >> (Мт. 9,27). Христос Спаситель - вди

ний лікар, який має успішний лік і силу вилікувати 

сліпоту наших душ, а ним в ласка Божа. 

При допомові благодаті Божої наша душа матиме 

бистрі, адорові очі сумління, .які вестимуть нас ШЛJІХОМ 

добрих діл і чеснот до щасливої вічности. Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

« Ми, сильні, .мусимо нести немочі безсильних, а не 
собі догоджати. Ножний іа нас нехай на.магавться дого

дити ближньому: на добро, д.л,я збудування. Бо й Хрис

тос не собі догоджав, а я" написано: <<Зневаги тих, що 

тебе анева:нсають, упали на .мене >> 

(До Римлян, гл. 15,1-7) 



ПОМНОЖЕННЯ ХЛІБА- ПРЕСВЯТА ЄВХАРИСТІЯ. 

(8 Неді.ля по Зісланні Святого Духа - Мт. 14,14-22) 

<( Дайте ви і.м істи! • 
(Мт. 14,16) 

Дорогі радіослухачі І Сьогоднішня євангелія ровиові

дає нам, .ян то Ісус-Спаситель, сповнений співчуття і. 

милосердя, чудесно розмножив хліб та рибу, щоб наси

тити тисячі голодних людей, .яні в захопленні слухали 

його благовість. 

Це дивне чудо Божого провидіння повторяється. 

щодня; воно дбає про виживлення та вдержання при 

житті мільярдів пр ерівних животин у світі рослинному, 

тваринному й людському. 3 Божого провидіння й велін
ня кожна живуча істота на свій лад шукає потрібної 

собі поживи. Основною ж поживою для життя людини є 

хліб. Однак людШІа- це не лише тіло, але й дух. Тому 

прещедрий Бог подбав також про поживу-хліб для душі 

людШІи, а ним в Пресвята Євхаристія. І саме євангель

ська подія чудесного помноження п'ятьох хлібів і наси

чення тисячів людей символізує і предскавує найбільше 

чудо Христове - встановлення хліба душевного, тобто 

Пресвятої Євхаристії. 

Ісус, як при чудесному розмноженні, бере хліб у 

своі руки, підводить очі до неба, благословить, ломить 

і дає вголоднілим душам, щоб вони їли і наситилися. 

Це власне повторює наш Спаситель у Великий Четвер у 

вечериику, коли на передодні своєї смерти встановляв 

Пресвяту Євхаристію в малим, але преважливим додат

Іюм: <<Беріть, їжте: це моє Тіло>) (Мт. 26,26). 
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Отже, чудесним помкоженням хліба Христос-Бог хотів 

но вчити і переконатИ нас, що він може дати нам поживу, 

юш має надприродні властивості. Бо не лише насичує 

вона, і живить, і лікує, але постепенно перемінює всю 

нашу істоту, душевно лучить нас в одне з Христом і 

Богом нашим. Бо Євхаристійний Хліб - це не звичай

ний природний хліб. Тут лише види хліба, під якими 

таїнственно, але правдиво, реально і сущно, з тілом і 

rчюв'ю, сн:ривається Христос-Бог. 

Тож, дорогі брати і сестри, застановімел добре над 
цим чудесним Євхаристійним Хлібом, що його полишив 

нам Ісус, як корм на життя вічне. 

3 історіі спасіння внаємо, що на початку не було 

роздвоєння поміж небом і вемлею, поміж світом духів 

беатілесІІІІХ і тілесними людьми. Наші прародичі ·були 

в стані ласки освячуючоі, були улюбленими дітьми Бо· 

жими, створеними на його подобу, варади своєї безсмерт

ної душі. Та з волі Творця прародичі мали відбути випро

бування, яке вони не видержали. Слідом ва цим прий

шло роздвоєння, роздор поміж духом і тілом, між небом 

і землею, - сподіяно первородмий гріх. Він знівечив у 

.nюдmti освячуючу Божу благодать, вніс непрохідну 
прірву ІІО::\rіж Творцем і створінням - людиною. 

Одначе предобрий Бог не бажав, щоб це роздвоєння, 

ІЩ прірва існувала завжди. Він рішив, щоб вилікувати 

іх гріховні рани, у вигляді втілено го Бо;кого Слова 

прийти поміж людей, до добра спрямувати і наново з'єд

нати Jrюдину а іі Творцем і Богом. Слово Боже nрий

ІШло на себе в ранену гріхом людську природу, щоб у 

uобі знищити цей гріх - вранення природи, віддаючи 

своє тіло на терпіння, муки і смерть. ТанИ'М чином його 

тіJю вбило, знищило в собі гріх бунту прародичів, стало 

найуспішнішим лін ом проти того ж гріха; щось подіб

ного, як кров людського тіла, яке подолало певну хво

робу, в лі ном й антитодом па ту ж таки хворобу. 

Тому й не диво, дорогі брати і сестри, що Христос-

10 · Недільна 6.лаговість ... 
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-Спаситель так виразно 1 настійлИво вимагає від усіх 

людей, які лише бажають жити життям вічним, життям 

БоЖІtМ, щоб вони кормилися його Тілом і його пресвя

тою Кров'ю. Ісус недвозначно навчав: << Я - хліб жи
вий, що в неба зійшов. ·коли хтось цей хліб їстиме, ши- · 
тиме по віки. І хліб, що його я дам, це - тіло моє аа 

життя світу Ь (Ів. 6,51). 
Жорстокі, незрозумілі були ці таінственні Христові 

слова і для ворогів Христових, і для його учнів, а й 

для людей усяких рас і віків. Для всіх рав-у-раа насува

ється сумнів юдеїв: «Як отой може нам своє тіло дати 

Істи? • (Ів. 6,52). Чейже ми не людоїди, щоб істи люд
ське тіло і пити людську кров. Та все таки Христос не 

відступав, не зміняє і не пояснює більше своіх слів, а 

в усією рішучістю повторює: << Істинно, істинно говорю 

вам: Якщо не сnоживатимете тіла Чолові 'І ого Сина і не 

питимете його крови, не матимете життя в собі. Хто 

тіло мов Ість і кров мою п'в, той живе життям вічним, 

і я воскрешу його останнього дня » (Ів. 6,53-54) . 

.. Дорогі брати і сестри! Чого ж то Христос так настоює, 
щоб ми споживаJШ його Пресвяте Тіло і пили його Кров? 

Саме тому, що доки живемо в тілі, незмінно хворівмо на 

питоменну нам недугу - гріх, а слідом ва цим повсяк

час потребувмо усnішного ліку проти ці вІ ж недуги. 

Єдиним лікарством і антидотом проти гріха й упадків 

людини в Тіло і Кров Христа-Чоловіколюбця. 

Тож, коли бажавмо вилікуватися, бути здоровими, 

міцними і готовими до вічного життя, мусимо спожи

вати Тіло і Кров Христову. Христос-Спаситель подає 

нам цей qудесний лік проти гріха, цей Божий хліб жит
тя в такий пристуІПІий спосіб так, що ніхrо не матиме 

виправдання, :коли цього не використає. Хто ж не знає 

ПресвятоІ Євхаристії, той не внав суті християнства, 

а лише його вверхню форму. Хто ж розуміє як СJІід Євха

ристійного Ісуса, той ровумів все інше. Хто живе Пресвя-
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тою Євхаристією, той живе правдивим, nовним, правед

ним християнським життям. 

Тому, дорогі в Христі, .як дуже дивним стає те явище, 

що люди побиваються, витрачають незлічимі суми гроша, 

коли йдеться про лікування іхнього тіла. Якже ж ідеть

ся про лікування іхньої безсмертної душі, якщо треба 

рятувати те, що в людині в найцінніше, тоді вона на

віть даром не хоче вживати найуспішнішого ліку -
Пресвятої Євхаристії! Дивним і незрозумілим в явище, 

що людина в своєму душевному голоді не хоче прийняти 

хліба життя вічного, Пресвятого Тіла і Крови Христової І 

Дорогі брати і сестри, сьогоднішній світ прагне спо

кою, хліба і Бога. А ці всі прагнення людського серця 

знаходять своє повне заспокоєння лиш у Пресвятій Євха

ристії. Бо Євхаристія - це передсмак неба, - це на

пуття в дорогу до вічности, - це лік бевсмертности, ----
це верно воскресіння! - <<Хто цей хліб їстиме, житиме 

по віки», каже Ісус. Бо, де люди живуть у тісній злуці 

з Євхаристійним Ісусом, там не може запустити свого ко

ріння якийсь тоталітаризм чи беввірство. Бо народ, 

хоч озброєний, але без Бога, в безборонний. Зате народ, 

навіть безборонний, але в Богом, в повнотою озброєний 

багато потужнітою вбровю, ніж атомна бомба. 

Які щасливі ми, дорогі брати і сестри, що маЄмо 

змогу ----- дехто частіше, дехто рідше - ва допомогою 

Пресвятої Євхаристії єднатися в Богом; бо тоді ніхто, 

ніщо і ніколи не вможе нас анищити І Тоді не страшні 

нам будуть сили пекла й антихриста, які шаліють в 

сьогоднішньому світі. Якщо в наших жилах плистиме 

Господня Кров, не страшною стане нам і сама смерть, 

бо в нас буде Тіло Того, хто своєю смертю- нашу сиерть 

подолав. Якщо часто споживатимвмо Тіло і Кров Хри
стову, зможемо сміло ві св. Павлом закликати: «Живу 
в;ке не л, а живе Христос у мені ... який полюбив мене 
і видав себе ва мене » (Гал. 2 ,20). .:~інь. 



ХРИСТОС І ПРИВИД 

(9 Неді.л,я по 3іс.л,аині Святого Духа - Мт. 14,22-34) 

« Заспо,.ійтесь, - це я, не страхайтеся! & 

(Мт. t4,27) 

Дорогі радіослухачі І Сьогоднішив євангеліє розпові

дав дивну подію в життя Христа-Спасителя. Одного разу 

Ісус наказав своІм учням, щоб вони перепливли на той 

бік Геневаретського озера. Тим часом Спаситель пішов 

на саиоту, щоб помолитися. Коли ж човен був уже посе

ред озера і ним кидали розбурхані хвилі, учні побачили, 

що хтось наближається до них, ступаючи по вапінених 

хвилях. Вони зжахнулися, і в переляку закричали: «То 

привид І • Ісус тів і ж миті мовив до них: << Заспокійтеся 

- це яІ Не страхайтеслІ • 
Дорогі брати і сестри І Коли розважавмо цю подію, 

бачимо, що вона в наче відбиткою життя всього людства 

і кожного в нас зокрема. 3 волі й веління Божого людство 
пливе по морю туземиого життя, прямуючи до берега 

вічности. Під час плавби цього життя, серед темряви 

ночі й розбурханих вод не рав наближається до нас Спа

ситель, а ми жахаючисл та в переляку кричимо: << То 

привидІ » І слушно, бо, вдивляючись у лябіринт подій, 
мусимо признати, що на світі в хтось надзвичайно про

ворний і заnобігливий, хто людину постійно впроваджує 

в оману. 6 хтось невидимий, невловимий, бев виравиого 
обличчя, але існуючий, могутній, що може прибрати 

всяне обличчя, всякий вигляд, навіть прикидатися Спаси

телем-Ісусом. 6 хтось, хто може говорити рівними мо

вами і належати до кон~ного народу. 6 хтось, хто раз-у-
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-рав дів проти васад і вчення Христа. Тож людина мав 

вавжди перед собою ·і Христа, і його « nривид •, .яним 
в відвічний ворог Божий, антихрист. Ці дві істоти діють: 

одна в нами, друга проти нас- в усіх обставинах життя. 

Христос-Спаситель при рівних нагодах повчав людей, 

як вони мають жити, щоб іх життя було добре й щасливе. 

Він нам пригадує, що людсьне життя можна гарно й 

достатньо влаштувати, але вгідно в ваноном Божим, 

працюючи в nоті чола, бев нривди для ближніх, чесно, 

справедливо, в думною про життя вічне. Христос пред

ставляв людсьне життя таним, яним воно в дійсности в. 

ЦіЛRом інанше поводиться: Христовий привид-Анти

христ. Він спокушав людину пристрастю, обманом, при

темнюв ровум мріями, втомляє сподіваннями ровношей, 

вигід, наживи. Почуття справедливости він притемнюв 

надмірним себелюбством, привдою ближнього, ровбеще

ною жадJПІвістю, вживанням. За потоптання правд і ва

конів Божих Антихрист обіцює свободу і добробут, ва

певнюв рай на вемлі, бев утоми, праці й ·терnіння. 
Христос не вневір.явтьс.я, не ровчаровувться: невір

ністю і частими впадиамн людини. Тан само й сатана. 

Тож у стіn трагічної помиЛRи людини, при гробі нвіту

чих обіц.янон і ваnашних надій внову видно одного і 

другого. Христос, ян вавжди, той самий, повний доброти, 

милосердя і любови. Антихрист рав-у-рав інанший, в 

іншій одежі та в іншими ідеями. Один і другий внову пред

ставллють вболілій, вламаній, іноді ж снривавленій лю

дині обрав іі будуччини, але ножний в іншого кута ба

чення. 

Христос понавув, як єдиний васіб вагального відро

дження і щастя: - працю, хрест і терпіння. Сатана ж 
незмінно приваблює облудою, представляв нові уявні 

й недосяжні ідеі і погляди, буцімто правдиві, ноннретні 

й вдиноспасавмі. Тан ото наближаються й говорять до 

~юдей: Христос і Антихрист. І, як ввичайно, вибір будуч

чнии валежить від людсьноі волі, від того, кому людина 
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повірить, аа ким вона піде: чи аа Христом, чи аа приви

дом Христа, Антихристом. 
Тому й не диво, дорогі брати і сестри, що власне тоді, 

як шаліли морські филі, по яких зближався Христос 

до ааляканих апостолів, Петро, - щоби впевнитися чи 

це направду Спаситель, а чи привид його, - повний 

аатривоження' сказав до Ісуса: << Господи, коли це ти, 
повели мені водою прийти до тебе І » Яке ж це дивне і, 

воднораз, незручне прохання, воно ж бо вимагало без

спірного чуда, щоб людина могла ступати по запінених, 

кипучих хвилях моря. Але для Христа-Спасителя немає 

нічого неможливого І Щоб переконати своіх учнів, а ними 

ж і всіх людей, що він не привид, не омана, але прав

дивий володар всесвіту й природи, Ісус каже до Петра

-апостола: « ПрийдиІ » І Петро, як завжди послушний· 

Христовим велінням, без надуми виходить а човна, увесь 

задивлений в Ісуса, і починає іти по воді. Що ж давало 

Петрові силу йти безстрашно по глибоких, розбурха

них водах моря? Не що іншого, дорогі в Христі, а несхит

на віра й довір'я до Христа-Ісуса. 

Дорогі брати і сестри І Звідки й нам набратися сили 
nосеред сучасної бурі світу: каламутних хвиль, вабрі

ханости, грабіжу, вивиску, вбивств і ровпусти. Як же 

нам вдержатися на висоті християнсьиоі моралі, як тво

рити добро, плекати, ttесноту, одним словом: бути ttесни

ми людьми? Хто дасть нам сили жити вгідно в запові

дями Божими тоді, коли довкола нас шаліє буря безбож

них ідей, коли напирають хвилі беввір 'я? Хто додасть 

сили праведним, щоб переносили всі життєві терпіння, 

хрести визиску, пониження, нерівности прав, коли біля 

них бевкарно розпанотується проступок, обман, увакон

нене топтання природного і Божого вакону? Єдино до

вір'я і сильна віра в Христа-Ісуса. Доки будемо вадивлені 
у Христа-Господа зможемо, як і Петро, іти сміло й від

важно по розбурханих водах і хвилях життя. 3 сильним 
довір'ям, впяливmи наш зір у Христа-Спасителя, на-
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віть посеред сучасно~о безвірного світу, зможемо чи

нити добро і перемага·.·и ало. Якщо Ісус дозволяв нам 

іти його слідом по бурхливих водах життя, то безпе

рервно чував він над нами своєю силою і ласкою. Нам 

лиш потрібно а повним довір'ям йому віддатись і йти 
за ним. Бо найбільше трагічною хвилиною в житті лю

дини є та, коли вона, як Петро-апостол, береться мудру

вати, звертати свою увагу на речі посторонні, а не на 

Христа-Бога. Коли вона починав рахувати на свої обме

rкені сили, на те, що довкруги неІ шалів вітер, пін.яться 

хвиJІі ала, що під нею бездонна пропасть гріха і беааа

:hоння. Саме тоді, коли відвертавмо наш душевний аір 

від Христа-Ісуса, коли ми не злучені а ним повним до

вір 'ям, починаємо поволі потапати серед вод життя. 

І Петро-апостол був би потонув, якщо свовчасно не 

Gув би благав, як кожний потапаючий: <<Господи, рятуй 

мене І >> Це власне й нам потрібно роби;ти у хвилях тяж
І\ ИХ терпінь, душевних ааламів й життєвої зневіри, і 

І\дJ.шати сердечно до Ісуса: <<Господи, рятуй мене, бо 

гину!>> А Ісус напевно й до нас простягне свою рятуючу 

Божу благодать, мовивши ласкаво: << Маловіре, чого 

засумнівався?>> Тут і причина, чому потапавмо серед 

хвиль життя:: - брак віри і дитинного довір'я: до Бога. 

А Христос так часто у своїй Євангелії наклякав: << Майте 
ві ру в Бога І >> - << У ее, чого бу,и;ете просити у молитві, 

віруйте, що одер;ките, - і буде вам так>> (Мр. 11,22.24). 
Бо, насправді, молиться наша віра, і саме а неі наша 

молитва немов би черпав всемогутню силу. << Дочко, 
тебе спасла віра твоя: І Іди в мирі і будь адорова від сво вІ 

недуги>> (Мр. 5,34) - каже Ісус до хвороІ жінки. І, 

навпаки, Христос нап'ятновув, дорікав і болів в причини 

недовір'я й хиткости у вірі, яку спостерігав серед своіх 

учнів. Він каже: <<Чого ви ля:кливі, маловіри?» (Мт. 

8,26). << Чого ви такі бонакі? Ще досі не маєте віри? » 
(Мр. 4,40). 

Дорогі брати і сестри І Христос-Бог нас також аапев-
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няв: «Істинно, істинно говорю вам: Хто в мене вірує, 
той тан само діла робитиме, що я іх роблю>> (Ів. 14,12). 
Бо сильна і жива віра в Христа вродить у наших стри

вожених серцях надію, відвагу, силу і любов, .яка дасть 

остатоtQІу перемогу. Св. Й оан повчає: << Перемога, яка· 
перемогла світ: віра наша>> (1 Ів. 5,4). Тому не лякай
мось Антихриста і привидів його, а в довір'ям, задивлені 

в Ісуса, ідім відважно по розбурханому морю нашого 

·життя І Христос бо кличе до нас: « У світі страждати
мете. Та бадьортесяІ Я бо подолав світІ» (Ів. 16,33). 
Амінь. 

З недільного « Апостола »: 

« Ми співробітни1tи Божі, ви - Божа нива, Божа 
будівля. За благодаттю Божою, даною .мені, я, .мов .муд
рий будівничий, nо1(;.Лав основу, а інший на ній будує. 

Нехай же JWжний вважає, я1t він будує. І ншоі бо осн,ови 

не .м,оже ніхто nо1(;.Ласти, 1tрі.м пок.л,аденої, я1tою є Ісус 

Христос ... Хіба не анаєте, що ви - хра.м Божий, і що 

Дух Божий у вас перебуває? Ко.л,и хто аруйнує хра.м 

Божий, Бог аруйнує того-, бо хра.м Бо~ж:ий святий, а 

ни.м є ви • (1 до Коринтян, 3,9-17) 



БОРОТЬБА ДОБРА 13 ЗЛОМ 

(10 Неді.л,.,q, по Зісланні Святого Духа - Мт. 17,14-23) 

« Роде невірний та ровбещений - до~еи 

.мені в еа.ми бути? До~еи я вас терпіти.муl • 
(Мт. 17,17) 

Дороrі радіослухачі, немає на світі племени й на

роду, який не знав би і не ві рив би в існування злого 

духа та не дрижав би перед його дивною силою і діІПІням. 

Ось, сьогоднішив ввангелів веде нас під гору Тавор. 

Тут бачимо Ісуса, його учнів, громаду людей і заклопо

таного батька зі своїм нещасним сином, якого від ран

ніх літ опанував злий дух. Добрий батько, який любив 

свого сина, паде на коліна перед Христом і благав його: 

<<Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний 

і тяжко нездужає: часто кидається в огонь, часто й у 

воду» (Мт. 17 ,14); він <<мав німого духа і, де тільки 

його вхопить, кидав його об землю так, що піниться, 

скрегоче зубами, дерев'янів>> (Мр. 9,17-18). 
Дорогі брати і сестри, хіба ж цей нещасний син дбай

ливого, євангельського батька, не в образом людини, 

лопеволеної своїми невгамованими пристрастями, не є 

образом нашого тіла з недоладними його пожадливостями ? 
Авжеж І І ми іноді впадаємо в вогонь себелюбства, гніву 

й недозволених бажань. Ми часто падавмо в каламутну 

воду лихих схильностей і переступків. Через це наш дух 

став німим і не хоче молитвою відізватись до Господа. 

Він став глухим на Боже слово, на його науну й натхнін
ня. Кожен із нас в обставлений сітями злого духа й на 

кожного з нас він чигав, щоб дістати під свов володіння. 

Ми і в під сильним його впливом, особливо тоді, коли 
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він наступав на нас зі своїми сцо:кусами і привводить 

до злого. Та :кожен а нас уже в в руках влого духа, якщо 

свідомо і добровільно допускається тяжкого гріха і 

виключав себе в-під сонця Божої благодаті. Так ото 

ми самі виставляємо себе на небезпеку, що влий дух. 

поводитиметься в нами по-диявольськи. Як євангель

ського молодця, так само й пристрасну людину, де тіль

ки іі вхопить, :кидав нею об вемлю, в порох і багно зем

ських приємностей і ровкошей, та не дозволяв піднятися 

такій людині до речей Божих і вічних. Опанований влим 

духом молодець << піниться, скрегоче вубами, дерев'янів>>. 
Ось мова неопанованих пристрастей людини. Вони не 

анають врівноваженого міркування ровуму; невідомі ім 

правила чемности і людяности, не додержують мораль

них законів. Вони піняться та домагаються нерозумно 

задовольняти іх. Така людина <<дерев'янів >>, як і єван

гельський хлопець, бо в неі немає роси побожности і 

тепла любови Бога і ближніх своіх. 

Тому, дорогі в Христі, застановімся добре над проява

ми людини опанованої злим духом, невгамованими при

страстями, чи бува вони я:коюрь мірою й у нас не прояв.шr

ються, tJИ вони бевглувдо і нас не кидають в огонь і у 

воду гріхів та проступків ? 
Заклопотаний батько нещасного хлопця сиаржиться 

Ісусові: << Я був привів його до тво іх учнів, та вони не 
могли його зцілити >>. Тоді Ісус в досадою до всіх промов
ляв: «Роде невірний та розбещений, -доки мені в вами 

бути? Доки я вас терпітиму? >> Тим Христос підкресдюе 
свій біль і невдоволення, скероване не лише в бік сво іх 

уtJНів, але й до батька та всіх невіруючих людей, що 
після стільии чудес Божих не мають достатньої віри, 

а в слід ва цим і духовної сили, щоби протидіяти алому 

духові у людських душах і серцях. 

Застановімся також і ми, як довго предобрий Господь 
терпить і нас. Від нього ми одержали бага·1·~:тнu Jше1;;: .і 

благодатей, зазнавмо чимало наочних чудес І Одначе іноді 
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нам бракув сильної віри й доброї волі, щоб прогнати з 

нашої душі злого духа, щоб опертися нагальним недо
ладним поривам наших пристрастей. 

Аж ось, сказав Ісус: <<Приведіть но його до мене!>> 

І привели біснуватого хлопчину до Ісуса. Скоро ж злий 

дух угледів Христа, притьмом затряс ним і той пова

лився на землю, запінившися, почав качатися. Ось, лну 

дивну силу мав злий дух над людьми, що він іх опану

вав та вробив біснуватими І Як же ж це можливе? сШІ

тавте. Авжеж, можливе! Бо диявол після свого упадку 

в гріх і далі валишився ангелом, мав силу і здібності 
ангела, вдібності багато більші, як людина. Що він може 

діяти пакості людям, це також нічого дивного. Адже ж 

сам Бог назвав його << алим ангелом>>, <<духом темряви», 
<<батьком ложі>>, << вводителем », <<душогубом», <<чолові
ковбивцем ». Він не в адатний творити добро, бо після 

упадку вся його природа - це порив злочинности і ала. 

А Бог допускав, щоб диявол деколи так мучив людей, 

щоб вони в майбутньому були більш обережні і береглися 

гріха, щоб люди мали нагоду докавати свою більшу вір

ність Господеві. Деколи Бог хоче, щоб проявилася: його 

сила, коли проганяється злого духа, і цим відкрити 

душевні очі багатьом беаві ркам. 

І ми своїми силами неспроможні двигнутись і пор

вати кайдан сатани, оковів гріха, доки не nрийде а доnо

могою Божа благодать_, і Христос нас не потягне до себе. 

Хоч тоді алий дух лютує, трясе і давить нас, кидав нас 

у вир земних роакошей, упоює наnитком грішних привм

ностей, щоб лиш відвернути нас від Христа і переко

нати, що неможливою в наша поnрава, наше навернення. 

Нещасний, хто дається обманути цим підступам диявола, 
бо Христос, як колись до батька біснуватого хлопчини, 
так і до нас виразно каже: << Все можливе тому, хто ві
рує ». Ступінь нашої віри, це наче мірило Божих дасІ{ 

і добродійств людини. Христос, привертаючи вір сліп
цям, виразно каже: <<Нехай вам станеться аа вашою 
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вірою» (Мт. 9,29). Оздоровляючи слугу сотника, каже: 
« Йди, хай тобі станеться аа твоєю вірою І І видужав 
слуга тіві години >> (Мт. 8,13). 

І в нас, дорогі брати і сестри, стільки пекучих потреб 

душі й тіла, і ми не раа у беанадіі кидаючись на всі боки,. 

не анаходимо сили для подолання наших грішних вад, 

приман дияво.тіа і світу, бо слабенька наша віра у всемо
гутність Божу. Саме тоді вміймо в покорі прианатися 

до наmоі слабкоі віри рааом в євангельським батьком, 

який викрикнув крівь сльоаи: <<Вірю, поможи моєму 

невірству!» (Мр. 9,24). Навчімося часто молитися: «Го
споди, рятуй мене від мого невірства, дай мені віру повну 

і досконалу та витривалу, мужну і певлампу волю І >> 

Ми свідомі того, як часто ми ва чинали свою по праву 

життя та не довго витривал11 в ній. А Господь вінчав 
і нагороджує не того, хто добре вачав, але того, хто добре 

вакінчив. 

Людська душа, це арена дивної боротьби. Хоча відчу

вавмо в собі нестримні пориви до безконечности, до прав

ди, краси і добра, то рівночасно відчуваємо у нашій 

дym.l й нестримні пориви в вовсім протилежному напрямі 
- у сферу вла. Внаслідок цього у нашій душі виникає 

боротьба, тервання, дисонанси, як у євангельського 

хлопця. Але присутність Христа наводить страх на 

влого духа. На Христовий прикаа біс виходить а хлопця, 

і він видужує тіві ж миті. При цій нагоді Ісус дав пре

важливе повчання для людей усіх віків, що цей рід бісів 
можна прогнати лише ва допомогою молитви і посту. 

Молитва і піст, ось всевладна аброя проти всяких сnо

кус, влих навиків, недоладних пожадлиtюстей та гріхів. 

Молитва - це повне спрямування наших гад од, наши·х 

почуттів до Бога, щоб його прославити, йому подя:н:у

вати ва одержані добродійства і ласки, щоб випросити 
собі потрібних речей для душі й тіла. Зате правдива 

молитва вимагав цілого серця, цілоі душі, всього внутріш

нього вапалу. Щоб молитися, не треба ані висоноі науни, 
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ані нрасноі мови, ані майна, ані здоров'я, ані велиноІ 
сили. В молитві вистачає крихітка віри і доброї волі. 

Вистачить знати Бога і себе. 

Подібно справа мається з постом нашого тіла, нашої 

волі й душі. Він так давній, як саме людство і прИШІ

саний ще прародичам в раю. << 3 дерева пізнання добра 
і зла не істимеш >> (Бут. 2,17). І тому, що людина знехту

вала приказ здержливости, іі прогнано з раю. Коли ж 

хочемо туди знову повернутися, зберігаймо піст І Мо

литва ·й піст сиріпить нашу віру, .якою переможемо і 

побідимо лукавий світ, дияnола і свої пристрасті. Амінь. 

3 не~ільного << Апостола »: 

• Бог поставив нас, апостолів, останніми, ne_м.nl'f 
прианачених на страту; .ми бо стали видовищем ~ свt

тові, й ангелам, і .п,юдя.м. Ми нерО3'!J.МНі Христа ради, 
ви ж у Христі розумні; .ми немічні, ви ж - .мічні; ви 
славні, .ми ж беа чести. До сього часу .ми голодув.J,Ю і tnра.глі~ 
і нагі; нас бють, і .ми с~еитав.мось. Ми труди.мося, nра
цюючи власними ру~еа.ми; нас ображають, а .ми благосм
вляє.мо,· нас гонять, а .ми терпимо; нас ганьбл.чть, а .ми 
з любов'ю відзиваємося; .ми .мов те сміття світу cma.,..~u, 
по11:идь1Сu всіх аж: досі>> (1 до КоринтJ{Н; 4:9-іб) 



ПРОЩЕННЯ КРИВДИ - ХРИСТИЯНСЬКЕ 

ГЕРОЙСТВО 

(11 Неділя по Зісдан,н,і Святого Духа - Мт. t8,23-35) 

« Ч u не слід було тобі в.мил.осгрдитись 

над твоі.м товарише.м, я~ я був в.мUJІDСSрдивсл 

над тобою! • (Мт. 18,33) 

« Герой І » Яке милозвучне слово І І як іх мало на 

світі І Зате багато в таких, що скидаються на героїв, 

хоч нічого в геройством спільного не мають. Не в героєм 

чотирнадцятьлітний юнак, який димить люльку, чи па

лить папіроску. Не в героєм молодець, який вааначує, 

що вже не в дитиною і хвалиться, що вже пере1fИТав усю 

можливу брудну літературу й бачив найновіші порногра

фічні фільми, недозволені для молоді, обріхуючи водио

рав свов сумління, що це не гріх, але право і потреба 

природи. Не в героєм робітник, який в оточенні своіх 

співтовариШів насмівавться в Бога, в його правд, в Цер

кви і іі служителів, зневажав святі Тайни. Такі люди 

-це духові карлики і покоління моральних недоростків. 

Навпаки, справжній герой - це людина, яка відзна

чилася своїми надавичайними вчинками або величчю 

свого духа. У старинній мітологіі ананий був герой Ге

ракль а надавичайних своіх вчинків та сили. У Бібліі 

розкавується про героя Самсона, який роздер лева наче 
козеня, не мавши в руці нічого (Суд. 14,6). Іншим ра
зом, не маючи в руці нічого лише щелепу осла, він цівю 
простою зброєю вбив тисячу чоловік (Суд. 15,16). 

А в й тані герої, що довершують багато кращих і 

шляхетніших вчинків, але про них ніхто ані не вгадує, 
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ані не пише. От хоч би тих сорок шість тисяч Сестер Мило

сердя, які працюютЬ у шістдесяти п'яти різних країнах 

світу, несучи раз-у-раз допомогу хворим і терплячим у 

шпиталях. Історія Церкви Христової знав цілі легіони 
отих героїв, що віддавалися нечуваній посвяті й жертві 

а любови до ближнього. 

І саме сьогоднішня свята євангелія заохочує нас до 

одного роду такого геройства, тобто до прощення кривд11. 

Як же це ? Невже прощення може бути геройством ? 
Авжеж І Іноді треба бути справжнім героєм, щоби про

стити кривду чи зневагу. Свята Євангелія вмальовує 

нам дуже немилий образ: Ось чоловік твердого і неми

лосердного серця, наче дикий звір, уп'ялив зір у свого 

співтовариша-боржника; кидається на нього, шарпав 

його, давить та кричить люто: <<Віддай, що виненІ >> 

Забував про те, що перед хвилиною його Господар-Цар 

змилосердився над ним і відпустив йому велІІКИЙ борг. 

А він не вмилосердився над своїм співтоваришем. Тому 

то Господар-Цар віддав ч-оловіка цього тюремникам на 

покарання. 

Гнів, ненависть, жадоба помсти ва ванодіяні обрави, 

все це випливав зі ваздрости, самолюбства, ображеної 

гордині; тісно пов'язується в нашою особою, отже й в 

нашою природою. Іти проти схильностей нашої зраненої 

природи, це річ похвальна, іноді ж - геройська. Чим 

більші перемагавмо труднощі, тим більша наша васлуга, 

тим більший ступень геройства. А перемогтІІ, подолати 

себе самого, це найбільша перемога. Прикдад подав нам 

Ісус-Спаситель, розп'ятий на хресті, коли слухав насмі
шок і блюзнірств первосвящеників і фарисеїв. Він мо

лився: <<Отче, відпусти ім, не знають бо, що роблять! >> 

(Лк. 23,34). 
Розповідають, що коли намісник Галичини, Андрій 

Потоцький, впав мертвий від кулі студента, вбивника, 
залишив у глибокому смутку свою дружину. Вона йде 

до каплиці молитися, плаче, бореться у ній почуття пом-
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сти а бажанням помилування для вбивці. Потім вона 
вертається у свою кімнату й nише листа. Сльови падуть 

на папір. <<Мамо, що пишеш?>> -питає її малий синок. 

<<Лист до цісаря про помилування в'язня!>>- відкавала. 
Лист треба ще лиш підписати, але рука відмовляє послуху. 

Нещасна вдова робить на папері лиш внак хрестика, 

прокавуюч:и тихо молитву. Аж опісля кладе свій підпис. 

Був це лист про помилування, васудженого на кару смерти 

вбивпика іі мужа. Простити в таиих обставинах і в та

ких хвилинах життя, це геройство, це щось більше, як 

адобути волоту 1fашу на олімпійсьиих ігрищах. 

Прощення має свою історію. У найстаршому кодексі 

Гамурабі є вак он, який каже тане: Як архітект будує 

дім, а дім вавалиться та вб'є власнина, тоді й архітеRта 

карають смертю. Якщо при тому нещасті вгине дитина 

власника дому, тоді й дитину архітекта васуджують 

на смерть. - В Юдеїв існувало право т.вв. паралельної 

відшtати: «Око ва око, ауб ва вуб >>(Вих. 21,23-25). Якщо 
мені хтось винолов око, я маю право вробити йому те 

саме; якщо мені хтось вибив вуба, я маю право йому 

також вибити вуба, і ніхто ва це не карав. 

Ісус-СпаситеJІЬ удосконалює цей юдейський вакон, 

кажуqи: <<Ви чули, що було скавано: Люби ближнього 

свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам: любіть 

ворогів ваших і моліться ва тих, що гонять вас» (Мт. 

5,43-44). Цю свою науку Ісус васвідчує живим прикла
дом життя: Він прощає грішниці, Петрові, ровбійникам, 

катам і нам усім. Він прощає вавжди і всюди. 

« Господи - питає Петро - коли мій брат вгрішить 

супроти мене, скільни равів маю йому простити? Чи 

маю до сімох равів прощати? >> Ісус же промовив до нього: 
« Не кажу тобі до сімох равів, але до сімдесяти рав по 
сім>> (Мт. 21,22). Це внач:ить: маємо прощати завжди. 

У добре ворганівованій спільноті річ недопускаєма, 
щоб людина у своїй справі сама собі вимірювала спра
ведливість. Ніхто бо не може бути суддею у своїй власній 
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справі. Людство - . це не печера ровбійників, але ве

лика родина Божа. І Бог вастеріг собі право відплати: 

<< Мені належить помста, і я відплачу >> - говорить Го

сподь (Рим. 12,19). А до нас належить - простити, про

баtJИти. Тим більше, що ми самі потребуємо прощення. 

Це прощення вумовляє одне вастереження, тобто: «Про

стіть - каже Господь - і вам проститься>> (Мт. 6,15). 
Немає, отже, прощення бев прошення. Хоч цей обов'я

зон не рав дуже прикрий для нашої людської природи, 

проте він великий, шляхетний, необхідний і божесько 

гарний. Чим в ті вневаги і кривди, які нам вавдали люди, 

коли іх порівняти в тими, які ми ваподіяли Божому ма

єстатові ? Як же тоді можна молитися в Господній молитві: 
<<Отче наш ... прости нам провини наші, як і ми про

щавмо винуватцям нашимІ >>, тоді, як ми самі не про

щаємо ? Чи ж це не насміх в самого Бога й наклику

вання на себе справедливого васуду? 

Всі люди на світі, віруючі й погани, вчені й невчені, 

Іщвілізовані чи ні, всі вони люблять своіх приятелів і 

добродіїв. Однак лише християни люблять також своіх 

неприятелів і ворогів. Годі ж бо правдиво когось любити, 

коли йому немає сили простити. Навіть серед найближ

чих приятелів виникають у житті певні непоровуміння, 

чи з браку застанови, чи зі самолюбства, чи просто з 

людської немоч:і. Любити маємо не абстрактно, не сло

вами, але конкретними ділами, в усіх обставинах на

шого життя. Бо любов - це постійне пробачення. А й 

Господь своє прощення наших провин увалежнює від 

нашого прощення. Цією думкою перейняте ціле Священне 

Писання. 

Дорогі брати і сестри, у притчі про немилосерного 

боржника, Христос навчає нас, що Бог не може про

стити тому, хто раніш не простив своєму ближньому, 

а то й ворогові. Тож заки починаємо просити в Господа 

прощення своїх провин, наперед мусимо простити усім 

тим, що проти нас провинилися. Щоби спромогтисл на 

11 - Недільиа благогісmь ... 



