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И# сE зак0нникъ нёкій востA, и3скушaz Е#го2,
и3 глаг0лz: Ўчи1телю, что2 сотвори1въ жив0тъ
вёчный наслёдую;
к7ѕ
Џнъ же речE къ немY: въ Зак0нэ что2
пи1сано є4сть; кaкw чтeши;
к7з
Џнъ же tвэщaвъ речE: возлю1биши ГDа
БGа твоего2 t всегw2 сeрдца твоегw2, и3 t
всеS души2 твоеS, и3 всeю крёпостію твоeю,
и3 всёмъ помышлeніемъ твои1мъ: и3 бли1жнzго
своего2, ћкw сaмъ себE.
к7и
Речe же є3мY, прaвw tвэщA: сіE сотвори2, и3
жи1въ бyдеши.
к7f
Џнъ же хотS њправди1тисz сaмъ, речE ко
Ї}су: и3 кт0 є3сть бли1жній м0й;
l
Tвэщaвъ же Ї}съ речE: человёкъ нёкій
схождaше t Їерусали1ма во ЇеріхHнъ, и3 въ
разб0йники впадE, и5же совлeкше є3го2, и3 ћзвы
возл0жше tид0ша, њстaвльше є4ле жи1ва сyща.
lа
По слyчаю же сщ7eнникъ нёкій схождaше
путeмъ тёмъ: и3 ви1дэвъ є3го2, мимои1де.
lв
Тaкожде же и3 леvjтъ, бhвъ на т0мъ
мёстэ, пришeдъ и3 ви1дэвъ, мимои1де.
lг
Самарzни1нъ же нёкто грzдhй, пріи1де над8
него2, и3 ви1дэвъ є3го2, милосeрдова:
lд
И# пристyпль њбвzзA стрyпы є3гw2, возливaz

І ось, один законник встав і, спокушаючи Його,
сказав: Учителю! Що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне?
26
Він же сказав йому: в законі що написано? Як
читаєш?
27
Він сказав у відповідь: возлюби Господа Бога
твого усім серцем твоїм, і усією душею твоєю, та
усією силою твоєю, і всім розумом твоїм і ближнього твого, як самого себе.
28
Ісус сказав йому: правильно ти відповідав; так
роби і будеш жити.
29
Він же, бажаючи виправдати себе, сказав
Ісусові: а хто мій ближній?
30
На це Ісус сказав: один чоловік ішов з Єрусалима до Ієрихона і потрапив до рук розбійників,
котрі зняли з нього одежу, поранили його і пішли, залишивши його ледве живого.
31
Трапилось одному священникові йти тією дорогою, і, побачивши його, пройшов мимо.
32
Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо.
33
Якийсь же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився
34
і, підійшовши, перев’язав йому рани, поливаючи оливою і вином; і, посадивши його на сво-
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к7є

25

мaсло и3 віно2: всади1въ же є3го2 на св0й ск0тъ
приведE є3го2 въ гости1нницу, и3 прилэжA є3мY.
lє
И# наyтріz и3зшeдъ, и3з8eмъ двA срeбреника,
дадE гости1ннику, и3 речE є3мY: прилэжи2 є3мY, и3
є4же ѓще пріиждивeши, ѓзъ є3гдA возвращyсz,
воздaмъ ти2.
lѕ
Кто2 ќбw t тёхъ тріeхъ, бли1жній мни1тъ
ти сz бhти впaдшему въ разб0йники;
lз
Џнъ же речE: сотвори1вый ми1лость съ ни1мъ.
Речe же є3мY Ї}съ: и3ди2, и3 ты2 твори2 тaкожде.

го осла, привіз його до гостиниці і потурбувався
про нього;
35
а на другий день, від’їжджаючи, вийняв два
динарія, дав власникові гостиниці і сказав йому:
потурбуйся про нього; і якщо витратиш на нього
більше, я, повертаючись, віддам тобі.
36
Отже, хто з тих трьох, здається тобі, був ближній для того, що потрапив до рук розбійників?
37
Він сказав: той, що змилосердився над ним.
Тоді Ісус сказав йому: іди, і ти роби так само.

(t луки2 ‹:к7є–lз)

(Лк. 10:25–37)
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Г

осподь у Євангелії багато разів говорить до
нас через притчі. Кожного разу, розмірковуючи над ними, ми можемо помітити те, що раніше залишалося поза увагою й не залишало в душі
свого спасенного сліду. Притча про милосердного самарянина вражає слухачів своїми образами.
Та крім прямої відповіді на запитання, хто мій
ближній, вона має і значно глибший зміст.
Іудеї знали, що пустинна місцевість, яка розділяє два великих міста, — столицю Єрусалим
та Ієрихон, повна розбійників, рабів-утікачів,
невдах — любителів поживитися за чужий рахунок. Знаючи про це, жителі Палестини вважали за краще збиратися групами й не ходити
поодинці. Той, хто йшов один, майже завжди
потрапляв у полон до розбійників. Можливо,
цей нещасний подумав, що у нього нічого забрати… або не зміг дочекатися супутників. Як
би ми не гадали, все буде лише припущенням.
Але що з ним трапилося далі, ми знаємо.
Святі отці, розмірковуючи над цією притчею, вбачали в ній особливий символічний
зміст. Адже в цьому євангельському оповіданні Господь навчає нас не тільки милосердя.
В ньому відкривається розуміння того, як

небезпечно віддавати перевагу гордовитій
самовпевненості, нехтуючи соборною єдністю Церкви. Церковна молитва має велику
силу. Хоча наодинці молитися теж добре, але
кращою вважається спільна молитва. Кожен
із нас удосконалює свої професійні навички
особисто, але спільна праця просто необхідна. Так само й душу спасати допоможе спільний, соборний досвід Церкви.
Кожен із нас неповторний, але покладатися лише на свій розум і досвід дуже небезпечно. Так майже в усьому. Головне — не
протиставляти себе соборній свідомості, досвіду. Коли християнин цьому вірить, на це
покладає свої сподівання, він не відчуватиме
самотності, його не бентежитимуть думки
про свою непотрібність, безсилля, байдужість до нього всіх на світі. Навіть якщо він
осамотіє, він не буде самотнім. Він не лише
знатиме, а й відчуватиме себе в Церкві. Це
саме про нього, нехай і нікому невідомого,
повсякчас молиться Церква земна і Церква
Небесна. І оскільки він не один, то він буде
захищений, він не потрапить на дорозі життя до рук розбійників.
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Історія Церкви засвідчує це багатьма прикладами. Так, коли на початку ХХ сторіччя войовничі безбожники, які взяли владу в нашій
країні, жорстоко знищували християнську віру,
вони були впевнені, що назавжди покінчили
з Церквою. Але Бог молитвами сонму новомучеників спас Свою Церкву, хоча на людський
розсуд, для цього майже не залишалося ніякої
надії. Тепер ми розуміємо, що ми не одні, у нас
є Церква, є Бог, Який пам’ятає про кожного так,
що і кількість волосся на голові людини Ним
не забута (Мф. 10:30). Нам залишається тільки
вірити і свідчити життям, що ми щасливі цією
єдністю із сонмом святих на Небі і подібних до
нас, віруючих, на землі. Ми не одні й тому не
повинні піддаватися смутку, журбі та забувати
про радощі. Одна з них — впевненість, що ми
всі складаємо собор церковний і разом молимося про спасіння кожного, намагаючись життям свідчити про свою віру.
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Христос — мир наш

11

Т0й бо є4сть ми1ръ нaшъ, сотвори1вый nбо‰
є3ди1но, и3 средостёніе њгрaды разори1вый, враждY
пл0тію своeю,
є7i
Зак0нъ зaповэдей ўчeньми ўпраздни1въ,
да џба сози1ждетъ Соб0ю во є3ди1наго н0ваго
человёка, творS ми1ръ:
ѕ7i
И# примири1тъ nбои1хъ во є3ди1номъ тёлэ
БGови кrт0мъ, ўби1въ враждY на нeмъ.
з7i
И# пришeдъ, бlговэсти2 ми1ръ вaмъ, д†льнимъ
и3 бли6жнимъ: }i ЗанE Тёмъ и4мамы приведeніе
џбои во є3ди1номъ Д©э ко Nц7Y.
f7i
Тёмже ќбw ктомY нёсте стрaнни и3
пришeльцы, но сожи1телє с™ы6мъ, и3 при1сніи БGу:
к7
Наздaни бhвше на њсновaніи ґп0стwлъ и3
прорHкъ, сyщу краеуг0льну самомY Ї}су ХrтY,
к7а
Њ Нeмже всsко создaніе составлsемо
растeтъ въ ЦRковь с™yю њ ГDэ:
к7в
Њ Нeмже и3 вы2 созидaетесz въ жили1ще Б9іе
Д¦омъ.
д7i

14

Бо Він є мир наш, Який створив з обох одне
і зруйнував перепону, яка стояла посередині,
15
знищивши ворожнечу плоттю Своєю, а закон
заповідей вченням, щоб із двох створити в Собі
Самому одну нову людину, піклуючись про мир,
16
і в єдиному тілі примирити обох з Богом посередництвом хреста, убивши ворожнечу на
ньому.
17
І, прийшовши, благовіствував мир вам, далеким і близьким,
18
бо через Нього і ті й інші маємо доступ до Отця,
в одному Дусі.
19
Отож ви вже не чужі і не приблуди, а співгромадяни святим і свої Богові,
20
будучи утверджені на основі Апостолів і пророків, маючи наріжним каменем Самого Ісуса
Христа,
21
на Якому вся будівля, складаючись злагоджено, зростає в святий храм у Господі,
22
на якому і ви будуєтесь Духом в оселю Божу.

(ко є3фесeємъ в7:д7i–к7в)
(Єф. 2:14–22)
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Д

ля того, щоб вірно сприйняти слова
Святого Письма, потрібно зрозуміти,
коли й кому вони були адресовані. Отже,
Апостол стверджує: Він є мир наш, Який
створив з обох одне і зруйнував перепону, яка
стояла посередині (Єф. 2:14). Далі: щоб із двох
створити в Собі Самому одну нову людину,
створюючи мир (Єф. 2:15). Про що тут мова?
Хто ці двоє, яких Господь об’єднує, створюючи нову людину? Слухачам апостола Павла
і читачам його Послання це було зрозуміло
без будь-яких пояснень, тому що світ в їхній
уяві складався з іудеїв — обраного народу Божого — і язичників, до яких іудеї ставилися
вороже. Тому, щоб подолати ворожнечу, що
укорінилась у свідомості іудеїв і передавалася через покоління до нащадків, потрібні
були виняткові заходи. Сам Син Божий примирив у собі людство. Власним співчуттям
і смертю на хресті Господь надприродно відтворив нову людину, покликання якої полягає в подоланні ворожнечі (див.: Єф. 2:16).
Не буде зла — буде мир. Лише у злагоді всі
можуть мати доступ до Отця, в одному Дусі
(Єф. 2:18). Дією цього Духа Божого всі ста-

ють співгромадянами святих і своїми Богові
(див.: Єф. 2:19). Ґрунтуючись на вченні пророків і апостолів, маючи наріжним каменем
Самого Господа Ісуса Христа (див.: Єф. 2:20),
усі, хто слухають і читають апостольське послання, можуть стати святим храмом (див.:
Єф. 2:21), оселею Божою через сприяння
Святого Духа (див.: Єф. 2:22).
Минули тисячоліття з часу проповіді апостола Павла до єфесян. Але Церква постійно
нагадує ці слова своїм вірним. Навіщо? Світ
давно вже так не реагує на язичників… Проте, як і раніше, світ потребує миру. Ворожнеча
і тепер ще живе у багатьох душах. Тому кожному належить зрозуміти, що ворожнеча (до
кого б то не було) позбавляє людину єдності
з Богом. Той, хто ворогує (причина тут не має
значення і немає місця ніякому самовиправданню) — не здатний сприйняти дію благодаті Божої, не може стати храмом Божим, не
має миру в душі, миру з ближніми (не кажучи вже про дальніх), миру з Богом. Де немає
миру, там війна: в душі — сум’яття, роздратування, незадоволеність, підозрілість, помста
та всі інші породження зла. Усі знають, які
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стосунки можуть складатися між людьми,
якщо на душі злість та образа. Сприйняття
Бога теж не стає кращим… Саме на Нього
перекладається провина за всі негаразди, які
трапляються з людиною, що втратила духовний спокій. Ця проблема сьогодні стала поширеною як ніколи.
Що ж робити, коли так жити не хочеться,
а краще не виходить? Потрібно звернутися
до Господа. Адже про Нього сказав той, що
знав Його краще за нас: Він — мир наш (Єф.
2:14). Звернутися з покаянням і подякою
(бо це мир, здобутий надто дорогою ціною!),
з надією Його силою і милістю подолати
у своїй душі ворожнечу й усяке зло. Він для
цього прийшов у світ і потерпів страждання
на хресті.

16

Що означає
усвідомлювати себе
грішником?

17

И# благодарю2 ўкрэплsющаго мS ХrтA Ї}са
ГDа нaшего: ћкw вёрна мS непщевA, положи1въ
мS въ слyжбу,
Gi
Бhвша мS и3ногдA хyльника, и3 гони1телz,
и3 досади1телz: но поми1лованъ бhхъ, ћкw не
вёдый сотвори1хъ въ невёрствіи:
д7i
Ўпреумн0жисz же благодaть ГDа нaшегw
Ї}са ХrтA, съ вёрою, и3 люб0вію ћже њ ХrтЁ
Ї}сэ.
є7i
Вёрно сл0во и3 всsкагw пріsтіz дост0йно:
ћкw Хrт0съ Ї}съ пріи1де въ мjръ грёшники
спасти2, t ни1хже пeрвый є4смь ѓзъ.
ѕ7i
Но сегw2 рaди поми1лованъ бhхъ, да њ мнЁ
пeрвомъ покaжетъ Ї}съ Хrт0съ всE долготерпёніе,
за џбразъ хотsщихъ вёровати Е#мY въ жи1знь
вёчную.

Дякую Христу Ісусу, Господу нашому, Який
дав мені силу, що Він визнав мене вірним, поставивши на служіння,
13
мене, колишнього хулителя і гонителя і кривдника, але помилуваного тому, що так чинив за
невіданням, у невірстві;
14
благодать же Господа нашого (Ісуса Христа)
відкрилася в мені щедро з вірою і любов’ю
у Христі Ісусі.
15
Вірне і всякого прийняття гідне слово, що
Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників,
серед яких я перший.
16
Та для того я й помилуваний, щоб Ісус Христос
на мені першому показав усе довготерпіння, як
приклад для тих, які будуть вірувати в Нього, для
життя вічного.