162 Неділ.ьна б.яагоеість ... 

такий чин прощення, треба якоюсь мірою бути героєм. 

Але 1QІМ в людські провини і борги супроти нас, коли 

Іх порівняти в нашими провинами і боргами супроти 

Бога? Коли б ми виявили людям стільки добра, Любови, 
милосердя й довготерпеливости, як це Господь виявляв 

нам, тоді якоюсь маленькою мірою мали б ми право почу

ватися покри:Іщженими і ображеними, коли нас внева

ЖИJШ наші ближні. Але якою великою в відстань між 

Богом і нами, тан далеко нам до його любови, терпели

вости, доброти. Тому годиться нам сокрушенним сер

цем просити: Господи прости нам, бо ми прощаємо, -
відпусти нам, як ми відпустили І Здобудьмось на тане 

геройство! JUwiнь. 

3 недільного « Апостола >>: 

« Ви, у Господі, в достовірним до~tаао.и .иого апостоль
ства. Ось, .иоя оборона nep·;fJ тими, що .иене судять. Хіба 
.ии не .м,ав.м,о права їсти й пити?... Чи .може одии я і 

Варнава не .м,ав.м,о права не працювати? Хто ~оли влас· 

ни.м, JWШmo.и ходив у похід? Хто садить виноградн.и-,;, 

і не fcmь а нього плоду? ... Ноли ми сіяли у вас духовне, 
то чи вми~tа річ, мли пожнемо і ваше тілесне? ... Однак, 
.ии не мристув.иося цим правом, а ввесь 'Час терпи.чо ~ 

щоб не робити ніямї переш~оди Євангелії Христовій» 

(1 до Коринтян, 9,2-12) 



НАЙПЕВНІША ДОРОГА ДО ВІЧНОГО ЖИ'ГГЯ 

(12 Неді.л.я по Зісмнні Святого Духа - Мт. 19,16-26) 

« Н'ІС жоvш y•iilmu ' 3feumnu~ додгр:нсуй 
вапо1ідгй •· (Мт. t9,t7) 

Дорогі брати і сестри І В сьогодніmиій вваигеліІ ми 

чули про те, як один багатий юнак приступив до Ісуса 

і вапитав: « Учителю І Що доброго маю чинити, щоб 

мати життя ві1lІІе? >) Ісус відповідав йому коротко і ясно: 

<<Як хоч:еш увійти в життя, додержуй заповідей І• еНних ?• 
- вапитав юнак. А Ісус - всевідучий Бог - відповів 

йому: «Не вбивай, не 1lИНи перелюбу, не кради, не свід

куй криво, поважай батьна-матір і люби б.лижньоrо 

твого, ян себе самого І • Та молодець відповів Ісусові: 

<< Все це я вберіг івмаJІRу. Чого мені ще бракув? • Хри
стос снавав йому: « Якщо хочеш бути досконалим, піди, 
продай, що мавш, дай бідним і будеш мати скарб на небі; 

потім приходь і йди ва мною ». А юнак, почувши це слово, 
відійшов засумований, бо мав великі маєтки. Про даль

шу долю того юнака не анавмо нічого. Можливо, що по 

деякому часі, подумавши глибше над словами Спаси

теля, пішов ва його порадою, продав майно, гроші ров

дав убогим, а сам прилу11Ився до гуртка тих, що пішли 

слідом ва Ісусом. Можливо т:ж~· що валишився при своіх 
маєтках, - хоч ситий тілом, однак в неспокійною, може, 

й голодною душею. 

Тут бачимо, що євангельський молодець, повний ва
палу і апостольської ревности, сам іде навустріч Христу
-Богові. Багатства і ровноші туземиого життя, хоч ян 
він був до них прив'язаний, не вдовольняли його. Він 
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бажав чогось вищого, його душа відчуває голод на добра 

непроминаючі. Молодець знав, що ціль його життя в 

одна-єдина, тобто - життя вічне, але й відчував, що 
дорога до тієї цілі не одна. Він сповняє вірно Божі запо
віді, що виписані невидимою Божою рукою у його серці 
й душі, але й тут відчуває, що повинен ще більше дати 

ві себе для Бога. На оте « більше >> не став йому одначе 
сили, бо він був надто прив'язаний до свого майна. 

Ві~, напевне, чув про науку Христа і про євангель

ські блаженства. Його, може, полонив ваклик Христа: 
«Блаженні голодні і спрагнені правди>>, бо він сам у 

душі відчував цей шляхетний голод, але прив'язання 

до земських благ н~ довволило йому піднестися вище -
до стану вбогости духа, щоб здобути можливо найвищу 

міру радощів небесного царства, доступну для ровум

ного створіння на землі. 

Дорогі брати і сестри І Кожна людина, без вийнятку, 

відчував у глибині своєї душі бодай деякою мі рою голод 

вищоІ Божої правди; тож у хвилині, як його відчуває, 

можна іі наввати блаженною. Створена вона на обрав 

і подобу Божу та покликана до високої гідности Божого 

дитинства; тим то відчував внутрішній неспокій, доки 

Божа правда і надприродні блага не заспокоять того шля

хетного голоду. Це, одначе, неможливо осягнути без осо

бистої жертви з нашого боку і поза убогістю духом. 

Ми, може, сьогодні стали надто великі догідники, 

щоб здобутися на жертву, тож ідемо по дорові наймен

шого спротиву і стараємося втихомирити духа та васпо

коіти його голод на найнижчій, невідповідній площині, 

тобто частковими благами й матерілльною догодою. Та 

дарма; чим більші наші зусилля, тим біпьше змагається 
отой внутрішній неспокій, а з ним і голод душі. І, може, 

ніколи не відчула людина того голоду так діймаюче, 

як власне сьогодні. Не в одного сите тіло, але голодна, 

неспокійна душа. Ось - це саме сумний образ більшої 

частини теперішнього людства І 
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Євангельський молодець мав право до ~ття вічного, 

бо він сповияв заповіді Божі. Він тільки не анайшов у 

собі доволі сили, щоб дати в себе більше для Бога, ніж 

те, що необхідне, й піти на дорогу вищого, досконалого 

життя. Сьогодні, на жаль, мало таких людей, зосібна 

ж молодців, які виконують Божі заповіді. Що ж кавати 

про вищі ступені внутрішнього, релігійного життя, про 
християнську досконалість ? 

Справді Христос вичислив юнакові лиш декілька ва

повідей природного і Божого вакону, виписаного у серці 

кожної людини. Ним ми в тісно вв'явані в нашим Твор

цем і Богом. Від аберігапня цього вакону Божого зале

жить наше <<бути, або не бути>>, наше надприродне жит

тя або смерть. Хто ж відхилиться від ціві дороги Божих 

заповідей, яка веде до вічного життя - втратить те жит

тя в Бові навіки. 

Для обравного унагляднення глибини й краси христи

янського релігійного життя вгідно в валовідями Божими, 

представмо собі у нашій уяві простір велитемських роз

мірів. Цей простір в розділений на дві частини і докладно 

відмежований граничними стовпами, але так, що пере

хід в одного боку на другий в бев труду можливий. По 

одному боці стовпів простягається Боже царство правди, 

добра і краси на вемлі, по другому ж - царство ложі, 

і гріха в службі сатани. Ввесь цей уявний простір васе

люють живі люди, обрав і подоба Божа. Граничні стовпи 

- це заповіді Божі й церковні, це обов'язки стану чи 

уряду, це попередження і заборона батьків, це накави 

сумління, тощо. 

У царстві правди, при самих стовпах найбільше на

роду. Це ті пересічні християни, що дають аі себе ДJІЯ 

Бога лиш те, що найнеобхідніше для спасіння іхньої 
душі: Вони стараються вберігати заповіді Божі й ви

нонувати обов'язки свого стану. На більШу жертву а 

себе ім не спромогтися, бо на це не вівволяють їм щоденні 
клопоти, або просто вадля байдужности не думають про 
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вищі речі. Тим то часто переступають вони вивначеві 

межі і, тим самим, переходять у царство гріха по той 
бік гр8JПІtПІих стовпів. Тут валишаються вони так довго, 

доки виявом покаяння не вмиють в себе вини гріха. 
По котрому боці і під чиєю владою хто помре, під 

тією і валишиться у вічності. 

Дальше від кордону смерти, в області праведних, ба

чимо вже менше людей. Це ті, що в вірні ваповідям і 

обов'язкам:. Вони терпеливо і в повним відданням Бо

жій волі переносять найтяжчі допусти долі, терпіння, 

недостатки, обрави. 

Ще далі від граничних стовпів, в повним самовідре

ченням і посвятою, трудяться невтомно апостоли Хри

стовоІ любови і милосердя, щоб влагіднити фівичн~ й 

моральні терпіння ближніх. У тих далеких від кордону 

областях царства правди і добра бачимо місіонерів, мо

нахів і монахинь, що відреклися вигідного життя на 

світі, щоб ванести слово святої Євангелії у найдальші 

8акутиии вемлі. 

Там бевліч мучеників ва Христову віру і героів че

сноти, що повністю посвятили себе Богові й пішJШ бев-

8астережно на дорогу християнської досконалости. Там 

велич і краса геройського християнського подвигу. 

Та перейдімо на другий бік кордону - у царство 

лшні й гріха. Тут, на всьому просторі метушня-рух, 

але не той, що в овнакою життя, а якийсь неприродний, 

спричинений невдоволенням, неспокоєм і страхом. При 

стовпах ваповідей Божих юрмиться багато перебіжчиків 

8 тамтого боку, які одначе скорше чи пі8ніше вертаються 
на8ад. Квявь темряви невдоволений 8 них. 

Да.лі в глибині численні ряди тих, що, втративши 

віру, шукають вдоволення в грошах, у васпоковнні 8аба

ганок гордости, або найнижчих пожадливостей тіла. 

А в самій глибині того царства темряви васїли най

ближчі прислужники сатани, ненависники Бога, жадні 

влади вад світом, провідники ложі й ненависти, воюючі 
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безбожники. Іх невдоволяв влада над мільйонами. Вони 
жадають необмеженої влади над безсмертними душами, 

щоб з іхнього серця вирвати віру в Бога і вже тут, на 

землі, дати ім передсмак пен ла. 

Дорогі брати і сестри І Підвеслість і краса християн

ської релігії не вичерпується заповідями і законами; 

вона виступав в усій повноті щойно у християнській 

досконалості, у подвигах чеснот і самопожертви. Тому 

то Ісус виразно домагається від своіх послідовників кож

ночасного жертвенного героїзму. Він каже: << Кожний з 

нас, хто не зречеться всього, що мав, не може бути моїм 

учнем>> (Лун. 14,33). Також не може бути ним той, «хто 
не візьме свого хреста, і не йде вслід за Ісусом •· Це вна
чить, що той, хто хоче йти ва Ісусом, мав любити його 

над усе. Любов до Христа не виключав любови до ближ

ніх; але ця остання мав уступити місце найвищій любові, 

яка вдино і абсолютно мусить панувати у серці того, 

хто любить Христа Ісуса. Ніяким іншим способом не 

можна статись учнем Христовим. Це стверджує св. апо

стол Павло, коли каже: «А ті, що хочуть багатіти, впа

дають у спокусу та в тенета, і в бевліч бажань бевглув

дих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та 

погибель • (І Тим. 6,9). 
Тому то, дорогі брати· і сестри, часто питаймо себе: 

<<що мені доброго робити, щоб мати життя вічне?» Вслу

хуймося у відповідь, яку дав Христос-Бог сьогодні кож

ному .з нас: « Як хочеш увійти в життя, додержуй вапо
відей >>, а «коли хочеш бути досконалим - іди, продай, 

що мавm і роздай вбогим, а матимеш скарб на небі, і 

приходь та й іди в слід ва мною І » Амінь І 

3 недільного << Апостола »: 

« Л ригадую ва.м Є вангелію, яку я ва.м проповідував, 
юсу ви і прийн,я.л,и, в яхій і стоїте. Нею ви ~ож спа
~автеся, холи держите ~і тахою, ях я ва.м проповідував; 
иtа~еше ви увірували н,адар.мо ... » 

(1 до Коринтян, 15, 1-11) 



ЛЮБОВ БОжА І ЛЮДСЬКА НЕВДЯRА 

(13 Неді.д,я nd Зісланні Святого Духа - :Мт. 21,33-42) 

<еЧ о.ІЮеі~е-госnодар, що насадив виноград ни,... 

(Мт. 21,33) 

Дорогі брати і сестри! Ісус, в останній тиждень перед 

свовю смертю, прийшов в єрусалимську святиню, де 

навчав народ. Біля нього, як звичайно, зібрались і його 
супротивники - учителі вакону та старшина ізраїль

ського народу. Вони ставили Ісусові рівні підступні 

питання, щоб його на якомусь слові вловити, а 1'Оді вне

славити, васудити та вбити. 

При цій нагоді Ісус розповів притчу, mюю хотів 

дати- дуже важливе повчання для своіх сучасників і гря

дучих поколінь, а саме: про безконечну любов Божу 

до людей і про глибину людсь1ші невдя:ки. 

Ось каже Ісус: << Слухайте іншу притчу. Був один 

чоловік-господар, що насадив виноградник. Він обвів 

його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував 

башту, винайняв його виноградарям і відійшов». Не 

потрібно було аж великих студій св. Письма і знання 

історіі власного народу, щоб відразу не вро зуміти, що 

вгаданий виноградник - це вибраний ізраїльський нарjд, 

що його дві тисячі років перед народженням Христа Бог 
вибрав і покликав собі на службу. На горі Синай Го

сподь ваключив в цим народом завіт. І, як господар вин

ниці, нічого не занехаяв, щоб лиш упорядкувати іі. Так 

і Господь в неввичайною любов'ю і добротою дбав про 

свій нарід: Він дав йому обіцяну землю, дав свій закон, 
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приписав, ян мав бути збудована святиня, назначив праа-

ники і жертви. 

Який щасливий нарід І Коли б він був умів скори

стати з усіх отриманих ласк, які ж то овочі чеснот і вро
слави міг був він принести Господареві цього виноград·

ника - тобто Господеві І 

Дорогі брати і сестри І Цим виноградником у новій 

ері - у Новому Завіті, в ввесь християнський люд. У 

народів охрещених, в яких панує віра в Трисвятого Бога, 

- чого ж ім бракує, щоб цю віру зберегти, роавинути і 

принести рясні овочі, яких дожидав і справедливо дома

гається той, хто в християнсьних душах посіяв це верно 

св. віри і зросив своєю власною кров'ю? 

Маємо св. Письмо і Передання, євангельський вакон 

і святі Тайни. Маємо зовнішню ласку - проповідь і 

потрібні внутрішні ласки. Маємо непомильне вчення 

Церкви, захисницю всієї правди. Маємо вахисну вежу, 

якої повсяRчасні вороги святої віри не можуть віноли 

здобути, ані всі сили пекельні - подолати. Скільки ж 

тут засобів спасіння! Як щасливими в ми, християни, 

яких Господь покликав, щоб жити й управляти виноград

ником його царства тут, на землі, щоб свовчасно при

нести йому рясні плоди, яких він від нас зажадав. А 

ці плоди, в свою чергу, становитимуть собою нашу вічну 

щасливість. Збагнімо це таїнство Христового виноград

ника, який в тут, посеред нас, де ми живемо і ходимо, 

і трудимося. Але ми не раз надто повільні в нашому ду

манні та сприймапні справжнього життя, щоб його діткну

тися, його собі усвідомити. 

Далі, цим виноградником Господнім в ко1кний з нас 

особисто. Бо і нам Господь дав безсмертну душу, а у 

ній засадив зерно святої віри, яку ми: маємо берег1·и й 

розвивати. Господь поручив нам зберігати закон, освя

чувати і спасати свою душу. Чого ж не зробив Бог, щоб 

осолодити й ущасливити нам виконання цього святого 

обов'язку! Скільни повчань, вказівок, осторог, попере-



170 Недільна благовість ... 

дженьІ Снільки чудесної охорони, нагоддо добра і чесноти! 
Яка бевмірна Божа любов, і .яка то глибина людської 

влобиІ Власне іі Ісус вмальовує у дальших рядках притчі. 

Виноградарі вобов'я:залися платити ва винайм .якусь 

кількість плодів. Коли одначе господар виноградника· 

в час вбору послав до виноградарів слугу, одного ва од

ним, щоб віді(ірали належні плоди, то виноградарі не 

лише не віддали свою обіцяну частну, а ще й вневажили 

його слуг: багатьох побили, а деяких на смерть убили. 

Тут влочини виноградарів - це вображення багатьох 

влоtППІів вибраного народу Божого у Старому Завіті, 

а й християнських народів і поодиноких людей - у Но

вому Завіті. 

Хто ж це ті слуги: побиті, гнані та убиті ? Це Про
роки, яких посилав Господь Бог до вибраного Івраіль

ського народу й жадав плодів покаяння та справедли

вости. А цей народ, равом ві своєю старшиною, не хотів 

слухати Господніх Пророків; він проганяв іх, камену

вав і вбивав. 

Та на цьому не кінець І Xoq як смутний був той досвід, 
який господар виноградника мав в виноградарями, то 

він не покарав Іх, а вжив ще одного останнього способу: 

«Наприкінці послав до них свого сина, кажучи: Мати

муть пошану до мого сина. Та виноградарі, уврівши сина, 

вагонорили між собою: Це спадкоємець. Нумо, вб'ємо 

його й ваберемо собі його спадщину. І ввявши його, 

вивели геть в виноградника й убили » (Мат. 21 ,37 -38). 
Хто ж це той улюблений син Господаря виноградника? 

Це сам Христос - Син Бога живого. Це той, про якого 

свідчить останній в Пророків - св. Йоан: «Ось Агнець 
Бол<ий • - очікуваний Месія (Ів. 1 ,29). Ось - << Слово 

Боже •· Це << Слово сталося тілом і вамешкало між нами >>. 
Це той, що тисячами чудес васвідчив івавірив своє месіян

ське пославиицтво і Божество. 

Що ж йому ваподіяв вибраний нарід Івраіля? Він, 

ві своІми провідниками, погордив тим останнім докааом 
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Божої любови: ув'язнив Сина Господнього виноград

ника Ісуса, Месію; ·вигнав його ві святині, несправед

ливо васудив та повів ген ва Єрусалим, на гору Голготу, 

щоб там його ровіп'яти. Ось, влочин, що його сподіяв 

вибраний нарід Божий на переломі Старого і Нового 

Завітів І 

Дорогі в Христі І Той самий влочин невдячних вино

градарів сподіюють також сьогодні християнські на

роди. Ко.ди кинемо оком на історію народів, які стра

тили віру, бачимо, що вони подібною дорогою, як і ко

лись Івраїль, ідуть до свого впадку: насамперед про

лили иевинну кров тих, що голосили Боже слово, а тоді 

заповвJІJІИся гонити й тих, що охороняли та вберігали 

його. 

З.лочин того народу, яний вбивав перших проповід

никіІІ віри, не лишається без надії прощення. Він часто 

став , очищений тоді, коли повначається ревний ровквіт 

святоІ. віри в Єдиного Бога та вірноІ йому служби. Але 

нарід, який довгий час вивнавав уже святу віру, і почав 

її занехаювати, недоцінювати, мало-помалу вамінюв 11 
засад~~принципи, не привнаючи духовних властей, а 

слухаІ<JЧИ нових уtJИтелів, які вчать, що слід недоціню

вати, ненавидіти, а то й переслідувати тих, хто живе 

агіднq в насадами святої католицької віри. Такий народ 

швидкцм кроком іде до своєї загибелі. Тоді доходить 

до того 1 що вачинають виганяти, побивати, а то й уби
вати вірних слуг Господаря виноградника-Церкви. Вкінці 

їК, викИдають і вбивають Єдинородного Сина Божого, 
тобто, са.му ж таки Церкву, яиою в Христос-Вогочоловін 

у своєму дальшому таїнственному житті серед людей 1 
в самих людях. Той таїнственний Христос серед багатьох 
народів сьогодні применшив себе, прийнявши вигляд 

елуги-раба, й упокорив себе, бувши послушним .а.ж до 

смерти, і то до смерти на хресті. 

Та й у нашому народі оснував Бог свій виноград
ник ва часів св. Володимира. І наш народ має принееr.п 
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Богові плоди, тобто живу віру в його об'явлені правди, 

які подав св. Церква. І наш народ мав віддати плоди 

вірного зберігання Божих заповідей і євангельських рад, 

вживаючи засобів, якими Церква освячує душі і прова

дить до Бога. Віруючий народ має бути вірним випогра

дарем Божого виноградника і своєчасно складати п.лоди. 

І Бог жадав від нас цих плодів, але народ, на жаль, інколи 

відмовлявся. Вслід аа цим приходили страшні досвіди: 

татар~ьке лихоліття, втрата власної держави, довголітня 
неволя і, в кінці, найстрашніший допуст - запустіння 

і руїна релігійного та церковного життя аа наших днів. 

Врешті, дорогі брати і сестри, злочин євангельських 

виноградарів можна прирівняти до особистих проступків 

і злочинів поодиноких християн. Подібне степенування 

певдяки відбувається в людині, яка мало-помалу, від 

невірности й малих упадків, доходить до чимраз біль

ших гріхів і закам'янілости серця та заперечення Бога. 

Господь посилає до нас своіх пророків, проповідни

ків, душпастирів, провідників, але іх ми недоцінювмо, 

ними погорджувмо, іх відкидавмо. 

Господь заохочує нас до чесноти внутрішніми просві

ченнями й порушеннями, святими бажаннями. Ми, що

правда, робимо деякі маленькі зусилля, але доброго 

діла нашої поправи не доводимо до успішного кінця. 

Так то багато поданих нам ласк Божих аостаються безу

спішними і не приносять овочу в винограднику нашої 

душі. Хто ж допускається тяжкого гріха, - розпинає 

в собі Сина Божого - Ісуса. 

Тому то, дорогі брати і сестри, намагаймося всіма 

силами, щоб принайменше приносити достойні плоди 

свідомого релігійного життя. Будьмо ревні й непохитні 

у святій вірі, в любові до нашої святої Церкви, тоді 

не лиш урятуємо себе, але коли закінчиться допуст, 

могтимемо простягнути допоміжну руку нашим братам, 

що поза святою Церквою. 

Молім Господа, щоб Він допоміг нам бути добрими 
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виноградарими у Його винограднику тут, на землі, щоб 
принести достойні плоди живої віри, любови, справедли

вости, чистоти і ревности. Просім, щоб Він не відібрав 

від нас свого виноградника тут, на землі, а вдостоів 

зібрати овочі наших трудів, поту і страждань у вічному 
житті, в небі. Амінь І 

3 недільного << Апостола >): 

<< Чувайте, стійте у вірі, будьте .мужні, крtntться. 
Нехай усе у вас діється в любові ... Всі брати вас вітають. 
Вітайте один одного святи.м цілунх:о.м: Привіт .моєю 
рукою, Павловою. Нх: хтось не любить Господа, анате.ма 

на нього! << Маран ата!>) Благодать Господа Ісуса 3 

ва.ми/ Любов .моя 3 усі.ма ва.ми у Христі Ісусі! Амінь»-

(1 до Коринтян, гл. 16,13-24) 



НАСТАНОВИ ЛЮДЕй ДО ЦАРСТВА БОЖОГО 

(14 Неділя по Зіслан,н,і Святого Духа - Мт. 22,1-14) 

« Все готове, ідіть на весіА.МІ t. 

(Мт. 22,~) 

Д~рогі в Христі брати і сестри І Христос Спаситель 

світу часто говорив свої проповіді притчами, щоб слу

хачі могли краще вроауміти його божественне вчення; 

а й приклади лишаються довго в пам'яті. 

Так і в сьогоднішній євангелії ми чули, як Божествен

ний Спаситель говорить, що Царство Боже в подібне 

до чоловіка, .який справив весілля своєму синові. Він 

послав своіх слуг, щоб запросили гостей, але вони від

мовилися прийти. Він посилав вдруге посланців, щоб 

ааІІВили гостям, що вже все готове, - і знову гості від

мовляються прийти: один село купив, другий пішов на 

ярмарок, а інші - вловили слуг, знущалися а них, а 

в кінці повбивали. Батько-Цар розгнівався і послав своіх 

вояків, щоб покарали тих убивців, а місто іх спалиш·І. 

«Все готове до весілля, - каже Цар - ідіть тепер на 

роздоріжжя, просіть кого лиш стрінете>>. Слуги це й 

зробили. Тоді Господар прийшов до гостей привітався, 

і побачив, що один а них не зодягнений в весільну одежу, 

.яку напевно йому подали, та він а легкодушности не 

взяв іі. Тоді Господар гостини приказав його зв'язати 

і вкинути в темницю, де << плач і скрегіт зубів >>. 
Дорогі брати і сестри І У притчі цим добрим Батьком

-Царем в сам Господь Бог, а тим сином, якому він справ
ляв весільну гостину, в Син Божий, Ісус Христос. Тим 
домом, де відбувалася весільна гостина, в власне свята 
Церква, .яку Син Божий назвав своєю обручницею'. Він 

полюбив Іі так, що й життя своє віддав аа неі, щоб вона 
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була чиста, свята і непорочна. Задля ціві любови Син 

Божий, Ісус Христос, доручив своім апостолам: «Ідіть 

у світ і навч~йте всі народи, і хто ввірув та охреститься, 

буде спасенний )>. 3 таким накааом Богоt~оловік висилав 
своіх слуг, щоб, проповідуючи Боже слово, запрошу

вали всіх на весільну гостину, яку справив Отець Небе

сний своєму Синові. Це покликання виконують по сьогод

нішній день наступники святих апостолів: єпископи, 

священики. Вони постійно накликують, щоб усі люди 

стали учасниками весільної гостини Сина Божого, стаь

ши діяльними членами Святої Церкви Христової - Цар

ства Божого на вемлі. 

Ці вакли:ки, ці запросини слуг божих до весільної 

гостини в Бові, на жаль, сьогодні вустріt~ають такі самі 

трудності, як це подано в євангельській притчі. В ній 

саме Ісус емальовув нам настрої і настанови рівних груп 

людей у відношенні до Царства Божого-Церкви. 

1. - Першу групу людей становлять люди байдужі, 

легковажні, незацікавлені вірою. Іхня легковажність в 
ще тяжчою, бо тут ідеться про pit~ найважливішу, йдеть

ся про весілля перевмника трону, про найурочистіше свято 

в його житті; тому на це свято сnрошують лише вибра

них гостей. Вага цього свЯта підкреслена ще й тим, що 
запрошення на нього повторюється настійливо аж кілька 

разів. Тим більше вневажливим в брак ваінтересування 

в боку запрошених. -І сьогодні між нами немало таких 

людей, які у своїй байдужості не відчувають потреби 

привднатись до стада Христового, не мають вровуміння 

для справ Божих і своєї безсмертної душі, - на це Е 

них нема в часу. Вони надто вайняті справами світу цього: 

одним поле, другим торг, третім всяка інша праця, завжди 

на перешкоді, щоб віддати Богові, що Боже. Для таких 

людей більшу вартість має гріш, ніж віра; справи цього 

світу, ніж молитва; ці~:~нішою в вемля, ніж небо, дочасне, 

ніж вічне; дорожче власне Я, ніж Бог. Ця група людей 
не в ворожа Богові, навіть, скажім, не в безбожна, неві-
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руюча. Цілком ні І Ці люди лиш не :мають ч:асу, бо все

ціло поглинуті справами і приємностями цього світу. 

Внелід того такий, що також Бог не виявллє особливого 

за:іитересування такими людьми. Він начебто про них 

забував. І .якщо такі люди свовчасно не спам'ятаються, 

то в день суду Божого стріне іх вирок Господній: << Не 

знаю вас!>> 

2. - Друга 'група людей - це явні, здекляровані во
роги. У притчі вони представлені .як ті, що використову

ють нагоду весілля Царевича, щоб відверто спротиви

тися і відмовити послух Батькові-Цареві. Вкінці при

ходить до кровопролиття і насильного здавлення бунту. 

- Дорогі брати і сестри І І в наші часи стр і чаємо немало 

явних ворогів Божого Царства - Церкви Христової. 

Це воююttі безбожники, свідомі антихристи. У їхньому 

переконанні релігія - це опіюм народу, віра - пара

зит людства, христиmюька етика - послаблення сил 

народу, Церква - інституція обскурантистів, щоб під

корити собі духово нерозвинутих людей. Тому то воюючі 

безбожники так завзято поборюють Христову Церкву і 

письмом, і словом, і організаціями. А коли діб'ються до 

влаДи, то також законами, поліцією, тюрмами, заслан
нями, військом, як це ми пережили на наших батьків

ських землях. Найвища ціль таких людей: за всяку ціну 

знищити християнство. Так було вже після народження 

Христової Церкви, за ttaciв nолодіпня римським імпера

торів. Це повторюється і тепер, у двадцятому сторіttчі, 

коли світ пишається великими здобутками в ділянці 

науки, техніки й культури. Але всякий бунт проти Бога 

кінчається провалом і безоднею. 3 Богом програв війну 
перший бунтівник - Люципер ; так програють і всі 
його послідовники. Боротьба проти Бога не може інакше 

закінчитися, як лише поразкою і руїною його супротив

ників. Ми пам'ятавмо добре, як закінчили війну з Богом 
полководці наших днів: Гітлєр, Сталін та ім подібні. 
Бунт проти висот неба доводить до безодні пекjІа. 
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З. - Третю групу людей у притчі представляв нам 

чоловік, який прийшов на гостину без весільної одежі. 

Безперечно, він належить до уttасників вечері, але не 

мав в нього ні зовнішньої весільної одежі, нj внутріш

нього духа, настрою. Хоч: він міг так, як інші, прибра

тись в нову одежу, проте думав, що це річ непотрібна. 

Цим і зневажив він самого Господаря гостини. Так і 
в Церкві Христовій в багато таких, які беруть участь 

у всякій ю~тивній праці, у її житті, однак вони не одягну

лися ще в Христа. Хоч належать до Церкви, то все ж 

у них немає духа Христового; тим то вони спотворю

ють і руйнують його. Вони в християнами під час праа

нии ів, але цоганами в будні. Тому й іх доля не буде інакша 

ю~ отої євангельської людини беа весільної одежі. І 

якщо в такому стані триватимуть далі, іх чекав, може, 

й вічне віднинення від Христа. 

4. - Наприкінці - ttетверта група - це ті люди, 

що радо прийняли запросини господаря весілля: вій

шлися вони з усіх усюдів з свідомістю, що не мають ніякого 

права на таку царську гостину. Тим то радість їхня ще 

більше зростав. - Подібно й багато християн в свідо

мих ласки Божої: вони анають, що поклик Господній 

-це велика Jracкa. Господь понликав грішників, чужин

ців, невірних, безбожників, тих що далеко блукають від 

батьківського дому Бога. І ч:имало таких людей послу

хали поклику Божого й намагаються одягнутися в ве

сільну одежу добрих діл чесноти і любови Бога й ближ

ніх. Іхнв життя - справжнє свято, а його кінець -
дійсна участь у весільних торжествах Непорочного Агнця

-Ісуса. Дорогі брати і сестри! Спитаймо себе до котрої 

групи людей належимо ми? Пам'ятаймо, що беа Бога 

немає віри, нема чесноти; без Бога нема сумління, беа 

Бога нема права, немає зберігання законів; беа Бога 

тяжка і непевна дорога життя. Тому приймім запрошення 

Господнє і прийдім до Нього, щоб бути а ним навіки. 
Він бо наша - <<дорога, правда і життяІ>> Амінь. 

12 - Недільна благовість ... 



НАЙБІЛЬША ЗАПОВІДЬ 

(15 Неділя по Рісланні Святого Духа - Мт. 22,36-46) 

« Люби Господа Бога твого всі.и ~рце.м 

твоі.и, усіsю твоsю душею і всіsю ду.мІЮю 

твоsю ,· це найбільша і найперша ваповідь •. 
(Мт. 22,37-38) 

Дорогі брати і сестри! Було це в Італії у містечку 

Верона. На залізничному двірці зібралась громада лю

дей, яка прощала молодих місіонерів, що від'їжджали 

на місію до Африки. Надавичайна радість пробивалася а 

обли1{1ІЯ одного молодого місіонера, Даниїла Комбоні. 

Радів бо він з того, що нарешті прийшJш довго олш

дана ним хвилина і він зможе нести світло Христової 

ЄванГелії поміж поганські народи Африки. Прощаючися 

з родиною, Даниїл підійшов до свого старенького сивово

лосого батька, якого дуже любив. << Тату, сказав він тих

цем, ти знаєш, як дуже я тебе люблю. Якщо я тебе тепер 

лишаю, то роблю лише з любови до Бога, ffі\ИЙ кличе 

мене на місію>>. Стримуючи сльози, старенький батЬІю 

сказав до сина: << І я, дорогий сину, лише а любови дn 

Бога віддаю тебе на місію І >> 
Ось син, з любови до Бога, ідучи на місію, кидає 

все: батьківщину, найближчих рідних, старенького бать

ка, матір, яких, може, вже більше й не побачить. З цієї 
ж самої любови до Бога й батько жертвує сина, хоч знає, 

що в далекому, чужому краю чекав його тяжка, мозольна 

праця, небезпеки, недуги, а мo»)1Jt мученицька смерть. 
Любов Бога - яка ж це могутня сила І Яка ж це 

важлива і велика справа, для якої незчисленні полю.-t 
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людей на протязі віків не жалували своіх сил, змагань, 

посвяти, здоров'я, а навіть життя, що його по-геройськи 

віддавали серед страшних мук. 

В сьогоднішній євангелії ми чули, як-то на запитан

ня юдейського законовчителя: << Котра найбільша запо
відь в законі? >> Ісус відповів: << Люби Господа Бога 
твого». Чому ж це найбільша і найперша заповідь? Бо 

все, що нам Господь наказує, основується виключно на 

любові. Як усі розгалуження в дереві походять таки з 

корення, так і всі чесноти - це тільки розгалуження 
любови. Як розгалуження не видають ані цвіту, ані не 

родять овочів, якщо вони не сполучені з пнем, що іх 

живить. Подібно, всі Божі заповіді у своїй різноманіт

ності, можна звести до одного, тобто до любови. Тому 

першою великою, проголошепою в Божому законі запо

віддю в: любити Бога над усе І Тож навчав св. Василій, 

що любов Бога не потребує вчителя, бо бев нічийого 

навчання радіємо світлом, бажаємо добра. Бо вже сама 

природа вчить нас любити батьків і тих, що нас виховали 

і викормили. Так само в уродження в в нас наче верно, 

якась духова снага, схильність, хист любити нашого 

Творця і Бога. 

Чому ж маємо любити Бога всім нашим серцем, душею, 

думкою ? Щоб відповісти на це питання, треба пригадати 
собі дві головні засади, а саме, що любов полягав радше 

в ділах, як у словах, та що любов проявляється взаєм

ним уділюванням дарів. Всі знаємо, що а природи люди 

бажають речей добрих і гарних. І нема кращої, милі

шої речі над добро. А Бог в самим добром! Бог - без

конечне добро, уділив своїм створінням щось ві свого 

безконечного добра. Все, що лиш доброго у них в та 

всі іх дари - походять від Бога, та:к 1 як проміння від 

сонця, струмки від джерела. Бог Уі .. ~Іяє себе нам череа 
створіння та через них ми повинні знову піднятися до 

Бога так, як через промінь доходимо до сонця, а потіч
ком - до джерела. Бо <<невидиме його, після створіння 
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світу, роздумуванням над творами, став видиме: його 

вічна сила і божество>> (Рим. 1 ,20). 
Усе, що лиш в гарного і величнього в природі, у все

світі, в умах, у душах людей, у надприродному світі, 

усе, що любимо, подивлявмо, все це в гідне любови т~ 
подиву тільки тому, що воно в даром Божим та відбит

кою Божою. Як дуже любимо красу природи, а одначе, 

вона тільки слабеньким відблиском, далеким миготін

ням, лиш тінню краси Божої. Любім, отже, цю повноту 

краси, любім нашого Творця і Бога. 

Можемо зібрати разом найбільш талановитих мистців, 

найкращих І'еніїв, а вони лише отих кілька краплин, 

що випливають а джерела Божого. Любім, отже, Бога, 

джерело всього добра, знання й краси. 

Можемо ще зібрати разом всю любов, посвяту мате

рів, всенародних героїв, Святих, а все це буде тільки 

слабеньким промінчином ясности Бога, тінню любови 

Божої. Любім, отже Бога, задля його безконечно доско

налої любови. 

Піднесімен ще вище: розважмо світ небесних духів, 

Пречисту Діву Марію, що перевищав все в природному 

й надприродному порядку. Погляньмо ще вище й роз

важмо людську природу Христа-Спасителя. Чи ми, в 

кінці, дійшли до Бога? - Ні І Все це Бог створив, а 

він сам в безконечно більшим. Отже тримаймося його, 

любім його не тільки задля вдячности та власно і ко

ристи, а задля нього самого, бо він - найвище добро 

і любов. 

Нескінчена Божа любов до людей, спонукала Бога 

прийняти людське тіло, терпіти і бути ровіп'ятим для 

нашого спасіння. Бо Христос-Спаситель дав себе як ви

куп аа всіх (Тим. 2,5-6). <<Знайте, що не тлінним воло
том чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєт

ного, яке ви прийняли від батьків вашИх, а дорогоцін

ною кров'ю Христа>> (1 Петр. 1,18-19), навчав Петро

-апостол. Тому Спаситель попереджав постійно: << Будеш 
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любити Господа, Бога твого, всім серцем твоїм>> (Мр·. 