(№ тімоfeю №:в7i–ѕ7i)

(1 Тим. 1:12–16)

в7i

18

12
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Х

ристос прийшов у світ спасти грішників, запевняє всіх апостол Павло. Здавалося б, це знають усі. Проте знають це здебільшого лише в теорії. Знають, погоджуються, але в глибині душі відносять це до когось,
до якихось «теоретичних» грішників. Саме
тому Апостол спрямовує думку до себе, кажучи, що з них (грішників) він перший. Якщо він
перший грішник, то що ж тоді говорити про
нас? Справа, звісно, не в тому, хто більший чи
менший. Справа у відчутті себе грішником.
Хоча, здавалося б, це не підлягає обговоренню
та сумніву, проте насправді не так легко прийняти й погодитися з тим, що я грішний. І тепер, після стількох років, що минули відтоді,
як прозвучало це слово, дехто ще й досі впевнений, що їх воно не стосується. Точніше кажучи, в наш час бракує гостроти усвідомлення
згубності гріха. Частенько ми заспокоюємо
себе: «…хто ж без гріха? Один Бог Святий…».
Але закон духовного життя наголошує, що без
усвідомлення себе грішником неможливо ані
вірити в Бога, ані молитися.
Для декого це видається надмірним. Адже
живуть люди і не обтяжують себе думкою

про свою гріховність. Дехто вважає, що думки про гріхи, усвідомлення себе грішним
підштовхує до смутку та пригнічує радість
життя. Але приклад апостола Павла засвідчує
інше. Він до кінця життя був бадьорим, енергійним, діяльним. Апостол не був обтяжений
ніяким смутком і не впадав у відчай. Першим
із грішників він вважав себе тому, що бачив
Господа, відчув Його святість.
Усім відомо, що у промені світла видно навіть найдрібнішу порошинку. Чому ми доводимо собі, що не гірші за інших? Тому, що порівнюємо себе з тими, хто явно в чомусь помилився. При цьому не хочемо визнати, що
той, на кого ми охоче киваємо, можливо, не
отримав від Бога в житті й сотої частки того,
що дано було нам.
Навіщо нам потрібний приклад «першого грішника»? Він сам говорить: Для того
я і помилуваний, щоб Ісус Христос на мені
першому показав усе довготерпіння… (1 Тим.
1:16). Отже, знати, що ти «перший грішник»
і не засмучуватися від цього можна тоді, коли
не лише пам’ятаєш про довготерпіння Боже,
а й сподіваєшся на нього. Сподіваючись,

20

21

намагаєшся боротися зі своїми гріхами. Чого
не можна собі дозволяти, так це сподіватися,
що Бог і так помилує, повинен помилувати.
Так властиво думати саме тим, хто реально
грішником себе не відчуває, а лише погоджується, що якщо вже всі грішні, то і я… Не
так просто, не легко і не відразу приходить
усвідомлення своєї гріховності. Нам заважає
наша зосередженість на собі, невміння відчувати себе клітинкою живого організму —
Церкви. Тому крізь століття лунають звернені до кожного слова апостола Павла: довготерпіння Боже зміцнює нашу віру, Царю ж
віків нетлінному, невидимому, єдиному премудрому Богові честь і слава на віки віків. Амінь
(1 Тим. 1:16–17).
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Уроки гадаринських
жителів
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И# пріид0ша на џнъ п0лъ м0рz во странY
гадари1нскую.
в7
И# и3злёзшу є3мY и3з8 кораблS, ѓбіе срёте є3го2
t грHбъ человёкъ въ дyсэ нечи1стэ:
G
И$же жили1ще и3мsше во гробёхъ, и3 ни вери1гами
никт0же можaше є3го2 свzзaти:
д7
ЗанE є3мY мн0гажды пyты, и3 ќжи [желёзны]
свsзану сyщу, и3 растерзaтисz t негw2 ќжємъ
[желёзнымъ], и3 пyтwмъ сокрушaтисz: и3
никт0же можaше є3го2 ўмyчити.
є7
И# вhну н0щь и3 дeнь во гробёхъ, и3 въ горaхъ
бЁ вопіS, и3 толкjйсz кaменіемъ.
ѕ7
Ўзрёвъ же ї}са и3здалeча, течE, и3 поклони1сz
є3мY.
з7
И# возопи1въ глaсомъ вeліимъ, речE: что2 мнЁ
и3 тебЁ ї}се, сн7е бGа вhшнzгw; заклинaю тS
бGомъ, не мyчи менE.
}
Глаг0лаше бо є3мY: и3зhди дyше нечи1стый t
человёка.
f7
И# вопрошaше є3го2: чт0 ти є4сть и4мz, и3
tвэщA глаг0лz: легеHнъ и4мz мнЁ, ћкw
мн0зи є3смы2.
‹
И# моли1ша є3го2 мн0гw, да не п0слетъ и5хъ внЁ
страны2.
№i
Бё же тY при горЁ стaдо свин0е вeліе пас0мо.

І прийшли на другий берег моря, в країну Гадаринську.
2
І коли вийшов Він з човна, зразу зустрів Його
чоловік, який вийшов з гробів і мав нечистого
духа,
3
він жив у гробах, і ніхто не міг його зв’язати,
навіть ланцюгами,
4
бо багато разів він був скований кайданами та
ланцюгами, але розривав залізні ланцюги і розбивав кайдани, і ніхто не мав сили приборкати
його;
5
завжди, вночі та вдень, у гробах і в горах, кричав він та бився об каміння;
6
побачивши ж Ісуса здалека, прибіг і поклонився Йому,
7
і, скрикнувши гучним голосом, сказав: що Тобі
до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Заклинаю Тебе Богом, не муч мене!
8
Бо Ісус сказав йому: вийди, душе нечистий,
з цього чоловіка.
9
І спитав його: як твоє ім’я? І він сказав у відповідь: легіон ім’я моє, бо нас багато.
10
І багато благали Його, щоб не висилав їх геть
з країни тієї.
11
Паслось же там біля гори велике стадо свиней.
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№

1

И# моли1ша є3го2 вси2 бёси глаг0люще: посли1 ны
во свині‰, да въ нS вни1демъ.
Gi
И# повелЁ и5мъ ѓбіе ї}съ: и3 и3зшeдше дyси
нечи1стіи внид0ша во свині‰: и3 ўстреми1сz
стaдо по брeгу въ м0ре: бsху же ћкw двЁ
тhсzщи, и3 ўтопaху въ м0ри:
д7i
Пасyщіи же свині‰ бэжaша, и3 возвэсти1ша
во грaдэ, и3 въ сeлэхъ: и3 и3зыд0ша ви1дэти,
чт0 є3сть бhвшее;
є7i
И# пріид0ша ко ї}сови, и3 ви1дэша бэсновaвшагосz
сэдsща, и3 њболчeна, и3 смhслzща, и3мёвшаго
легеHнъ: и3 ўбоsшасz.
ѕ7i
Повёдаша же и5мъ ви1дэвшіи, кaкw бhсть
бэсн0му, и3 њ свиніsхъ.
з7i
И# начaша моли1ти є3го2, tити2 t предBлъ и4хъ.
}i
И# влёзшу є3мY въ корaбль, молsше є3го2
бэсновaвыйсz, да бы2 бhлъ съ ни1мъ.
f7i
Ї}съ же не дaстъ є3мY, но речE є3мY: и3ди2
въ д0мъ тв0й ко твои1мъ, и3 возвэсти2 и5мъ,
є3ли6ка ти2 гDь сотвори2, и3 поми1лова тS.
к7
И# и4де, и3 начA проповёдати въ десzти2 градёхъ,
є3ли6ка сотвори2 є3мY ї}съ. и3 вси2 дивлsхусz.
в7i

12

І благали Його всі біси, кажучи: пошли нас
у свиней, щоб нам увійти в них.
13
Ісус відразу дозволив їм. І, вийшовши, нечисті
духи увійшли в свиней; і кинулось стадо з кручі
в море, а їх було близько двох тисяч; і потонули
в морі.
14
Пастухи ж свиней побігли і розказали у місті
та в селах. І жителі вийшли подивитись, що сталося.
15
Приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий,
в якому був легіон, сидить і одягнений, і при здоровому розумі; і злякалися.
16
Очевидці ж розказали їм про те, як це сталося
з біснуватим, і про свиней.
17
І почали благати Його, щоб відійшов від меж
їхніх.
18
І коли Він увійшов у човен, колишній біснуватий просив Його, щоб бути з Ним.
19
Але Ісус не дозволив йому, а сказав: йди додому до своїх і розкажи їм, що створив з тобою
Господь і як помилував тебе.
20
І пішов, і почав проповідувати у Десятиградді
про те, що створив з ним Ісус; і всі дивувалися.

(t мaрка є7:№–к7)
(Мк. 5:1–20)
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Б

агатьом з нас відома історія зцілення гадаринського біснуватого. Він перебував
у стані несвідомості й просити собі зцілення не
міг. Не чекаючи від цього чоловіка ні благання,
ні віри, Спаситель пожалів його. Коли ж біснуватий знову став нормальною людиною, то вже
ні про що не просив, окрім одного — дозволити
бути з Христом. Але Господь послав зціленого
додому, тому що він відтоді, як одужав, став переконливим прикладом дії сили Божої. Навіть
нічого нікому не кажучи (адже його всі знали
в тих краях), він свідчив про Христа своїм одужанням.
Про що ж нам можна поміркувати, перечитуючи знову цю історію?
— Про те, що у Бога ніхто не забутий. Навіть
ті, хто про Нього не чули, не могли ні від кого дізнатися, але дуже потребували Його сили, Його
милосердя. Отже, не можна зневірятися в спасінні навіть найбезнадійніших.
— Про те, як страшно обмежувати своє життя
лише інтересами зовнішнього благополуччя, тобто, за Євангельським прикладом, — засмутитися
через втрату своїх свиней так, щоб зважитися
просити Господа піти геть.

— Про те, що це матеріальне благополуччя
дуже часто призводить до озлоблення серця. Ніхто не помітив, що біснуватий, той, кого всі боялися, став нормальною людиною. «Дорогоцінні»
свині затьмарили розум.
— Про те, що тих, хто не хоче з Ним бути, Господь полишає майже непомітно, Він не жбурляє
вогнем-блискавицею, він просто залишає дім, селище і душі порожніми.
— Про те, що світ без Христа — пустеля, як і будьяка душа, і жити в ній, у цій пустелі, можна або у згоді
з гадарянами, що сумують за свинями, або прислухаючись до здорового голосу єдиного зціленого.
— Про те, що не так страшно позбутися своїх
свиней, як опинитися без Христа, але зрозуміти
це неможливо, поки все зайнято тільки бажанням мати.
— Про те, що кожен поставлений перед вибором: або зовнішнє благополуччя, яке зовсім не
обов’язково закінчується біснуванням (але можливе
й таке), або Господь. Не заперечується в житті ніщо:
можна мати достаток, сім’ю, роботу, але не бути рабом успіху, багатства, вигоди, задоволень… — усього того, що так полонить тепер людей, які не знають
Христа і не шукають спілкування з Ним.
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f7i

Въ терпёніи вaшемъ стzжи1те душS вaшz.
(t луки2 к7а:f7i)

19

У терпінні вашому спасайте душі ваші.
(Лк. 21:19)

Терпи!
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Х

то не чув такої поради від ближніх і дальніх, удома і в храмі? Всі знають, що без
терпіння не обійтися у жодній справі, особливо
в такій важливій, як спасіння душі. У перекладі з грецької «ἡ ὑπομονή» означає «витримка,
стійкість, постійність, витривалість». Ось скільки цінних якостей визначаються одним словом.
А ми думали… А що ми думали? — Та скоріше
чули від інших і прийняли на віру, що терпіння — це властивість слабкої душі, яка не може
постояти за себе, яка не шукає способів захистити свої права, яка схиляється під тягарем своїх
бід і нічим не висловлює готовності до боротьби.
Виявляється, зовсім не це потрібно розуміти під
терпінням. Коли Господь говорив: у терпінні вашому спасайте душі ваші (Лк. 21:19), то Він, звичайно, прагнув навчити нас духовної витривалості й постійності. Без цього як можна покластися
на людину і щось їй довірити? Це все приходить
з досвідом, з часом, з прожитими роками. Приходить лише тоді, коли людина усвідомлює, що
їй необхідне таке терпіння, яке навчає приймати
все, що трапляється в житті, й мужньо ставитися
до життєвих труднощів і випробувань, як до того,
що послане Самим Богом.

32

Любов Божа

33

БGъ же, богaтъ Сhй въ млcти, за премн0гую
люб0вь Свою2, є4юже возлюби2 нaсъ:
є7
И# сyщихъ нaсъ мeртвыхъ прегрэшeньми,
соwживи2 Хrт0мъ: бlгодaтію є3стE спасeни:
ѕ7
И# съ Ни1мъ воскреси2, и3 спосади2 на нбcныхъ во
ХrтЁ Ї}сэ:
з7
Да kви1тъ въ вёцэхъ грzдyщихъ преѕёльное
богaтство бlгодaти СвоеS, бlгостhнею на
нaсъ њ ХrтЁ Ї}сэ.
}
Бlгодaтію бо є3стE спасeни чрез8 вёру: и3 сіE не
t вaсъ, Б9ій дaръ:
f7
Не t дёлъ, да никт0же похвaлитсz.
‹
ТогH бо є3смы2 творeніе, создaни њ ХrтЁ Ї}
сэ на дэлA благaz, ±же прeжде ўгот0ва БGъ,
да въ ни1хъ х0димъ.
д7

4

Бог, багатий милістю, по великій Своїй любові,
якою нас полюбив,
5
і нас, мертвих за злочинами, оживотворив із
Христом,— благодаттю ви спасені,
6
і воскресив з Ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі,
7
щоб у майбутніх віках явити безмірне багатство
благодаті Своєї в благості до нас у Христі Ісусі.
8
Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від
вас, Божий дар:
9
не від справ, щоб ніхто не хвалився.
10
Бо ми — Його творіння, створені у Христі Ісусі
на добрі діла, які Бог призначив нам виконувати.
(Єф. 2:4–10)

(ко є3фесeємъ в7:д7–‹)
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Ц

ерква завжди привертає нашу увагу до
того, наскільки наше життя відповідає
тому, до чого всі ми покликані Богом. І тоді,
коли проповідував апостол Павло, і тепер не
всі можуть охопити це одкровення. Бог спасає нас, мертвих духовно, Своєю благодаттю
через велику Свою любов. Ніхто не може заслужити цієї любові, ніхто не в змозі зробити
щось гідне такої любові. І ніхто не вправі вихвалятися якими б то не було справами, якби
вони й були… бо ви спасені благодаттю через
віру, і це не від вас, Божий дар (Єф. 2:8). Отже,
ми всі, повіривши Апостолові, повинні задуматися: як же все це прийняти і як жити, щоб
не образити любов Божу?
Якщо ми повірили апостолу Павлу, який
більше за інших мав моральне право говорити про Божу любов і благодать, яка подається людині даремно, без будь-яких заслуг,
то й не маємо права жити старим життям.
Насамперед, ніколи не треба сумніватися
в любові Божій, забувати про неї, зневірятися. Не треба боятися ані сьогодення, ані
майбутнього, й потопати у власному егоїзмі. Любити всією душею Бога можна лише

після відмови від всепоглинаючої любові до
себе.
Постає питання: якщо всі вже спасені благодаттю, та ще й Апостол підтверджує: не через діла, щоб ніхто не хвалився (Єф. 2:9) то,
виходить, можна зовсім не думати ні про які
добрі справи? Ні. У цьому ж посланні Апостол говорить, що ми створені у Христі Ісусі
на добрі діла, які Бог визначив нам виконувати (Єф. 2:10). Тут головне — зрозуміти, що,
роблячи будь-яку добру справу «від себе»,
ми мимоволі похваляємося, бажаючи, щоб
наша «доброчинність» не залишилася непоміченою. У такому разі ми вириваємося
з потоку любові Божої і потопаємо в егоїзмі.
Господь же доручає нам інше: Він хоче, щоб
ми робили добрі вчинки, ніби продовжуючи
на землі Його справу. Цими добрими справами ми покликані свідчити про Його присутність у світі. Але без Нього всі наші зусилля
навіть в доброму зруйнують усе. Розуміючи
це, християни пам’ятають слова Господа:
без Мене не можете робити нічого (Ін. 15:5).
Хто все ж таки, прагне довести, що не потребує допомоги Божої, по плодах може судити
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про результат своїх зусиль. Адже все, що не
вкорінене в Господі, з часом просто зникає.
У покладанні надії на любов Божу і є запорука нашої віри, джерело добросердя, надія на
сприяння Його благодаті.