12,30). А святий Павло, розважаючи велич і незлічен

ність Божих дарів для людини, які в свою чергу зобов'я

зують людину до любови Бога над усе, кликав: << Як 
хтось не любить Господа, анатема на нього І>> - тобто 

нехай буде проклятий (1 Кор. 16,22). Той самий Апостол, 
знаючи добре, що єдина велич і вартість людини основу

ється на любові до Бога; навчав: << Якби я мав дар про
роцтва і відав усі тайни й усе знання, і якби я мав усю 
ві ру, щоб і гори переставляти, але не мав любови, я 

був би - ніщо. І якби я роздав бідним усе, що маю, 
та якби віддав мов тіло на спалення, але не мав любови, 

то я не мав би жодної користи >> (1 Кор. 13,2-3). 
Отже, любити Бога- це перший і основний обов'язок 

кожної людини. Вона становить основу нашої віри, на

ших чеснот і всякої моральної звершености. Через неі 

ми пізнаємо самого Бога, бо <<кожен хто любить, наро

дився від Бога і знав Бога. Хто не любить, той не піз

нав Бога, бо Бог - любов>> (1 Ів. 4,7-8), каже апостол 
Іван. Любов до Бога, це необхідна передумова вічного 

спасіння і блаженства віруючих, бо <<те чого око не ба

чило й вухо не чу ло, що на думку людині не спало, те 

наготував Бог тим, хто любить його>> - навчав апостол 

Павло. 

Як же ж маємо любити Бога ? - Бога маємо любити 

понад усе, тобто понад батька, матір, братів, сестер, 

рідню, вітчизну; понад вигоду й достаток, користі осо

бисті чи суспільні, а то й понад власне життя. Він кличе 

до нас: <<Дай мені, сину, твоє серце!>> (Припов. 23,26). 
Rоли ж ми віддамо Богові наше серце, а з ним і нашу 

любов, тоді ніяке створіння, ніяка спокуса і примана 
світу не призведе нас до гріха, ніщо нас не зрушить в 

основи чеснот. Коли всеціло віддамо Богові наше серце 

і любов, тоді матимемо переможну зброю і панцир, бо 

така любов в довготерпелива, лагідна 1 не заздрить, не 

чваниться, не надимається, не шукав свого, не порива-
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ється до гніву, не вадумув зла. Хто має любов не тішить
ся, коли хтось чинить кривду, радів правдою; все зно

сить, в усе вірить, усього надіється, все перетерnить. 

А надівсе така любов ніколи не переминав (1 Кор. 13,4-8). 
Бог домагається любови від людей не тому, що він 

відчував потребу цієї любови, бож він Всемогутній Тво
рець і податель всіх благ; до його щастя не бракув йому 

ані нас, ані нашої любови. Бог хоче лише через нашу 

любов до нього подати нам свої дочасні й вічні добра. 

Тому Господь домагається від людей чистої, реальної, 

практичної любови, а не пустих фрав і зітхань. <<Це бо 

любов до Бога: берегти його заповіді. А заповіді його 

не тяжкі » (Ів. 5,3), каже Іван-апостол. А Христос за

певняв: << Коли хтось мене любить, то й слово мов берегти
ме і влюбить його мій Отець, і прийдемо ми до нього, 

і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той 

і слова мої не береже >> (Ів. 14,23-24). 
Дорогі брати і сестри, застановімся добре над тим, 

наскільки ми любимо Бога практичним зберіганням його 

заповідей у нашому щоденному житті. Хоqемо бути кріпки

ми в життєвому бою ? - так тоді треба любити І Тіль:ки 

той бореться ваввято, по-геройсь:ки, аа вітчизну, аа бать

ківську землю, хто іі правдиво любить. Також тільки 

той буде ааваято боротися аа чесноту, добро і мир, хто 

правдиво любить Бога, джерело краси, добра і миру. 

Любов до Бога, це та підойма, магніт, який лучить нас 

а Богом і тулить до його Божого серця. Намагаймось, 

отже, надати всім нашим ділам, молитвам, терпінням, 

актам чеснот цей аромат Божої любови, яка в насінням 

і коренем, який мав виростити велике дерево нашої свя

тости і вічного життя. Тоді кликатимемо а апостолом 

Павлом: <<Хто нас відлучить від Христової любови? 
Горе, чи утиск, чи переслідування чи голод, чи нагота, 
чи небезпека, чи меч? - в усьому цьому ми маємо певну 

перемогу завдяки тому, хто полюбив нас>> (Рим. 8,36-37). 
<< Бо я певний - каже Аnостол - що ні смерть, ні жит-
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тя, ні ангели, ні КН!fЗівства, ні теперішнє, ні майбутнє, 

ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння 

не вможе нас відлучити від Божої любови» (Рим. 8, 
38-39). Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

«Бог, я~ий с~ааав: <<Нехай іа темряви світм засяв», 

- він освітлив серця наші, щоб у них сяям знання Бо

жої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А .мав.м,о цей 

с~арб у глиняних посудинах, щоб бум видно, що велич 

сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але 

.ми не пригноблені; .ми в труднощах, та .ми не втрача

ємо надії; нас гонять, та .ми не по~инуті; .ми повалені, 

та не знищені. Увесь час носи.м,о в тілі .мертвоту Ісуса, 

щоб і життя Ісуса в наші.м житті бум явни.м. .. Во 
все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох 

збагатила подя~ на славу Вожу >> 

(2 до Коринтян, 4,6-15) 



КОРИСТУВАННЯ ДАРІВ БОЖИХ 

(16 Неді.ля по Зісланні Святого Духа - Мт. 25,14-30) 

<< Гараад, слуго добрий і вірний. У .ма

.яо.му ти був вірний, постав.л,ю тебе над ве

.яи~tи.м І>. (Мт. 25,21) 

Дорогі брати і сестри! В сьогоднішній євангелії ми 

чули прекрасну притчу Господню про таланти. Корот

кий вміст іі такий: Один чоловік, від'їжджаючи а дому, 

покликав своіх слуг і доручив ім своє майно. Одному 

він дав п'ять талантів, другому - два, а третьому -
один. Перші два аа одержані гроші придбали удвоє стіль

ки, скільки дістали, а третій, навіть не намагаючися 

щось придбати, вакопав свій талант у вемлю. Господар, 

повернувшись додому, похвалив перших двох слуг ва 

їхнЮ дбайливість, а третього покарав ва недбальство. 

В цій притчі господарем треба розуміти Бога, Творця 

і Дателя всіх благ; - слугами ж Його - людей, а талан
ти - це дари Божі, якими Бог обдаровує людей мірою 

їхніх сил і потреби. Сама притча висловлює і з'ясовує 

вч:ення Христа про те, що під час другого йоГо пришестя 

на вемлю дістануть нагороду лише ті, хто використав 

дари Божі на добро собі і ближнім. - Ця ж притча в 

особливший спосіб вображує всіх людей, що дістали і 

дістають від Бога рівні дари, благодаті й дарування. 

Всі люди- створіння Божі. Від Бога-Творця всі ми спо

доблюємось рівних дарів. Маємо природні дари, як ось: 

ровум, воля, добре серце; маємо надприродні дари, як: 

віра, любов, радість, мир, милосердя, здержність (Гал. 

5,22). Ці дари даються не всім і не кожному однаново, 

а настільки, наскільки йому потрібно для спасіння. Бог, 



16 Неді.яя по Зім. Св. Духа 185 

як люблячий і всезнаючий, і премудрий Отець, знає ному 

скільни і чого потр.ібно. Вже від нас самих залежить 
пленання наших здібностей і сил, які маємо від Творця, 

винористовування Божих ласн або іх занедбування . 
Отож неправильна в думна тих, хто каже, що багач, 

вельможа, мудрець та ті, в ного великі здібності, мають 

<<таланти>>, - а люди прості, вбогі, невчені, невіжі -
не мають нілних талантів. Це незгідне з дійсністю, бо 

на ножному становищі, в усяному званні та при роз

маітих здібностях і снагах можна стати норисним собі 

й ближньому та вгодити Богові. Необхідно тільни ро

зумно винористовувати ці дари Божі. Бог в премудрий, 

правосудний і чоловіколюбний і хоче, щоб усі спаслися. 

Оснільки ж ввесь занон Божий засновано на любові, 

а любов здійснюється не словом і язином, а ділами й 

істиною (І Ів. 3,18), а знаряддям цього здійснення в 

життєвий талант, то Бог дає << таланти >> всім: одним біль
ше, а другим менше, тобто в міру сили, .яну хто має для 

збільшення і розвитку цих <<талантів >>; але жодно і лю

дини не залишає без <<таланту>>. Цей талант дає людині 

не для того, щоб його марнувала або занопала й була 

осудженою, але, щоб помножнла його і спаслася. 3 без

мірного свого чоловінолюб'я Бог дає ножній людині 

спроможності й засоби для спасіння. Оснільни ж люди 

мають свобідну волю, то одні збільшують свої таланти, 

а другі іх занопують; всі ж однак здають рахунок. 

Але снажете, може: Який талант має вбогий, простий, 

незнатний, опущений чоловік? На це треба відповісти, 

що перед Богом він має такий самий талант, яний має 

і багатий, бо і вбогий, і простий, і незпатпий може збіль

шити свій життєвий талант, не тільки його здво іти, але 

й багато більше. Адже Бог не дивиться на нількіс1'ь, 

а на зусилля людсьноі волі, на горливість серця. Як 

мірою 1южного роздає Він таланти, так і вимагав від 
кшкного плоду, мірою даних талантів. Жінка - ндона, 

проста, вбога, незнатна не мала нічого, крім двох мідя-
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ків, а придбала ва них більше, ніж багаті. Коли Христос 
поба1lИв, як бідна вдова, жертвуючи в скарбницю храму 

поряд в багатими, поклала дві лепти, заявив: <<Істинно 
кажу вам, що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, 
які кидали у скарбоню. Усі бо кидали з свого надміру, 
вона ж в убовтва свого все, що мала, внинула, - увесь 

свій прожиток » (Мар. 12,43-44). Невнатна й убога була 
танож удовиця Сидонянка, яка тяжко бідувала в дітьми

-сиротами в часи посухи й голоду в Сарепті, однак і в 

цих обставинах вона мала << талант >> - пригорщу муки 

і трохи олії, і вбільшнла його, бо наситила ним голод

ного пророка Іллю (1 Цар. 17 ,16). Хто в світі був убогі
ший, простіший ва ці дві жінки, однак вони і талант 

мали, і вбільmили його, і дістали ва це нагороду! Ми, 

міряюЧ11 дари Божі мірою людських суджень, часто поми

ляємось, тому що дивимося тільки на кількість і цінність 

дарів, а настрою душі і теплоти серця не беремо до уваги. 

Бог же не міряв ні кількости ні цінности дароприношень, 

а вважав на настровння душі, щиросердність і добру волю 

в виконуванні добра. Тому Бог всяке добродійство наше, 

вчинене в добросердечності й любові, ласкаво приймав, 

вважав його вбільшенням життєвого << таланту >> і щедро 

ва це винагороджує. 

Отож, коли хтось в щирим до всякого доброго діла і 

чи то подорожніх приймав, чи гнобленим помагав, чи 

голодних і потребуючих прокормить, - мав талант і 

вбільшув його, бо такі вчинки належать до добродійств. 

Коли хтось мав нагоду і бажання напоїти спраглого хоч 

би кухлем холодної води, той мав талант і помножує 

його. Коли хтось побачить ближнього в біді або в вне

мові, або в дуже скрутних обставинах чи стражданнях і 

допоможе йому, той мав <<талант>> і вбільшув його. А 

тепер спитаймо себе, чи в хоч один чоловік на світі, що 

не мав би таких талантів? Хто ж не спроможний напоїти 

когось кухлем холодної води, або єдиною порадою, єди

ним утішним словом, єдиною короткою молитвою обла-
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годіяти свого ближнього ? - Це кожний може чинити, 

і саме це становить << талант » і приймається Богом, ян 

збільшення його. Щасливі ті люди, які збільшують свої 

таланти; або душевно, тобто, напоумлюючи нерозумних, 

навертаючи заблуканих, спасаючи іх від духовної смерти; 

або тілесно, тобто, помагаючи нужденним, приймаючи 

подорожніх, відвідуючи хворих, захищаючи покривдже

них, сиріт і вдовиць. Саме такі люди осягають збіль

шення своіх << талантів » і через це люди іх шанують і 

вважають своїми добродіями. 

Коли багач використовує своє багатство лише для 

себе, на свої примхи, а забував про потребуючих і вбо

гих; коли освічений і мудрий ховав від інших дари свого 

розуму; коли священнослужитель занедбує сво і благо

датні дари, не виконуючи душпастирських обов'язків, 

як належить доброму пастиреві, - то кожний в них зако

пує свій <<талант>>. Коли той, що мав певелиний «та

лант>>, але через лінощі і того не використовує па ко

ристь собі і ближньому, тоді і цей малий його талант 

став недійсним, мертвим, і на ньому ще в цьому житті 

сповняються слова Господні: << Візьміть від нього талант 
і віддайте тому, що мав десять талантів >>. Лінощі приво
дять людей до вбогости, до незадоволення в людей і, 

що найгірше, до заздрости, ненависти, обмов і злочинів. 

Дорогі в Христі брати і сестри І Для кожного в нас 

внезабарі настане час, коли прийде справедливий і грів

ний Суддя, і сяде на престолі своєї слави, де стануть 

перед ним усі люди, добрі і злі, працьовиті й лінюхи, 

віруючі й невіруючі, ті що терплять і ті що завдають 

іншим терпіння, і перед ним вилвляться діла кожного. 

Саме тоді <<лукавий і лінивий раб>> затремтить, поба

чивши, що вакопав даний йому талант, бо виявиться його 

лукавство і лінощі, які знищили Божу благодать. Ті 

ж, хто збільшували свої таланти, васяють перед Богом 

своїми несмертними чеснотами, як світила небесні, і 

почують голос Судді: <<Добрий і вірний слуго, у малому 
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ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди у ра

дість Господа Твого І >> Отже нещасні ті, що марнують 
свої таланти, щасливі ж ті, що милосердям і добродій
ністю супроти своіх ближніх день-у-день Помножують 

дані ім Богом таланти. Пам'ятаймо на слова великого 

Франка: <<Праця єдина а неволі нас вирве, нумо до праці 

брати І >> Амінь І 

3 недільного << Апостола >>: 

<< H'Jii, співробітни'JІі,и, .ми ааuи'JІі,ав.мо вас, щоб благо

даті Бо:нсоі не приймати .марно... Ми не дав.мо ні'JІі,о.му 

НЇЯJІі,ОЇ нагоди до спотиJІі,ання, щоб не виставляти на глу.м 

наше слу:нсіння; але в усьому виявляє .мо себе Я'JІі, слуг Бо

жих, у велиJІі,ій терпеливості, у С'J!і,орботах, у ну;нсдах, 

у тіснотах, під ударами, в темницях, у aa'Jii,oJtOтax, у 

трудах, у неспанні, у постах, у 'Чистоті, у знанні, в 

довготерпеливості, у лагідності, у С~ято.му Дусі, у щи

рій любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї справед
ливости в правиці й лівиці, у славі і беЗ'Честі, у на'JІі,лепах 
і в добрій славі; Я'JІі, обманці, одна'JІі, правдиві; Я'JІі, незнані, 

а проте надто анані; Я'JІі, ті, що вмирають, а все живі; 
ЯJІі, 'JІі,арані, та не забиті; Я'JІі, сумні, та завжди веселі; ЯJІі, 
бідні, що багатьох абага'Чув.мо; Я'JІі, ті, що ні'Чого не .ма

ють, а все посідаємо >> (2 до Коринтян, гл. 6,1-10) 



СИЛА МОЛИТВИ 

(17 Неділя по Зісланні Святого Духа - Мт. 15,21-28) 

<с З.м.и.л.уйся надо.м.н.ою, Господи... no.м.o31CU 

.мені!>> (Мт. 15,22.25) 

Дорогі брати і сестри, від першої хвилини нашого 

існування на землі, без огляду на те, - чи ми цього сві

домі чи ні, хочемо чи не хочемо, - прямувмо до віч

ности. Вічність перед нами, наші ж людські сили обме

жені, слабкі. Тепер живемо в часі, який вділяється нам 

капля аа каплею, день за днем і кожний а них повний 

своіх турбот, лиха і горя. Знавмо також, що земне наше 

життя розпадеться. Хто ж нам допоможе дійти до неру

котворної будівлі Божої у вічності? Господь, знаючи 

добре людину та іі сили, попри засоби своіх заповідей, 

св. Тайн і Церкви, подав останній і найбільш успішний 

засіб порятунку в усіх алиднях життя, аа допомогою 

якого можемо певно спастися - це молитва. Христос 

сам запевняв: <<Істинно, істинно кажу вам: Чого б ви 

тільки попросили в Отця, він дасть вам у мов ім'я>> (Ів. 

16,23). 
Молитва в джерелом найперших ласк, які одержувмо 

від Бога. Вона в наче поміст, що лучить небо з землею. 

Це драбина Якова, .яка сягав до неба, якою Ангели зано

сять просьби наші перед Божий престол і приносять 

нам його дари і благодаті. Святий Августин назвав мо

литву ключем до неба, бо молитвою момемо собі його 
здобути. Чим в зброя для вояка, тим молитва для христия

нина. Через молитву приймавмо світло для нашого ума, 

спокій і силу. для нашої душі. За допомогою молитви 

пізнаємо красу, велич і доброту самого Бога. Вона роз-
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вівав темряву гріха й хмари спокус, вливає в наше серце 
віру, кріпить надію, вапалює любов до Бога. Завдяки 
молитві пізнаємо марноту світу, добачуємо огиду гріха, 
нашу слабкість і обмеженість. Молитва помагає нам доба
чати красу чеснот та велич святости і дає силу іх адо

бути. А сила молитви -всемогутня. Ось Мойсей молить

ся, і Господь розділяє води бурхливого моря, робить 

сушу та первпроваджує свій народ. Скріплені молитвою, 

Апостоли воскрешають померлих, овдоровляють хворих, 

роблятЬ дивні речі й чуда. А скільки то мучеників, іспо
відників, святих дів і вірних християн перенесли, і по 

сьогоднішній день переносять, найстрашніші терпіння 

й тортури, визнаючи одверто свою віру, вистоюючи беа

страшмо в несплямленому стані серед покус і сітей дця

вола. Що ж інше давало і дав ім силу й відвагу, як не 

єдина щира молитва до Бога ? 
Та як нам молитися, найкраще вчить нас подія сьогод

нішнього євангелія, яка переносить нас в околиці Тиру 

й Сидону. Там скорбна мати, поганка, хананейка. В неі 

тяжко хвора дочка. Скоро ота жінка угледіла Христа

-Спасителя, почала благати: << Змилуйся надо мною, Го
споди, Сину Давида І Біс мучить мою доЧ'Ку страшенно І » 
Та Ісус наче не чув іі прохання, іде собі далі. Вже й 

апостолам аворушилося серце й вони вставляються ва 

нещасною матір'ю та просять Ісуса: <<Відпусти П, бо 

вона кричить ва нами>>. Знає Спаситель нещастя тієї 

матері, відчитує біль іі серця, слухає іі покірну просьбу, 

але буцімто не чує. Чому? Христос напевно хоче, щоб 

вона ще ревні ше, ще дужче, ще сердечніше просила і 

тим робом нас усіх навчила, як треба просити, як треба 

молитися. Про це він вправно навчає у євангелії: « Про
сіть, і дасться вам; шукайrе і анайдете; стукайте і від
чинять вам. Кожний бо, хто просить, одержує; хто шу

кає, внаходить; хто стукає, тому відчиниють >> (Мт. 7, 
7-8). І ще запевняє Ісус: << Отець ваш, що на небі, дасть 
дари тим, які його просять>> (Мт. 7,11). 
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Так і тут, Ісус, бажаю'ІИ дати своїм учням, а й усім 

нам, вимовний приклад глибокої покори, сильної віри 

та постійности в молитві, не вислухує іі відразу, а наче 

внехотя відповідав апостолам, що він прийшов допома

гати тільки ізраїльтянам, а не поганам. Скорбна мати 

приходить ближче до Христа, вклоняється йому до ніг 

і далі просить: <<Господи, поможи мені І >> Аж тут чув 

анову відповідь відмовну Ісуса: << Не личить брати хліб 
у дітей і кидати щенятам». Така тверда і шорстка від

повідь Месії, вдавалось, цілковито вневірить поганку і 

відверне іі від Христа раз на завжди; Юдеї бо навивали 

поган собаками, щенятами. І ось жінка хананейка по

чула в уст самого Месії таке прикре, образливе слово. 

Вона могла легко прийти до висновку, що Христос

-СпаситеJІЬ не хоче ій допомогти. Чого ж вона ще настоює, 

чого далі його просить? Це глибока покора й несхитне 

довір'я до Месії добувають в серця скорбноі матері, ха-· 
нанейки оці слова молитви: << Так, Господи І Але й ще
нята їдять кришки, що падають во столу в панів їхніх». 

Тоді Ісус, сповнений зворушення і милосердя, відпові

дав жінці, хананейці: << О жінко, велика твоя віра І Хай 
тобі буде, як бажаєш. І видужала іі дочка від тієї го

дини» (Мт. 15,28). 
Дорогі брати і сестри, покора і витриваліс'l'ь у мо

литві, це дві найнеобхідніші вимоги. Бо слово <<молити>>, 

значить - << просити >>. А коли хтось чогонебудь про

сить у когось, то найперше визнав ту правду, що в нього 

тієї речі, про яку просить, немає, тоді коли мав іі той, 

у кого просить про неі. Таким чином той, хто може дати 

молільникові дану річ, в добродієм для нього, в кимось 

вищим від нього й від нього він у даній речі залежить. 

КоJІИ ж поглянемо на наше відношення до Бога - . від 
якого не в дечому, aJie все ці ло, щодо тіла і всіх спаг 

нашої душі, аа.вжди і всюди залежимо -тоді арозуміGмо. 

а якою пок.орою маємо молитися, просити потрібних 

ласк у Господа. Ян багато в сьогоднішньому світі не-
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щасних матерів-хананейок, як багато людських душ, 

у яких не дочку, а іх самих мучить біс невгамовних при

страстей і пожадливостей. Як багато людських душ при

давлених тягарем горя й недолі ншття мучаться стра

шенно. А поміж ними, може, й миІ 

Вміймо, тоді, дорогі брати і сестри, приходити до 

Ісуса і моли~ись, як хананейка: << Змилуйся надо мною, 
Господи 1 ... поможи мені І >> Ісус-Спаситель сам заохочує 

нас до такої молитви, коли каже: << Прийдіть до мене всі 
втомлені й обтяжені, і я облегшу вас>> (Мт. 11,28). <<Я 
лагідний і сумирний серцем, тож анайдете полегшу ду

шам вашим>> (Мт. 11,29). 
Тож ідім до Христа-Ісуса - всі втомлені несенням 

щоденних журб і злиднів, знеможені життєвою бороть

бою. А й ви, що плачите, яким навіть тепле проміння 

сонця не спроможне осушити ваших слів, ідіть до Ісуса, 

а він вас утішить І І ви, яких тверда доля кидає на всі 

боки, ян той осінний вітер всохлим листном, ідіть до 

Ісуса, а він вам осолодить мандрівку життя І І ви, опу

щені, всіма забуті, що споживаєте сирітський хліб, запи

ваЄте його гіркими сльозами, ідіть до Ісуса І Він же ж 
ваш єдиний і добрий Отець і батько І І ви, що караєтесь 

по тюрмах, на васланнях і в тяжких працях, у горю й 

безнадії проводите своє життя, ідіть до Ісуса, а він до

дасть вам сили діждатися воскресіння і віtшоі нагороди І 

І ви, світом висміяні, бо не хоч:ете йти аа його кличами, 

але ступаєте дорогою Христових заповідей і його хреста, 

ідіть до Ісуса І Він пригорне вас а любов'ю до свого І>о

жого серця і сиріпить ваші втомлені серця новою насна

гою до дальшої боротьби аа його святу справу! І ви, 

невинні, чисті душі, що в слабкім тілі носите непорочну 
лілею невинности, поспішайтесь до Ісуса І Спочиньте па 

його грудях, а Він обдарує вас пестощами своєї Божо і 

любови, якої світ дати не може І І ви, що на торговиці 
життя продали свою невинність, свою віру, і чесноту й 
вістались вам тільки гіркі докори сумління, підіть до 
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Ісуса І Він бо вдиюt~ може вас піднести, вилікувати та 

прогнати біса, як а доньки жінки хананейки. 
Не вневіряймось, не падаймо духом, коли Господь 

нідраву не вислухує наших просьб; в одну мить не вко

рочує наших терпінь, не усуває нашої недолі, не прога

няє біса, який мучить нас завжди і всюди. Бог, краще 

за всіх, впав що, коли, кому і де потрібне для життя 

дочасного і вічного. Тому й каже Ісус: <<Чи в між вами 

хтось такий, що, коли син попросить у нього хліба, дасть 

йому камінь? Або коли попросить риби, дасть йому га

дюку? Тож коли ви, алі бувши, вмієте давати дітям ва

шим добрі дари, оскільки більше Отець ваш, що на небі, 

дасть дари тим, яні його просять>> (Мт. 7,9-11), - вонре

ма ті, які він уважає в даній хвилині для нас найбільше 

потрібні й спасенні. <<Тож моліться і неуставайтеІ » -
1..аже Христос. Бо прийде час, що й ми почувмо радісні 

Ісусові слова: << Хай тобі станеться, як бажаєш І » Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

<< Ви хра.м Бога живого, я" са.м Бог с"ааав був: << Я 
поселюся в пих і посеред пих буду ходити: Буду rхпі.м 

Бого.м, вопи ж будуть .моі.м пародо.м ... Ma101lu т~кі обіт
н,uц.і, о любі, оч~сть.мо себе від уся"оr скверии тіАа і духа, 
довершуючи паше освячеппя в страсі Божому >> 

(2 до Коринтян, гл. 6,16-7 ,1) 

13 - Недільна благовість ... 



ПРАЦЯ ЛЮДИНИ 

(18 Нєдідя по Зіс.л,анні Святого Духа - Лк. 5,1-11) 

41 Н астаsни"1/1 всю ніч трудились .ми і ні-

чого не спій..мал,;_ ». (Ли. 5,5) 

Над Геневаретським оаером в гарна рибацька при

стань, де Петро-апостол любив причалювати своїм чов

ном. Туди й веде нас сьогоднішив св.яте євангеліє. Веде 

нас туди, бо там в Христос-Спаситель і його проповідниця. 

Христос саме скінчив навчати народ і, будуч:и ще на 

човні, сказав Петрові: << Відчаліть на глибінь та ваниньте 
ваші сіті на ловитву>>. Петро, як завжди, послушний 

Христовим прикавам, бев спротиву виплив своїм човном 

в пристані, а кремезні руки його співтоваришів швидко 

поштовхпули його на глибокі води. Та Симон-Петро, 

хоч: виконував приказ Христовий, в глибині душі своєї 

від'Чував невдоволення:, роздвоєння. Він же, вправний 

рибалка, цілу ніч: у поті чола працював і не зловив ні

чого. Ввесь його труд і праця пішли намарно. Аж тут 

під 'Час соняшного дня, проти усіх рибалських засад, 

Христос дав наказ відчалити на глибінь та й закинути 

сіті на лови_:rву. Чи ж варто було трудитися в таких неко

рисних обставинах? Тож Петро заклопотаний підходить 

до Ісуса та й каже: << Наставнику, цілу ніч трудились 
ми й нічого не спіймали>>. Слова Апостола переповнені 
не лише .якоюсь скаргою, але також розчаруванням. Не 

вважаючи на все, Петро слухав Ісуса, подаючи ще й 
причину свого послуху: <<На твоє слово закину сіті». 

У твоє ім'я, Христе, наново зачну мій труд і працю. 

Знавмо добре, який був овоч такого рішення Апостола. 
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Усі присутні стали с_відками великого чуда. Вони й пере
дали нам своє свідчення, щоб навqити кожного в нас, 

як у нашому житті треба нам поступати, коли хочемо, 

щоби наша праця приносила овочі й мала вартість для 

віqного життя. Всі ж бо ми працювмо і для праці посвя

чувмо більшу частину нашого життя. І так, як одні скоро 

втомляються, зуживають свої сили, а при кінці свого 

життя стоять з порожніми руками, так інші в меншим 

зусиллям і в коротшому часі досягають подивугідних 

успіхів, чеснот і заслуг. В чому ж причина? Ось ваrадка 

- ось проблема! Коли саме працювмо безуспішно, а 

коли можемо з певністю сподіватися успіхів і васлуг з 

нашої праці? 

Одного разу сказав Христос до апостолів: «Без мене 

ж ви нічого чинити не можете » (Ів. 15,5). Це незмінна 
істина І Але чи всі числяться з нею ? 

До одної приморської оселі у Франції приїхав моло

дий вчений професор-філософ з Парижа, щоб тут про

вести свої вакації. Вранці, до схід сонця вибрався він 

а досвідченим рибалкою на глибоке море ловити рибу. 

Під час довгої плавби приглядався філософ вправлевій 

ритміці моволястих рук рибалки і його весел, якими 

по-мистецьки вдаряв він об хвилі моря. Аж ось ваува

жив він, що на одному веслі були вирізьблені слова 

<< ор а », а на другому << лябора », тобто: «молись • і « пра
цюй». Заскочений таким відкриттям філософ вачав іро

нічно сміятися, вказуючи на побожні написи, осуджуючи 

нааадництво, релігійну темноту простолюддя, яке в епоху 

неарівнянного поступу й цивілізації вірить ще у такі 

кличі. Рибалка покрив мовчанкою кпини молодого вче

ного. Ала по qaci поклав у човен весло в написом «мо
лися », і веслував далі веслом в написом « працюй ». 
Човен, хоч не перестав прорізувати морських хвиль, 
то все ж, послушний вправному рухові одного весла, 

nочав обертатися на одному місці, не поступаючи ані 

вперед ані в3ад. Відповідь рибалки була промовиста. 
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Філософ аачав просити, щоб він тани вживав двох весел, 

інанmе готові потонути у морських хвилях і не доплисти 

щасливо до берега. 

Дорогі брати і сестри, танож наше життя- це плавба 

по широкому, роабурханому морю. І ми ма вмо човни~, 

яким в наше тіло; ма вмо роасудвого, ровумного рибалку, 

яким в наша душа. Але до плавби по морю життя на 

цьому світі необхідно вживати весел, які нааиваються 

<<молитва • і «праця •· Коли вживатимемо лиш одного 
весла, ваш човник, як у агаданого рибалки, крутитиметь

ся на одиому місці, не плистиме до мети; йому гроаитиме 

затоплення. 

У щоденному житті стрічавмо багато людей, які хо

чуть відбувати плавбу свого життя на цьому світі аа до

помогою лиш одного весла, арікаючись або помочі Божої, 

або працюючи не на прославу свого Творця і на користь 

власноІ душі. Що ж так часто вчиняв нашу працю безу

спішною? Здвбільша причиною беауспішности нашої праці 

в веВJІастива, фальшива мета, до якої прямувмо; невідпо

відвий час, в якому працюємо, чи й спосіб нашої nраці. 

В одних метою праці в лиш дочасні надбання, багатства, 

вигоди, достаток і привмпості життя. Для інших немає 

відпочинку, нема в святкового дня, нема в хвилинки иа 

молитву. Ще інші керуються при nраці хитрощани, 

несправедливістю, ошунанством і ложжю. Скільки ж то 

працедавців - чи то приватного, чи державного понрою 

- використовують і надуживають руки й снаги сво іх 

робітників для надмірного побільшепня свого багатства? 

Такі люди відбувають плавбу свого життя лиш в одним 

веслом, проти Божого вакону і його "благословення; вони 

не бачать успіхів своєї праці, не завнають вдоволення з 

неі, та не осягають васлуг. Однак праця, коли на неї 

дивитись об'єктивно, в співучастю людини в творенні 

самого Творця-Бога. Діяння Бога, само по собі, в постій

ним антом творення і підтримування всього існуючого. 

І якщо людина мав мати в цьому свою частку, тоді П 
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праця мусить бути в Богом, і для Бога. Щоб, отже, праЦя 

людини була такою~ вона мусить виходити а чистого 
серця і шляхетного наміру. А людське серце в чистим 

тоді, коли живе божою благодаттю; коли в ньому немав 

лукавства і спротиву, бунту супроти Божо і волі й його 

законів. Коли в ньому немав бруду гріха, який віддаляв 

душу від Бога, як галузку від пня. Чи може аацвисти 

і видати овоч: галузка відтята від дерева життя? Людина 

qистого серця незмінно в 'вднана в Богом; в ним і для 

нього працює, прославляючи його. Каже Апостол наро

дів: <<Благодаттю Божою я в те, що в, і благодать його 

в мені не була марною; бож я працював більше всіх іх, 

та не я, але благодать Божа, що ао мною >> (1 Кор. 15,10). 
Це правда, що багато християн можуть сьогодні пов

торяти разом в апостолом Павлом: « До цього часу ми 
голодувмо і спраглі і нагі; нас б'ють і ми скитавмося; 

ми трудимося працюючи власними руками; нас обража

ють, а ми благословляємо; нас гонять, а ми терпимо; 

нас ганьблять, а ми в любов'ю відзиваємося • (1 Кор. 

4,11-13). <<Так працюючи, треба помагати слабосильним)) 
(Діян. 20,35). Щасливі працівники, у яких в -.:rисте серце, 
бо вони аа допомогою світла віри у всьому добачають 

Бога, який дів в них і через них. 

Другою умовою успішности нашої праці в шляхет

ний і добрий намір, який в актом, нашо і волі. А наш 

намj р в добрим і чистим тоді, коли його побудником є 

жива віра в Бога, коли в усім, що лише робимо - чи 

то імо, чи п'вмо, чи відпочиваємо, чи аабавлявмося, 

чи тяжко працювмо - остаточно не шукавмо іншої яко

їсь цінности, як лише Бога, від якого ми цілковито і 

завжди залежні, якого над усе шанувмо і любимо. Чистий 

і добрий намір у нашій особистій чи громадській праці 
виключить усяку нещирість, забріханість, облуду, пу

стоту і самолюбство; він розвине й ваховає n душі :на

дини живу свідомість про Божу всюдиприсутність, ров

будить охоту амагатися ва чесноту і берегтися ВСіШОІ"ії 
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ала. Добрий і шляхетний намір освятить усе наше життя 

і мозольну працю. Благословенний той, хто тан рову

мів і сприймав свов життя і працю. Так ровумів іІ ко

лись Іван Франко, но ли писав безсмертні рядки: « Праця 
вдина а неволі нас вирве, нумо до праці брати І » Амінь. 

3 недільного « Апостола »: 

«Хто C"Yno сів, C"Yno буде жати,· хто ж щедро сів, 
той щедро жати.мє. Нехай дав мжний, ях доавоАЯв серце, 

не в ЖаАЮ чи при.мусу: Бог любить ·того, хто дав радо. 

А Бог спро.4Южний обсипати вас уся"ою благодаттю, 

щоб ви в усьо.му .мали гавжди те, що ва.м потрібне, та 

щоб ва.м ще й аосталось на вся"е добре діло ... Той, xm.o 
дав насіння сіячеві, дасть і хліб на поживу, і nрІЬ+t1ю

жить ваше насіння та аростить п.яоди вашоl справедли.

вости, щоб ви в усьо.му збагатилися всякою щедротою, 

яха череа нас сfі,./Ю{}ав Богові подяку >> 

(2 до Коринтян, гл. 9,6-11) 



ЛЮБОВ БЛИЖНІХ - МІРА ЛЮБОВИ БОГА 

(19 Неді.л,я по Зісланпі Святого Духа - Лк. 6,31-36) 

<с Н" ба:исавmе1 щоб еа..м чинили люди, 
чиніть і.м і ви ma~t са.мо » (Лк. б,Зt) 

Дорогі радіослуха1Іі І В євангельському читанні сьогод

нішньої неділі особливу нашу увагу привертають такі 

слова Христа Спасителя: <<Як бажаєте, щоб вам чи

нили люди, чиніть ім і ви так само •; а трохи далі -
накав Христовий: << Ви ж любіть ворогів ваших, добро 
чиніте Ім, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а ве

.:~ика буде ваша нагорода, й будете Всевишнього синами, 

бо він благий для злих і невдячних>>. 

Свою заповідь, не чинити іншому нічого того, чого 

ми собі не бажаємо - уважав Христос найважливішою, 

першою і головною для всякої людини. В цій ваповіді 

ночаток всяких прав і обов'язків, що ними зв'язані 

між собою члени всякого суспільства; це початок і дже

рело всів і сукупности громадянського ваконодавства; це 

основа добробуту, сили і могутности Іюжноі людської 

громади. Заповідь любови Бога і ближнього - це теж 
основа всіх інших заповідей і законів Божих. Без пер

шої немав релігії, без другої немає любови Бога. Любов 
Бога міриться власне любов'ю, яку ми маємо до наших 

ближніх. Ця заповідь є легRа людям для зрозуміння, 
і ДJІЯ винонання. Не треба багато думати, що і ян зро
бити своєму ближньому в тому чи іншому випадку, а 

треба лиш поставити себе на його місце, і наше сумлін
ня, наше серце і навіть наше самолюбство підкажуть 
нам, що і ян треба зробити. - Ця аа повідь - перше пра-
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вило всієї християнської моралі. Ми повинні шанувати 

чужу честь, чуже майно, вистерігатися робити з.т~о ближ

ньому, старатися робити добро і своїм, і чужим, не роз

раховуючи на якусь користь для себе від цього. Нехри

стияни роблять добро тільки тоді, КОJІИ ім це вигідно. 

А Христос каже: <<Коли ж чините добро тим, що вам 

чинять, яка вам заслуга? Та й погани-грішники те саме 

чинять!>> І тому Христос-Бог заповів нам: <<Ви: ж лю

біть ворогів ваших, добро чиніть ім, і позичайте, не че

каючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода й бу

дете Вишнього синами>>. 

У заповіді Христовій про любов полягав торжество 

християнської віри, радість для христилисьного серця, 

слава і похвала для християнського закону. Перед Хри

стом ніхто з найбільших законодавців світу не говорив 

про таку любов. Так погани, як і Юдеї поширювали 

свою любов лише на рідних своіх та одновірціn. Римля

нам доводилося дуже тяжІю виявляти любов супрот11 

варвара, rалійця чи юдея, не згадуючи вже невіJrьників. 