Якщо в душі
невдоволення
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С
Си1це ќбw моли1тесz вы2: Џ§е нaшъ, И$же є3си2
на Нб7сёхъ, да свzти1тсz И$мz ТвоE:
‹
Да пріи1детъ Цrтвіе ТвоE: да бyдетъ в0лz
ТвоS, ћкw на Нб7си2 и3 на земли2.
(t матfeа ѕ7:f7–‹)
f7

9

Ви ж моліться отак: Отче наш, Що є на небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє;
10
нехай прийде Царство Твоє; нехай буде воля
Твоя, як на небі, так і на землі.
(Мф. 6:9–10)
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учасну людину дедалі більше бентежить
невдоволення тим станом речей, який
її оточує. У цьому психологи вбачають головну причину депресій та нервових зривів, що
зробилися чи не найпоширенішою хворобою
сучасності. Чи можна якось боротися із цим?
Адже невдоволення ставить людину на роздоріжжі: чи пасивно змиритися з усім, чи шукати якийсь вихід. Щоб знайти вірний шлях,
найперше потрібно з’ясувати причини внутрішнього невдоволення. Невдоволення —
це бажання мати те, що, на перший погляд,
нам найбільше подобається; це внутрішній
протест проти нашого становища, яке зовсім
не схоже на те, чого хотілося б; це невміння
або небажання щось змінити в собі або в оточенні. Важливо зрозуміти, наскільки саме від
нас і нашого бажання залежить те, що відбувається в нашому житті.
Відповідь на ці та багато інших запитань
знаходиться в простій і всім відомій молитві
«Отче наш». Звертаючись до Бога її словами, ми промовляємо: нехай буде воля Твоя…
Отже, ми просимо, щоб все в нашому житті
було згідно з волею Божою. Але чи завжди це
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прохання є щирим? Не все, що промовляється вустами, легко сприймається нашим серцем. Усім відомо, як важко сприйняти Божественну волю, коли вона не відповідає нашим
мріям і бажанням. Коли щось не виходить, як
розпізнати, чи в цьому полягає Божественна воля, чи, може, причиною цього є просто
моє невміння організувати все як слід? Якщо
розум починає плутатися в нескінченних лабіринтах цих запитань, то єдиним дороговказом на життєвому шляху стає молитва. В молитві втілюється наша надія на те, що Господь
щось змінить у зовнішніх обставинах, якщо
вони заважають головному, або ж додасть
сили змиритися з дійсністю і прийняти її як
свій життєвий хрест.
Та невже не потрібно нічого робити й лише
пасивно чекати, коли обставини зміняться?
Святе Письмо навчає нас свідомо підходити до свого життя. Мудрість полягає в тому,
як реагувати на речі, що не лежать до душі.
Звичайно ж, можна когось або щось звинувачувати в усіх наших бідах, що часто і буває.
Тоді в душі виростає образа й роздратування.
Можна без кінця жаліти себе. І це не принесе

розради, а лише примножить смуток, тугу та
невдоволеність. Можна без кінця намагатися
змінити роботу, житло, духівників, знайомих,
і, при цьому вважати всіх невідповідним для
себе середовищем… Багато що можна, але чи
потрібно?
У такому стані потрібно інше — заспокоїтися, тобто просити у Господа терпіння і сил
прийняти те, що є, і довірити Йому своє життя. Якщо корисні для душі інші обставини —
обов’язково все зміниться; якщо потрібно
в наявних умовах чогось навчитися — треба вчитися. Коли ж людина зрозуміє Божий
Промисел і матиме з нього собі урок, Господь
дуже швидко змінить життя на краще і створить нові, інші обставини, в яких потрібно
буде здавати вже новий духовний іспит. Від
нас потрібне одне — з миром прийняти ті
обставини, в які поставив нас Господь, тобто
змиритися. Разом із миром до людини приходить розуміння того, для чого Господь дав
те чи інше, і найголовніше — в душі тоді народжується відчуття безмежної Божої турботи. Це відчуття зігріває навіть тоді, коли, здавалося б, немає з чого радіти. Якщо людина
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це зрозуміє, зникне будь-яке невдоволення.
Адже те, що здавалося таким бажаним і корисним, може бути невчасним, або ж не під
силу… Та і як оцінити те, чого немає? Важливіше зуміти заспокоїтися від того, про що достеменно знали святі подвижники, сказавши
коротко і чітко: «Бог знає корисне». Саме
Бог посилає найбільш корисне для тих людей, які звертаються до Нього зі щирим проханням: Нехай буде воля Твоя!

44

«Не бійся, тільки
віруй…»

45

И# сE пріи1де мyжъ, є3мyже и4мz Їаjръ, и3 т0й
кнsзь с0нмищу бЁ: и3 пaдъ при ногY Ї}сову,
молsше Е#го2 вни1ти въ д0мъ св0й:
м7в
Ћкw дщи2 є3динор0дна бЁ є3мY, ћкw лётъ
двоюнaдесzте, и3 тA ўмирaше: є3гдa же и3дsше,
нар0ди ўгнэтaху Е#го2.
м7г
И# женA сyщи въ точeніи кр0ве t двоюнaдесzте
лёту, ћже врачє1мъ и3здaвши всE и3мёніе, и3 не
возм0же ни t є3ди1нагw и3сцэлёти.
м7д
И# пристyпльши созади2, коснyсz крaz ри1зъ
Е#гw2: и3 ѓбіе стA т0къ кр0ве є3S.
м7є
И# речE Ї}съ: кт0 є3сть коснyвыйсz МнЁ;
Tметaющымсz же всёмъ, речE Пeтръ, и3 и5же
съ ни1мъ: Настaвниче, нар0ди њдержaтъ ТS, и3
гнэтyтъ, и3 глаг0леши: кт0 є3сть коснyвыйсz
МнЁ;
м7ѕ
Ї}съ же речE: прикоснyсz МнЁ нёкто, Ѓзъ бо
чyхъ си1лу и3зшeдшую и3з8 МенE.
м7з
Ви1дэвши же женA, ћкw не ўтаи1сz, трепeщущи пріи1де, и3 пaдши пред8 Ни1мъ, за ню1же
винY прикоснyсz Е#мY, повёда Е#мY пред8 всёми
людьми2, и3 ћкw и3сцэлЁ ѓбіе.
м7и
Џнъ же речE є4й: дерзaй дщи2, вёра твоS
спасe тz, и3ди2 въ ми1рэ.

І ось, прийшов чоловік на ім’я Іаір, який був
начальником синагоги; і, припавши до ніг Ісусових, благав Його увійти до нього в дім;
42
бо у нього була єдина дочка років дванадцяти, і та була при смерті. Коли ж Він йшов, народ
тиснув Його.
43
І жінка, що дванадцять років страждала кровотечею, витратила на лікарів весь свій пожиток і в жодного не змогла вилікуватися,
44
підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі Його; і відразу кровотеча у неї зупинилась.
45
І сказав Ісус: хто доторкнувся до Мене? Коли
ж усі відмовлялись, Петро і ті, що були з Ним,
сказали: Наставнику! народ оточує Тебе і тисне, — а Ти говориш: хто доторкнувся до Мене?
46
Ісус же сказав: хтось доторкнувся до Мене, бо
я відчув силу, що вийшла з Мене.
47
Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи, підійшла і, впавши перед Ним, розповіла Йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до Нього і як раптом зцілилась.
48
Він сказав їй: дерзай, дочко! віра твоя спасла
тебе; іди з миром!
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м7а
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Е#щE Е#мY глаг0лющу, пріи1де нёкій t ґрхісmнагHга, глаг0лz є3мY: ћкw ќмре дщи2 твоS,
не дви1жи Ўчи1телz.
н7
Ї}съ же слhшавъ, tвэщA є3мY глаг0лz: не
б0йсz, т0кмw вёруй, и3 спасeна бyдетъ.
н7а
Пришeдъ же въ д0мъ, не њстaви ни є3ди1нагw
вни1ти, т0кмw ПетрA и3 Їwaнна и3 Їaкwва, и3
nтцA nтрокови1цы, и3 мaтере.
н7в
Плaкахусz же вси2 и3 рыдaху є3S. Џнъ же речE:
не плaчитесz: не ќмре бо, но спи1тъ.
н7г
И# ругaхусz Е#мY вёдzще, ћкw ќмре.
н7д
Џнъ же и3згнaвъ в0нъ всёхъ, и3 є4мъ за рyку
є3S, возгласи2 глаг0лz: nтрокови1це, востaни.
н7є
И# возврати1сz дyхъ є3S, и3 воскрeсе ѓбіе: и3
повелЁ дaти є4й ћсти.
н7ѕ
И# диви1стасz роди1тєлz є3S. Џнъ же повелЁ
и4ма никомyже повёдати бhвшее.

Коли Він ще говорив це, приходить один з дому
начальника синагоги і говорить йому: твоя дочка вмерла; не турбуй Учителя.
50
Ісус же, почувши це, сказав Йому: не бійся,
тільки віруй, і спасена буде.
51
Прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому,
крім Петра, Іоанна і Якова, та батька і матері
тієї дівчини.
52
Всі плакали і ридали за нею. А Він сказав: не
плачте, вона не вмерла, а спить.
53
І сміялися з Нього, знаючи, що вона вмерла.
54
Він же, виславши всіх геть, узяв її за руку і виголосив: дівчино, встань.
55
І вернувся дух її; і вона зараз же встала, і Він
звелів дати їй їсти.
56
І здивувалися батьки її. Він же звелів їм нікому
не казати про те, що сталося.

(t луки2 и7:м7а–н7ѕ)

(Лк. 8:41–56)

м7f
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Н

а сторінках Євангелія від Луки ми знаходимо дивні слова Господа: Не бійся,
тільки віруй! (Лк. 8:50). Невідомо, чи святий
Лука почув їх сам, якщо був серед тих, хто оточував Спасителя, або ж дізнався про ці слова
від інших апостолів. Святе Письмо розповідає, що вони були промовлені до Іаїра, який
відчував велике збентеження і страх. Його дочка щойно померла. Здавалося б — на цьому
кінець, не залишилося місця для віри в силу
Вчителя, Який творив чудеса. На його очах
зцілилася жінка, яка страждала 12 років (Лк.
8:43–48), але вона все ж таки була живою.
А дочка Іаїра вже померла. Чого чекати? І чи
потрібно ще чекати… Зазвичай всі вважають,
що смерть ставить останню крапку, після якої
вже нічого немає, не залишається надії, втрачається будь-який сенс. І саме в цей час, серед
відчаю і страху раптом лунає голос, що вливає
в засмучену душу світло життя: «Не бійся,
тільки віруй…».
Чому ж можливо не боятися смерті? Тому
що прийшов Господь, тому що не хтось,
а саме Він це сказав: не бійся, тільки віруй!
Треба повірити Йому. Треба довіритися

Йому, треба в душі погодитися з тим, що
Він може все! Він — Володар життя і смерті.
Він промовить слово — і дівчинка, здивовано озираючись, встане. Їй захочеться рухатися, радісно відчути, що руки й ноги знову
ожили. І Він не забуде нагадати батькам, які
залишилися враженими від цього дива, що
дитині треба поїсти.
Те, що сказав Господь Іаїрові, Церква пропонує пам’ятати всім нам. Страх позбавляє
людину сил. Пригнічена страхом душа все
бачить немовби у темряві. Світло віри згасає. Припущення, очікування неприємностей, втрат і страждань полонять серце. Страх
змінює характер людини. Під його дією все
дріб’язкове та капосне, таке, що зазвичай залишається поза увагою, починає маячити
перед очима. Не випадково в недалекому історичному минулому безбожники прагнули
саме страхом загасити віру в людській душі.
Страх породив армію донощиків, які не соромилися брехнею очорнити будь-кого. Так
вони намагалися заробити собі хоч примарний захист від усепереможного страху. Але
страх несумісний з вірою. Де є віра в єдиного

50

51

Господа Вседержителя і Творця, там страху
не буде.
Іноді здається, що віра, начебто, є… але
є і страх. Лякає майбутнє — своє і близьких,
лякають обставини і невизначеність… хіба
мало в нашому житті того, що може збентежити душу, позбавити її спокою… Можна зізнатися — це від маловір’я. Але сама по собі
проблема не зникне і питання про вихід все
одно вимагатиме відповіді.
Ця відповідь полягає в бажанні відчути
близькість Бога, відчути в Господі невичерпне джерело сил та енергії. З усвідомленням цієї істини в людській душі зростає
віра, а разом з нею з’являється невимовне
бажання жити за святими заповідями і довіряти кожному Божому слову. Адже Христос, знаючи наше безсилля, наче Іаїрові, на
очах якого зцілилася хвора жінка, допомагає
нам прикладом. На наших очах у звичайних
життєвих обставинах і в години відчаю відбуваються чудеса віри. Побачити та прийняти
їх розумом можна лише тоді, коли душа прокинеться і відчує бажання іншого життя. Іноді для цього Господь посилає випробування,

як, наприклад, смерть дочки Іаїра. Господь
знає як і в який спосіб знайти і спасти те,
що загинуло (Лк. 19:10). Тим, хто хоче вірити і боїться, Господь повторює ті самі слова:
Не бійся, тільки віруй? Виховуючи нас своїм
благим Промислом, Він чекає від нас твердої
відповіді на цей заклик.
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Ѓзъ же, внегдA nни2 стужaху ми2, њблачaхсz
во врeтище и3 смирsхъ пост0мъ дyшу мою2, и3
моли1тва моS въ нёдро моE возврати1тсz.
(pалти1рь lд:Gi)
Gi

Чому молитва
не дає відчутних плодів?

13

Я ж, коли докучали вони, одягався в одежу
скорботи, смиряв постом душу мою, і молитва
моя в лоно моє поверталася.
(Пс. 34:13)
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В

сі розуміють, що молитва — важлива
складова духовного життя. Але, щоб молитва дійшла до Бога, потрібно, щоб вона не
була формальною, або, як пише святий пророк Давид, поверталась у лоно. Тобто, головне завдання того, хто молиться, — щоб слова молитви, їхня суть торкалися серця. Проте
цього дуже важко досягти. Чому?
Коли подібне запитання поставили одному сучасному подвижнику благочестя, то він
у своїй відповіді назвав такі причини неуважної молитви:
— Ваше життя суперечить євангельським
заповідям;
— Не намагаєтеся викорінити свою головну пристрасть і таємно її пригріли…
Найчастіше ми страждаємо неуважністю,
поспіхом і суєтністю під час молитви. Слова
молитов не тільки не доходять до серця, ми
навіть не усвідомлюємо того, що ж ми промовляємо до Господа.
Серед причин, що найбільше заважають молитися уважно, по-перше, можна назвати перевантаження непотрібною інформацією. До
неї належить бажання більше знати про все,