Раса, національність, клясовість ділили людство поміж 

сс;.бою, родили ненависть, ворогування, війни. Аж вико

нання заповіді про любов до всіх людей зводить небесний 

мир на землю і підносить християнцна на висоту бажа

вої ним моральної авершенности. Вона вподібнюв людину 

Богові, який <<велить своєму сонцю сходити на злих і 

на добрих, і посилав дощ на праведних і на неправедmtх >>. 

Не один подумав чи скаже собі: заповідь ця тяжка; 

вона суперечить законам і звичаям світу та нластивостям 

людської природи. Однак слід згада1·и, що тут ідеться 

головно про наше внутрішнє переконання і настанову. 

r авді - великий індійський аснет - ніяк не міг зрозу
міти цієї заповіді Христа: плекати у своєму серці любов 

до ворогів, тоді як на дні його душі жеврів непависть 

до окупантів-англійців. Хоч протилежні лави волн і в 

на війні стріляють проти себе, однак у них є допуска.аьне 

почуття любови одні до одних. Вони, по одному й дру-
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гом у боці є переконані про потребу оборони вітчизни, 

свого народу, про захищання свободи. І. якщо знають, 

що супротивник не загрожує анищенням цих найцінні

ших і життєвих їхніх благ, вони готові до перемир'я. 

Бо правдива війна не живе ненавистю, а радше любов'ю 

до рідної землі, любов'ю до свободи, до незалежности. 

Любов до ворогів не вимагає скасування трибуналів, 

процесів, васудів і т.п., якщо лиш вони стоять на сто

рожі природних прав людини і Божих законів. 

Які ж плоди приносить людям ненависть до ворогів ? 
Першими плодами ненависти: - смуток, гнів, страх, 

всякі турботи і скорботи серця, заколоти, переслідування, 

гоніння, в'язнення, війни. Невже ж це все легке і ма

ловажне? До того ж, звільнення від цього всього зале

жить від нашої власної волі. Якщо ми постамовимо собі, 

поодиноко чи спільно, усунути ворожнечу з нашого серця, 

гнів і ненависть до нашого співбрата, якого, може, й 

уважаємо ворогом, ми станемо радісні, незлобні, лагідні, 

споІ(ійні, здатні до позитивної й конструктивної праці. 

Часто ми думаємо, що хто зробить добро своїм воро

гам, той стане предметом глуму з боку світу цього. А 

чи став предметом презирства світу цього святий перво

мученик Стефан, який на колінах, ввесь окривавлений 

побоями, молився аа своіх мучителів? Чи були нероз

судливі святі Апостоли, які благословляли, коли ім доко

ряли, терпіли, коли іх проганяли, ув'язнювали, чи вби

вали? Або свяrі: Василій Великий, Атанасій Великий, 

Григорій Богослов, Іван Золотоустий - невже стаJІИ 

посміховищем світу аа те, що добро чинили своїм воро
гам? Ми знаємо, що весь християнський світ називав іх 

наймудрішими а людей, велиними, вважає іх славою і 

гордістю світу та співає пісні па іх пошану. Хто пленає 
і ширить ненависть чи помсту - не адобуває собі nриа

нання й пошани, але радше стає огидою й посміховищем 

цього світу і соромом заплямовує всі людсьні істоти. 

В нію~і, заповідь про любов ворогів н~ сунеречить 
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природі й істоті людини. Так тоді нехай кожний, хто 

ворогув в кимось, спитав себе, чого він хоче і чого вима

гав від свого ворога: добродійства чи напасти, користи 

qи шкоди, любови чи гоніння? Бев сумніву, кожний ба

жав, щоб ворог його припинив ворогування, влобу, на

пасті, гоніння, коротко: щоб любив його І Отже, << як 
хочеш, щоб чинив в тобою ворог твій, чини й ти йому 

те ж саме!» - припини незгоду, ненависть, ворожнечу 

та справді внутрішньо полюби його. 

Як бачимо, заповідь про любов до ворогів не можна 

наввати суперечною істотним властявостям людської при

роди. Чому ж, однак, в серцях людей існув ворожнеча 

до ворогів і бажання іх анищити? А тому, що серце люд

ське зіпсоване власною злобою. Чому так часто вима

гавмо помсти для ворогів? А тому, що ми позбавлені 

всякої qесноти і божественної благодаті. Чому думки 

наші часто переконують нас, щоб ненавидіти ворога? А 

тому, що вони бувають валаморочені пожадливостями і 

гріхи наші знесилюють наш ровум і волю. Отож ворож

неча до людей шкодить душі й тілові та приносить руїну 

обом. Тому то :краще для кожного обернути ворожнечу 

на вгоду і примирення ві своїми ворогами. 

Коли ж ми не виконувмо ці ві заповіді, не ма вмо ніяко

го виправдання перед Богом. Христос, що бажав JІюдям 

не лише спасіння душі, але й добра в земному житті, 

щоб охоронити іх від усякого вла, що його породжує 

ввавмва ворожнеча, - дав нам заповідь: << любіть воро
гів ваших і добро робіть ... ». Тим, що додержуватимуть 
його заповіді, він обіцяв велику нагороду: благословення 

Боже, життєву радість, усиновлення і блаженство вічне. 

Що ж скажемо ми на це ? Чи будемо коритись заповіді 
Всемогутнього Бога? Чи, може, будемо вперто пору

шувати Іі на шкоду собі і вагибіль сво ві душі, ненави

дівши ворогів своіх? 

Якщо ж ми віруємо, що <<Христос в Сином Бога жи· 

вого», що Він « внову прийде судити живих і мертвих», 
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і ті, що чинили в земному житті добро, встануть для на

городи блаженного жи~тя, а ті, що чинили ало і не вико

нували заповідей Божих, - для осудження на вічні 

муки, то будемо намагатися викорінювати аі свого серця 

ненависть, щоб насаджувати в ньому любов; бо << Бог в 
.-uобов І » (1 Ів. 4,16). Завжди пам'ятатимемо спасенні 

слова Христа-Ісуса: <<як бажаєте, щоб вам чинили люди, 

qи:ніть ім і ви так само >> 1 Амінь І 

3 недільного << Апостола »: 

« Бог і Отечь Господа нашого Ісуса, - благосмвен

ний вовіки! анав, що я не говорю неправди ... Ta~tu.м буду 

хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш .моt..ии 

не.4UJіlа.ми. А rtоди я аахочу хвалитися, я не буду беау.мний, 

бо ска:ж:у правду; а.яе я стри.муюся, щоб про .меш хтось 

н,е скааав бі.д,ьше, ніж у .мені бачить, або від меш чує ... 
Отож, я ~tраще буду радо хвалитися сво[.м,и не.4UJіlа.ми, 

щоб у .мені перебувада cu.n,a Христова» 
(2 до Коринтян, гл. 11,31-12,9) 



ВОСКРЕСІННЯ МЕРТВИХ ДУШ 

(20 Неді.л,я по Зісланні Святого Духа- Лк. 7,11-16) 

« Юначе, "а:нсу тобі, встань! • 
(Лк. 7,Н) 

Дорогі радіослухачі І Імовірно Ісус Христос воскре

сив багато померлих, однак Євангелія вгадує лише про 

три випадки, а саме про воскресіння доньни Ліра, Яна 
щойно віддала духа, - про молодця в Наїм, якого вже 

несли на погребання, - та про одного чоловіка на ім'я 

Лазар, який вже чотири дні лежав у гробі. - Сьогодніш

ня Євангелія розповідав нам про воскресіння сина вбогоі 

вдовиці в містечка Наїм. - Одного разу Ісус, в ото

ченні своіх Апостолів входив у браму цього містечка, 

аж тут побачив похоронний похід. На марах, аа тодішнім 

ввичавм, несуть померлого хлопця, аа ним, ридаючи. 

ступав печальна мати, вдовиця і багато народу, який зій

шовся, щоб співчувати та співболіти а бевталанною ма

тір'ю. Вона вже й так прибита горем свого повдовіння, 

тепер же передчасно тратить одиноку потіху і поміч у 

своєму житті, втрачав надію на підмогу в будучності. 

Коли Ісус побачив цю ридаючу матір, не міг не прийти 

іі а поміччю, та й не вчинити чуда. Того часу ніхто не 

просив Ісуса про допомогу; він сам, аворушений боле:н 

бевталанноі матері, паближається до неі і каже: << Не 
плачІ» Потім спиняє тих, що несли померлого юнана, 

доторкається до мар, і рішучим та певним голосом прн

кааув, як Творець і Бог всього сотворсного: «Юначе, 
тобі кажу, встань І >> І мертвий підводиться та поtfіПШ(: 
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говорити. Тоді Ісус віддав його матері. Тут Христос на

глядно показав, що він в дателем життя і паном всього 

створеного світа, тож навіть померлому наново може 
дати життя. 

Дорогі брати і сестри, в тому померлому хлопцеві 

можемо добачити все людство, а поміж ним і нас самих. 

Христос уже раз стрінув кожного а нас, а саме тоді коли 

ми були охоплені провиною первородного гріха, як сини 

смерти. Тоді Він промовив до нас: «Юначе, тобі кажу, 

встань І >>, - бо оплакувала нас наша мати - Церква 

свята. Ісус, - в особі свого священика - спонуканий 

милосердям, приступив до нас і доторкнувся до нас жит

тєдайною водою св. хрищення, обдарував життям і від

дав нас утішеній матері-Цернві. 

Той померлий юнак, у духовному значенні, це один 

з багатьох духово померлих, - поган, відстуІПІиків, 

неприятелів Божих, а то й тих, які, хоч і християни, 

є невірні своєму покликанню, прямують дорогою безвір

ства і гріха. За іх похоронними марами йде зболіла, 

страждальна мати - Церква, яка у ріаних закутинах 

світу простягав своі руки до Господа, благаючи про 

ласку милосердя для духово померлих своіх дітей. Що 

сталося б в духово померлими людьми, якщо б мати

-Церква не молилася постійно біля їхніх мар? Там, де 

в печ:альна мати, ій назустріч відразу виходить Христос, 

коли грабарі несуть померлу дитину. Він бачить страж

дальну матір-Церкву по цілому світі, особливо ж на 

наших рідних Землях. Він, аворушений милосердям, 
кличе до неі: << Не плачІ)) Той же Христос приступав 
до грішника, безвірка чи безбожника, і дотикається до 
його душевної труни, приказуючи: <<Тобі кажу, встань!>> 

Встань а тво іх лихих схильностей І Встань а твоїх про

вин І Встань до нового життя в Бозі І І так, як помер

лий молодець встав і почав говорити, так і навернений 
починав висловлювати каяття та прославляти Бога. І 

його Ісус віддав матері-Церкві. Печальна мати своІм 
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плачем і молитвою привернула померлому синові шиття. 
Ось образ того, що сьогодні, і щодня, діється підчас 
Безкровної Жертви, коли то Церква свята благав Того, 
що єдиний може привернути життя, щоб Він прийшов 

та ч:ерев святі Тайни Покаяння і Євхаристію розбудив 

душевних мерців до життя. Ця ж мати-Церк13а підносить 

угору Кров Христову і благав милосердя й отримує від 
Бога ласку, щоб грішник співнав свій стан, свою ваду, 

щоб вірвав в гріхом і навернувся, - воскрес до нового 

життя в Бові. 

~Юначе, тобі кажу, встань І»- І ми може вже встали, 

вже воскресли до нового життя ласки і в живими учасни

ками БевкровноІ Жертви Христової, довершуючи іі сво

їми щоденними терпіннями. Але й на нас мусить Господь 

показати свою силу, як давець життя. Бо і в нас ще так· 
багато того всього, що стримує і перешкоджує повноту 

Божого життя у наших душах. Ми такі швидкі побива

тися ва пусту славу, такі зависні одні одним, не бажа

вмо нести взаємного тягару життя і тим не виконувмо 

вакону Христового. Довволявмо вести себе облудним 

пожадливостям, не слухаючи осторог власного сумління 

та голосу Божого. Який же то міцний подих смерти і 

ровилад у нас, християн; і як же то мало миру, спо

кою, любови, палкої ревности і Божого життя І І горе 

нам, коли б мати-Церква не моJШлася, не ридала, не під

иосила своіх благальних рук до Господа, щоб нас носире

сити до нового, повного ревности і запалу, християн

ського життя І І вона робить це на всякий лад: чи то по

стійними моліннями і жертвою Богові посвячених осіб, 

чи то передусім черев Безкровну Жертву, в якій Хри
стос разом в Церквою вивднув в Отця Небесного силу й 
ласку, щоб палали ми святою любов'ю і щорав муж

ніше й повніше жили· духом посвяти для того, що в Боже. 

Ісус у святому Причасті приходить до наших душ і дає 

нам сво в власне життя:. Силою ці ві поживи ми йдемо, 

як кnлись пророк Ілля: на гору Хорив (1 Цар. 19,8), на 



20 Неділя по ісл. Св. Духа 207 

гору небесного житла. Господь в повновладним паном 
життя і смерти. Він у святому Хрищенні, як і у святій 

Тайні Сповіді, визволив нас багато разів в кайданів 

смерти, і привернув життя. Він, схилився над нами не

мічними і, на просьбу матері-Церкви, вдихнув у нас 

нове життя. Що більше, Він живить нас постійно своїм 

П ресвятим Тілом і Кров'ю, сповняє нас своєю снагою і 

жаром любови. Доторкнувшись до нас, Він усуває всяку 

слабість і духовну оспалість так, що живемо життям 

воскреслого, який вже не вмирає. Тоді ми все можемо в 

тому, хто нас укріпляє (Фил. 4,13). <<Я живу, і ви бу

дете жити», - каже Христос - бо <<я є воскресіння і 

життя>>. А Ісус <<має - згідно з владою, що іі дав йому 

Отець над усяким тілом, - дарувати життя вічне ... >>. 
<<Життя ж вічне в тому, щоб пізнати тебе, Єдиного, істин

ного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа (Ів. 17 ,3). 
Бог в особі Христа Ісуса явився на землі, щоб усім лю

дям дати життя віч:не, тобто життя ласки і вічної про

слави. А воно існує у пізнанні і підчиненні тому, ного 

він послав - Ісусові Христові. Хто ж відкидав Христа 

і не хоче признати його Божого походження і послан

ництва, заперечув самого Бога, який послав його. Вив

нати ж Божу природу Христа і його спасительну мі

сію, значить: прийняти Його Божі слова, підчинитись 
йому і вберігати Божі заповіді; найважливіша ж між 

ними - << щоб ви любили один одного, як я вас полю
бив >>. Співнати Христа, значить: полюбити Його, бути 
з'єднаним в Ним, як галузка з виноградиною. Бо хто є 

поза Христом-Богом, той знаходиться у смертному стані. 

Тому то Христос міг сказати: << Я в путь, істина і життя >>. 
Бев путі годі йти, без nравди й істини не можна мати 

пізнання, без джерела життя немає і життя. Тож Ісус 

попереджає нас: Я в дорога, якою ти маєш іти, я в правда, 

якій ти маєш вірити, я в життя, якого ТІІ маєш бажати 

і надіятись. Я дорога певна, правда непомильна, життя 

нескінч:ене. Я дорога проста, правда найвища, життя 
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правдиве, життя щасливе, життя несотворене. Якщо дер
жатиметеся мові путі-дороги, спізнавте правду і ця правда 
вивволить вас, з нею осягнете життя вічне. А якщо ба
жаємо ввійти в життя, зберігаймо заповіді, і ·житимемо 

повіки І Амінь І 

3 недільного << Апостола >>: 

« 3вістую ва.м, що Євангелія, Я"У я ва..и nроповідував, 

не в від людини; бож я її не nрийняв, ані не навчився 

від людини, лише - череа об'явлення Ісуса Христа. Ви 

чули про .мою nоведін"У колись у юдействі, про те, як я 

неса.шJвито гонив Вожу Цер кву та руйнував її. Н nере

вищував у юдействі багатьох ровесників а .мого роду, бувши 
aaneuuм nрихильнико.м nередань .моїх nредків. Та коли 

той, хто вибрав .мене вже від утроби ."Іtатері .мові і по

uикав своєю благодаттю, аволив об'явити в .мені Сина 

свого, щоб я nроnовідував його .між nогана.ми, то я не

гайно, ні а ки.м не радившись, ані не подавшися в Єруса

ли.м до тих, що були апостола..ии nередо ~tною, пішов в 

Аравію ... >> (До Галатів, гл. 1,11-19) 



ХРИСТОС - НАШ ЦАР І ГОСПОДЬ! 

(OcтaюtJt неді.Іtя жовтня - Христа Царя) 

Одного разу юрмивсь іараїльський народ біля дому 

первосвященика в Раматі та вигукував: << Дай нам царя, 

який не по.ТJ:ишить нас на анущання чужинцям! Царя, 

який судитиме по справедливості, який буде перемож

r~ем у боях а ворогами нашими!>> І Самуїл, помолившись, 

просив у Господа світла. Опісля вийшов перед народ і 

промовив: << Савло в ваш цар І>> Народ вибухнув вели

tюю радістю та кинувся шукати свого вибраного царя. 

Знайшов його укритого, покірного десь в убогій хаті. 

Вивели Савла перед народ. Був він напричуд гарний. 

Тоді то Самуїл аакликав: << Ось це той, якого Господь 

посилав ва:м аа царя! Дивітеся, ніхто а-поміж людей 

не в такий великий, такий дужий, як він». Тоді ж, наче 

вулькан, загомоніли оплески та вигуки радости народу: 

<< Хай живе наш Цар і Вождь І >> 
Також і в наші часи християнський народ, поневоле

ний і придавлений роабещеністю світу та нлобою гріха, 

звернувся до свого Первосвященика а окликом: « Подай 
нам Царя, який не полишить нас на анущання і поталу 

uорогам нашої душі і нашого спасіння І Царя, який суди

тиме з повною справедливістю, царя, який встановить 

правдивий і тривкий мир у наших втомлених душах і 

зранених серцях І >> І Первосвященик << Нового Завіту >> 
- Папа Пій Одинадцятий у 1926 році промовив до хри
стиmІСьного люду: << Христос - ваш Цар і Господь І >> 

Тому то й христилиський світ в останню неділю жовтня 

віддав йоІ\1у окрему честь. 

Був час, коли люди сл,авили Христа, 1ший від сто
.Ііть скривався в маленьких, укритих кивотах забутих 

1ft - Недільна благовість ... 
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церков, наче в'язень. Але й прийшов час, щоб вийти 

йому в ціві мовчанки і забуття, щоб увійти в вир життя 

усіх народів світу, щоб бути їхнім володарем, бути їхнім 
Ц~рем. Бо без Христа-Царя, Пантократора-Чоловіколюб
ця, немає справедливости, без Нього не існує добробут і, 

що найважніше, без Нього нема в любови і справжнього 

миру поміж людьми. Бо Христос в справжній Цар, віко

вічний, могутній володар. Про велич, красу і тривалість 

Христового Царства говорить, ще перед зачаттям Ісуса, 

Божий· посол, архангел Гавриїл: << Він буде веJПІкий і 

Сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому 

престол Давида, його батька, і він царюватиме над до

мом Якова повіки й царюванню його не буде кінця » 
(Лук. 1,32). А поверх сто літ перед народженням Христа 
про красу і велич Його Царства пророк Ісая співав пох~ 
вальний гимн, називаючи Його князем миру, потужним 
володарем, на якого рамени зазначене його начальство, 

- батьном будучого віку. І з того приводу пророк попе

реджав Божих супротивників: << 3 нами Бог, врозумійте 
народи, і коріться, бо з нами Бог!» 

Коли ж Христос-Цар народився серед нічної темряви 

цього світу, в крайній нужді й опущенні, в печері Вифле

вму, небесні Ангели оспівували його як Царя: « Слава 
во вишніх Богу, а на землі мир во человіціх благово

ленів І • І ось приходять три: царі ві сходу в Єрусалим, 

допитуючись: <<Де народився ваш цар? ми прийшли, 

щоб поклонитися йому». Його ж, Ісуса, новородженого 
Царя шукав, щоб убити, лукавий Ірод; та це йому не 

вдається. В кінці сам Христос говорить і васвідчув нам 

свовю надземською силою та властю, що він наш Цар 

і Бог. 

Однрго трагічного вечора в Єрусалимі юдеї обвинува

тили Христа Ісуса перед цісарським судом -перед рим

ським намісником - Пилатом, що Христос самозванець, 

небезпечний для римської імперії, бо робить себе Царем. 

Не раз бо чули, що Христос говорив про свов Царство 
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та про умови належности до нього. А тут злобно вкла

дають інакше значення у Христові слова, й на цій основі 

обвинуваttують Ісуса. Тому то Христос - на питання 

Пилата: << То ти таки цар ? » - дав вичерпне пояснення 

про істоту і обсяг свого Царства: << Царство мов не від 
світу цього; було б мов царство від цього світу, то сто

рожа моя була б воювала, щоб мене не видали юдеям. 

Але не звідсіля мов царство» (Ів. 18,36). <<Так ти цар?» 
- допитується зацікавлений Пилат. << Так .я цар І » -
иаже Ісус. - << Л на те родився і прийшов у світ на те, 
щоб свідqити істину. Кожен, хто від істини, слухав голос 

мій >> (Ів. 18,37). 
В одну ж трагічну п'ятницю на горі Голготі підне

сено три хрести. По правиці і по лівиці зависли два роз

бійники, а на середущому хресті, над ровп'ятим Ісусом 

виднів урядовий напис римського намісника: « Ісус Нава
рянин - Цар Юдейський •· Дивний Цар: Його трон -
це хрест, його корона - це терня, його шовкова шата 

- це власна кров, що спливала в роздертих ран. Всі 

інші царі перестають бути царями в хвилиною смерти, 

а цей Божественний Цар вачинав тріюмфувати власне в 

свовю смертю І Він бо сказав колись: << Л ж, коли від 
землі буду піднесений, усіх притягну до себе • (Ів. і2,32). 
І ось, розбійник ровіп'ятий по правиці Ісуса, перший 

ввивав: «Згадай на мене Господи, як прийдеш у царство 

твовІ • 
Сам Христос-Господь теж аволив нам дещо розпо

вісти докладніше про обсяг своєї царської влади, коли 

каже: « Дана мені всяка влада на небі й на вемлі • (Мат. 
28,18). йому - Спасителеві світу - дана не частина, 
але всяка, повна, безмежна, вічна влада. Дана вона Бо

гом, Творцем всесвіту. Влада ця не обмежена ні ріками, 
ні кордонами, ні простором, ні відстанню ираів. Увесь 

всесвіт в мільярдами вірок 11 не охоплює. Вона сягає 

куди ширше і дальше і вище, бо небесні, надприродні 

області - світи обняті необмеженою Христовою владою. 
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Ніхто ів смертних володарів і завойовників не мав, на

віть івдалеку, подібної влади. Іх влада була обмежена 
часом, простором і областю. Наказували і рядили доча

сним тілом, а до вічної душі ні один в них приступу не 

мав. Христос в першу чергу - володар духів і душ, 

хоч не арікається володіння над усім видимим, дочасним. 

«Все перЕ!дане мені моїм Отцем>> (Мат. 11,27), - за

певняв Христос. Все у Його руках: вемля, краї, ріки, 
моря, повітря, ворі, сонце, - незміренний всесвіт. Уся 

доля всіх - на вемлі і у вічності - в руках Христа

-Царя, і то виключно в його. У нього не тільки законо
датва влада, з .якою всім і по всі часи треба числитися, 

але він мав теж повну, безапеляційну суддівську владу. 

Робить в неі вжиток тут, на землі, у Тайні Покути, роз

в'язуючи гріховні пута і привертаючи невольликам гріха 

свободу Божих дітей. А у повнім блиску й славі виявить 

свою суддівську владу на страшнім суді, де невідклично 

припе11атав вічну долю кожної людини. 

Яке ж відношення цього Христа-Володаря до нас? 

Св. Василій каже, що мін\ справжнім Володарем і тира

ном заходить та рівниця, що тиран загарбув засоби й 

майно підданих на свою власну користь, а правдивий 

володар всього себе беззастережно посвячує благові своіх 

підданих. І таким в Христос. Він - Пан над панами, 

Володар володарів, безмежний, ві"ІНий Бог - став на

шим слугою і віддається всеціло за нас: << Син Чоловічий 

прийп;юв не для того, щоб йому служили, але - послу

жити й дати життя своє на викуп за багатьох >> (Мат. 

20,28), - каже Ісус. Христос кличе: << .R прийшов, щоб 
мали життя - щоб достоту мали>> (Ів. 10,10). І подбав 

Він про все: насіяв багато зерна Божої істини, прого

лосив вакони, що іх завданням приспорити нам добро, 

відчинив криниці святих Тайн, що вистачать на всі наші 

потреби, забезпечив цілющим кормом..,...- Пресвятою Євха

ристією, та й не лишав нас самих сиротами, а бере сам 

провід у свої руки й не покине, доки цілих, здорових, 
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багатих у васлуги не доведе до берегів вічности. Чудо

вий він-Христос, наш Цар, напричуд добрий, не такий, 

як вемні володарі. Чи ми користавмо в його багатств, 

якими він так радо і щедро нам служить ? 
<< Вогонь прийшов я кинути на вемлю - і як я прагну, 

щоб він уже ровгорівсяІ » (Лук. 12,49), -каже Христос
-Цар, накреслюючи вавдання свого приходу на світ. А 

того вогню так треба людямІ Він освітлює і грів; не ни

щить і не шкодить, а помагав і дав життя; не висушує 

і не палить, а вливає сили й наснагу для боговгодних 

учинків. 

Чи ж ми не перешкоджувмо Христові у його вмаган

нях удосконалити нас та й освятити? Чи гріх, потурання 

пожадливостям, головно змисловості, не гасить вогню 

Христової любови у наших серцях? Чи вміємо ми тих, 

що трясуться не рав від холоду, привести до Ісуса -
Володаря, щоб іх вагрів теплом свові любови? Чи тих, 

яких палить гарячка ненависти до Бога, звертавмо до 

Христа-Ісуса, щоб отінив іх своєю любов'ю? 

<<Не мир прийшов я принести на землю, а меч • 
далі ваявляв Ісус. Дивне це слово. Христос-кн.явь миру, 

у Великий Четвер лишив нам мир, якого світ не може 

нам дати, а тут говорить, що не мир прийшов він при

нести, а меч. Та цей меч не на руїну нашу, а на життя. 

Його вістря ввернене проти всього, що нивьке, шкідливе, 

підле, небевпечне, на те саме, щоб після його усунення 

запанував повний, надприродний, Христовий мир. 

Земні володарі вачиняються, обставляються сторо

жами, не допускають усіх до себе. Цілком не так посту

пав великий, могутній володар Христос: вступ до нього 

вільний для всіх. Він усіх просить до своіх скарбниць: 

<<Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я успокою 

вас>> (Мат. 11,28). <<Коли спраглий хтось, нехай прийде 
до мене і п'є! >> (Ів. 7 ,37). А однак скільки таких, що, 
глухі на поклик Христовий, лишають Його самого, -
самі ж гинуть ів-ва виснаження і нужди. 
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Перенесімся думкою ще рав в Єрусалим перед палату 

намісника Пилата, де ввесь майдан - наче розбурхане 

море, наче хвилі гірського потоку - щорав то міцніше, 
щорав то більше гуде; несеться крик ів безлічі грудей: 
с На· хрест в Христом-Ісусом, нехай живе Варава-ровбій
никІ Нехай живе гріх, беввір'я, поганство, нечесть, а 

Христові - смерть І • І ця сцена й досі повторюється. 

<< На хрест в Христом І Випустя нам В араву І РовіШІи І 

РовіІПІи його І Хай живе Варава І » гукають і сьогодні у 

парляментах, де укладають вакони; проголошують в уні

верситетських катедр, .RКі не рав служать брехні; почу

вмо це в театрах, на кінофільмах, телебаченні, де ширять 

неморальність; анайдемо це в часописах, журналах, літе

ратурі, які поширюють беввір'я і сваволю; стрінемо в 

урядах і трибуналах, а то і в родинних гнівдах. Та най~ 
більше і найчастіше поновлюється ця сцена у серцях 

людей. Бо хто тяжко грішить, той ровпинав Христа

-Ісуса! Люди світу цього не хочуть цього ровуміти. Та 

чи бодай ми, християни, це добре ровумівмо? 

Тож докладаймо всіх в усиль, щоб Христос не тільки 

жив, але щоб по всіх усюдах роввивалося Христове Цар

ство, - царство правди і любови І Щоб усі люди стали 

учасниками його багатих і могутніх ласк й осягнули його 

вічне Царство. Амінь! 

3 правІІИ'UІого << Апостола »: 

с Дяrуйте Отц.єві, яхий аробив нас гідни.ми .цати 

У"асть у долі святих у світ.яі. Він вирвав нас іа влади 

ть..ии і переніс у чарство свого улюбмного Сина, в ЯІWМУ 

ми .мав..ио відхуп.лення, прощення гріхів » 
(До Колосян, гл. 1,12-20) 



ЗЕРНО БОЖОГО СЛОВА І йОГО ЗАВДАННЯ 

(21 Неді.д..q, по Зіманні Святого Духа - Лк. 8,5-15) 

« Зерно - це слово Боже... ті~ що~ по

чувши слово серце.м щирrш~ добрrш~ його дер

ЗІСать і дають плід у терпінні &. 

(Лк. 8,11.t5) 

Одного дня зібралося над Генеааретським оаером ба

гато народу. Ісус, аа своїм авичавм, сів у човен і звідти 

голосив свов повчання. Навчав, і цим разом, у притчах. 

Розпочав свою мову оповіданням про сівача. Яка це 

багата на краски картина, - так у часах Христових, 

як і сьогодні. Ось кожний а нас,· уже як юнак, бачив 

сівача на полі: він а перевішеною поперед себе торбою 

ішов рівним кроком по свіжо заораній ниві й кидав у 

родючу землю золоте зерно пшениці. Ген, під небосхи

лом ширяв жайворонок і співав своіх пісень. Добрий 

господар. вибирав найкраще насіння, очищене від куко

лю і всяких диких вел. Увечері, ще перед сівбою, скроплю

вав верно розчиною синього каменя, щоби захороmІТИ 

його перед іржою. Вранці ж кроІШв свяченою йордан

ською водою, а щойно агодом віддавав його сир ій землі, 

а молитвою до Бога, щоби послав багатий урожай. І 

надходили теплі травневі дощі та ясне сонце ·україн

ського червня, а безкраї, наче море, лани хвилювалися 
волотою пшеницею. А як приходив час жнив, спішились 
щасливі женці а і серпами на раменах в поле і, ставши в 

ряди, вбирали збіжжя, що повним своім колоссям гну

лося додолу. А потім авовили снопи додому, співаючи 
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радісних пісень; пісень, що іх гомін ~ одного села нісся 

до другого... Були це пісні радости й подяки Богові, 

що послав щасливий урожай. 

Не багато інакше виглядав сівач у часах Хрис1·ових, 

там у Галилеі, над Генеааретським озером. Рівниця була 

хіба лише та, що сіють там верно а кінцем жовтня чи 

на початку' листопада, як падають перші дощі. І немає 

там таких розлогих степів, як на Украіні, немає там 

моря пшениці, як у нас. Земля в них скелиста, перетята 

доріжками і стежками. Ось того сівача бачив Христос, 

коли промовив до народу: << Вийшов сіяч сіяти сво в верно. 

І як він сіяв, одне впало край дороги й було потоптане, 

і птиці небесні його видзьобали. Друге упало на камінь 

і, зійшовши, висхло, бо вогкости не мало. Інше впало 

між. тернину, і тернина, вигнавтися з ним вкупі, йоГо 
заглушила. Врешті, інше впало на добру землю і, зій

шовши, сторицею вродило. Хто мав вуха слухати, нехай 

слухав» - закінчив Ісус. 

Уqні його спитали, що вона могла би значити, оця 

притча. А Ісус відповів ім: << Зерно - це слово Боже. 

Т:іІ, що край дороги, це ті, що слухають, та потім прихо

дить диявол і виривав геть а іх серця слово, щоб вони 

не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені, це 

тіі, що, почувши, а радістю приймають слово, але не 

маючи коріння, вірують доч:асу й під час спокуси відпа

дають. А те, що впало між тернину, це ті, що вислу

хавши, ідуть, та клопоти, багатства і життєві розкоші 

Іх душать, і вони не дають плоду. Нарешті, те, що на 

вемлі добрій, це ті, що чувши слово серцем щирим, доб

рим його держать і дають плід у терпінні>>. 

Любі браття І Ісус, Божественний сівач, і сьогодні 

приходить, і сам сів добре насіння на своїй ниві, тобто 

Церкві. його насіння,- це слово Боже. Він сам- Слово 
Предвічного Отця - ради нас людей і ради людсь:кого 

спасіння приймав на себе людське тіло і став чоловіком:. 

Він засівав у наші серця Бо.н\е слово, що - не так, л:к 
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людське слово - несеться гомоном у просторах і потім 

мовкне. Це Боже сло·во перебував повіки. Це верно Бо

жого слова в вавжди здорове, воно не може бути без

плідне, воно належить не мало обіананому в управою 

аемлі господареві, що не анав, як і коли орати й васі

вати ниву. Чому ж тоді те адорове аерно, вкинене в ниву 

самим Божественним сі ва чем, не приносить належного 

врожаю ? Чому ж не чути веселих пісень женців, що вно
сять ваговиті сноnи на полі ? Чому не сповняються слова 
псалмоnівця: << Сіющіі со слевами пожнуть класи радости 

животния? >> Це тому, що вемля, на ян у падав Боже сло

во, тверда мов наміння, вирита терниною, потоптана но

гами, одним словом - безплідна. 

Ось нині, ян і в часах Христа, в також чотири кате

горії людей, що на рівний лад сприймають те божеське 

верно слова Божого. Одні в них подібні до тоі землі при 

дорові, що іі топчуть прохожі, бо вона для всіх відкрита, 

вона нічим не обгороджена. Ян тільки впаде Боже слово 

у серце таких людей, то ворог іхнього сnасіння: відразу 

приходить і, маючи вільний доступ до їхніх сердець, 

топче те слово. - Інші,· знову ж, подібні до тоі кам'я

нистої землі; вони щоправда в захопленні слухають про

nовіді Божого слова, але це слово не може запустити в 

них коріння. Іх серця закам'янілі. - Інші ж постійно 
зажурені земськими справами, не анаходять часу, щоби 

думати про вічні речі. Зерно, засіяне у іх серцях, схо

дить, але плоду не дав. 

Лише ті, що вислухали слово добрим серцем та вбері

гають його, - nриносять плід у терпінні. Ось це ті, що 

про них каже псалмопівець: Вони сіють в слtовах, але 

вносять снопи в радості на життя вічне. Слова притчі 

про ввангельсьного сівача, які ч:увмо в церкві у двадцят
першу неділю по віслапні Святого Духа, тепер, у цей 

осінній вже час, переносять нас думною в Пасхальний 

ранок Великодня. Тоді, в отой << яареченний і святий 
день •, коли << правнпнов правник і торжество торжеств », 
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несеться в уст Христових служителів те високе слово 

свято І Євангелії св. Йоана: << В началі було слово і Слово 
було у Вога і Слово було Бог. І Слово тілом сталося 
й оселилося між нами, і ми бачили його славу, славу, 
як Єдинородного від Отця, повне благодаті й істини»~ 

А що кожна неділя в повторенням і пасхального таїн

ства, і воскресної радости, то євангельська притча про 

зерно Божого слова і його завдання наповняв наші душі 

світлом Божого розуміння. Передусім ми нині краще ва 

інших розумівмо розвиток Божого слова і долю його 

сівачів упродовж історіі. Перед нашими очима став ста

ренька похила віком постать святого Полікарпа, єпископа 

Смирни, уqня святих Апостолів. На початках християн

ськоІ ери можні цього світу схопили його, вв'явали, 

привели в столицю Римської імперії, засудили бевправно, 

кинули у в'язницю, разом з горсткою християн, а nотім 

випровадили на арену цирку й випустили на них лютих 

звірів. Це мало бути видовище для тоі юрби старого 

Риму, що кричали: << Панем ет чірч:ензес І >> - « Хліба і 

видовищ І » - їства і розкошів І І що сказав востаннє 

цей сивоволосий старець до nрисутніх коло нього хри

стиян?: « Я пшениця Господня. Треба, щоб мене вмо

лоли вуби лютих звірів!>> Він, цей святий Полікарп, 

прирівняв навіть тіло своє немічне до того добірного 

зерна, що мав бути поживою для інших - хлібом на

сущним для багатьох. Бо коли він увесь вік свій сіяв 

Боже слово своїми nроповідями, то наостанок бажав ще 

й кров'ю своєю сиропити ниву Христову, а приклад свій 

аоставити грядучим поколінням, як тверду nоживу для 

витривалости в терпіннях. <<Я пшениця Господня!» -
Задивлений в ці подвиги мучеників, письменник Терту

лі.ян міг гордо сказати: << Кров мучеників, це насіння 

християн!» 

Дорогі брати! Як прийде весна, то добрий госnодар 

не дивиться на ніJІК.і перешкоди, і відкидав всі інші вай

~яття, а бере насіння пшениці і сів його. Сіючи ж, він 
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сів щедро - вже більше не дивиться, куди паде верно; 

він не робить найменШої рівниці між тим чи тим клапти

ІЮМ вемлі. Так і верно Божого слова: воно бев рівниці 

паДає в серця багатих і вбогих, вчених і невчених, рев
них і лінивих, героїв та боягузів. Зерно Божого слова 

сіється вавжди, бев уваги на те, які історичні умови nере

живав Церква. Бо вже в тій хвилі, коли на Аnостолів 

злинув був вогонь Святого Духа й вони почали говорити 

ріаними мовами << величія Божі.я >), - зачалась ота ба

гата сівба на життя вічне. А коли успішна сівба Апосто

лів не сподобалась Синедрійонові й ворогам Христовим, 

тоді вони схопили іх і вкинули до в'язниці. Також забо

ронили вони ім проповідувати Христа. Аnостоли ж від

повіли твердо і рішуче: << Не можемо мовчати і не гово

рити про це, що ми бачили і чули!>) А коли іх били і 

переслідували ва їхню nроповідь, то вони раділи, що 

можуть терпіти ва Христа. 