що навіть нас і не стосується. Тож, потрібно
контролювати цей потік, вчасно його зупиняючи, якщо він несе лише зайві «новини». До
того ж, доведеться вгамувати і свою цікавість,
щоб не завантажувати пам’ять, уяву, пихатість
(авжеж — я в курсі всіх подій!) — тобто, все,
що засмічує душу.
По-друге, трапляється так, що людина збирає всі свої сили, а вони розсипаються, як пісок. У такий момент відчуваєш навалу різних
думок, котрі не дають зосередитись на словах
молитви. Інколи Господь попускає таке випробування, щоб відучити людину в усьому
покладатися на себе, вважати, що одного бажання досить для того, щоб силою волі зібрати свою увагу.
По-третє, наші лінощі. Звичка до розсіяної
молитви є однією з найнебезпечніших хвороб
у духовному житті. Для того щоб молитися
зосереджено, потрібно зважитися на духовну
роботу, обов’язково примушуючи волю зосередитися на молитві. Ми молимось погано
через лінощі, неуважність і жалість до себе.
Дуже важливо докладати зусиль, щоб викорінити звичку лише вичитувати молитовне
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правило, а не молитися. Адже прохолодність
у молитві призводить до затьмарення розуму та скам’яніння серця. Коли християнин
стає на молитву, на нього нападають полчища
злих духів. І якщо ми прикликаємо Бога тільки язиком, мандруючи по світу думками, то
ми не захищені від їхніх нападів. Якщо людина не чує своїх слів на молитві, то й Бог не чує
її. Це дає духам темряви свободу впливати на
людину. А про скам’янілість серця пояснювати нікому немає потреби. Це всі знають з особистого досвіду. Тому, насамперед, необхідно
усвідомити небезпеку такого стану та відповідально поставитися до нього. Покаяння,
робота над собою, терпіння привернуть до
нас Божу ласку та подолають звичку механічно читати слова молитви, без участі розуму
та серця. Тоді дозріє в душі й перший плід —
радість звільнення від байдужості, томління,
очікування останнього «амінь» — радість
раба, відпущеного на свободу. Далі належить
трудитися на інших теренах — скорботи через гріхи, каяття, надії на Божу милість і цілковитої довіри Йому.
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«…Дійте, як діти світла»
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Бёсте бо и3ногдA тмA, нhнэ же свётъ њ ГDэ.
Ћкоже ч†да свёта ходи1те: Пл0дъ бо д¦0вный
є4сть во всsкой бlгостhни и3 прaвдэ и3 и4стинэ:
‹
И#скушaюще, чт0 є3сть благоуг0дно БGови.
№i
И# не пріwбщaйтесz къ дэлHмъ неплHднымъ
тмы2, пaче же и3 њбличaйте.
в7i
Бывaємаz бо w4тай t ни1хъ, срaмно є4сть и3
глаг0лати.
Gi
Вс‰ же њбличaємаz, t свёта kвлsютсz:
всe бо kвлsемое свётъ є4сть.
д7i
Сегw2 рaди глаг0летъ: востaни спsй, и3 воскrни2
t мeртвыхъ, и3 њсвэти1тъ тS Хrт0съ.
є7i
Блюди1те u5бо, кaкw nпaснw х0дите, не
ћкоже немyдри, но ћкоже премyдри:
ѕ7i
И#скупyюще врeмz, ћкw днjе лукaви сyть.
з7i
Сегw2 рaди не бывaйте несмhсленни, но разумэвaюще, чт0 є3сть в0лz Б9іz.
}i
И# не ўпивaйтесz він0мъ, въ нeмже є4сть
блyдъ: но пaче и3сполнsйтесz Д¦омъ,
f7i
Глаг0люще себЁ во pалмёхъ и3 пёніихъ, и3
пёснехъ д¦0вныхъ, воспэвaюще и3 пою1ще въ
сердцaхъ вaшихъ ГDви.
к7
Бlгодарsще всегдA њ всёхъ, њ и4мени ГDа
нaшегw Ї}са ХrтA, БGу и3 Џц7Y:
(ко є3фесeємъ є7:}–к7)

Ви були колись темрявою, а тепер — світло
в Господі: робіть, як діти світла,
9
бо плід Духа є у всякій доброті, праведності та
істині.
10
Досліджуйте, що угодне Богові,
11
і не беріть участі в неплідних ділах темряви,
але і викривайте.
12
Бо про те, що вони роблять таємно, соромно і
говорити.
13
Все ж те, що викривається, стає явним від
світла, бо все, що стає явним, є світло.
14
Тому сказано: встань сплячий, і воскресни
з мертвих, і освітить тебе Христос.
15
Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі,
16
цінуючи час, бо дні лукаві.
17
Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте,
що є воля Божа.
18
І не впивайтесь вином, від якого буває розпуста; а наповнюйтесь Духом,
19
повчаючи самі себе псалмами та славословленнями і піснеспівами духовними, співаючи
і прославляючи в серцях ваших Господа,
20
дякуючи завжди за все Богу і Отцю, в ім’я Господа нашого Ісуса Христа
(Єф. 5:8–20)
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f7

8

А

постол Павло не лише закликає поривати з темрявою в душі, а й дає чіткі вказівки щодо того, як цього досягти. Не
беріть участі в неплідних справах темряви,
але і викривайте, — говорить він. Що це за
справи — відомо всім. Говорити про них соромно… але як же викривати, не називаючи
їх? Найкращим викриттям тих, хто заблукав у
гріховній темряві, було б явлення благодатного світла, яке йде від праведників — людей,
які позбавилися духовної темряви і просвітилися від Господа.
Але де ж тепер знайти цих святих людей?
Адже навколо нас не так вже й багато таких,
що сяють від духовної радості, якою бажали
би поділитися з усіма. Та хоча ми й знаємо, що
далеко не всі християни досягли духовної досконалості, але ми впевнені в тому, що шлях до
неї відкритий кожному. Відкрив цей шлях для
нас Сам Господь. Тому Святе Письмо нам говорить: встань сплячий, і воскресни з мертвих,
і осяє тебе Христос (Єф. 5:14). Яким же чином
може повстати мертвий? Відповідь на це питання стане очевидною, якщо зрозуміти, що
справжньою причиною смерті є гріх.

Щоб воскреснути від гріховної смерті, поперше, необхідне бажання воскресіння, бажання зміни з боку самої людини. По-друге,
Богом назначений шлях нашого воскресіння — це покаяння. Саме у Таїнстві сповіді все
таємне стає явним і знищується світлом Божої милості. Звичайно ж, це перші кроки, які
повертають людину до життя. А далі ми повинні оберігати цей життєвий дар: відмовитися від шкідливих звичок, боротися із самолюбством і озлобленням, викорінювати прагнення завжди наполягати на своєму і ще…
і ще… Коли ж це, начебто, вдається, апостол
Павло попереджає: Глядіть, дійте обережно.
Ця обережність не дасть нам захопитися думкою, що тепер все досягнуто, все зрозуміло і
старих помилок більше не буде. Кажучи про
обережність, Апостол нагадує нам і про необхідність цінувати час. Лукаві дні для кожного з нас можуть непомітно закінчитися в той
момент, коли ми впевнені, що саме тепер не
має бути жодних перешкод для нашої енергії,
досвіду та знань.
Захопленість своїми судженнями, навіть,
на перший погляд, правильними, відволі-
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кає від головного, на чому особливо наголошує святий Павло: Випробовуйте, що благоугодно Богові, і потім: пізнавайте, що є воля
Божа. Для тих, хто прагне відпочити і, так
би мовити, «розслабитися», апостол Павло суворо наказує знати міру: не упивайтеся
вином…. Він засуджує не вино, а нестриманість, що веде до розпусти. А для того, щоб
насправді відпочити від життєвих труднощів
Апостол радить наставляти себе читанням
і співом псалмів і церковних пісень, співаючи
і прославляючи в серцях ваших Господа. В церковній поезії можна знайти для себе духовні
уроки та натхнення, оскільки вона наповнена
силою Святого Духа. Саме до цього закликає
нас святий апостол Павло в своєму посланні
до Єфесян: наповняйтеся Духом.