Сівач Божого Слова в наші дні мав- крім труднощів, 

згаданих у притчі, тобто тієї кам'янистої землі, тернини 

і будяків - ще й одну, часто певдоланну трудність, а 

саме: йому заборонений вступ на його власні ниви. В 

нього готове верно Божого слова, весняний день кличе 

його в широке поле, несеться до неба спів пташини, а 

він не може ввяти своєї сівалки в верном, щоб, перехре

стившись, голосити на своїй ниві Божу проповідь. Серце 

його біль стискав, що прийдуть жнива, і не буде чого 

жати; що прийде зима, і діти його будуть голодні, не 

матимуть хліба Божої істинни. Та він не попадав в вне

віру. Бо не сів він свого власного зерна і на своій в..туа

сній ниві, але верно Божого слова на ниві того Госпо

даря, який дощ посилав в небес і соняшне ПRоміпнл, 

який усе держить і всім управляв. << І верно арів-доарі~ 

ває, хоч люта буря йде, хоч хмара сонце закриває і rрім 

лячний гуде>). Насіння - це слово Боже. А ті, що на 

добрій землі, це ті, що добрим серцем, вислухавши с,;юtю, 

приймають його і приносять плід у терпінні. Ц" t-r.:a~aь~u~ 
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Ісус, закликав колись, а й нині сильним голосом несуть

ся його слова: <<Хто мав вуха, щоб слухати, нехай слу

хавІ)) Бо слово Боже не в'яжеться, а перебував повіки! 

~інь. 

3 недільного << Апостола >>: 

«Довідавшися, що .л,юдина оправдується не дідами 

ва"ону, а черев віру в Ісуса Христа, .ми й увірува.л,и в Хри
ста, щоб оправдатися нам вірою в Христа, а не ді.Аа.ми 

ва"ону; бо ніхто не оправдається діда.ми аа~rону... Н бо 
черев ва"он д.л,я аа"ону в.мер, щоб д.л,я Бога жити: я род

п'ятий в XpиcmoAt. Живу вже не я, а живе Христос у 

мені • (До Галатів, гл. 2,16-20) 



ЩАСТЯ ЛЮДИНИ 

(22 1/еді.ля по Зіслаппі Святого Духа Лк. 16,19-31) 

« ЗгаіJай .мій сину 1 що ти одер:исав твої 

бмиа ва :життя твого 1 тах ca..w.o 1 ях і Л авар 

свої лиха. От:исе1 тепер він тішиться тут~ 
а ти .мучишся». (Лк. 16,25) 

Дорогі в Христі, сьогоднішня євангелія, .як і вавжди 

Боже Слово, мав в собі щось актуального і життєвого. 

Вже на самому почати у воно стверджує стару, всім ві

дому васаду, що на цьому світі ніхто не в вільним від 

смутну, терпіння, болів, страждань. Але нрім людей, 

нипробовуваних терпіннями, хрестами, недолею бува

ють люди не дуже то праведні, .які втішаються багатства

ми, достатками, ровкошами, яні у їхніх серцях убивають 

почуття любови й милосердя супроти внедолених своіх 

ближніх. Та євангельське повчання не обмежується лише 

до ствердження повищих фактів і васади, але віднривав 

перед нами дуже відрадну істину, а саме: доводить і 

впевняв·иас, що всі терпіння і страждання людей мають 

танож свою добру й корисну рису, мають свій глибоний 

зміст, іІІоді й дають нам неоцінені нористі. Коли прий

мавмо і переносимо терпіння в думною про Бога, в пов

нии підчиненням його провидінню, тоді вони паближа

ють нас до Бога, поглиблюють нашу віру, вчать нас 

молитися, стають джерелом нашої теперішньої радоеп-1~ 

надусе ж обевпечують нам правдиве, тобто ві~Іе щастя: 

в Бові. 

<< Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага аа шит

тя твого, так само, як і Лавар свої лиха. Отже, теп-•3р 

- по смерті - він тішиться тут - у небі вічним щастям 
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- а ти мучишся - у вічнім пронлятті >> (Лк. 16,19-31). 
В чому ж, спитаєте, полягав правдиве щастя людини? 

На цю тему, дорогі брати і сестри, написано багато книг. 

Найнільші уми світу працювали над тим, щоби просте

жити, вбагнут~ і окреслити, що насправді становит,ь 

собою правдиве щастя людини на цій землі; у чому воно ,. 
полягав, де воно знаходиться та чи можливо його осягну-

ти ? І досі на це питання, не підставі людського розуму 

і всіх наукових дослідів, ніхто не дав задовільної відпо

віді. Ніхто в людей не зміг ще досі відкрити таємницю 

людського життя: Звідки ми вийшли, пощо існуємо, 

куди прямувмо? Найбільшу трудність для розв'язки цієї 

проблеми представляв собою власне тайна терпінь в 

житті людини. Наявність терпіння і сумний, вдається, 

кінець людського життя у вигляді смерти, - дві речі 

невідхильні І І саме вони виключають всяку можливість, 

щоб людина ва туземиого життя могла осягнути повне 

щастя. 

Без сумніву, в на світі люди, як ось євангельський 

багаv:, які могли б скава'l'И про себе, що вони щасливі. 

Зокрема ж, коли людина молода, здорова, багата, коли 
вона мав подостатком всяких матерілльних благ, привм

ностей, вигід і ровкошей життя. Однак це все не ста

новить собою ще досконалого і повного щастя людини. 

В таке щастя може внести заколот який небудь нещасний 

припадок. Таке щастя в тільки хвилеве і переминаюче, 

а до того ж- воно не всім доступне. Крім цього, всі ра

дощі й смутки нашого життя швидко минаються, про 

що так гарно висловився апостол Павло: <<Час короткий, 

тож нехай ті ... що плачуть, немов би і не плакали, і ті, 
що веселяться, немов би не веселилися, і ті, що купу

ють, немов би не посідали, і ті, що користуються цим 

світом, немов би й не користувались, бо проминав обрав 
світу цього » (1 Кор. 7 ,29-31). 

Отож, все те, що переминав, що не в сталим, хоч би 

було добрим і приємним не може бути нашим щастям. 
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Те, що не в доступне для всіх, а лиш для малої горстки 

людей, не може бутИ остаточною метою для всіх. А всі 

багатства, розкоші й вигоди туземиого життя не в силі 

повнотою ущасливити людину; неспроможні вони запев

нити того щастя, ва яким рав-у-рав тужить людська душа. 

3 цього приходимо до важливого висновку: якщо існує 
в кожній людській душі прагненнл до щастя, якого не 

можна ніt[Им вадовільнити протягом туземиого життя, 

тоді мусить вона анайти оте щастя після смерті, про що 

свідчать слова сьогоднішньої євангелії. Бож прагнення 

і спільна всім людям схильність не може бути помил

кою але випливав в законів створені людської природи; 

отже мусить бути колись насиqене, заспокоєне. Здава

лось би, що найщасливішою людиною, відомою досі сві

тові - був Соломон. Він мав великі багатства, був воло

дарем держави, в якій процвітав достатон, існував добро

бут; він славився надввиqайною мудрістю, вживав усіх 

можливих вигод, ровношей і приємностей життя. Невже 

ж анайшов він у цім усім своє щастя, якого йому його 

співжителі так завдрили ? Зовсім ні І Про це найкраще 
висловився Мудрець Господній: « :Марнота марнот - геть 

усе марнота>> (Пропов. 12,8). Остерігаючи при тому: 

<<Бога бійся і заповідей його пильнуй, бо в п~ьому вся 

людина » (Проп. 12,13). 
Ось чому Христос остерігав Апостолів, щоб не в'яаа

лися аемсьними вигодами і щастям, але раділи в того, 

що їхні імена ваШІсані на небі (Лк. 10,20), бо це найваж
ливіше І Правдиве щастя людини не в в багатстві, до

статку, вигоді, здоров'ю, с.тшві, але вічне життя в Бові. 
Бо: <<те, чого око не бачило - повчає апостол Павло ~~~ 

й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготу

вав Бог тим, що його люблять>> (1 Кор. 2,9). Оце й щастя, 
ва яким від віків тужить і до якого рветься людська 

душа. <<Створив ти нас, о Господи, для себе,. і нееупо

кійне наше серце, дони не спочине в Тобі>> - вирік по 

довгих марних шуканнях св. Августин. Так, Дпя Бог,.. 
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ми створені І Він - єдине і правдиве щастя і мета жит

тя людини. Він єдиний може вповні заспокоїти всі наші 
прагнення, бажання, ідеали. Бо він в іх джерелом, а 

й нашим початком і остаточним кінцем. Небо і вемля 

проминуться, але ця істина зостанеться повсякчасною, 

незмінною, вічною, актуальною. 

Тому сміло можемо твердити, що тільки той не заве

деться й омине ровчарування, і запевнить собі споній 

внутріmн~й, і погоду духа, і повне задовілля, без огляду 

на те в які обставини життя Боже провидіння його поста

вить, -· хто збагнув і в практичному житті вастосував 

цю неемінну Божу істину. Хто до цієї остаточної мети 

спрямовує всі турботи свого туземного життя, без огляду 

на те, які вони й не були б -добрі чи влі, приємні. чи 

прикрі, почесні чи впоноряючі, достатон ttи нужда. Прав

диво щасливий той, хто ціле своє тувемне життя спря

мував до вічности і сприймає все під кутом вічности. 

До таних Христос каже: <<Блаженні, що плачете нині, 

бо будете сміятися ... Радійте ... і веселітся, бо ваша наго

рода велика в небі » (Ли. 6,21). Тому заклинає апостол 
Павло всіх послідовників Христових: <<Радуйтеся вавжди 

у Господі; внову иажу: Радуйтеся!>> (Филип. 4,4). Але 
далі каже Ісус до синів цього світу: << Горе вам, багатим, 
бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо 

будете голодувати. Горе вам, що смієтесл нині, бо бу

дете ридати і сумувати >> (Лк. 6,24-26). 
Дорогі брати і сестри, як дуже нещасними в ті люди, 

які шунають свого щастя там, де його немає І Уважа

ють ва щастя те, що ним не в. Саме в цьому найбільша 

трагедія і нещастя невіруючої людини. Вона відчував 

в собі, як кожна людина, нестримну схильність до щастя, 

проте в цьому житті не може його осягнути, а в повагро

бове, вічне життя не вірить. Вона старається не думати 

про свою будуччину, тому живе сьогоднішнім днем, хви

линою його. Задовольняється мнимим щастям хвиJІевих 

ровкошей і приємностей життя. Покищо почувається вдо-
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uоленою, щасливою. Але, що дівться тоді, як оте, так 

зване щастя, поволі Зачинав щевати? Rоли людина по
чинав старітися, тратить красу, вдоров'л, маєтки, коли 

смерть починав вагллдати у вічі? Rоли дочасні добра 

перестають бути джерелом вдоволення і радости, коли 

по всіх переживаннях аостається тільки спомин, наче 

сон? Які ж кошмарні почуття розчарування, бевнадіі 

й ровпуки закрадаються до тако і душі, яка втратила 

мету свого життя? 

Для таких людей лишається єдиний рятунок, а саме: 

рааом а Єрихонсьним сліпцем ввивати: <<Господи, вчини, 

щоб л проврівІ )); «Господи, поможи моєму невірству! •, 
бо лише ва допомогою .віри ровв'лжемо вагадну нашого 

життя і віднайдемо правдиве наше щастя. Амінь. 

3 недільного << Апостола )) : 

<<Мене ж не доведи, Боже, чи.мсь хвалитися, як, тідь

~и хресто.м Господа нашого Ісуса Христа, ях:и.м дл.я .мене 

світ розп'ятий, а я- світові; бо ані обрізання, ані необрі

зання в щось, лише нове створіння. На тих, ях;і. поступа

ють аа ци.м правило.м, .мир на них і .милосердя, а й нд 

Ізраїля Во:нсого >> (До Галатів, гл. 6;1-1-18) 

15 - Н ед і.льн.а б.аагов іст ь ... 



ЗЛИЙ ДУХ ІСНУЄ І ДІЄ 

(23 НедіАя по 3ісАанні Святого Духа - Ли. 8,26-39) 

с Нх Ісус вийшов на берег~ mpanuвCJІ йо.м.у 

на вустрі., один ~АО8іІС1 що .мав бісіs •· 
(Лк. 8,27) 

Дорогі брати і сестри, багато людей на свІТІ думали 

і думають, що існування якихсь духів, тим більше влого 

духа- витвір хворобливої людсьноІ уяви, витвір страху, 

або байка й видумна духівників. Правдою в, що багато 

в того, що говориться про духів, це витвір нездорової 

людськоІ уяви. Але й неваперечними в явища і фанти, 

в яних дійсно і безсумнівно виступав і дів влий дух. 

Про одне в таких явищ ровнавув нам сьогоднішня єван

гелія. 

Це вже свідчить, що віра в існування влого духа не 

видумка, не хвороблива лиш уява, а дійсність, глибоко 

записана в кожній людській душі. І і основою в Боже 
об'явпення, що подав багато фантів про діі влого духа 

у світі й поміж людьми. 

3 Божого об'явлення внавмо, що існує світ ангелів, 
яні мають свій початок в Бові. Ангели - хто ж вони ? 
Це духи, що не мають тіла, лише ровум і волю, обдаро

ваними найвищими дарами Божими дуже ясного півнан

ня та могутньоІ сили. Бог створив іх на те, щоб вони 

були виявом його доброти, мудрости, любови та щоб 

самі втішалися вічною щасливістю. 

Але Боже провидіння хотіло, щоб ті небесні духи 

самі васлужили собі ~а вічне щастя, тому вже на са· 

мому початку створення виставило іх на пробу. Тим 
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то й дав творець цим ровумним створінням нагоду, щоб 

вони вовсім свобідно ·вирішили свою долю, прославивши 

свого Бога, або й відвернулися від Нього. В чому ж поля
гала ця Божа проба? Про це не маємо виравиого об'яв

лення, бо воно не в необхідне для нашого спасіння. Все 
ж таки в деяких місць Святого Письма внавмо, що васліп

лення, залюбленість у своІй красі довело частиву авге

лів-духів до гордости, а слідом ва цим у них вродилося 

бажання стати рівними Богові. За це Творець Іх пока

рав, як каже Петро-апостол: « Бог не пощадив Ангелів, 
які були вгріmили, а кинув у пекло і передав Іх до тем

ноІ безодні, щоб іх тримати на суд» (11 Петр. 2,4). 
Так ото, дорогі брати і сестри, на основі Божого 

об'явлення внавмо про існування злих духів, упалих 

ангелів та про Іх походження. Напевно цікавить вас і 

те, яка природа цих упалих духів? Кажуть, що ввичайно 

ім' я висловлює природу речі. Отже, з імен, які подав 

нам Святе Письмо про упалих ангелів, можемо мати 

певне поняття про іх природу, вдачу, і діяння. 

Святе Письмо часто навивав влого духа « Люцифе
ром •, тобто ангелом світла, бо таким і був вів після 

створення, і щойно в год ом став вождем упалих ангелів. 

Зве його також << змієм •, бо як вмію так і диявола ха
рактеризує меткість, хитрість, підлесність, зрадливість. 

Дав йому ім'я душогуба, бо вже від початку створення 

звів він і повбавив щасливости, наче вбив найясніших 

духів, ангелів. Навивав його « чоловіковбивцем •, бо він 
убив душевно наших прародичів у раї та й досі ореріз

ними способами вбивав життя ласки Божої у людських 

душах, коли привводить іх до гріха. Зве його « дияво
лом» і «демоном», тобто ровумним і мудрим, бо ал:ий 
дух після упадку й далі лишився ангелом в своім ангель~ 
ським ровумом і в бунтівливою волею, яка постійно спря

мована до того, щоб противитися бажанням· і пллнам 

Божим щодо всіх створінь, аокрема щодо людини. В 
кінці, св. Письмо часто навивав злого духа «Сатаною», 
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тобто супротивником Бога і людей. Св. Августин пита

ється: • Де ж анайти істоту більше авироднілу і влочин
ну від диявола ? Він бо виповів війну самим небесам, 
об:иаиство вніс у рай, гнів вапалив у перших батьнів і 
нуніль посіяв у наші діла. В їжу - понлав обжирство, 

в родження - розпусту, в працю - лінивство, у багатство 

- захланність, в співжиття - заздрість, в управління 

- жадливість, в авторитет - гордість. Він понлав у 

серце - грішні бажання, на уста - брехню, в ножний 

q.лен вашого тіла - жадобу вла. Коли чуваємо, диявол 

звабJІІОє нас до зла, ноли спимо - він винлинав погані 

еви, у веселості - зводить до ровнузданости, в смутну 

- доводить до зневіри і розпачу. Словом, все зло на 

світі - це овоч ввихнення і злоби Сатани>> (св. Авг. 

Пропов.). Тому й попереджав апостол Петро: <<Будьте 

твереві і чувайте! Противник ваш, диявол, ходить нав

ноло вас, як лев ревучий, шуиаючи, кого б пожерти. 

Противтесл йому, бувши сильні вірою>> (1 Петр. 5,8). 
Боже об'явлення багато і часто говорить нам про 

злочинну діяльність диявола. Вона зачалася зараз після 

створення небесних духів бунтом проти Бога, бунтом, 

який перетворився у ненависть до Бога і всього того, 

що Боже. Тому нічого дивного, дорогі брати і сестри, 

що ненависть ота його відноситься і до людей, яні носять 

в собі подобу Божу, яні мають зайняти у небі місця, 

що іх стратили упалі ангели. Тією ненавистю наснажена 

вся діяльність диявола тут, на землі, від самих почат

ків створення людсьного роду. 

З.пий дух звів перших прародичів у раї і тим позба

вив людсьну природу особливих Божих б~'lагодатей і 

стягнув на неі, а й на ввесь людсьний рід, болі, смутни, 

недуги, недостатки, терпіння, війни і болючу смерть. 

Диявол довів до першого злочину вбивства на землі; 

вів поштовхнув людей до найстрашніших злочинів, тож 

досі :мільйони людей, за допомогою гріха і беззаноння, 

держить у своїй неволі. Він затроює життя, гірною вчи-
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няв смерть 1 доводить людину до вічного прокляття, у 

якому й сам він внаходиться. Словом, він в спри11Инни
ком усякого вла на вемлі. 

Дорогі в Христі, як бачимо, то страшно і по-дияволь
ськи поводиться влий дух в усіма тими, що підпали під 

його владу. Він наче по селюється в таких людях і перет

ворює іх у анаряддя своєї влочинности. Саме, про такий 

випадок говорить нам сьогоднішня євангельська подія. 

Ось, влий дух використовує свою диявольську силу 

і - чи то в довволу Божого допусту, чи в вини само І 

людини - опановує іі та немилосердно внущавться в 

неі. Євангельський біснуватий вже від довгого часу не 

носив одежі й тинявся по гробах. Так і кожна людина, 

що у неі черев гріх вселився влий дух, в обважена, об

дерта в одежі ласки Божої, не втішається щастям дитин

ства Бошого, не мав світла Божої благодаті й живе наче 

в гробі своіх пристрастей. 

Злий дух часто хапав біснуватого, хоч той був вв'ява

ний оковами і ланцюгами; торощив усе довкола та гонив 

свою нещасну жертву по відлюдних місцях і пустинях. 

Так само поводиться він в людьми, .яких вівьме під свою 

владу: торощить в людині адорові васади самооп8.нова
ности, жертви, вакону Божого і природного та гонить іі 

по пустині дочасних ровкошей, наживи й гріха. 

ПобаtJИвши Ісуса, біснуватий вакричав: « Ісусе, сину 
Бога Вишнього, благаю тебе, не муч мене І » Ось кого 
боїться Сатана, перед ким дрижить він, хто вавдав йому 

муку! Тож, дорогі брати і сестри, коли й ми хочемо ввіль
нитися в-під влади влого духа, необхідно нам іти до Хри

ста, прививати його помочі й порятунку. Єдино Він мав 

всемогутню силу і владу над влим духом; Він може нака
вати йому опустити нас, віддалитися від нас. 

Будьмо свідомі того, що в нас діло ві страшним, силь
ним, надввиttайно хитрим і алобним ворогом Бqга і людей. 
А алих духів - цілі ле І'іони. Вони у рівних видах, під 
ріаними по во рами трудяться над по губою людських душ; 
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бо саме в цьому анаходять вони своє задовольнення, 

свое диявольське щастя. Диявол не в здібний творити 

добро, бо вся суть його природи - злочинність. 

І сьогодні поміж людьми в багато поклонників Са

тави; в чимало «біснуватих духом», які заприсяглися 

вбити Бога у людських душах. Іх анайдемо між уче
ними, філософами, письменниками, журналістами, агіта

торами матеріялісти1QІих ідеологій модерних часів. Вони 

на11е в яномусь шалі падуть на коліна перед Сатаною, 

співають. йому по хвальні гимни, видають часописи в 

гучв:ими наввами « Люцифер », « Сатана », << Атеїст » та 
інші, відверто пропагують його культ. В Америці під 

цю пору існув равіть т.вв. «Церква Сатани». А деякі 

масонські льожі відправляють так ввані «Чорні Літур

гіІ t, під час яких на таємних зібраннях віддають шану 

дияволові. Тому й не диво, що така безбожність, такий 

бунт модерних « біснуватих духом » людей, сатанічиїсть 
ІхньоІ поведіини, останніми десятиріччями 'ЧИМрав більше 

і більше запивав світ руІною, проливом крови, трупами, 

вдичівиям нового покоління, яке знищивши в собі всяку 

подобу Божу, поклантоться Сатані й рознуаданим при

страстям, а не Богові й його відвічним ванонам. 

І Бог допускав, щоб диявол деколи му1QІв людей, 

щоб вони в майбутньому були більш уважні та береглися 

гріха. Бог допускав диявольські напасті й покуси на 

людей, щоб вони мали нагоду ванвити свою вірність Госпо

деві або, в кінці, Бог хо11е понавати свою силу, коли 

проганяв влого духа, як це було в євангельського бісну

ватого, і цим відкрити очі багатьом невіруючим. 
Дорогі брати і сестри, ми напевно не в і не хочемо 

бути с біснуватими духом ». Ми страхаємось і дрижимо 

на агадну самого слова« сатана>>, «диявол». Тож, послі

довно, будьмо чуйними і на кожну приману і спокусу 

до гріха, бевваконня, навчімось рішуqо сказати: «Геть 

від мене, сатано І » Навчімося в покорі молитись щодня 
до Господа: « Не введи нас у спокусу, але визволь нас 



23 Неді.NІ 110 8іСА. Св. Дуzа 231 

від влоrо •· Тому й НJІИчу до вас, дорогі в Христі, сло
вами Івана Фраина: · 

с Ян від лютого тирана, 
Що шаблюною маха, 

Всі втікають беаоружні: 

Так тікай ти від гріха І >> (Мій Ізмарагд). 
Амінь. 

3 нед~JІЬвоrо « Апостола )) : 

с Бог, багатий .мUАОсердя.м, а-аа вии~tоf свовf любови, 

ямю, по..сюбШІ нас, .мертвих наши.ми гріха.ми, оживив нас 

раао;.. в Христо.м - благодаттю ви спасенні/ - І рааом 
а н~.~..м вос~tресив нас, і раао.м посадовив на небі у Христі 
Ісусі; щоб у настуnних ві~tах він .міг nо~tааати надзви
'Шіlне багатство свовt благодаті у своfй доброті до нас 
у Христі Ісусі. Бо .ми спасені благодаттю череа віру. 
І це не від нас: воно дар Божий >> 

(До Ефеслн, гл. 2;4-10) 



ДОВІР'Я ДО БОГА ТВОРИТЬ ЧУДА 

(24 Неді.л.я по Зіс.л,анні Святого Духа - Лн. 8,41-56) 

«д~~tо, віра тво11 спасла тебе, іди в .мирі!)> 

(Лк. 8,48) 

В сьогоднішній євангелв ми пізнали два чуда, які 

зробив Ісус Христос. Зі слів Ісуса бачимо, як дуже ці

нить він довір'я людей до себе так, що майже немає та

кої речі, .я:коі Спаситель не вчинив би для того, хто вірує 

в нього, для того, хто щиро надіється на його поміч. 

Ось, на прохання Яіра, Ісус поспішає, щоб оздоро

вИти його доtJНу, яка вмирала. Між людьl\оІИ, що юрми

лися: коло Месії, була й одна тяїКко хвора жінка. Ко

JDІСЬ багата, ввесь свій маєтон витратила вона на ліка

рів. Та надаремно І Біль і втома дошкуляли: ій, а допо

мога ні звідки не приходила. В.~ке й надії не було на 

поліпшення. Ось образ дійсно нещасної людини. А іх 

на землі так багато - багато. 

Та, раз якось почула вона про чудотворну силу Спа

сителя. І ось він, той чудотворець приходить І Але, як 

то виявити перед ним і перед усім народом свою недугу? 

Сором закрив ій уста. А в тім, ва приписами Старозавіт

нього вакону, кровотеча нечистою вчиняла жінІ\У, а й 

кожного, хто доторкнувся до н~і .. Але жінка ота мала 
велику віру. Вона використовує ту обставину, що 1юло 

Ісуса юрмляться люди і, << підійшовши а-ваду, доторкну

лася краю його одежі >> в тому переконанню, що й того 

вистачить, щоб одержати велику ласку оздоровлення. 
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І тан воно сталося: << Умить стала вона здоровою •· В чин
ном своїм та жінка виявила велику віру. Це в Євангелії 

єдиний приклад такого чудесного оздоровлення. Яка 

щаслива душа, яка усвідомила, хто є Христос та зу

міла виявити несхитну віру І Тоді приходить вона до 

нього й отримує ласку. 

Оздоровлена жінка бажала залишитися незнаною. Але 

сам Спаситель вчинив те, що наяв вийшла іі віра, щоб 

стала вона прикладом заохоти для інших. Отож Ісус 

питав: « Хто доторкнувся мене ? >> Оздоровлена жінка 

мовЧ'Ить з nереляку. А Петро, в своій щирій простодушно

сті, звертав увагу Спасителеві, що це цілком авІАайна 

річ, бо народ юрмиться і метушиться довкола нього. 

Але Христос з'ясовує причину свого запиту: <<Хтось 

доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла в мене •· 
Жінка пізнав, що не втаїться, тож, тремтячи, підхо

дить, паде йому до ніг та прианається перед усім наро

дом, чому до нього доторкнулася. Тоді Ісус а усією ласка

вістю промовляв до неі: <<Дочко, віра твоя спасла тебе, 

іди в мирі І >> 
Щось схоже на це трапляється також Яірові. Коли 

вони йшли далі, прибули посланці з його дому, кажучи: 

<<Не турбуй учителя, бо твоя дочка померла ... •· Однак 
Ісус ім у відповідь сказав: << Не бійся, тільк11 віруй, і 

вона спасеться>> (Лк. 8,50). І справді Христос прийшов 

до дому начальника божниці і воскресив його дочку. 

Дорогі брати і сестри, як бачимо, в обох цих випад

ках спонукою діяння Ісуса було довір'я тих людей до 

нього, віра в його всемогутню Божу силу. Власне ота 

несхитна віра в допомогу Божу в тією безумовною вимо

гою для того, щоб сталося чудо, щоб Володар всесвіту 

своєю всемогутністю здійснив войняткове бажання люди

ни. Сам Ісус-Богоч:оловік дав своім апостолам оце запев

нення: <<Коли матимете віру, як зерно гірчиці, та сиа

жете оцій горі: перенесися звідси туди - і вона пере

несеться; і нічого не буде для вас немоЦ(ливого » (Мт. 
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17 ,20). Годі було ясніше нам скавати І За допомогою віри 
ми спроможні все від Бога одержати; перш усього ж 

все необхідне для цієї найважливішої справи отут, на 

землі, якою є спасіння нашоі безсмертної душі. 

Коли дивимося на світ і порівнюємо наші людські 

сили в тими силами, які діють проти нас, то мусимо прив

нати, що ми дуже слабкі і немічні. Ось наш світ, наша 

вемля повна рівнородних сил. Чим є наші сили, коли 

порівняємо іх, наприклад, ві силами вогню, води, чи 

інших природніх стихій. Ці сили день-у-день доводить

ся нам подолувати, щоб підкорити нашій людській волі 

та владі. Участь у цьому бере й людське тіло. Воно. 

як кожна створена, матеріяльва річ, підпадає ·рівним хво

робам, віпсуттю і внищенню. Кожна людина, бев виім~у, 

впав, що це таке хвороба, знає, що це таке біль-терпіння. 

6 хвороби, які можна лікувати, але в й такі, - як ось 

у ціві євангельської жінки - що іх годі вилікувати, 

і то не лиш в ч:аси Христа, але навіть у наші- модерні, 

лікарі неспроможні анайти на них ліку. Тож у тому ви

падку в лиш один рятунок: звернутись до Того, хто має 

владу над всесвітом, над силами природи і всіма створін

нями; просити Того, який не знає слова не .можу, тобто, 

до Дателя всякого життя, до Творця і Бога нашого. 

Дорогі брати і сестри, та крім нашого вемсь:кого тіла, 

яке все-таки мусить закінчити своє існування тут на 

землі, ми маємо ще іншу, вартіснішу частину нашої 

людської істоти - безсмертну, ровумну душу. І вона 

танож підпадає рівним хворобам, які нищать її, а на

віть можуть її вбити. Смерть душі - це гріх, а найстраш

ніший гріх - це беввірство. Гріх і беввірство витиска

ють нерав гіркі сльози і в серці беввірних людей вали

шають страшну порожнечу. Такі люди не приймають 

слів Спасителя: << R воскресіння і життя», і тому то 

могила відбирав ім всяку надію на життя вічне. 

Ми ж, навпаки, дорогі в Христі, в усією щирістю 

иличмо: R вірую, Господи, поможи моєму невірству І 
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Я вірю, що Ти вд~ний держиш у своіх Божих руках 
долю ціпого всесвіту, усіх народів і кожного в нас І Я 

вірю, що Ти хочеш і можеш мені допомогти, і що немає 

qогось такого, чого Ти не зробив би для того, у кого 

несхитна віра. Амінь. 

3 неДі.ль'ного << Апостола »: 

« Христос-наш .мир, він, що аробив а двох одне, аруй
нувQНШ,u стіну, яка була перегородою, тобто ·ворожнечу, 

- своt.с тіАо.м скасував аакон ааповідей у своrх рішенн.я.х, 
на те, щоб іа двох а робити в собі одну нову людину, вчи

нивши .мир, і щоб при.мирити іх обох в однім miAi а Во
го.м черев хрест, убивши ворожнечу в ньо.му. Він nрийшов 

авістувати .мир на.м, що були далеко, і .мир ти.м, що бу~ІJи 
блиаьхо; бо череа нього, одні і другі, .мав.мо _доступ до Отця 
в одні.м Дусі » (До Ефес~, гл. 2,14-22) 



ЩО РОБИТИ, ЩОБ ОСЯГНУТИ ЖИТТЯ ВІЧНЕ? 

(25 Неділя по Зіслапн,і Святого Духа - Лк. 10,25-37) 

«Учителю, що .мені робити, щоб вічне 

життя осягнути?)) (Лк. 1.0,25) 

Любов до нас людей повела нашого Спасителя на 

хрест. Цим приніс Ісус найбільшу жертву відкуплення 

ва все людство. Хто ж в нас віруючих не слухав би радо 

ласкавого слова Вчителя,' який задармо лікує душевні 
й тілесні хвороби; хто б не любив Доброго Пастиря, 

який в любов'ю шукає загублено і овечки? 

До цього небесного В'І{Ителя, Лікаря і Доброго Па

стІІря раз якось приступив один з законознавців і запи

тав: « У'І{Ителю, що мені робити, щоб вічне життя осягну
ти? » Христос, замість відповіді, запитав: << В ваноні 

що наm1сано ? >> Законознавець - тому, що добре збагнув 

Святе Писання, - відразу ж, без найменшої надуми, 

відповів: <<Люби Господа, Бога твого, всім серцем твоім, 

усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією дум

кою твоєю, а ближнього твого, як себе самого •· Саме 
пізнання вакону Божого, ще не забезпечує вічного жит

тя. Цей закон необхідно здійснювати в нашому щоден

ному житті. Законознавець цього не зробив, тож на своє 

виправдання знову запитав Ісуса: << А хто є мій ближ

ній? >> Ближнім для юдея був той, хто йому ближчий, 

і тим більше йому він ближній, чим ближчий йому чи 

то родинним спорідненням крови, а чи расою, національ

ністю або релігією; і тим менше був він бтtжнім, чим 

більше віддалений в родинному, національному чи реJІЇ

гійному відношенні. Фарисеї намагалися ще більше обме

жити засяг поняття ближнього, звужуючи його лише до 

своєї касти. 
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Тому то, дорогі брати і сестри, Христос у сьогодніш

ній Єваr1геліі розв'язує нам одну дуже важливу пробле

му: <<Хто є нашим ближні.м, ». Від правильноІ відпо

віді на це питання залежить відповідь: яке мав бути 

наше відношення до людського оточення, яким чином 

слід нам нав' язувати взаємновідносини а людьми. В житті 

зустрічаємо людей рівних характерів, ріаних світоглядів, 

ріаної вдачі; а одним ми зживаємося легше, а іншим 

тяжче, із ще іншими - цілком не можемо зжитися. Хоч 

всі люди є сотворєні на образ Божий, однак привабливий 

своїми оманами світ не лишається без впливу на людей. 

Тому питання<< хто є нашим ближнім>> є завжди актуаль

ним, і ми мусимо над цим глибше застановитися. Такою 

актуальною проблемою було воно і в минулому. Нічого 

дивного, що законознавець поставив це питання Христові 

як Учителеві. Соціяльні умови в часах Ісуса Христа були 

не менше складні, ніж тепер. Євреї вважали своїми ближ

німи лише тих, що були єврейської народности і визна

вали закон Мойсея. Вийти: поза межі національного себе

любетва вони: не вміли:. Тим то проблема любови ближ

нього ніяк не згоджувалася а їхніми поглядами і відно

шениями до чужих людей іншої національности. Це, ма

буть, було й головною причиною, що на запит законоучи

теля: << Хто є нашим ближнім>> - Ісус не дав безпосеред

ньої відповіді, але висловив іі прегарною притчею про 

милосерного Самарянина. Притча ця не лишає місця 

для якихсь виправдувань, ви:їмків, на якесь <<але», бо 

ставить проблему не з нута бачення того, хто жертну6 

услугу, хто виЯВJІЯЄ любов, а навпаки:, а кута бачення 

того, хто анаходиться у потребі. 

Старозавітні юдеї з погордою ставиJІись до tвоіх tу

СІДІВ - самарян, хоч вони: визнавали аанон Мойсея, 

тан ян і юдеї. Юдеї, не зважаючи на це, забороняли їм 

вступ до святині в Єрусалимі; повнотою відонремля..тшся 

від самарян так, що юдей уважав себе нечистим, .ян:що 

напився води з самарянської криниці. Очевидно, це й 
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споиунало Ісуса Христа при цій нагоді покавати шлях 
до бJІИЖИього черев безкорисливу любов, яку Ісус унаоч
нив саме в постуІІRу самарJtНина супроти юдеЯ'. Особа, 
д~вкопа якоІ розгортається подія - це один подорож

ній юдей, побитий ровбійниками, що, може, і в каJІЮжі. 

крови лежав на безлюдді сам один, - в потребі негайно і 

допомоги. ТраПилося так, що переходив цівю дорогою 
левіт, слуга церковний; опісля ж і священик, але ні 

один в них не вмилосердився над своІм нещасним земля

ком. Переходять вони туди начебто якраз тому, щоб вда

ти іспит і щоб нещасний півнав, хто в його правдивий 

бJІИЖИій. Для побитого не важне, чому ці особи не прий

шпи йому в допомогою. Чи вони страхаються, щоб і на 

них у цім небевпе'ІІІім місці хтось не напав ? - чи. спі

mаться домів? - чи, може бачать у нещасному лише 
предмет кари Божої, як ввикли були юдеї судити? -
а, може, переоцінюють себе? Бо ж вони ... більше квалі
фіковані, вибрані представники народу, не в обов'язані 

поспішати в допомогою ось таким нещасливцям; - « не
хай ним займеться хтось інший». 

д·ьрогі брати і сестри, як часто в подібному поло

женні анаходимось і ми. Не раз і ми, може, поранені, 

- побиті не т.ан на тілі, як на душі, в серці, прошиті 

стрілами гріха, - внесилені ранами наших пожадливо

сте., мучимося в налюжі власноІ крови і тяжких терпінь, 

які придавлюють все наше вство~ Іноді ж ми осамітнені, 

опущені, безпомічні, серед душевної темряви, коJІИ без

надія ванрадається у наше серце. І мимо нас переходять, 

може, й наші найближчі співжителі, наші рідні, приятелі 

чи й духовні особи, однак у них нема в часу, нема в уваги, 

немав співqуття, немав серця і любови до нас, щоб погля

нути на нас, щоб прийти нам в допомогою, саме тоді, 

коли давить нас горе, коли ми аранені й бевпомічні на 

шJІJІху нашого життя. 

Аж ось надходить самарянин, той завжди поrордже

ний юдеями чоловік. Він не минав нещасного, але подав 
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йому поміч. Він опікується ним; обмивав йому рани, 
намащув оnивою, бере його на осла свого й аавоавт-. до 
найбnижчоІ гостинниці, щиро ааймавться ним. А коли 

на другий день від'Іжджав, то дав два динарі господа

реві гостинниці, кажучи: «Заопікуйся ним, а як більше 

щось витратиш, то я заплачу тобі, коли повернуся •· 
Переповївши цю притчу законовчителеві, Ісус аапи

тув його: « Хто а оцих трьох, на твою думку, був ближ
нім тому, що потрапив розбійникам у руки? • Законов
читель відповідав правильно: « Той, хто в1lИНив над 

ним милосердя ». Тоді Ісус сказав до нього: с Іди й ти 

роби так само! • 
Так ото Христос Спаситель цівю притчею вияснив, 

що нашим ближнім не в тільки той, хто вийшов а на

шого народу, чи в тієї самоі віри; але нашим ближвім 

в кожна людина - навіть наш ворог. Всі люди в ство

рені на образ і подобу Божу, мають безсмертну душу і 

в прианачені до вічного життя в небі; тому ми не маємо 

права робити ріаниць поміж людьми. Про цю природну 

рівність між людьми говорив св. Павло: « Нема юдея 
анІ грека, нема невільника ані вільного: нема чоловіка 

ані жінни. Бо всі ви в одне в Христі Ісусі • (Гал. 3,28). 
Отже, нашими ближніми в всі люди, якоі вони не буJПІ б 

національности, віри чи суспільного походження і ста

новища. Всіх ми повинні любити, а мірилом ціві любови, 

мав бути любов до себе самих. Бо й приказує Ісус:« Люби 

ближнього свого, як самого себе І >) Без спеціяльних сту

дій і науки кожний анав, як любити себе самого у час 

піднесення чи у хвилинах спокою, в час пригноблення, 

недуги та в хвилинах алетів до вершин ідеалів. Тому 

то любов до ближнього починається від нас самих. Якщо 

ми себе любимо, то такою самою мірою ми обов'язані 

любити й тих, серед яких живемо, працювмо, діпимо 

свою долю і недолю. Але, щоб правдиво любити ближ
нього, треба піднятися понад виклюttність себелюбетва; 

щоб радуватися а тим хто радується,- а й планати 
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з тим, хто плач:е, як каже апостол Павло. 6 дуже багато 
людей, що не спроможні вийти поза межі свого власного 

«я •· Це вчиняють їхні надмірні амбіції, заздрість, гор
дість; дуже ч-асто вою1 роблять товарисьне життя важ

ким, неприступним, неприємним. Коли ж запитавмо себе: 

в ч:ому головна причина роастровння нашого щоденного 

співжиття? - то не помилимося, коли скажемо, що а-аа 

браку розуміння великої ч-есноти любови ближнього. 

Бо. ми завжди більше любимо себе, ніж ближнього, 

ми завжди далекі від християнського розуміння цієї 

чесноти, що єдина ушляхетнює характер й управильнюв 

світогляд людини. Не шукаймо хиб, недоліків ч:и поми

лок у наших ближніх; іх бо мав кожна людина. А шу

каймо радше у собі самих, і подолуймо іх в собі; це вла

сне скріпить єдність і любов між нами. 

Витворім у своєму серці добру настанову супроти 

нашого оточення. Коли одного великого дослідника люд

ського життя запитали, що треба робити, щоб люди нас 

любили, - він відповів: << Найперше ти їх люби І >> На

віть наші вороги, якщо ми зуміємо виявити своє шля

хетне серце супроtи них, стануть нашими приятелями; 

бо немає такої сили, якої не підкорила б собі любов. 

Світ, ~юди і наші ближні будуть такими супроти 

нас, .як ми іх настроїмо, на яких ми собі заслужимо. 

« 3 того всі пізнають, що мої ви уч:ні, коли любов 

взаємну будете мати!>> (Ів. 13,35). Без любови ми не 

можемо називати себе дітьми Божими. А ця любов, лю

бов до ближнього, визрівав тільки в любові до Бога. 

І чим вищою в любов до Бога, тим шляхетнішою виявить

ся наша любов і до ближнього. 

А повинні ми любити наших ближніх не тільки сло

вами, але вчинком, - повч-ає св. апостол Іван (Ів. 3,13). 
Бо й Бог судитиме нас а нашої любови ч:и ненависти. 

Служба Богові, одночасно ж служба людині- це справж

ня релігія. 

Коли звершувмо діло любови - продовжувмо діло 
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Христа. Наші добрі вчинки милосердя і любови. будуть 

оправдувати нас на останньому суді, де ми почувмо в 

уст Христа-Бога: << Я голодував, і ви дали мені істи, 

мав спрагу і ви мене напоїли, чужинцем був і ви мене 

прийняли, нагий і ви мене одягли, хворий і ви навіда

лись до мене, в тюрмі був і ви прийшли до мене •. Дорогі 
брати і сестри, може скажемо тоді: <<Господи, коли ми 

бачили тебе голодним і нагодували, спраглим і напоїли, 

нагим і приоділи? » І Христос Господь відповість нам: 

<<Істинно, кажу вам, усе, що ви вробили одному в моІх 

братів найменших - ви мені вробили •· Тож: « Прий
діть бJІагословенні Отця мого, візьміть у спадщину цар

ство, що було приготоване вам від створення світу • 
(Мт. 25,34). Амінь. 

3 недільного << Апостола »: 

<< Благаю вас я, Господній в'яаень, поводитися дос

тойно покликання, яки.м, вас візвано, в повноті поІWри і 

лагідиости, з довготерпеливістю, терnлячи один одного 
в любові, стараючисл зберігати єдність духа ав'яам.м, 
.миру. Одне бо тіло, один дух, а й в одній надіr вашого 

поuикапня, яким ви були віввані >) 

(До Ефесян, гл. 4,1-6) 

16 - Недільиа благовість ... 



БАГАТСТВА І СКАРБИ ЗЕМЛІ - ОБМАН ДЛЯ 
ЛЮДИНИ 

(2б Неділя по 3ісланні Святого Духа - Лк. 12,16-21) 

Беау.мний! Ц ів і ж: ночі душу твою вабе

руть у тебе, а те, що ти вібрав, мму воно 

буде? (Лк. t2,20) 

Дорогі брати і сестри! Притqа про нерозумного ба

гача повqав, що надмір дочасних благ, журба і прив'я

зання до них бувають небезпечним обманом для людини. 

Обман дочасних благ в в тому, що вони видаються вла

сністю людини, але насправді нею вони не в. Обман іх 

у тому, що вони видаються тривкими, а в перемипаюqі. 

Обман Іх у то :му, що іноді виглядають вони на дорого

цінні діяманти, а в дійсності це тільки краплини роси, 

що ваблисли в nроміннях досвітнього сонця. Сонце при

грів, і роса вникав. Бо чим в властиво ціле людське жит

тя? « Мрякою, - як каже Писання, - що на короткий 

тільки qac в'явл.явтьс.я, а потім безслідно щевав. Ваше 

багатство збутвіло і ваші одежі по і ли молі. Ваше волото 

і срібло поржавіло і іх іржа буде вам на свідоцтво, і 

в'їсть ваші тіла мов огонь>>. Ось що каже Св.ятІІй Дух 

про вемні багатства та сповидні скарби. Багатство об і

цяв щастя, а часто приносить нещастя. Обіцяв життя, 

а дав смерть. Обман багатства в тому, що воно видаєть

ся добрим і невинним, а qасто веде у гріх. Обман його 

в тому, що блага цього світу мають служити людині 

тільки ян вас і б до іі праці, а вони стаються іноді ме

тою іі вмагань. Обман його в тому, що воно представляє 

теперішне життя людини, ян властиве життя, xoq кож
ному ясно, що нагі ми на світ народилися і нічого не 
можемо взяти в собою у сиру землю. Обман багатства 

ще й у тому, що воно обіцяв людині поміч у іі житт1, 
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а стається для неі вдебільша перешкодою. Бо чим ін

шим може бути люДське і християнське життя, як не 

підготовою до вічности? 

Ось ці вічні правди, що іх оспорювати ніхто не може, 

- чи це віруюча людина, а чи й не віруюча, - подав 

нам Христос так ясно і так доступно у своій притчі про 

нерозумного багача, коли сказав: <<В одного багаqа земля 
вродила гарно. І почав він міркувати, кажучи сам до 

себе: Що мені робити ? Не маю де ввезти врожай мій І 
І каже: Ось що я зроблю: розберу моі стодоли, більші 

побудую і зберу туди все збіжжя і ввесь мій достаток 

та й скажу душі сво ій: Душе моя І Мавш добра багато 

в запасі на багато років! Споqивай собі, іж, пий і весе

лися 1 А Бог сказав до нього: Безумний І Ці ві ж ночі 

душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно 

буде? Отак воно а тим, хто вбирав для себе, замість щоб 

багатіти в Бога>>. Оце останнє речення і в овнаqевням, 

чи як то кажемо дефініцією багатства, що іі дав сам Хри

стос: Не багатів в Бога той, хто собі вбирав. А сам Бог 

називав його нерозумним, бо ж він доqасні добра став

лнв на перше місце і на них ввертав всю свою увагу. 

Не диво тоді, що там, на горі блаженств, проголосив 

Ісус Христос, як перше і може найважніше своє бла

женство - євангельське блаженство вбогости: « ЩасJІИві 
вбоrі духом, бо таких в царство небесне t. А коли про

голошував ці слова, то сам був найсвітлішим аравком 

тіві чесноти. Бо вже пророки Старого Завіту предбаqу

вали Месію вбогого і покірного. Вони, правда, говорили 

про нього, як про Спасителя і Царя, але вирааво також 

підкреслювали його пониження і його страждання, і 

відкрито говорили про його покору та вбогість. «Ра

дуйся! - кликав. пророк Захарія, - донько Сіона, ли

куй, донько 6русалимова, бо ось Цар твій гряде. Він 

вбогий, що сидить на ослиці та ослятку ». << Нищ і убог 
всм аа • - кликав в імені Месії цар Дюшд. 

Цю прикмету Христа описано в 6вQІJгеліі тан ви-
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равно, що вже його народження ми інанше не уявляємо 

собі, лк <<у стайні убогій, в нищеті многій, в яслах, по
між бидлІІТИ >> - як це описує нам наша українська ко

тщка. На цю пам'ятку ми рав у рік наші хати заміню
вмо на вбогі вертепи, коли, згідно ві старим звичаєм, . 
вкривавмо іх сіном і соломою, споживавмо пісні страви, 

приймавмо радо приходнів, вільні місця воставлявмо 

тим, що від нас відійшли, не в вабобонности, а в глибо

кій християнській гуманності ділимо поживу навіть 

між домашніх тварин, щоби підкреслити розуміння та

їнства Христового Воплочення і Христового убовтва. 

Що Він, « б агат сий >>, тобто, будучи Творцем всесвіту, 

ради нас людей і ради нашого спасіння стався « вищим >> 

і вбогим. Адже ж ввангелист вправно каже, що люди в 

його повчання дивувалися і nитали: <<Чи ж він не ре·

місник, син Йосифа?» Сам Христос говорив про себе: 
«Лиси мають нори і птиці небесні гнізда, а Син Чолові

чий ·не мав де голови приклонити І >> 

Не треба хіба вгадувати про те, що вбогість Христа 

не була тільки вовнітнім браком багатства, але внутріш

нь.ою настановою душі. Тим то різниться вбогість духом 

від самого тільки недостатку. Можна бути захланним на 

добра цього світу навіть серед зовнішнього недостатку 

й біди. Натомість, скільки прикладів в історії та в щоден

ному житті веJІИКих людей: вони, хоч в уродження були 

багаті, то валишали все Христа ради, і. ставали вбогимн 

та слугами всіх. Хто в вас, любі браття, не мав перед 

очима тоі світлої постаті слуги Божого вет1кого митро

полита Андрея, якому Церква приготовлнв тувемну про

славу, як блаженного і святого Божого вгодника ? Чи 
міг хто більше ва нього виявити ту чесноту вбовства ? 
Він бо жив скромно, а спомагав потребуючих, хворих, 

сиріт, вдів, науковців, студіюючу молодь. - Може не 

один в вас, що слухав цих слів, пригадує собі його по

стійну готовість допомагати нещасним, рJІТувати тих, 

що іх лише варади іхньої ряси засуджено на цілковите 
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зн11щення. Він був захисником прав людини у свовму 

відважному посланні, яке зачиналося словами: «Не 

убивай!>> Чи ще якийсь нарід на світі міг би похвали

тись таким мужем, що його Бог послав нам в часи горя і 

всенародної скорби? 3 печаттю його духа нині ми, хоч 
і серед тисячів перешкод, ідемо в дальшу мандрівку віків, 

до сонця волі й свободи. 

Ми, задивлені у велиЧ'Ну постать митрополита Андрея, 

не можемо нині не агадати імени того, хто кров'ю своєю 

позначив життя нашої Церкви, - святого Йосафата, 
архивпископа Полоцького, мученика ва віру і ва вдність 

християн. Він також походив в багатого роду і батько 

його намітив для нього звання купецьке, щоб він міг 

жити вигідно серед достатків і багатства. А св. Йосафат 
все покинув і став подібним до ангелів у монашому жит

ті, і, << благочесно в святительстві поживши>>, ясно про

повідував Христову віру; кров'ю своєю погасив вогонь 

ненависти до діла 3'єдинення. Тож нині він прославля

ється в осередку католицького світу, в храмі св. Петра 

у Римі. Вже сто років тому почала вшановувати його 

Вселенська Церква .як святого. 

Відомо також, браття, що перша громада християн, 

задивлена в чесноту вбозтва, органівувала себе добро

вільно на засадах спільної в.иасности. Всі, що увірували, 

кажуть Діянія- жили разом і мали все спільне. У мно

готи віруючих було одно серце і одна д·уша ... І ніякого 

вбогого не було між ними, бо ті, що були власнИІ{а:ми 

земель або домів, продавали і приносили ціну продалого 

до ніг Апостолів; і ровдавано кожному, скільки кому 

було потрібно. Апостольське вчення було таке: «Ма~ 

ючи поживу і чим одягнутися, тим будемо вдоволені». 

А на іншому місці Апостол каже таке: Час короткий, 

Треба і тим, що мають жінок, жити так наче б іх не мали, 
а ті, що плачуть нач:е б не плакали, а котрі радуються, 
наче б не радувалися, а котрі -купують, наче б не посі
дали ... , бо проминав обрав цього світу. Для св. Петра 
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люди вахлаині на багатство були просто дітьми проклят
тя. Вови йдуть слідами Валаама, того пророка, що полю

бив вап.лату несправедливу й одержав гідну заплату ва 

сво в бевумство. 

Дорогі браття, упродовж історіі Церкви не раз було 

тане, що доводилося втрачати не самі земські багатства, 

але навіть речі найконечніші для життя. Кожному ві

домо, що Церква протягом століть мала під своєю опі

кою школи, шпиталі, друкарні, видавництва, бібліотеки, 

мувеІ, верстати праці, манастирі, добродійні установи. 

А іноді створювалися такі умови життя, ва яких усе 

доводилося втрачати. Але Церква тоді ставала ще багат

шою. Уподібнена до Сина Божого, що не мав де голови 

приклонити, вона самим своїм зовнішнім виглядом голо

сила, сильніше від грому, благовість вбогим. Без палиці 

в руках, без міді при поясі, в одній одежині, часто голодні, 

спрагнені йдуть і нині католицькі священики по еві ті, 

до вбогих хат, до міст і сіл і, кажуть: << Мир цьому домо

ві! • І якщо дім в достойний і приймає іх, і слухав слів 

іх, слів· Христової Євангелії, то мир Божий сходить на 

нього. Церква, ва словами й окресленнями Вселенського 

Собору, в Церквою вбогих, наче б хотіла в наших часах 

підкресли.ти слова апостола Якова, брата Господнього, 

що дав бідним перше місце в Церкві, і каже: Слухайте, 

моІ любі, Бог вибрав вбогих у цілому світі на багатих 

у віру і спадкоємців Царства. - Оці слова відносяться 

й до нас, убогих, що вже двадцять років не маємо права 

вільно в наших храмах Богові молитися, тоді коли сини 

насилJІJІ над сумлінням нашим відзначили посвоєму день 

нашого пониження - << нищети », нашого вбозтва і на

ших страждань. Та в тому вони самі себе обманюють. 

Нехай опам'ятапням для них стануть слова Євангелії: 

« Сказав Бог: ці ві ноч:і відберу душу твою І >> А серця 

нас усіх, що віримо Божому слову, і скарби наші на 

небі громадимо, нехай сповниться радістю і миром, що 

в Христі Ісусі, Господі нашім. Амінь. 



ЧУДО- ВИЯВ БОЖОІ СИЛИ 

(27 НєдіАя по Зісланні Святого Духа - Лк. 13,10-17) 

« Жінм, ти sвільнена від твоеї недуги/• 
(Лк. 13,12) 

СьогодніDmНв ввангелів-ровповідав про зцілення одноІ 

згорбленоІ недугою жінки, яка протягом 18-ти літ несла 

свій важний хрест. Параліч вробив в неі повну каліку. 

ОдноІ суботи Христос навчав у синагозі. Тут побачив 

він оту нещасну скорчену жінку. Ісус, сповнений мило

сердя, покликав іі і ваявив: <<Жінко, ти звільнена від 

тво ві недуги І » Згодом поклав на неі сво і руки, і каліка 

зараз же випростувалась і почала прославляти Бога. 

Це чудо, - а й багато інших чудесних оздоровлень, 

які Спаситель довершував - вкавув на його божество . 
. Що ж чє таке чудо? Чудо·- це явище, яке для свого 

здійснення вимагав всемогутньої сили Бога, тому що 

воно діється проти чи пова ванонами природи. А що кожне 

створіння, - так у своєму існуванні, як і у своєму ді

JПІні - цілковито підчинявться ванонам природи, то жодне 

створіння своею власною силою ніколи не могло і не може 

зробити чуда; - єдиний лише Бог, тому що Він в Творцем 

і найвищим Давцем усіх законів, може вчинити щось пова 

чи проти свого закону. Бо Бог в понад вакони, вільний 
від тих законів. Отже, лиш Він єдиний може діяти поза 
ними та ім всупереч. Чудесне оздоровлення хворої жінки, 

і то в одну мить, доводило, що Ісус- особа надзвичайна, 

яка своєю власною силою і одним актом волі довершує 

чу~о. Одне його слово вистачає, щоб вітер устав, щоб 
ущухло море. Досить одного слова з уст .Богочоловіка, 
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щоб підвести з ложа смерти дочку Яіра, щоб віддати не
щасній матері з Наім живим іі померлого сина. Йому 
Ісус приказав: <<Молодче, кажу тобі, встань І», і той 
підвівсь з домовини. Так само й Лазар, що лежав у гробі. 
Ці всі, а й безліч інших чудес, можуть з легкістю пере-· 

конати кожного, що Ісус- це Спаситель людства і світу, 

що він Бог у, людському тілі. 

Епоха Христа, дорогі в Христі брати і сестри, чи ера 

християнства - це час, даний Богом людству для ви

бору, для рішення. Оздоровлення агорбатілої жінки є 

знаком, що надійшов вже час спасіння. У цій нещасній 

жінці коротенько, але чітко представлено, що в сутністю 

епохи Христа. Перед приходом Ісуса в світі було багато 

тяжких терпінь: під владою злого духа нещасна жінка 

від вісімнадцяти років була скорчена, зігнута до землі, 

і не могла випростатися, поглянути вгору. 

А скільки й сьогодні на світі людей, які ще не ана

ють Христа, до яких ще Спаситель не прийшов у Тайні 

святого Хрищення І Скільки людей ще << скорчених » під 
тлгарем безвір'я і беззаконня - вп'яливши вір свій у 

зем~ю? 

Аж ось приходить Ісус - Він зустрічається а терпін

ням скорченої жінки віч-на-віч, а через неі а усім тер

плячим людством. Він споглядає на неі а співчуттям, 

кличе до себе, говорить до неі, кладе на неі своі руки. 

У тій нещасній жінці зачинається один ів проявів діла 

спасіння. Вона стає звільненою в найдан сатани і своєї 

недуги, тепер вона вже може випростатися, підвести 

своІ ot:J:i вгору та прославляти Бога. 
Ось спасительна програма Христа, який сказав, що 

його завданням в: << Нести Добру Новину бідним, аві

щати полоненим визволення, сліпим nрозріння, випу

стити пригноблених на волю ... >> (Діян. 4,18). 
Той же Христос проходить сторіччями в особах своіх 

апостолів, місіонерів, священиків, монахів, монахинь і 

·ревних християн -до всіх вакутни світу, де лиш б'вть-
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ся людсьне серце. Вjн дивиться на нього із співчуттям, 

нличе до себе. Христос промовляв до ножного в нас, 

нладе на нас свої руни, благословляючи нас життям, 

здоров'ям. Годилось би ва це прославити Христа Бога, 

ян це вробила нолись снорчена жінка. 

Сьогоднішнє Євангеліє змальовує нам ще інший аспент 

тієї ж події, а саме, що не всі люди, -на вид чудес Го

сподніх, яні вбувалися довкруги них, - віддали славу 

Богові. Але були й тані, для ян их чуда стали приводом 

для вухвалих і богохульних виступів у бін самого ж 

тани Бога. 

Ось начальнии синагоги робить себе велиним ревни

телем ванону Божого і народних звичаїв; побачивши 

чудо оздоровлення жінки, не виявляв свого здивовання 

і не радів равом із зціленою жінною та присутніми у сина

гозі, але заявляв: << Шість днів в, ноли маєте працювати; 
тоді, отже, приходьте і оздоровляйтесь, а не в день су

ботній! » 
Коли Христос почув це, сказав у відповідь до нього: 

<<Лицеміре! Чи ножний в вас не відв'язує свого вола 

або осла від ясел і не веде його поїти? А цю жінну ... , 
що іі сатана зв'язав ось вісімнадцять ронів, не треба 

було від цих увів звільнити в день суботній? >> - Христос 

осудив нерозсудливу і нечесну ревність начальнина сина

гоги, називаючи це лицемірством. Іноді став воно при

чиною рівнородних і немалих беззаконств в житті людей. 

Лицеміром бував той, хто про одне думав, а друге 

говорить. Плодами лицемірства бувають: обман, під

ступи, гонитва за наживою і вневага ближніх. 

Дорогі брати і сестри! Христос, навчаючи людей, хо

тів, щоб вчинни їхні були чесні, думки праведні, серця 

чисті, тому й навчав: << Хай буде ваше слово: Так - так; 

Ні - ні І, а що більше цього, то від лихого І >> 

Авжеж, лицемірство спотворює всю людину, воно при

темню& думну, псує серце, плямить уста, опоганює слова, 

викривляв харантер. Згадаймо хоч би зрадника Юду. 
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В думці в нього була арада, назовні ж прикидався дру

гом; серцем його оволоділо грошолюбство, уста ж ні
бито турбуват1ся про бідних. Перед людьми бажав ви

глядати на приятеля Христа Ісуса, зокрема тоді, коли 
цілував його у Гетсеманії; насправді ж поцілунком від-· 

давав Христа бевзанонним суддям. 

Як часто, дорогі в Христі брати і сестри, ми зустрі

чаємося а лицемірством у житті людей! Як часто і в наші 

дні люди говорять прекрасні, шляхетні, миролюбні слова, 

щоб приховати свої інколи ганебні діла, вже доконані, 

або щоб придбати собі довір'я легковажних, а потім поз

бавити іх чести, майна, щастя, свободи, а то й вічного 

життя в Бові. Саме лицемірство, ця препогана хиба, ага

сила в людях чесноту, потрібну не лиш для душевного 

життя і спасіння, але й для блага й щастя в туземиому 
житті, агасила любов між людьми і породила підозріння 

та взагалі недовір'я. Тому то в наші дні так часто брат 

не довір 'яє братові, батько не у всьому покладається на 

сина, а син на батька, чоловік страхається віроломства 

своєї дружини, а дружина недовір'яє поведінці свого чо

лові~а; друзі підоарівають своіх друзів·, володарі своіх 

підданих, а піддані своіх володарів. 

Тан ото гріх лицемірства стає джерелом найбільших 

беааанонств. Це гріх, протилежний чесноті щирости, що 

віддзеркалює Божу природу. Вона є оздобою, якою Бог 

прикрасив людину вже при іі створенні. 

Лицеміри й не міркують, що настане час, коли пра

ведний Суддя і Володар усіх людей відкриє заслону облу

ди кожного, що виявить злобні хитрощі їхніх думок, 

неqисті почування їхніх сердець, брехливість язика, 

аміни іх зовнішнього вигляду, приховану алобу їхніх 
дупі. Який сором тоді вкриє іх, яка скорбота охопить 

іх, який осуд ім буде І 

Отже, дорогі брати і сестри, відкладімо діла темряви 
і аодягнімся в аброю світла. Відкиньмо темряву лицемір

ства а його злощасними плодами та приймім світло Хри-
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стове, що просвітлює всіх. Нехай думки наші будуть 

світлі, серця- невлобиві, слова- праведні, душі- непо

роqні, Все в нас - і наша віра, і наше життя -нехай 

стане на прославу Всевишнього Бога і його чудес. Тоді 

ми станемо справжніми учнями Христовими й дітьми Бо

жими, гідними ві "~Ного життя. Амінь І 

3 недільного « Апостола >> : 

«Кріпіться в Господі та в .могутності його сили. 

Одягніться в повну вброю Вож:у, щоб ви .могли дати від

січ хитрощам диявольським... Стійте, отже, підпере

завш.и правдою бедра ваші, вдягнувш.ись у броню справед
ливости і взувш.и ноги в готовість, щ.об промвідувати. 

ЄвангЄАію .миру. А над усе вівь.міть щит віри, яки.м адо

лаєте агасити всі розпечені стріли лукавого » 
(До Ефес.fІІІ, гл. 6,10-17) 



ВСІ ПОКЛИКАНІ ДО БОЖОГО ЦАРСТВА 

(28 Неділя по Зісланні Святого Духа - Лк. 14,16-24) 

«Ідіть, усе готове •· 
(Лк. t~,17) 

Дорогі брати і сестри І В євангельському читанні сьогод

нішньоІ неділі ми чули притчу, яка говорить, що Господь 

Бог не тільки турбується нашим дочасним життям, але 

Він хоче, щоб усі ми стали учасниками, гістьми Господ

ньої вечері, яку Він, наш Отець, приготовив для своіх 

улюблених дітей. Господь не робить рівниці між людьми 

і народами, а хоче нас усіх мати біля себе. І щоб нас 

цього навчити й наглядно переконати, Ісус розповідає 

прегарну притчу про << веШІку вечерю>>, яку справив 

один господар і запросив на неі багатьох. К<WІи настав 

час вечері, всі запрошені, наче змовившись, почали від

мовлятися ·і просити вибачення в господаря вечері: що 

не можуть прийти, бо один купив поле, другий п'ять пар 

волів, а третій одружився. Як бачимо, всі ці причини 

були неспівмірно малі, щоб легковажити запрошення і 

тому гнів господаря був цілком оправданий. Тож звелів 

він своєму слузі: <<Іди щоскоріш на майдани і вулиці 

міста, й приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих ... 
наполягай увійти, щоб дім мій наповнився>>. Наприкінці 

сказав господар : << Ніхто з отих запрошених не покуштує 
мові вечері». Бо багато покликаних, а мало вибраних. 

В цій притчі Ісус гарно змалював діі Провидіння Бо

жого. Бог кликав давнього Іараіля у Царство свого Сина, 

який мав прийти на землю. Тут зображено й каригідне 

відречення Іараіля від свого Месіі-Христа. - Господар 
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вечері - це Отець Небесний, Творець і Володар все

світу, а << вemrna вечеря • - це царство благодаті на 

землі - свята Церква, а на небі - вічне Царство Слави. 

На цю << велику вечерю >> Бог нликав людей в Старому 
Завіті обітницями, чудами і прославленням вибраних 

мужів. - Від цієї вечері ухилялися книжники та вчи

телі вибраного народу Божого. Вони все своє життя 

<< спирали >> на законі, а коли Спаситель об'явив ім себе 
Сином Божим, відповіли: << Невже ж ми сліпі?>> (Ів. 

9,40). • Чи не добре ми кажемо, що ти Самарянин і не

чистий в тобі І » (Ів. 8,48). А слугам сво ім казали: « Хіба 
увірував в нього хтось ів старших або фарисеїв? » (Ів. 
7 ,49). Відмовився від тієї вечері майже ввесь народ юдей
ський, не прийнявши Христа, як Спасителя. 

Так, Творець і Владика неба і землі справив<< велику 

вечерю», тобто Царство Боже для всіх часів і народів. 

І нині ця <<велика вечеря» не без запрошених. Там, у 

царстві духів - святі праотці, патріярхи, пророки і 

всі праведники, які ва віру свою ааанали вневаг і побоfв, 

кайдан та в'я:вниці; бували камінням убивані, допиту

вані, тортуровані, вмирали від меча, тинялися в овечих 

і ковячих шкурах, терпіли недостатки, горе, мучення. 

У цьому ж царстві духів -ті, яких світ не був достой

ний, а вони блукали по пустинях, горах, вертепах і про

пастях земних (Євр. 11,36-38). Там на висотах, на Господ
ній вечері - присутні апостоли, святителі, ісповідники, 

мученики і преподобні. А й тепер Отець Небесний не 

перестав иликати у Царство свові слави всіма засобами 
свовf премудрости, всемогутности і милосердя. Бог кличе 

й сьогодІfішнв людство євангельськими обітницями, апо

стольсьною проповіддю, таїнствами і священодійствами 
Церкви, прославленням своіх угодників; Бог нличе нас 

внутрішнім голосом нашого сумління та зовнішніми, не 

рав болючими й гіркими, подіями нашого життя. Бог 

стунав у двері наших сердець довготерпінням, милосер

дям, JІюбов'ю, а то й скорботами і горем. 
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Сам Христос, стоячи сьогодні невидимо посеред нас, 

кличе всіх беа виїмку, ян і колись: << Ідіть І... уже все 
готове! • - і хрищення, і відпущення гріхів, і свята 
одежа ласки Божої, і таємна вечеря Пресвятої Євхаристії, 

і небесне блаженство, і вічне життя й щастя в Боа і. Длп 
вас готові всі ті блага, «яких око не бачило і вухо не 

чуло, і на серце чоловікові не прийшло>> (1 Кор. 2,9). 
Всіх людей, беа виїмку, особливо ж вас, дорогі брати 

і сестри, що живете там на нашій любій УкраІні, кличе 

Христос на «велику вечерю • небесного Царства сло

вами: «Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я 

облегшу васІ • (Мт. 11,28). <<От, стою при дверях і сту

каю: як хтось почув голос мій і відчинить двері, увійду 

до нього і вечерятиму а ним і він ао мною» (Одкр. :3,20). 
Як ми відповідавмо на ці заклики Христа Бога.? Чи 

сумління наше не докоряв нам аа надмірну прив'язаність 

до матеріяльиих благ і аа недбайливість до нашої без

смертної душі? Чи голос нашого сумління не вакликає 

нас сьогодні до духовного пробудження й навернення 

до Господа? А ми чи не бувавмо подібні до тих, що ка

жутЬ· у притчі: «Я купив пoJre, я купив волів, я одру

жився І » Невже це все оправдув нас перед Богом, що 

кличе нас до вічного блаженства? - Ніякі обов'язки 

нас не виправдають перед Богом, якщо ми ваиедбавмо 

найважливіший наш обов'язок, -взяти участь ус вели

кій вечері »; якщо ми занехавмо справу нашої душі й 
ві1ІНОГО ЖИТТЯ. 

Відомий французький письменник і бевбожник, · Воль
тер, - легковаживши собі цю, властиву християнству, 

ціль, - сказав одного разу в присутності своіх прияте

лів: « Я продам комубудь мов місце в небі ва одиого та
ляра ». На це один суддя дав йому влучну і дотеІПІу від
повідь: « Закон не дозволяв нікому продавати те, що 

не в його власністю, те чого немає. Ви наперед мусите 

доказати, що мавте місце в небі, а я тоді дам вам не од

ного таляра, а цілу тисячу ». Правдою в, що для 1шж-
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ного а нас в місце щастя у ві1JІІості, в небі, але щоб там 

nути, треба собі на це заслужити, треба відповісти на 

поклик Божий, на запрошення його, щоб узяти участь 
у великій Божій вечері вже тут на вемлі, тоді й удосто

їмося бути іі учасниками у вічності. Бо «багато в покли

каних, а мало вибраних І >> - каже в жалем і болем сам 

Христос Спаситель. 

Бог в Творець і владика всього видимого і невиди

мого, податель життя і всіх земних благ, істота чолові

колюбна і всесвята. Як же ми можемо видумувати всякі 

приtПІни, щоб не чинити волю Божу, коли Він сам нам 

це приназув? Заповіді Божі виписані самим Творцем у 

нашій людській природі ; заповіді і приписи свято і Цер

кви ні в чому нам не перешкаджають, щоб виконувати 

наші щоденні особисті обов'явни, як теж обов'язки гро

мадські й родинні. На справи Божі, справи свові власної 

душі, ми вавжди анайдемо час, ян що лиш в в нас добра 

воля, як тільки ми цього бажаємо. Лише наші примхи, 

пожадливості й примани світу не ставмо вище Бога. 

Бував, що мимоводі й непомітно вахоmrвшись духом 

часу, тероризовані лукавими обставинами життя:, ми за

віряємо дорогоцінний скарб - нашу віру і спасіння 

душ - своєму ровумові, чи фальшивій, безбожній, зде

моралізованій пропаганді. Замість того, щоб підпоряд

кувати себе істині Божій і смиренно схилитись перед 

нею, ми підкорлемо іі судові й пануванню нашого обме

женого розуму, і віру замінювмо на пусті мудрування. 

А на повсякчасний ваклик Господа, щоб прийти до Нього, 

густо-часто відповідавмо байдужністю і холодністю серця. 

Дорогі брати і сестри І Страхаймося почути грівний 

вирок Господа: << Ніхто в людей тих запрошених, не по

коштує мові ве'tері, бо багато покликаних, а мало вибра

них І » Отже, << зі страхом і тремтінням чиніть спасіння! >> 

- попереджав нас апостол Павло. Так, нам треба тер

піти, переносити всі алидні життя, всі удари долі й, 
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воднорав, тривожитися, щоб нас не обминула благодать 
Божа. 

Тому, дорогі в Христі, що живемо серед релігійного 
запустіння, що не рав ми позбавлені поживи святих Тайн, 
не легковажмо Божого поклику до спасіння наших бев·

смертних дуuі, як це вробили євангельські гості вапро

шені на вечеру І Не виправдуймо себе невідрадними обста

винами життя І 3ближімся до Господа і Він наближить

ся до ~асІ Упадьмо перед ним, а Він підніме нас, бо ні

чого іншого Бог від нас не хоче, як тільки нас, як лише 

того, щоб усі люДи· спаслися та прийшли до півнання 
іСТИНИ, JlКa ВИВБОЛИТЬ нас. Амінь. 

3 недільного << Апостола >>: 

« дя"Уйте Отцеві, я~tий аробив нас гідними .мати 
yt'tu:mь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із влади ть.ми 
й переніс у царство свого улюбленого Сина, в я~tо.му .ми 

.м,ає.м,о від"Уплення, прОUfення гріхів. Він - образ неви

ди..мого Бога, первородний уся~tого створіння, бо в ньо.му 

все бум створене, що на небі, і що на ае.млі: видиме і неви
ди.ме ... Він та~tож голова тіла, тобто Цер~tви » 

(До l\олосян, гл. 1,12-18) 



ПОЧАТОК СПАСІННЯ - ВІРА НАША 

(Неділя перед Ріадво.м, Г.Н. Ісуса Христа - Праотц.ів) 

(Мт. 1 ,1-25) 

<< Віра в вапоруІWю того1 ..ого сподіs.мосІІ t. 

(Євр. tt,t) 

Лиш кілька днів відділяв нас від тієї велиної подіІ, 

яка вбулася в історіі людства, тобто від Рівдва Христо

вого. Святе Євангеліє і Апостольські Чит8.ШІя цівІ неділі 

бажають якнайкраще настроіти нас душевно до цього 

правника. І в Євангелії ми чули про родовід Христа

-Спасителя, і в листі апостола Павла до Євреїв (гл. 11) 
розкавується про основну передумову надприродного жит

тя, про початок спасіння, тобто - віру; бев неІ ні на 

що не придадуться нам усі святкування, правники і бо
гослужби. Безвартісними стануть величні святині, без

корисними довгі моління, незліченні поклони, свічечки 

й гарні колядки, якщо іх не оживлятиме несхитна сильна 

віра в Бога, що стався чоловіком і помер ради нашого 

спасіння. Криза сьогоднішніх християн і Церкви - це 

крива віри. Багато людей сьогодні наче втратили адіб

ність вірити. Даремно намагаємося оздоровити людство; 

пропагуючи терпеливість, любов, миролюбність, лкщо в 

основі цього всього не буде оновлена наша християнська 

віра. 

<< Віра в запорукою того >> - каже Апостол - • чого 
сподіваємося - доказ речей не видимих. Через неі предки 

були добре васвідчені >>. Не інакше, лиш <<вірою ми ана
вмо, що світ сотворений словом Божим, так що видиме 

з невидимого постало». Вірою Авель приніс Богу кращу, 

17 - Неді.л.ьн.а благовість ... 
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ніж КаІн, жертву. Ця віра засвідчила про Авеля, <<що 
він праведний, 1юли сам Бог дав свідоцтво на нористь 
його дарів». Без віри, твердить Апостол, <<не можна 

подобатися Богові; бо хто приступав до Бога, мусить 

вірити, що він існує і дав нагороду тим, яні його шу

кають». 

<< Вірою Ной, повчений небесним об'явленням про те, 
11ого не бачено ще, вбудував богобоявно новч:ег, щоб спа

сти дім свій» від потопу. Своєю непохитною вірою в 

слово Боже Ной <<осудив світ і став спадкоємцем правед

ности», яна родиться в віри. 

« Вірою Авраам, покликаний, послухався і пішов 

до краю, що мав узяти у спадщину, і пішов, не знаючи 

нуди йде». Колись сназав був Господь до Авраама:« Вий

ди в вемлі твоєї, в твоєї рідні, і в дому батька твого Е 
край, що його я тобі покажу ... і пішов Авраам, ян сна

вав йому Господь>> (Буття 12,1-4). << Вірою Авраам >> -
каже далі Апостол - « поставлений на пробу, приніс у 
жертву Ісаана; і то єдинородного приніс у жертву сина >>, 
про яного мав обітницю від Бога, що а нього народиться 

численне потомство; тому його й одержав назад, ян символ. 

« Вірою батьки Мойсея, ян він народився, три мі

сяці його .ховали, бо баqили красу дитини, і не зляка

лись царського наназу >>. Мойсей же, коли виріс,<< вірою» 
відрінея вватися сином дочки фараона; волів радше страж

дати разом а людом Божим, аніж довнавати дочасної 

гріховної втіхи ». 
Дорогі брати і сестри І Часу не вистачило б мені, 

.янщо бажав би я вгадати й решту староаавітніх правед

иинів і прорС'ків, ч:и й нововавітніх мучеників і страж

дальнинів, « що вірою підбивали царства, чинили спра
ведливість, обітниць досягнули, загородили пащі левам, 

силу вогню гасили, вістря меча унииали, ставали сильні, 

бувши недолугі, на війні проявляли мужність, насиоки 
чужинців відбивали». Інші ж ва віру <<наруг і бич:ів 

ааанавали та ще й кайданів і в'язниці. Іх каменовано~ 
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роврівувано пилою >>. За віру святу <<іх брано на до

пити, вони вмирали ·мечем забиті>>. Чимало в них, ва

ради віри в Бога, <<тинялися в овечих та козячих шку

рах збідовані, гноблені, кривджені •· Праведники і борці 
ва віру, ті<< яких світ був не вартий, блукали пустинями, 

горами, печерами та земними вертепами •· 
Тож і ми, дорогі брати, маючи навколо себе таку 

велику хмару свідків і визнавців віри в Бога- Христа

Спасителя, відкиньмо від себе всяку обману, сумнів і 

гріх, а біжім витривало до того, що призначене нам, 

вдивляючися пильно в Ісуса, васновнина і завершителя 

віри. 

Безкорисним буде для нас Рівдво Христове, якщо 

Христос-Спаситель не народиться у кожного особисто, 

не народиться духово у наших зболілих серцях і душах. 

А це може здійснитися лиш черев віру. Ісус чекав на 

те, що ми вийдемо йому навустріч в вірою, бо він поча

ток і основа нашого надприродного життя в Бові. 

Апостол Павло змалював нам спільноту, повну тер

піння, переелідувану ради віри. Цим він наміряв побу

дити нас, людей сього віку, до витривалости в затяжній 

боротьбі ва ві ру. Саме такий геройський приклад витри

валої віри находимо в Христі Ісусі, який в васновником 

і завершителем віри. Без Христа Ісуса, кожна боротьба, 

кожне терпіння і все людське життя не мав вартости й 

ніколи не осягне своєї остаточної мети. Своїм життям і 

прикладом Ісус показав нам, що упокорення, біль, хрест 

і смерть, перенесені в вірою, доводять до надприродної 
радости і вічного щастя. 

Тому то, дорогі брати і сестри, ідім навустріч Новона
родженому Ісусові в сильною, живою вірою. Ми добре 

свідомі того, яке аначення мав Христос для нас у на

шому житті тепер і в вічності. Віра, яка в лише чинністю 
нашого розуму, розбудить також бажання нашого серця 

та рішення нашої волі, щоб повсякденно прямувати до 
якнайтіснішої злуки в Христом Ісусом. Тоді й зродитІ~сл 
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в нас несхитна надія, що осягнемо наше вічне життя і 

щастя - в Ньому єдиному. 

Передріздвяна пора - це час ожидания, молитви, 

благання і приготування до приходу Христа, який хоче 

прийти і знову народитись у кожній людській душі, 8 
особливтими своїми ласками і дарами. Не будьмо бай

дужі, холодні й нечутливі, як колись мешканці Вифле

вму, серед яких Христос не анайшов місця, але мусів 

шукати притуJІRу в печері ва Вифлеємом. Нехай кожний 

вірую1QІЙ відчинить широко двері свого серця і душі 

на прихід воворожденного Ісуса, щоби туди свобідно і 

радісно міг увійти і народитися наш Спаситель. Тоді 

несп.пямленими устами і щирим серцем заспіваємо нашу 

традиційну коллдну: << Ісусе милий, ми не багаті, золота 

дарів не можемо дати! Ми дар ціннійший несем від мира 

- це віра серця і любов щира!» Тоді матимемо право 

молитись далі: «Глянь оком щирим, о, Божий Сину, 

на нашу вемлю, на Украіну! Зійшли ій в неба дар пре

великий, щоб тя славила на вічні віки І>> Амінь! 

3 недільного << Апостола >>: 

«Вірою Авраам перебував у обіцяній зе.м,л,і, як у чу

жій, живучи у наметах з Ісаако.м та Яковом ... Часу не 
вистане .мені, коли почну оповідати про Гедеона, про Ва

ра"а, про Самсона ... та пророків, що вірою підбили царст
ва, чинили сnраведливість, обітниць осягнули, загородили 
nащі левам, силу вогню гасили, вістря .меча уникали, ста

вали сильні, бувw,и недолугі, на війні проявили .мужність, 

насм"и чужинц.ів відбивали ... » 
(До Євреїв, гл. 11,9-10,17-23,32-40) 



МИР ХРИСТОВИЙ І йОГО УМОВИ 

(Різдво Г.Н. Ісуса Христа - Лк. 2,1-20) 

<с СІЮ8а на висотах Богу й на ве.м.Аі мир, 

людям його вподобанНА •· (Лк. · 2,t~) 

Перед двома тисячами років, серед тишнии темвоІ 

ночі сталося небувале чудо. Над Вифлевмською стави

кою, недалеко Єрусалиму, несподівано в 'явилася над

вввчайна ясність. Темряву ноqі прошила небачена ще 

досі ясна ввівда. Всемогутнє Боже Слово, заповіджене 

перед віками, передсказане пророками, ожидане людством, 

сталося Тілом. У людському тілі народився Спаситель, 

во пл о чений Бог, щоб оселитися nоміж людьми. ·Наnеред 

приходить Він у вигляді людини, а півніше востане між 

нами під видами хліба і вина. Бог - Творець усесвіту 

створив поміст поміж собою і людством. Слово Боже 

втілилося в .пюдину, щоби опісля JІЮдина безперервно 

втілювалася в Бога. Щоби люди всіх поколінь і рас ·ста

валися синами Божими, спадкоємцями неба, уqасвиками 

його щастя. 

В волотистому промінні мандрівноІ ворі, над вифлевм

ським вертепом анімались невqисленні хори ангелів. Ці 

посланці неба звіщали світові услів'JІ миру і васяг діяль
ности новорожденного Спасителя, співаючи: « Слава на 
висотах Богу і на вемлі мир, людлм його вподоб8.иня І » 

Христос прийшов на вемлю, щоб примирити грішне 

людство в Богом, щоби ввести спокій-мир поміж людьми, 
відкрити перед нами таінство синівства Божого, усвідо

мити нам, що всі люди в собі братами, а Бог - нашим 
Отцем, до якого молимось у щоденній молитві: « Отче 
наш, Ти, що вси на небесах ... ». 
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Ангели, посланці Божі, співаючи над Вифлеємом, 
звістили людству не лише мир -Христовий, але воднораз 

вичи:слили умови цього миру. Мир Христовий, як нож

ний інший мир, оснований на обопільних зобов'язан
нях. Іх небагато і вони легкі, тобто, Божа прослава на 
землі й добра людська воля. Без додержання цих двох 

умов не може бути й мови про здійснення Христового 

миру . ввагальному, і в наших душах поодиноко. 

Триєдиний Бог у співіснуванні й взаємному відно

шенні до трьох Божих осіб завнав від віків невисловноІ 

БожоІ слави. Божа досконалість і діла його всемогут

ности вахоплюють і полонюють всіх небесних духів, 

які бевперервним адоруванням віддають йому прославу. 

Пророк Ісая й Іван Євангелист бачили відкрите небо й 

незчисленних ангелів та святих, які перед Трисвятим 

Богом співали: « Свят, свят, свят Господь Бог Вседер

житель ... вся земля повна його слави)) (Ів. 6,3; Откр. 
4,8; 7,11-12). Славу Божу голосить також цей гарний, 
незміренний, необнятий всесвіт, своїм існуванням, велич

ністю, точністю укладу. Славу Богові віддає гармонійна 

краса всівї живої і неживої природи. Але не про цю 

славу йдеться. Ця слава Божа не залежить від нас. 

Бог Творець домагається прослави для себе від ро

зумних, свобідних створінь, від людей, в яких в від

блиск подоби Божої. Бог домагається свідомого і добро

вільного вивнання його імени й авторитету, його абсолют

ного права до нас і світу. Бог домагається, щоби розумні 

створіння віддавали йому шану і послух словами та 
вqинками своїми, в приватному й публічному житті та 

релігійних практиках. 

Бог домагається тієї прослави не лише для себе, 

але також для воплоченого Слова Божого. Про це ви

равно об'явив він нам на горі Тавор, наказуючи: « І(е 
мій улюблений Син, що я його вподобав: Його слухайте І » 
(Мт. 17,5). Мавмо слухати Бога-Чоловіка, бо він є най~ 
вищим нашим законодателем і володарем, світлом, істи-
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ною, дорогою і життям. Христос - це проблема світу І 

Тане, qи ін ан ше відношення до нього самочинно ворму

ють діі й будучч:ину чи то поодинони:х людей, чи то цілих 

спільнот. Христос - не тільни неміqне дитя у яслах і 

не лише муж бо.чів, розіп'ятий на хресті, - не тільни 

автор зворушливих притч про милосердного Самарянина 

й Блудного Сина, - не тільни безмовне Ягнятко, утаєне 

у Пресвятій Евхаристіі. Але Христос також творець 

нашого життя і ладу: Він форму в всю людську мораль

ність. Христос - це той, хто сміливо п'ятнував могут

ніх цього світу, сівачів нукілю вла, насилля, фальшу й 

облуди. Ян найвищий Володар, грозив він ім судом Бо

їКим: «Горе вам, ннижники та фарисеІ, лицеміри, що 

схожі на гроби побілені, які вверху гарними вдаються, 

а в середині повні ністок мертвих і всякоі нечистоти • 
(Мт. 23,27). Бичем в мотуззя виганяв Ісус ів храму геть 
усіх, равом із вівцями й волами, первиндаючи столи мі

няйлів в Іхніми грішми. Він наказував: «Не робіть дому 

Отця мого торговим домом І >> (Ів. 2,14-16). 
Христос також переможець смерти. Він Володар неба 

і землі, яний прийде колись у славі судити живих і по

мерлих. Христос - не тільки любов і милосердя, а.ле 

танож. справедливість, суд і вічна кара І 

Ось - повний обрав Воплоченого Слова Божого -
Христа-Ісуса І Йому маємо віддавати нашу прославу, 
наш понлін, пошану і беззастережний послух. «Все бо 

від нього, через нього і для нього. Йому слава на віки» 
- навчав апостол Павло (Рим. 11,36). 

Однан, щоби це все як слід зрозуміти, щоб признати: 

над собою Бога-Творця і свою цілковиту валежність 

від нього, щоб віддавати йому найвищу шану та доба

чати в усіх JІюдях наших співбратів, для цього необхідно 

мати принаймні одробину доброї волі. Добра воля длп 

цього в безумовна. Вона - рушійна сила_ .шодини. Бра~ 

кувало 11 колись у мешканців Вифлеєму, і вони не прий
няли Христа-Спасителя. Що більше, :nунавий !род • 
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ввесь Єрусалим з ним затривожилися, но ли почули що 

вародився Спаситель світу. 

Дорогі брати і сестри І Як колись, таи і сьогодні бра
кув люДJІМ доброї волі. У багатьох людей ввійшов наче 

с дух приголомшення •. « Засліпив він ім очі, заціпені І 

Ім серце, щоб не бачили очима, щоби серцем не розуміли 

і не навернулись, щоб я іх вигоїв • - каже Христос 

(Ів. 12,40). Ось, чому то мир Христовий, що в різдвяну 
ніч прийш-ов на землю, не може закорінитися і на ній 

запанувати. Бо люди чи то спільно, чи поодиноко не 

дотримуються умов цього миру, тобто не віддають наJrеж

воІ слави Богові й не мають в собі достатньо добро І волі. 

Не дбають про неі, не виявляють іі в щоденному житті, 

в боротьбі зі злом та у творенні добра. Зате гоніння луна-. 

вих Іродів і драма Голготи Христової раз-у-раз розгор

тавться на світі. Христос далі страждав в членах своєї 

Церкви. Закон Божий і природний невпинно допчсться 

і викидавться з Щоденного життя. Люди все більше й 
більше ватирають у собі подобу Божу, затрачують па

м'ять про мету й привначепня своє на землі. 

Оєь чому мир Божий счезав з наших душ, з наших 

родин, держав і в-поміж народів. Христос, висилаючи 

своіх учнів у світ проповідувати Божу благовість, нака

вунав ім: сВ який же дім не ввійшли б ви, скажіть перше: 

Мир домові цьомуІ І як той дім достойний, нехай ваш 

ІІИр зійде на нього; а як недостойний, нехай ваш мир 

до вас повернеться • (Лк. 10,5; Мт. 10,13). 
У день народин Спасителя світу, дорогі брат11 і сестри, 

молім Новонарожденного Ісуса і робім усе, що в наших 

силах, щоби в усіх людських душах, у наших домах

-родинах, селах, містах, у нашій страждальній батьків

щині й цілому світі запанував мир Христовий. Щоби 

цей мир Божий, який завдно спливає на людство, не від

бивався від нього, як від льодової скелі, а повертався 

до Христа. Проте намагаймося, щоб мир Божий перебу

вав між нами, щоб він прониннув й утішав зболілі люд-
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ські серця. Тож від~аймо славу Всевишньому Богові й 

трошки нашоі доброі волі для зберігання Божих запо

відей і Його велінь, а тоді напевно настане мир у наших 
душах, мир в Богом і поміж людьми. Він стане заnору

кою спокою і щастя дочасного і вічного. Амінь. 

3 празвичного <<Апостола»:· 

• Нжже сnовнився час, Бог пос.сав свого Сина, що на
родився від жін"и, народився під ааІWно.м, щоб виJСУnити 
тих, я"і під ааІWНО.М, щоб .ми прийня.л,и усиновАЄння. А 
що ви сини, Бог nоСАав у ваші серця Духа Сина свого, 

я"ий ваивав «Авва» - <<Отче/» Тому ти вже не раб, 
а син; а "оди син, то спадІWЄ.мець аавдя"и Богові •· 

(До Галатів, гл. 4,4-7) 



СВІТОВИЙ ДЕНЬ МИРУ 

(Новий Рі" - Лк. 2,20-21, 40-52) 

<с Мир валишаю ва.м, .мир даю ва.м,· Не 

таІС ЯІС світ дає, даю ва.м його •· 
(Йо. 1~,27) 

Дорогі брати і сестри І Сьогодні у нашій У краІнській 

Церкві, - ви на Украіні і ми в розсіянні - на чужині 

- святкувмо врочисто початок Нового Року. 3а старим 

прабатьківським нашим ввпчаєм всі люди, поодиноко і 

громадно, ввавмно складають собі побажання. Так і 

спільний Батько всього Народу Божого, Папа Павло VI, 
склав нам цінний дар на початок Нового Року, установля

ючи саме цей день « Світовим днем миру І » Цей << Світо
вий день миру » на початку кожного нового року внай
шдв відгук у найчільніших керманичів держав сучасного 

світу. Він вворушув і нашу душу, коли святкувмо цей 

день лі тургічного нового року. 

<<Мир усім вам, брати! - вітав Святіший Отець ~

мир у цей благословенний день, він бо присвячений на

родженню життя - Христового життя << первородного 
всього створіння>> (Кол. 1,15), і первонаору людства, 

який бажав розширити: переображувальне світло на всі 

дні нашого віку, на всіх ЧJІенів нашо і сім'ї. Мир, мир 

вам люди!» 

Дорогі в Христі брати І Світ так дуже прагне і потре~ 

був миру. Людство сповнене небезпек і погров, лкі щораа 

то важчі і страхітливіші; вони, вдається, віддають його 
на поталу і вагладу. <<Саме нам, людям - уприві.,-1е:й:ова

ним істотам космосу, бо повначеним піднеслою схожістю 

до Бога - бу.ло сповіщено мир, яиий дає життю ціну 
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і значення, щоб вести його гідно і щасливо». Ми цього 

миру спрагнені, його потребуємо, ва ним незмірно ту
жимо. І його складаємо для вас, дорогі брати і сестри, 

як новорічні побажання. 

Що ж тоді в мир ? І якщо він так дуже пов' язаний а 

нашим існуванням, то чого завжди треба прагнути його, 

як той складник, що завжди ще бракує і недостає? Невже 

ж вистачає взаємно побажати собі миру, і вже постане 

справжній мир у нашій істоті, у нашому серці й умі ? 
Чи, може, навпаки, постання миру домагається якихсь 

інших чинників, а не лиш гарних і чемних слів, щоб цей 

мир був дійсним і тривким ? Якже ж тоді його здобути ? 
як іаберегти, .fiR зробити а нього сталу і притаманну оздобу 

нашого життя, нашої культури, історіі нашої епохи? 

На ці питання, дорогі в Христі, саме в цей благосло

венний день Нового Рону « Світового свята миру • -
ми повинні, ножний аокрема і всі разом, дати собі ясну 

відповідь. 

Дуже часто вам доводиться слухати і говорити про 

мир між народами, між суспільними нлясами, між чле

нами пюдсьноі громади. Часто говорите і маєте на думці 

мир зовнішній, мир політичний, мілітарний, соціяльний, 

спілJ;»нотний, тобто такий, що стосується справедливої 

рівноваги у взаєминах між людьми. Але саме в Новоріч

ному святнуванні дня миру Папа Римський заклинає 

людство взяти під увагу ще інший мир, отой внутрішній 

і особистий мир, що його повинно б мати в собі кожне 

втомлене людське серце, на арааок світла власного сум

ління, ян те доладне володіння власною особистістю? 

що, в свою чергу, в тим глибоним плідним норене.м sов

нішнього миру. 

Дорогі брати і сестри І Невже ж ми, - ножний поосібна 

і всі разом, - справді посідаємо мир ума і серця? rv1у

симо, на жаль, признатися, що ні І В зага.ТІьному - ~~

дерній людині бракує внутрішнього миру, ----'- з. зошrіш 

ній мир великою мірою залежить власне від цього вну-
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'2'рішнього миру. Тож необхідно, щоб той мир був раніш 
у наших серцях, ніж вдійсниться його в громадських 

sаведениях та історичних подіях. - Що ж тоді в мир? 
Чи це лад? Авже ж мир - це лад. Мир мав на уваві доско

:fІалість будь-лних ввавмин. Мир у неровумного створін-· 

:fІЯ скривавться у досконалому вадовольненні його при

родних снаг, у жадливості й добре наладнаному відпо

сmнкові.- Мир ровумного створіння в в доладному відно

J,ІІенні л~дини до півнання, діі, і чину. - Мир смертної 

дюдини лежить у досконалому вберіганні ладу, передба

-сtеного та встановленого для неі іі Творцем і Богом, 

с;пертого на віру та відвічні закони Господні. - Між 

усіма ввавминами, яких потребує людина, найпершими і 

11еобхідними в оті в нашим Творцем і Богом. Справді 

багато людей сьогодні заявляв: << Нам краще живеться 

без релігії, без Бога. Віра, релігія - Іtажуть вони -
11ам дуже ускладнює всякі речі; вона обмежує свободу 

людського духа •· Але все ж таки, дорогі брати і сестри, 
gавіть найбільш запеклі безвірки світу відчувають нев

тишну потребу Бога. Без Нього ми не спроможні діяти, 

бо наше життя в ним органічно пов'яване. А забути Бога 

- вначить згасити світло нашого життя; без Нього все 

став лиш темрявою. Бог необхідний для людського духа. 

6ог - це наше щастя, Бог - це наше життя. Бути в 

Ним у вгоді, бути у згоді в його ваконами і йоrо волею, 

це отой наш перший внутрішній мир, бо « нема в для бев
божних миру» (Іс. 48,22; 57,21); і, навпаки, в м~р для 

тих, які ввійшли в обсяг Божоі волі, його закону. «Я 

дам мир мій тому, хто далеко і хто бливько » каже Го
сJІодь (Іс. 57 ,19). Справжній мир - це Бо.ншй дар, це 

сам Бог, лний прийшов до нас у людському тілі, який 

вамешкав у кожному в нас ч:ерев свою творчу силу і бл а

годать. А мир Божий - це джерело моральної наснаги, 

мужньоі праведности, основної мудрости, в якої родить

сІІ мир вовнішній, - мир поміж людьми. 

Тож кличе до нас у цей святий день нового року Бать-
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ко всього Божого Люду, Намісник Христовий на аемлі: 

<<Мир вам страждал.ьникам; у вас бо спромога бути поті

шеними. Мир вам, що маєте голод хліба і справедливости, 

бо Христос-Бог прианав людей аа братів. Тож ті, в кого 

лиш в а:мога, винні вам матеріяльну і моральну поживу, 

якої ви потребуєте. Мир вам мислителям і вченим, бо 

існує істина ; тим то й драма вашого невсипущого просте~ 
жування мав змогу анайти чудові роав'явки - бо все 

походить від Слова Божого. Мир вам, спраглим спра

ведливого володіння світом, не пусті бо ваші сподівання. 

Урешті ж бо люди спостережуть, що вони можуть і по

винні себе любити (бож вони діти одного Творця і Бога), 

а не аброітися аж до безумства нещасних аагров; не вва

вмно воювати, не вбивати себе І >> 
Дорогі в Христі І Лиш тоді, коли кожний а нас в сво

єму серці й умі абереже досконалий лад у стосунку до 

Бога, коли покладе міцну основу внутрішнього миру, 

можна буде сподіватися, що прийде зовнішній мир у 

відношенні до наших ближніх: у родинах, народах, 

поміж людством. Саме про цей мир благаймо Господа, 

про нього молімся:. Він при_несе ясність для нашого ума, 

спокій душі, простоту серця. Він бо в вузлом любови. 

Він вирівнює провалля роадорів, здушує ненависть, спи

няв війни, присмирюв гордих, огортав любов'ю покірних, 

поєднує порівнених супротивників. Він наповняв нас 

бадьорістю, веселістю і радістю життя. Коли хтось та

кий внутрішній мир уже посідає, нехай береже його як 

цінну перлину. Хто ж агубив його, а усією дбайливістю 

нехай його шукав. Хто ж його не мав і не має -нехай 

про нього просить Дателя миру - Спасителя Ісуса, 

який сказав: << Прийдіть до мене всі втомлені й обтя

жені, і я успокою вас>>. У передсмертнім бо вавіщанні 

Ісус каже: <<Мир валишаю вам, мир даю вам: не так ян 

світ дав, даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше 

і не страхається І Перебувайте у моїй любові І А в любові 

моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати >> 
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(Ів. 14,27; 15,12). Тоді царюватиме мир у наших серцях 
і душах, тоді розливатиметься любов і вирозуміння поміж 
людьми й народами. Тоді ножний, -а а ним і наш поне

волений народ і його свята Цернва - заживе. свобідним, 

мирним життям: <<і помоляться на волі невольничі діти». 

Тож, <<вам слава сині гори, - нригою онуті, - І вам, 
лицарі велині - Богом не забуті І » - любі в Христі 

брати і сестри. 

Кличмо до висот разом з поетом у цей святий день 

Нового Рону: 

« Воснресни швидше, Боже правих І 
Прийди та зглянься над бідарем; 

- Зроби свій суд, снарай лунавих, 

В· миру Єдиним будь Царем І (Грабовсьний). 

Амінь. 

З новорічного «Апостола»: 

« Вважайте, щоб ніхто вас не абала.м.утив фі.д,осо

фівю та пустим об.манство.м, аа .л,юдсь"и.м переданням, та 

ва первня.ми світу, а не аа Христо.м. - У ньо.му бо враз 

в дюдсь1rою природою живе вся повнота Божества, і ви 
причасні в тій його повноті. Він бо голова вся"ого начала 

і вдаети » (До Колосян, гл. 2,8-12) 



ВСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ ДО БОГА 

(Неділя перед Богоявлен,н,я.м - Мр. 1 ,1-8) 

«Готуйте Госпо8еві дорогу, вирівНІІйmг 

стеж"и його •· (Мр. 1,3) 

Дорогі брати і сестри І В сьогоднішній ввангелн ми 

чули слова Пророка Ісаї, що іх кілька соток літ півніше 

проповідував Господній Предтеча Іван Христитель: « Го
туйте Господеві дорогу, вирівняйте стежни його І » Гли
боко захвилювалося людське серце, жадне БожоІ правди, 

як перед початком християнської ери появився над бере

гами ріки Йордану Пророк і Предтеча, Іван Христитель. 
Швидно рознеслась про нього вістка по всій ІвраІльській 

Землі. Тисячі народу спішили до нього, щоб почути його 

тверде слово, яке до глибини душі аворушувало всіх слу

хачів, які дожидали царства Божого, спасіння Івраіля. 

Про що ж говорив цей Пророк, який дуже швидко .в'вд

нав навколо себе людей для Божої справи? В чому вияви

лася надавичайна сила його слова, що вуміла м'якшити 

навіть найбільш закам'янілі серця? Святий Предтеча 

Христовий, Іван Христитель, ввіщав ізраїльському наро

дові радісну новину, новину про близький прихід довгож

данного Месіі. Він бо проповідував: « Слідом ва мною 

іде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахи

лившись, розв'язати ремінця його сандалів • (Мр. 1,7). 
Він говорив: << Покайтесь, бо наблизилось Небесне Цар
ство». - <<Чиніть гідний плід покаяння>>. - << Приго
туйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його ». - « Со
кира вже при коренні дерева: кожне дерево, що не при

носить доброго плоду, арубають і в вогонь кинуть » 
(Мт. 3,2-3.10). 
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Слухаючи цих ваговптих слів, ізраїльський нарід 
щиро каявся; приймав з рук Предтечі хрищення на внак 

покаяння; чинив діла покути й очікував Спасителя. Ба
~ачи свого улюбленого Пророка, він не сумнівався в 

тому, що такі саме покути йому належить чинити. Адже 

всі впали і баt{Или його покутнич:і подвиги. Святий Іван 

Предтеча жив у пустині, носив одежу з верблюжого, 

шорсткого волосу, кормився сараною і диким медом. 

Всі впали, що він жив, як праведна, свята людина, і 

своїм fЩержним, убогим життям показував, як треба 

жити всім тим людям, що очікують Спасителя, Месію. 

Тож гідними ділами доброго життя і покаяння вони мали 

васвідчити щирість свого навернення до Господа і непо

хитну волю готувати дорогу Господеві до свого серця~ 

Так, багато в доріг, якими люди йдуть до Бога, і 

кожна людина мав свою доріжку, якою приходить, по 

волі чи проти своєї волі, до свого Творця, - початку й 

кінця усіх речей. Одні полишають світ і на nідокремленні 

ведуть життя покути, самовідречення; інші аостаються 

посеред світу, однак живуть убого, в забутті, шукаючи 

лиш духових, непереминаючих скарбів. Ще інші відда

ються зовнішній, активній праці, студіям, чи теж зби

ранню скарбів, майна, вживанню привмностей, вигід і 

ровкошей світу. Та є ще і такі, що від початку до кінця 

свого життя несуть тяжкі кайдани фізичної чи мораль

ної неволі. Але, навіщо придалася б покута, терпіння, 

убозтво, впокорення, чи всі багатства, розкоші й скарби 

цього світу, .якщо іх не оживляла б, не виповняла б воля 

Божа? Бо в дійсності лише Бог у своєму Про видінні, 

шануючи свобідну волю людини, кличе кожного в нас 
- куди, коли і до чого лиш бажає. Отож, бев огляду на 

те, .який наш стан і обставини життя, завжди найважніше 

наше завдання буде увгіднювати нашу, не раз непокір

ливу волю, з волею нашого Творця і Бога. « Доропї 
Божі- не наші дороги>>, -і думки, ваміри Божі, дуже 
часто не ті самі, що думки і ваміри наші І Лиш тоді, коJІи 
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прийматимемо, лк д~р від Бога все те, що на нас Бог 

допустить і зішле, можемо мати певність, що йдемо доро

гою Божою. А ці дороги Божого провидіння не раз такі 

дивні й недостежимі. Про них так гарно в багатьох місцях 

розказу в нам святе Письмо. От хоча б подія про Йосифа 
ЄгипетсЬкого, яного рідні брати з зависти продали куп
цям, а опісля - єгипетському вельможі з двору Фараона 

- в неволю. А перед батьком вони казали, що звір лю

тий в пустині роздер йосифа. Одначе Бог у своєму про
видінні чував над й осифом у вгипетсьній неволі. Хоч 

там спочатку знущалися з молодця, спо:и:ушали його до 

гріха, тримали у в'язниці. Опісля, за свою праведність, 

він став владикою всього Єгипту, постачальником хліба 

в час семилітнього голоду. Він сам казав до братів своіх, 

коли прийшли до нього просити хліба: << Не завдавайте 

собі жалю і не ятріть себе, що продали мене сюди; на 

те бо, щоб зберегти вас при житті, Бог послав мене до 

Єгипту ... Не ви мене сюди послали, а Бог. Він і зробив 

мене начальником над усією землею єгипетською... Поспі

шайте до мого батька та скажіть йому ... прийди до мене, 
не гайся. Будеш мешкати в найкращій частині землі ... 
ти і тво і діти ... я буду утримувати тебе, ... ще бо п'ять 
років буде голод )), 

Тан, дороги Божі дуже різняться від доріг наших. 

йосиф, улюблений син патріярха Якова, зненавидже

ний своїми братами, замість бути винищеним, став пони

жений, нинений у яму, проданий як невільник до Єгипту, 

ув'язнений, битий, в кінці ж, з волі Божої - став ниви

щений Фараоном за те, що відгадав віщий сон, і тим чи

ном вирятував життя свого батька та братів від голодо

вої смерти. 

А Сип Божий, наш Спаситель, податель правдивого 

хліба життя, якого Йосиф Єгипетський був лиш прообра
зом, чи не йшов подібним шляхом? Бог прианачув для 

нього найвищу ціль - бути Спасителем JІюдства, Воло

дарем світу, яний опісля мав зайняти центральне місце 

18 - JJ еді.л.ьна б.л.аговість ... 
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в небесній славі (Пс. 110). І ми мали б право припускати, 

що його nрихід на світ буде осяяний б.І1иском, що він 
ступатиме від слави до слави, від перемоги до перемоги. 

А в дійсності, що було? Про це нам каже Апостол: <<Він, 
існуючи в Божій природі, не вважав аа здобич свою рів
ність а Богом, а применшив себе самого, прийнявши вид 

слуги, ставши подібним до людини ... ставшися як люди
на, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, 

смерти ж хресної>> (Фил. 2,6). Христос позбавив себе 

слави Бога, прийняв вид невольника, був оклсвечуваний, 

несправедливо засуджений і розп'ятий на дереві ганьби. 

Похоронений в чужому гробі, привалений каменем. Аж 

тут серед темряви ночі, ян і Єгипетський Йосиф, підня
тий до слави, «бо Бог його вивищив і дав йому ім'я, 

що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяне но

ліно нлонилося на небі, на землі і під землею, щпб уся

ний нарід визнав, що Ісус Христос є Господь на славу 

Бога Отця» (Фил. 2,9-11). 
У світлі цих прикладів - чи розуміємо ми дивні 

дороги Божих задумів, якими через проби, хрес·rи і 

терnіння доводить Він до слави, до перемоги? Колись 

сказав був Ісус засумованим учням, що йшли до Емаусу, 

після трагічної смерти його на хресті: << О, нерозумні і 

повільні серцем у вірі супроти всього, що були про

рони оповіли: Хіба не треба було Христові так страждати 

і увійти в свою славу?» (Лк. 24,25). А яна ж дорога 
нашого життя? Чи іі метою в злука а Богом і в Бозі черев 

наших ближніх у Христі Ісусі? Голос Предтечі наших 
днів - голос Святої Церкви, як нолись Пророка Йоана 
Христителя стоіть на сторожі християнської мораJп и 

добрих обичаїв. Свята Церква перfдає вчення Христ(ше 

в повній чистоті, навчаючи, .ftR застосувати євангель

ську науку в житті людства і християн. І доки лунав 

цей голос, гріх ніколи не дістане права громnдлнстnа 
серед людей. Він завжди буде гріхом, хоч би прибравел 

в найкращі шати. Але голос святої Церкви не тільни 
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п'ятнув вло і гріх, він теж підносить наші думки до неосяж-
418 • 

них вершин християнського ідеалу, тобто до вд1йснення 

Царства Божого, того Царства, яке проповідував Іван 

Христитель, а яке вавершив і вдійснив у вигляді свові 

Церкви Ісус Христос. Царство Боже - це ж володіння 

Божого вакону в любові, в правді, у справедливості І 

Коли в якесь столичне місто мав прибути володар 

держави, тоді дороги його прикрашають прапорами, до

рогими килимами, квітами, світлами, під цією ж алеІ'о

рівю прикавув Йоан Христитель готовити дорогу Госпо
деві. І варааом додав: << Кожна долина ваповиитьс.я, 

кожна гора і горб внивиться, нерівне вирівняється, до

роги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить 

спасіння Господив >> (Лк. 3,5). Для приготувания дороги 
Господеві, найперше треба, щоб <<кожна долина ваповни

лася ». А ці долини - це обрав нашого життя бев діл 

любови й милосердя. Гріх вавжди робив і робить велике 

спустошення серед людських душ. У гордості своїй лю

дина густо-Часто пробув топтати власну стежку життя, 
стежку протилежну до вакону Божого, простягав бо руку 

до вабороненого ово11у півнання добра і вла. Тож будьмо 

чуйними на голос Святої Церкви, яка кличе нас сьогодні, 

щоб ми вирівняли всі долини в нашому житті, творивши 

діла любови й милосердя супроти наших ближніх, вико~ 
нуючи сумлінно наші релігійні і станові обов'язки. 

Щобільше, Предтеча ввивав, щоб «усі гори і горбни 

внпвилися » - це зна1JИть: щоб зникла всяка людсьн:а 

гординя і заровумілість нашого ума, всяка сваволя на
шої волі та розбещеність тіла, щоб зникла гордість у 

наших словах і ділах. 
А, на кінець, необхідно, щоб дороги нерівні вирів

нялися, тобто, щоб ми завернули в дороги беввакопнл і 

шукали Господа, покіль його ще можна внайти, щоб В3И

вали до нього, покіль Він бливько І Попереджав бо про

рок Ісая: << Нехай бевбожник покине свою путь, а Gеа
ваконник свої думки! Нехай навернеться до Господа, а 
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Він його пожалув, -нехай навернеться до Бога нашого, 

бо Вів на прощення багатий » (Іс. 55,6-8). 
Тож -дорогі брати і сестри! - працюймо над спа

сінням нашим «в страсі і трепеті>> ... , <<бо то Бог винли
нав в нас хотіння і діяння ва своім уподобанням». Вв~
ваю вас словами святого апостола Павла: << усе робіть 

бев варінанІШ і мудрування, щоб ви були бевдоганні й 

щирі, непорочні діти Божі серед лунавого і розбещеного 

роду, серед mюго сіявте, немов світила у світі » (Ефес. 
2,12). 

Кріпіться в Бові, ви, що над Дніпром чи над Збру

чем. Ян колись Йоав над Йорданом, переносіте спрагу, 
голод, спекоту і холод душевноі пустині, бо Царство 

Боже, Царство миру і любови, вже бливьно. Амінь. 

3 недільного <<Апостола»: 

« Сину Ти.м,отею/ Будь твереаи.м, у всьо.му, анось на
пасті, вимнуй працю євангмиста, виконуй твою службу. 

Бо я tJЖe готовий на ливну жертву, і настав час .мого 

відходу. Н боровся доброю борнею, скінчив біг - віру абе

ріг. Тепер же приготований .мені вінок справедливости, 

що його дасть .мені того дня Господь, справедливий Суд

дя; та . не лише .мені, але всі.м ти.м, що а любов'ю чекали 
на його появу ». (До Тимотея, гл. 4,5-8) 



ПРОКАЗА ДУШІ - ГРІХ 

(29 Неділя по Зісданні Святого Духа - По БогоявАЄнні) 

(Лк. 17 ,12-19) 

« Вийш.л,и йо.му на вустріч дЄСАть проu-

жених, що стоми вдамха •· (Ли. t7,t2) 

д81Wгі брати і сестри І В сьогодніпшьому вваиrель

ському читанні розповідається, як Ісус-Спаситель одного 

разу, йдучи в Єрусалим, наблизився до якогось села. 

Аж ось а печер оподалік села вийшли йому навустріч 

десять прокажених. Прокажені зупинилися здалека. Вони 

напевне чули про оздоровлення, що Іх Ісус сподіював, 

тому піднесеним голосом благали: « Ісусе, Наставнику, 

змилуйся над нами!>> Ісус, бачивши недолю цих людей, 

промовив до них: << Ідіть та покажіться священикам І » 
Вони без вагання послухали Христа. І сталось, як вони 

йшли до священиків, вони оqистилися та оцілились від 

свові страшної недуги. Один з прокажених, побачивши, 

що видужав, повернувся, славлячи велиним голосом 

Бога. Він припав лицем до ніг Ісуса й почав йому дяку

вати аа незвиtlайну ласку оздоровлення. Тому й Ісус 

потішив його кажучи: <<Встань, іди: віра твоя спасла 

тебе». Але при тому Христос висказав свій біль, пи

таючи: <<Хіба не десять очистилось? Деж дев'ять?» 

Дорогі в Христі І Чого навчав нас ця ввангеJІЬська 

подія? Поперше вона вчить нас, що Христос, це одино

кий правдивий лікар людства. Подруге, що nричиною 

видужання була молитва прокажених, і то молитва по

кірна, гаряча, спільна, у простодушності й вірі. Потрет·е> 

що подяка, це обов 'явок супроти кожного доброч:инцп, 
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тим більше супроти Бога, нашого Творця і Дателя всіх 
благ. 

1. - Прокава- це страшна недуга! Спершу вона ата

кув шкіру, опісля проникав клітини, а далі все нутро 

організму: пожирав тіло, м'яви, нервову систему, а на

віть частково деформує кості. Прокава внищув красу 

лиця людини, ровточув кінttини рук і ніг, а все тіло вкри

ває гниючими ранами. Тому, що ця недуга в душе варав

лива, суспільність, чи радше цивільна влада, встановляли 

якнайсуворіші вакони, щоб відокремити таких людей. 

Прокажених видалюють далеко пова міста і села, де 

вони проживають в дошкульному усамітненні, серед 

страшних фівиqних і моральних терпінь. 

Дорогі брати і сестри І Так, як прокава деформує 

тіло людини, вкриваючи його гниючими ранами, так 

само гріх нищить всю внутрішню красу нашо і душі; 

викривляв думки й бажання людського серця. 3 нього, 
як в ватровиого джерела, випливав все лихо, вся бідо

лаwність, що так дошкулює людству. Не будь гріха, 

не було б болів і терпінь.- Немає гріха, не існує смерть, 

ані щорав новоі могили, ані цвинтарища в тим холодом, 

що ним від них вів.- Немає гріха, не існує і друга смерть 

- смерть душі й віqне прокляття. Немав гріха, щевав 

безладдя в нашому нутрі, не вибухають рав-у-рав гріані 

бурі пожадливостей, fO кидають людину, сповнену ба
гатства Божих благодатей, в каламутну глибінь моря 

цього світу. Авже ж, гріх - це найбільша і найнебев

пеtfНіша недуга І Вона - більше ва всяке інше лихо -
чинить спустошення: у людському серці. - Як прокава 

нестерпно воняв, так і гріх ватроюв адорову атмосферу 

нашо І душі: притемнюв наш ум, ослаблює волю. Як про

кава ослаблює голос людини, притемнюв вір, так і гріх: 

ослаблює в людині голос молитви, притемнюв світло 

СВЯТОЇ віри. 

Єдиний Христос-Бог в правдивий лікар всіх тілесних 

і душевних недуг людства. Він ліку в довго й терпеливо, 
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не аражується труднощами ні в бону людей, ні в бону 

недуги. Він лінув всюди, радо і всяну недугу. 3 його 
відходом в вемлі не снінчилася його лінувальиа діяль

ність. Він увесь час винонув свій уряд лінаря. 3 невелич
кої Галилеї Христос розгорнув свою лінарсьну прантику 

па ввесь світ. Діяльність Ісуса помножується черев свя

щенинів, мі постійно довершують овдоровлень в про

кази гріха по всіх усюдах. І народ горнеться до певви

чайного лікаря Ісуса, припадав перед ним на ноліна, 

виявляв свої недуги, оті вадавнені, снриті, небевпечні, 

грізні, варавливі. Ісус іх лікує, виліновуєІ 

2. - Дорогі в Христі І Людське життя іноді одна ве

лика пронава гріхів, недосноналостей, упадків, яні спо

діювмо щодня. Невже гордість, бевбожність, вахланиість, 

розпуста і подібні проступни не спричинюють ран у на 

шо му ровумі й серці ? - Що ж роблять прокажені ? Вони, 
у повній свідомості своєї нужденности, як лИДІе почули, 

що наближається Ісус, почали благати: << Ісусе, Настав
нику, змилуйся над нами І >> Кликали, бо бу ли далено 

від Христа! Не інанше повинні й ми зробити. Чим більше 

ми віддалені від Бога, чим більше опущені, остиглі, тим 

міцніше иличмо і благаймо порятунну від небесного Лі

каря І Щасливий той, хто приходить до Нього, хто мо

лить Його І Щасливий, на кому спочине його Боже око, 
кого діткнеться Його ласкава рука, на кого влине Його 
могутнє слово! Той набиратиметься сили, адоров'я і 

життя, той ітиме безпечно і певно Божими путями. 

Благання й молитва прокажених була спільна. Одна

кове нещастя й однакова надія з 'єднали прокажених, 

без уваги на різницю національности і нраіни іхнього 

походження. Вони спільно благали: <<Ісусе, змилуйся 

над нами!>> Така спільна молитва, - а іі Христос так 

дуже поруttав - не могла залишитися не вислуханою. 

Тан і ми, дорогі в Христі брати і сестри, спільним серцем 

й устами благаймо Господа у днях нашоі всенародної 

скорботи І Хоч J?ожі храми в "Украіні повалені, спалені 1 
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або й насильно зачинені, то все ж таки можемо моли

тися. Нехай під ч:ас спільної молитви аа Церкву послу

жить нам убога колгоспна хата, розлоге поле, зелені 
га і і ліси. Така спільна молитва і благання вчиняв со

лодке насилля над Христом - Всемогутнім Богом. І · 
Він може скорше, ніж нам вдається, промовить до нас 

ласкаве слово, як колись до хворих прокажених: << Ідіть 

та покажіться священикам І >>. Саме ім небесний лікар 

полишив свої цінні ліки святої Тайни Покаяння, Пресвя

тої Євхаристії та інших святих Тайн. Нам потрібно мати 
лиш покірну віру і виконати приказ Христовий: «Ідіть 

і покажіться священикам!» Прокажені не відповідають 

Христові:« Як нам іти до них, коли ми ще не оздоровлені, 

коли наші рани відкриті, коли видніють наші кості? 

Вони простодушно вірять словам Христа, і виконують 

його приказ. 

Який великий не рав бував наш нерозум, коли ми 

вавжди хоч:емо в Богом про все сперечатися, начебто 

Бог був обов'яваний у всьому доводити нам причини 

своІх рішень і шляхи Провидіння. Тут перевірмо ·себе, 

яка наша віра? Чи супроводить іі правдива покора ро

вуму і серця? Чи ми не відкидавмо посланців Божих і 

правд святої віри, які нам не в до вподоби, які не вадо

вільняютЬ наших амбіцій, ідей, перенонань? Не маючи 

тіві покори ума й серця, лишаємося у нашій гріховній 

прокаві беа вивдоровлення. - Прокажені у простоті 

духа винонують накав Христовий, тож сталося, що як 

вони ішли до священиків, очистилися. Те саме буде в 

кожною людиною, і в нами, якщо полишимо свою горди

ню, своі упередження, свої власні ідеІ, а в простоті серця 

підемо дорq[ОЮ Божих і церковних заповідей, як набли· 
вимось до ~го святих Тайн. У такій вірі і послусі анай
демо правдивий мир серця., спокій розуму, чистоту душі, 

правдиве оздоровлення й віч:не спасіння. 

З. - Після одержаного добродійства цілком природно 

наступав подяка. Ось третє найважливіше повчання сьогод-
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нішнього євангелія .. Але з десятьох прокажених лиш 

один, і то поганин-самарянин, припав до ніг Ісуса й 

почав йому дякувати за ласку зцілення. Його подяку 
Богові записано у святій 6вангеліі, як особливо видатну 

чесноту й віддзеркалення його чистоі і доброІ душі. 

Дорогі брати і сестри! Що ж ми маємо, чого б ми не 

одержали від нашого Творця і Бога? А та безчислен

ність добродійств Божих супроти людей, супроти всіх 

нас, зобов'язує до постійноі вдячности Богові. Тож в 

усіх випадках, за всяних обставин і за все, що з нами 

трапляється, чи радісне воно, а чи скорботне, ми nо

винні дякувати Богові, бо це воля Божа в Христі Ісусі 

до нас І << Отже - закінчимо словами ап. Павла - улю

блені, безнастанно моліться, за все дякуйте Богові І )) 
(1 СоJІ. 5,17-18). Амінь. 

3 недільного <<Апостола>>: 

<< Rоли з'явиться Христос, ваше життя, тоді й ви 
а ни.м з'явитесь у славі. У .мертвлюйте, отже, ваші ае.мні 

члени: розnусту, нЄіlистоту, nристрасті, лиху nожадли

вість, зажерливість - що в ідолоnо"-/Юнство. За все це 
nадав гнів Божий на неслухняних >> 

(До Колосян, гл. 3,4-11) 



ПОГОНЯ ЗА БАГАТСТВОМ 

(30 Неді.л,я по Зіс.л,ан,н,і Святого Духа - Лк. 18,18-27) 

(СЯ" тя:нсІЮ тІШ1 ЩО багатстtІа .шІЮтЬ, 
увійти в Царство Бо~е ». (Лк. 18,24) 

Дорогі брати і сестри, одна а головних причин су

часної суспільної криви, це, бев сумніву, погоня ва над

міром добробуту, аа здобуттям багатства і матеріяльних 

ді бр ва всяку ціну, начебто щастя людини основувало ся 

на посіданні .яннайбільше земських благ. Не дивно тоді, 

що рівні демагоги, диктатори і навіть державні мужі, 

щоб вискати собі прихильність мас, появляють ім ви

ключно матеріяльні, вемні блага, що іх вони тим ма

сам дали, або вможуть дати, аби лише вони винесли 

іх на провідні пости в державі. Тим то вони на вибор

чих вічах, на ріаних вборах і сходинах пригадують лю

дям астрономічні цифри вемних благ, які на людей і 

на народи спливуть завдяки їхнім здібностям і вусиллям. 

Дають вони тоді перелік, як вростала ва них, або ще 

буде вростати ва іхнього правління промисловість; ян 

і скільки мільйонів виріб чавуну подвоїться, як насе

лення, що дістав на голову п'ять метрів тканини, діста

ватиме десять, р то гектар землі вже не буде вирощу

вати 40 центнерів картопель, а 60-ть чи 80-ть, JtК денна 

варплата робітника виноситиме не десять чи п'ятнадцять 

долярів чи карбоващів, а двадцять, тридцять і більше. 

І чому ж · вони так говорять до людей? А тому, що 
вагаллюдей янрав цих благ і тільки іх собі бажав. Чому 

провідники народів не розповідають людям і не обіцю

ють ім, що буде вменшене число влочинців, що будуть 
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люди менше поміж ~обою ворогувати, воювати, менше 

сваритися, процесуватися; що діти не будуть бев догляду 

батьків волочитися вдень і вночі по вулицях чи майда

нах міст і сіл. Чому не дають обіцянки вменшити число 

розводів, викорінити волокитство, дати забезпечення ка

лікам і сиротам, словом- піднести не лише матеріяльний, 

але теж і моральний рівень народу? Невже ці речі не 

належать до благ, потрібних кожній людині і кожному 

суспільству? І все ж таки про тані речі мало говориться, 

бо вони не аж тан дуже цікавлять людей. Гадки й ба

жання сьогоднішньої людини занадто ввернені й прико

вані до землі. 

Дорогі в Христі, в сьогоднішній євангелії ми чули 

подію про багатство євангельського молодця, який не 

зважаючи на всі достатки і вигоди, відчував у своїй душі 

невтишний голод чогось вищого, досконалішого, непере

минаючого щастя. Тому багатий юнак приступав до Ісуса 

і запитує його: <<Учителю благий, що мені робити, щоб 

успадкувати життя вічне?>) (Лк. 18,18). У своїй ласна
вості Ісус відповідав йому, що необхідно вберігати запо

віді Божі. Він і каже: <<Не чини перелюбу, не вбивай, 

не кради, не свідкуй ложно, шануй свого батька і матір ». 
Юнак задоволено відповідав Ісусові, що він все це абері

гав змалку. Тоді Христос каже до нього: <<Одного ще 

тобі бракує: продай усе, що мавш, і роздай бідним, і 

будеш мати скарб на небі; тоді прийди і йди слідом ва 

мною>). Почувши таку пораду в уст Христа, багатий юнак 

засмутився дуже. Як же ж це можливо жити бе в багат

ства, продати майНо, роздати його вбогим? Та ж він 
так запопадливо старався про те, щоб його ровдобути, 

щоб побільшити, щоб статися багатшим від свого сусіда, 

від свого внайомого, щоб його найкраще вберегти, щоб 

воно не пропало, а тут Христос каже його позбутися, 

роздати бідним І Тверде його слово І Тому й не диво, 

що Ісус, глЮІувши на нього, мовив: <<Як тяжко тим, 

що багатства мають, увійти в Царство Боже І Легше 
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пройти верблюдові крівь вушко в голці, ніж багатому 

ввійти в Царство Боже» (Лк. 18,24). 
Ось так, дорогі брати і сестри, вмальовано тут всю 

дочасну і вічну трагедію вахланного багача. На перший 
плян виступав в нього певенпуща журба, щоб сповнитn 

свою душу вемських благ, клопотання, що в багатством 

вробити, де його подіти, як його найкраще вберегти, 

щоб воно не пропало. Як іржа в'їдав валіво, так і журба 
в'їдав спокій духа. Хто мав багатство, завжди боїться 

його втратити. Багатий страхається влодіів, банкротства, 

девалюаціf, господарськоі криви, перш усього своіх про

тивників, боїться бевлічі інших речей. І коли вже, кінець

-кінцем, придумав якийсь спосіб, що мав би вабевпечити 

його багатство і вапевнити йому довге користування, 

то такий вахланний багатій став страшним самолюбом. 

Тоді немов каже до себе: «Душе, спочивай, іж, пий, 

і бенкетуй І » 
Передусім така обросла багатством людина, не вавва

жув на світі вбогих і потребуючих. Не бачить нужди, 

що тиняється по далеких передмістях велелюдних міст, 

нуЖди, що пліснів і вагнивав по колибах і будах, вбитих 

ів відпадків порохнявих дощок, напів поржавілоі бляхи 

та всякого лахміття. Така людина, як каже св. Василій, 

живе в полоні гроша і волота. Люди, що маячать від 

сильно! гарячки, мають дивні галюцинації. І ті, що іх 

палить жага багатства, всюди добачають лише виск ~ 

волото. Вони воліли б, мабуть, щоб на місце сонця бли

стівся кружок чистого волота. Що іх обходить, що десь 

там люди горюютІ, ч:и мруть ів голоду? Ім одне на думці: 
чи вароблять вони добре, чи ні, навіть на гіркій нужді 

своіх ближніх. Бо справді були часи, коли не доїдали, 

а то й голодували мільйони, і все ж тани ва тих часів, 

щоб піднести ціни, тобто, щоби добре варобити, палиmf 

пшеницю, каву, сипали в море картоплю й овочі. Ось 

таку потвору в людини витворюв багатство. 

Таке поняття, що багатство мав на те служити, щоб 
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багатий міг ва своїми примхами ним зловживати, заспо

коюючи сво і низькі забаганки, проти повчань Христових: 

<<Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе 

вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що 

смівтесл нині, бо будете ридати і сумувати » (Лк. 6,24-25). 
До таних захланних багатіїв відносяться слова Христові 

сьогоднішньої євангелії: << Легше пройти верблюдові крізь 
вушко в голці, ніж багатому ввійти в Царство Боже!» 

Дорогі брати і сестри, кожна людина, тим більше 

христитmн, ва свого життя повинен бути подібний до 

землі: вона не видав плоду, не приносить урожаю для 

власного раювання, для своєї виключно наживи, але на 

те, щоб іі плодами користувалися і люди і тварини, і 

все живе на світі. Тож на принладі самої ж таки землі 

покаоув Бог, як людина мав поводитися в добрами, якими 

її обдарував Творець і Бог. Людина завдно перед очима 

мав прm-tлад землі, на .якій і з якої живе. Мусимо, зреш

тою, бути й того свідомі, що колись всі блага землі вим

кнутьсл нам в рук, чи хочемо цього чи ні, і то в хвили

ні, коли найменше цього будемо сподіватися. Що ж тоді 

поможуть нам вони у вічності ? 3 собою іх не заберемо. 
Навпаки, ми іх залишимо, може, й сповнені грижою сум

ління, що іх здобували собі коштом Бога і людей; що, 

аби лиш іх набути, ми в абували про Творця і Бога, про 

Його святий закон, про любов, милосердя і справедли
вість супроти наших бшtжніх. 

Отже, дорогі в Христі, нема чого так дуже запопадливо 

побиватися ва тузємними багатствами. А коли вже нпми 

нас Бог обдарував і, певною мірою кожного збагатив, 

то треба його вжити, як цього Бог хоче. Хіба ж і нам 

колись Христос буде докоряти: << Голодував я, і ви не 

дали мені істи; мав спрагу і ви мене не напоїли; був 

чужинцем і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене не 

одягну ли; недужим і в тюрмі, і не навідались до мене » 
(Мт. 25,42-43). О, коби то як слід це врозуміли ті, що 

посідають земські блага; скільки то ними можна повти-
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рати людських сліз, скільки злагідиити горя:, скільки 
щастя і світла внести в чорну нужду нещасних і, водно

раз, собі придбати вічну нагороду й багатство І Що тепер 

да вмо вбогому, потребуючому, сторицею повернеться: ко

лись до нас. Зерно, яке хлібороб кидав в вемлю, чейже 

великими відсотками йому ввертавться. Про це вапевняв 

Ісус багатого євангельського юнака, коли дораджував 

йому продати свої багатства і роздати вбогим, щоб прий

няти скарби на небі. Бо, покидаючи цей світ, безпов1-

ротно валишвмо тут, на вемлі, свої багатства .. Тільии 
слава наших добрих діл не лишить нас, а піде в нами 

аж перед трон Всевишнього, по неминущу нагороду віч

ного щастя. Амінь. 

3 недільного << Аnостола >> : 

« Вдягн7ться, от:нсе, я" вибрані Божі, святі й .любі, 
у серце спочут.ливе, доброту, смиренність, .лагідність., 

довготерпе.ливість, терп.лячи один одного й прощаючд 
один одно.му ваав.мно, ко.ли б хтось .мав на мго скаргу. 

Так, як Господь простив ва.м, чиніть і ви так са.мо » 
(До 1\олосян, гл. 3,12-16) 



СЛІПОТА ФІЗИЧНА І ДУХОВНА 

(31 Неділя по Зісланні Святого Духа - Лк. 18,35-43) 

<< /сусе1 син,у Даеидів1 а.ми.л,уйся кадо ,м,н,ою •· 
(Лк. 18,38) 

В сьогоднішній євангелії розказується, як то Ісус 

наближається до Єрихону, до міста, яке колись Ізраїль 

здобув був переможно, завойовуючи обіцяну Землю. 

Народ товпиться біля Ісуса, бо він, як Спаситель, обіця

ний Месія поспішав в допомогою вбогим, терплячим, 

калікам. І ось при шляху, який веде до Єрихону бачить 

Ісус того, який його бачити не може, -бачить нещасного 
сліпця. Він серед гамору товпи qув жалісне благання, 

яке несеться з серця й уст нещасного: << Ісусе, сину Дави

дів, змилуйся надо :мною І >> 

Так, дорогі брати і сестри, сліпота - і фізична, і 

духовна - це недуга, яка сама собою не завдав надзви

чайно великого болю, проте іі наслідки - жахливі. Вона 

в приqиною браку півнання і знання того всього, що нас 

отоqув. Справді нещасна та людина, яка не баqить ден

ного світла, перед якою вакрита вся краса творів при

роди. Вона не пізнав належно навіть тих реqей, що іх 

безпосередньо дотикав. - Але оскільки більш нещасними 

в ті, що втратили вір душі, що не баqать ні сонця, ні 

світла Творця вселенної - Бога. Так, душевно сліпі 

люди не баqать вже краси і велиqі основних віqних правд, 

тобто не добачають останньої цілі людини, недалекої 

своєї смерти, строгого суду Творця, вічної нагороди за 

добрі діла, кари ж - ва злі. Ці правди перед душевно 

сліпими зостаються закритими, вони іх не добачають, 
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іх не пізнають; тож ці правди на них не діють. Найваж

ніші й радісні таїнства Христа Спасителя, який прий

шов на землю, щоб нас привести до Творця-Бога і віч

ного життя, залишаються: таїнствами, в які така душевно 

сліпа людина вірить а великим аастереженн.ям, а вже· 

ніяк не побуджують вони іі до надії, любови й довір'я 

до Господа. 

Далі каже свята Євангелія, що єрихонський << слі

пець стояв при дорові ». Сліпота бо робить людину беа

діяльною, неповоротною, невдатною до акції. Сліпій лю

дині найкраще стояти або сидіти, коли ж вона пуска

ється навмання, викликує у інших лише співчуття 1 

співстраждання. А що ж доброго і корисного може вчи

нити той, хто живе у духовній сліпоті, якого не проеві

чув світло свя:тоі :еіри, а він керується: лише, як сліпий, 

палицею, слабеньким вогником свого ума? Душевно слі

пий не бачить межі, доки може йти, щоб не попасти в 

безодню, - ані останньої мети, до якої прямує. А все 

тани вів дів, снув широкі пляни, робить багато гамору і 

руху, захоплюється своїми починамн й успіхами. Авжеж, 

душевно сліпий також аапопадливо працює над тим, 

щоби адобути собі крихітну слави, .яна минав, наче дим; 

трудиться,. щоб нагромадити скарби цього світу, які нев

молима смерть ва бере; старається, щоб зберегти і про

довжити своє життя, хоч це лиш один момент супроти 

вічности. А для Бога, який в нашим першим початком 

і останнім кінцем; для душі, яка не помре, не зникне, 

не перестане вже існувати ніколи; для: вічности, до якої 

ми ма вмо і мусимо перейти, - що ми робимо ? Спитаймо 
себе і даймо ясну відповідь І Коли б, недайбіг, й на наш 
ум і серце налягла така сліпота, тоді молімо, кличмо, 

благаймо, равом а єрихонським сліпцем: << Ісусе, Сину 

Д~).і~Идів, вмилуйся: надо мною І >> 

Сліпота доводить людину ще й до крайньої вбогости. 

Сліпець не може свобідно сам на себе ааробляти, тому 

часто став лиш жебраком, аданим на ласку чи неласку 
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інших. Так і євангельський сліпець: « сидів край до

роги і просив милостині». У подібному стані анаходять

ся всі ті, що живуть у душевній сліпоті. Тані люди не 

вдатні працювати для Бога, для свого спасіння, тому й 

живуть у крайній душевній вбогості: бев qеснот, бев 

васлуг, бев добрих, васлуговуючих діл для віqности. 

Не маючи вдорового аору душі, тобто світла святої віри, 

ми не бачимо помилок і пофальшувань цього світу, не 

добач:уємо, що ми нагі на добрі діла і чесноти, тому жи

вемо в крайній нужді та вбогості. Очі нашоІ душі ціл

ком відчиняться щойно тоді, коли навіки вамкнуться 

наші тілесні очі. Саме тоді, хоч: може вже вапівно, поба

чимо всю нашу нужденність, і беввихідь нашого положення. 

Тож, поки ч:ас, вапобігаймо такій сліпоті, спішім до все

могутнього небесного лікаря, просім у нього світла для 

ровуму і аору святої віри. 

Яких же васобів вживати нам, щоб відвненати душев

ний вір ? Цього вчить нас таки ж отой єрихонський елі
пець. Він, почувши, що народ іде мимо, питався: Що б 

воно мало бути? << Йому ж снавали, що Ісус Наварянин 
надходить І )) Про Христа акали в усій нраїні, як Він 

негайно спішив в допомогою нещасним, хворим, калікам. 

Про Нього напевно ч:ув і цей нещасний сліпець. Тож 

коли йому скавали, що це власне Ісус в Наварету тепер 

переходить попри нього, - як же ж врадувалась його 

душа, яким бевмежним довір'ям до Христа-Спасителя 

наповнилось його серце. Він вроаумів, що або тепер, 

або ніколи не стрінутись йому а Ісусом. - Душевні 

сліпці цього світу також добре анають про могутню силу 

Христа-Бога над людсьними душами. Знають, що Він 

привернув аір великим душевним сліпцям, беавіркам, 

вакам'янілим грішникам, які гонили Церкву Христову, 

почавши від Савла - пізнішого Павла-апостола, від 

ровпусного Августина, снінч:ивши ж на останніх вели

ких конвертитах. Невже ж ми не чуємо сильного гомону 

Народу Божого, хіба не відчуваємо подуву обнови хри-

19 - Недільна б.ІІtІВоеіеть ... 
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стиян в лособоровому часі наших днів? Чи не бачимо, 

ян християни · ріаних угрупувань спішать до храмів Бо
жих, щоби славити Трисвятого Бога, навіть там, де закон 

безбожних держав це забороняє, щоб почути слово правди 

Божої, щоб одержати прощення гріхів, та зачерпнути 

сил душі на Євхаристійній Вечері? Чи ж ви, дорогі брати 

і сестри, не запитаєте, що це таке? - Це ж Христос пе

реходить через всі континенти світу, як лікар людських 

душ, як всемогутній Спаситель, що жертвується за нас 

і для нас. Чи ж на цю вістку ми мо.шемо залишитися 

нечулими? 

Тож корнетаймо негайно з усіх нагод ласки Божої, 

як єрихонський сліпець І Він, ян лише почув, що Ісус 

надходить, почав голосно кликати: <<Ісусе, Сину Дав~:~

дів, змилуйся надо мною І >> Хоч він не знав, в який саме 

момент Ісус переходитиме попри нього, бо його не ба

чив, то однак не переставав благати, кричати, взивати 

Дателя зору про милосердя. Ось приклад для нас І І ми 

вважаймо, надслухуймо, благаймо, бо Христос лиш у 

переході, - а й ми самі минаємося. Не перериваймо на

ших молінь-благань до Господа, бо не знаємо моменту, 

колИ то ласка Божа порушить наше серце і приверне 

душевний зір святої віри, яким побачимо Бога і його 

святі таїнства, такими, .якими вони в в дійсності. Вогнем 

ревности запалімо наші молитовні благання та усуваймо 

холод з наших духовних бажань, а Ісус напевно почує 

зов нашої втомленої душі та зболілого серця. 

Молім ся витривало, без уваги на всі негоди й перешко

ди. І єрихонського сліпця еварила товпа, щоб він замов

чав. Та він ще дужче молив і благав: << Ісусе ... змилуйся 
надо мною!» Так і нам, душевним сліпцям цього світу, 

треба~остійно молитися, благати Бога в нашому приват
ному чи лубличному житті, хоч товпа безбожного JІюду 

зацитькува~ме нас, чи наказувати, щоб мовчати. До 

грішних людей цього світу долучаться, може, ще й наші 

власні пристрасті, грішні схильності, чи безбожні пере-
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конання, які піднімуть свій голос проти аову наmоІ 

душі і серця й наказуватимуть нам мовt:tання, щоб не 
молитись, не просити милости Божої та світла святої 

віри. Саме в той час помножімо наш запал і надію, тоді 

запевнимо для себе ласку неаабарного відаискання аору, 

ласку релігійної свободи, душевного провріння і радости. 

Як то Ісус оздоровляв врихонсьного сліпця? Най

перше зупиняється і кличе до себе вбогого жебрана. 

Той самий Ісус зупиняється на понлик і благання душев

них сліпців цього світу, якими, до певної міри, в нож

ний а нас. Він клиt:tе нас до себе у святій тайні Хрищення, 

у тайні Понаяння. - Далі, Ісус запитує сліпця: « Що 
хочеш, щоб я зробив тобі?» - <<Господи - сназав аво

рушено сліпець, - вчини, щоб я бачив! • Напевно не 

цього просив сліпець в усіх інших прохожих. Та ось 

тепер його прохання, його бажання тане, що його можна 

ставити лише до Бога і володаря природи, до дателя аору. 

Той самий Ісус не рав і нас питав: <<Що xot:teш, щоб я 

вробив тобі?)> Чи вміємо ми гідно просити його, ян всемо

гутнього Бога, про речі достойНі самого Бога? Внінці, 
Ісус актом своєї всемогутньої волі сказав до сліпця: 

<< ПроариІ » але й додав: <<віра твоя спасла тебе! • Що 
ноштує Христові вробити чудо? Веасумніву - ніщо. 

Він довершує його одним антом своєї волі, одним сло

вом. Але безумовною вимогою для цього в наша віра. 

Ревність, запал нашої віри одержує, вивднює ttyдo. І, 

навпаки, іі брак припиняв довершення t:tyдa. Розбудімо 

й ми міцне переконання щодо цієї правди. Вийдімо а 

нашої душевної сліпоти, пробудімся а оспалости і молім, 

благаймо гаряче в Господа сильної віри, .яноі не рав і 

нам бракує. Власне в такою вірою, - на запит Христо

вий: <<Що хочеш, щоб я вробив тобі?» - відповіджмо: 

<< Господи, дай, щоб я проарів І )) Амінь. 
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ХРИСТОС - ІДЕАЛ ЛЮДИНИ 

(32 Неділя по Зісланні Святого Духа - Лк. 19,1-10) 

« 8аией ... бази:аs бачити Jcyca1 хто він 

тахий •· (Лн. 19,2-З) 

Дорогі в Христі, вже майже двадцять соток років 

і найбільші, і найменші людські уми, чи то приятелі 

Христа, а чи його вороги, розсліджували ціле життя й 

особу Спасителя. Особливо вороги Христа намагалися 

анайти у ньому бодай .якусь малу плямку, принаймні 

щось підозрілого, або менше вартісного, але досі не 

могли анайти нічого подібного. Навіть найзавзятіші во

роги Христові, що намагаються доказати, мовляв він 

тільки авичайний собі чоловік, мусять признати, що 

Христос в наймудрішим, найблагороднішим та найліпшим 

а усіх людей. От хоч би Давид Штравс, який багато натру

дився над тим, щоб Христа обдерти а його Божества, по

дивляв його життя і визнав прилюдно, що << не :може 

бути чоловік, який перевищив би Христа, або nринаймні 

дорівняв йому в найменшому>>. Тому й не диво, що юдей

ська старшина й урядовці, вороги Христові, вважали 

собі ва велику честь побачити Христа, стрінутися а Ним, 

гостити Його у своіх домах, не вважаючи на те, що нена
виділи його. 

І ось ровкавув нам сьогоднішня свята євангелія подію, 

.як то Ісус наближався до старинного міста Єрихону. 

Тоді один митар, Закхей, дуже бажав побачити Христа

-Спасителя, хто він такий? Той самий Христос-Бог при

ходить рав-у-рав у Єрихон цього світу, у Єрихон наших 

міст і сіл, у Єрихон наших сердець. Та чи в людей світу 
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цього, чи й у наших серцях горить ба'Нання побачити 
Христа? Чи в нас· в найменше ваінтере~ування півнати 
хто він таний? Чи анавмо ми достатнЬ) особу, науну, 
характер Христа-Спасителя? Ісус же у сво ій божеській 
особі виявляв такий чистий і повний ід~ ал людини, що 

в діях світу ніхто не може йому дорівнпи. Христос бо 
своїм життям, своїм характером єдиний в цілій історіі 
стоіть понад усіма людьми. В нього J.e можна найти 

не тільки щось менше доброго, але наві1ь нічого таного, 
що можна б наввати пересадою чи неприродністю. В 
найбільше досконалий спосіб Христос м.t.в в собі те, що 
світло розуму й сумління представляв, ІR ідеал <<доброї 

людини>>. 

Народився він в убогій, невамітній ріщині робітника
-теслі; довгі роки живе в підчиненні й дJ останньої хви

лини свого життя виконує синівські обсв'явки. У своїх 
апостольських подорожах, Він як один ві авичайних 
мандрівників. Науки його приступні, ~ев штучности і 
пустоти. Зате всі, хто лиш слухав його, ке можуть опер

тися почуттю подиву і признання, бо ніколи й ніхто 
ще так не говорив. 

В його присутності всі добрі люди почуваються над

звичайно добре, бо Христос, це бевплямЕий взір любови, 
лагідности і людяности. У своєму житті він показав ве
лику бевінтересовність, дарма, що ій лю,l]И світу не вияв
ляють жодного зрозуміння та в цього прJ[воду гіршаться. 
Все лихо, яке лиш міг ааанати людсь~ий рід, завнав 
також Христос-Спаситель. Серед радіснJІХ окликів про
слави й пошани Христос дав досконалий приклад по

кори, а під час терпінь і противностей, які вдаряють по 
ньому' мов вапінені хвилі' зберігав він неврівнJDІу рівно
вагу духа. Коли ж народ, хиткий як тrостина, покидає· 

Христа, Він не кидав на нього прокл:ьонів; а тоді як 
цей народ хоче обрати його царем, він скривавться на 

самоті. Подорожуючи по своїй батьківJЦині, обдаровує 
людей добродійствами без числа і міри; сам, однак, веде 
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життя повне трудів і недостатків. Ісус в повний любови 
і співчуття для всіх людських терпінь. Він щиро і в 
простоті ділить в своїми учнями працю та всяку долю й 

недолю життя. Серце його, правдиво людське серце; у 

ньому вроджуються всі шляхетні почуття, почавши від· 
святого гніву аж до чутливої приявні. Христос в ніжний 

і чутливий на все те, що лиш зворушує людське серце, 

Ва ВИЙНЯТКОМ гріха. 

Він плаче над гробом приятеля Лазаря, бо дуже лю

бить його. Неспокій і пригноблення находять на Ісуса 

перед його стражданнями, і страх перед смертю. Він 

просить Отця, щоб віддалив від нього страшні терпіння, 

але Отець дав йому через Ангела підкріплення, проте 

муки й терпіння не.віднімав від нього. Христос терпит~, 

як ніхто в людей не терпів. Його душу огортав смуток, 
страх і опущення, але він покірно складав свою волю і 

своє життя в руки Отця Небесного. В житті і смерті 

Христос в бевмежно терпеливий, терпить бев наймен

шої скарги. Якщо якесь людське життя сплетене в болів 

і слави, в пониження і блиску було колинебудь виставлеве 

н8: якусь пробу, то саме таким було життя Христа-Ісуса. 

Але вавжди воно було чисте, як золото. 

Бев найменшого вакиду і плями стоіть перед людством 

і кожним в нас ідеал Христа-Спасителя. Своіх неприяте

лів, які добре внали і пильно простежували життя й 

діла Христові, Ісус питав: <<Хто в вас може довести гріх 

мені? )) (Ів. 8,46). І на це вапитання навіть вороги Хри

стові відповідають хібащо мовчанкою. Коли ж євреї 

ув'язненого і побитого Ісуса привели до Пилата, дома

гаючись вироку смерти на нього, римський намісник 

питав іх: << Яке оскарження принесли ви на цього чоло
віка? >> (Ів. 18,29). Ті ж не дали відповіді на це вапи
тання, лише сліпо вимагали: << Розіпни його І » Хиткий 
Пилат вдоволяв домагання товпи, але рівночасно ваяв

ляв івраільтянам і всім грядучим поколінням: <<Жадної 

провини не анаходжу я в ньому >> (Ів. 18,38). Ба й арад-
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нии, Юда, дав свідчення про моральну велич: Ісуса, виз

навши:<< Згрішив я.- видавши кров невинну>> (Мт. 27,4). 
Далеко ще перед Христом велиний грецьний філософ 

Платон накреслив був образ справедливої людини, ян 

ідеал усіх чеснот, кажучи, що ця людина буде завішена 

на дереві, щоб ножний пересвідчився в беsінтересовності 

іі справедливости. 

Ось такий ідеал став перед людством у Христі-Ісусі. 

З цього ідеалу, ян а життєдайного джерела випливають 

усі чесноти, я:кі мають нормувати життя одиниць, родин, 

суспільностей. 

Тож, дорогі брати і сестри, щоб побачити Христа 

Ісуса, щоб пізнати, хто він такий, необхідно нам цього 

сильно бажати. Бо й Христос над усе бажав подати нам 

світло сво ві нау.ни, силу своєї благодаті; він бажав заспо
ноіти наш душевний голод, цю підсвідому тугу за ідеалом, 

за Богом. Хоч туга ця за нашим Творцем може й заглу

шена гамором фабричних ставків, автомашин, закидана 

дрібницями життя, приспана горем сучасного світу, то 

все ж вона існує, відзивавться з самого дна цієї порож

нечі, що вининла в душі модерної людини. Може і в 

наших серцях вининла велика пустка, велиний бран 

Христа, його світла і сили. Може ми, ян і Закхей, малі, 

низькі ростом - не так фізичним, ян духовним - і юрма 

щоденних журб і клопотів, людський згляд, але това

риство, наші пристрасті й понуси не дозволяють нам у 

щоденному житті добачати Христа і його святої справи. 

Та коли охопить нас гаряче бажання, щоб за всяку 

ціну побачити Христа, стрінутися з ним на молитві, 

у святих Тайнах, тоді радо понинемо юрбу наших зем

ських клопотів і журб, опануємо наші пристрасті, підно

римо нашу волю волі Божих заповідей і його провидіння~ 
Ми виліземо, ян коЛись Закхей, на дерево, яким в сам 

Христос-Спаситель. З цього дерева побачимо наш ідеал, 

побачимо ціль нашого життя, його терпінь і болів. 

Дорогі брати і сестри, піднімаймось, отже, на дерево 
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Христа силою молитви, роздуми над собою, над вічними 

правдами Божими. Піднімаймось на це дерево ревним 

наслідуванням чеснот Ісуса, ідеалу нашого життя. Хри

стос хоче і може свовю ласкою і силою піднести нас ви

соко-високо, щоб ми, понад юрбою земських клопотів і· 

горя, побачили Його -нашу віt[Ну щасливість, нагороду 
і 3ЮИТТЯ. JUкінь. 

З недільного « Апостола »: 

«Ніхто твої..и АWмди.м, ві"о.м, нехай не гордує, (}"ЛЄ 

будь араа1rо.м для вірних у смві, поведін.ці, .любові, вірі 
й tеистоті. За"и я прийду, віддавайся читанню, у.мовлян

ню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був даний 

тобі череа пророцтво а наuадання.м РУ" вбору пресвіте
рів. Про це .мір"1Jй, будь увесь у цьо.му, щоб поступ твій 

усі.м. був очевидний » (До Тимотея, гл. 4,9-15) 
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