Якщо бенкет щодня
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Человёкъ же нёкій бЁ богaтъ, и3 њблачaшесz
въ порфЂру и3 вЂссонъ, веселsсz на всS дни2
свётлw.
к7
Ни1щъ же бЁ нёкто, и4менемъ Лaзарь, и4же
лежaше пред8 враты2 є3гw2 гн0енъ.
к7а
И# желaше насhтитисz t крупи1цъ пaдающихъ
t трапeзы богaтагw: но и3 пси2 приходsще
њблизaху гн0й є3гw2.
к7в
Бhсть же ўмрeти ни1щему, и3 несeну бhти
ѓгGлы на л0но Ґвраaмле: ќмре же и3 богaтый,
и3 погреб0ша є3го2.
к7г
И# во ѓдэ возвeдъ џчи свои2, сhй въ мyкахъ,
ўзрЁ Ґвраaма и3здалeча, и3 Лaзарz на л0нэ
є3гw2.
к7д
И# т0й возглaшь, и3 речE: џ§е Ґвраaме,
поми1луй мS, и3 посли2 Лaзарz, да њм0читъ
конeцъ пeрста своегw2 въ водЁ, и3 ўстуди1тъ
љзhкъ м0й, ћкw страждY во плaмени
сeмъ.
к7є
Речe же Ґвраaмъ: чaдо, помzни2, ћкw воспріsлъ є3си2 благ†z тво‰ въ животЁ твоeмъ,
и3 Лaзарь тaкоже ѕл†z: нhнэ же здЁ ўтэшaетсz, тh же стрaждеши.
к7ѕ
И# над8 всёми си1ми, междY нaми и3 вaми
пр0пасть вели1ка ўтверди1сz, ћкw да хотsщіи
f7i
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19

Один чоловік був багатий, одягався в порфіру і
віссон і щодня розкішно бенкетував.
20
Був же один убогий, на ім’я Лазар, що лежав
біля воріт його, весь у струпах
21
і бажав насититися крихтами, що падали зі
столу багача, і пси, приходячи, лизали струпи
його.
22
Прийшов час вмерти вбогому і віднесений був
Ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його.
23
І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої,
побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні
його
24
і, голосно закричавши, сказав: отче Аврааме!
змилосердься наді мною і пошли Лазаря, нехай
умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум’ї цьому.
25
Але Авраам сказав: чадо! згадай, що ти одержав уже добре твоє в житті твоєму, а Лазар —
зле; отже, тепер він тут утішається, а ти страждаєш;
26
і до всього того, між нами і вами утверджена
велика безодня, так що ті, які хочуть перейти
звідси до вас, не можуть, так само звідти до нас
не переходять.
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прейти2 tсю1ду къ вaмъ, не возм0гутъ, ни и5же
tтyду къ нaмъ прех0дzтъ.
к7з
Речe же: молю1 тz ќбw џ§е, да п0слеши є3го2
въ д0мъ nтцA моегw2.
к7и
И$мамъ бо пsть брaтіz, ћкw да засвидётельствуетъ и5мъ, да не и3 тjи пріи1дутъ на
мёсто сіE мучeніz.
к7f
Глаг0ла є3мY Ґвраaмъ: и4мутъ Мwmсeа и3
прор0ки, да послyшаютъ и5хъ.
l
Џнъ же речE: ни2, џ§е Ґвраaме, но ѓще кто2
t мeртвыхъ и4детъ къ ни1мъ, покaютсz.
lа
Речe же є3мY: ѓще Мwmсeа и3 прор0ки не послyшаютъ, ни ѓще кто2 t мeртвыхъ воскрeснетъ,
не и4мутъ вёры.

27

Тоді він сказав: так благаю тебе, отче, пошли
його в дім батька мого,
28
бо в мене є п’ять братів; хай засвідчить їм, щоб
і вони не прийшли в це місце муки.
29
Авраам сказав йому: у них є Мойсей і пророки;
хай слухають їх.
30
Він же сказав: ні, отче Аврааме! Але коли хто
з мертвих прийде до них, покаються.
31
Тоді він сказав йому: якщо Мойсея і пророків
не слухають, то хоч би хто і з мертвих воскрес,
не повірять.
(Лк. 16:19–31)

(t луки2 ѕ7i:f7i–lа)
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Є

вангеліє розповідає нам про одного
багатія, у якого було веселе життя. Він
досягнув того, про що й тепер багато хто
мріє: їж, пий, веселися, ні про що не думай
з упевненістю, що іншим залишається лише
заздрити. Так і прожив цей багатій до кінця
своїх днів. Як людину з достатком, його й поховали урочисто… І що ж далі?
Цим прикладом Слово Боже не закликає
до знищення соціальної нерівності й не погрожує майбутнім судом… Воно ледь помітним штрихом указує на неминучий результат
«веселого життя» — душа втрачає здатність
бачити навколо себе тих, кому холодно, хто
голодний, хворий, безсилий і не має жодної
надії на поліпшення свого становища.
Біднішим за Лазаря неможливо бути. Але
євангеліст невипадково підкреслює ледь помітну деталь: у жебрака є ім’я. Він — Людина!
І, очевидно, людина великої душі. З його вуст
ми не чуємо ні ремствування, ні обурення, ні
навіть прохання допомогти, або кинути окраєць хліба. Світ, здавалося б, сам став як окраєць. Ніхто з тих, хто стримував своїх коней і
прямував до палат багатія, не спромігся зро-

бити жодного поруху, аби допомогти цьому
стражденному. Лише собаки жаліли бідняка,
вилизуючи його рани.
Про що це свідчить? Перед нами не просто образ великої душевної сліпоти, а й духовного омертвіння. Це — наслідок безтурботного життя. Природно, показаний і
результат цього життя за межами земного
буття. Сам багатій сприйняв цей результат
як цілком справедливий. У ньому не до кінця згасли добрі прагнення: він пожалів братів своїх, він не хотів, щоб і їх спіткала така
сама доля. І він благає Авраама, просить, щоб
той з раю послав до братів Лазаря, повз якого за життя його всі вони не раз проходили,
не звертаючи на нього уваги… Але Авраам
не просто відмовляє багатію, він звертає увагу на те, що брати його знають закон, вони
чули про Мойсея і пророків, і їх просвіщати
немає потреби. Багатій і далі просить про
диво, але Авраам вдруге нагадує йому: якщо
не вірять Мойсею, знаючи закон, якщо звикли цей закон порушувати заради власних
примх, то ніяким дивом, навіть якщо мертві
воскреснуть, нічого не вдієш — не повірять.

70

71

Страх і подив — якщо уявити, що Лазар постав би перед ними на черговому бенкеті —
можливо, на якийсь час, зупинив би братів
багатія, але потім усе продовжувалося б як і
раніше. Так ще дві тисячі років тому Господь
образно показав, що саме станеться з тими,
хто прагне своє життя перетворити на нескінченне гульбище. Душевна смерть вражає
раніше за смерть фізичну, і душу без бажання самої людини не воскресить ніхто, навіть
Бог, який дарував людям свободу вибору між
добром і злом. Без Бога життя душі перетвориться на суцільну муку. Зупинити цю муку,
просто зникнути, перестати існувати неможливо, адже душам усіх дано безсмертя. А от
яким воно буде — радісним чи болісним, ми
обираємо самі. Оберімо ж тепер, поки живі.

Головна заповідь
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И# вопроси2 є3ди1нъ t ни1хъ законоучи1тель,
и3скушaz Е#го2, и3 глаг0лz:
lѕ
Ўчи1телю, кaz зaповэдь б0льши є4сть въ
зак0нэ;
lз
Ї}съ же речE є3мY: возлю1биши ГDа БGа твоего2
всёмъ сeрдцемъ твои1мъ, и3 всeю душeю твоeю,
и3 всeю мhслію твоeю.
lи
СіS є4сть пeрваz и3 б0льшаz зaповэдь.
lf
Вторaz же под0бна є4й: возлю1биши и4скреннzго
твоего2, ћкw сaмъ себE.
м7
Въ сію2 nбою2 зaповэдію вeсь Зак0нъ и3 прор0цы
ви1сzтъ.
м7а
С0бранwмъ же фарісewмъ, вопроси2 и5хъ Ї}съ,
м7в
Глаг0лz: чт0 сz вaмъ мни1тъ њ ХrтЁ, чjй
є4сть Сн7ъ; глаг0лаша Е#мY: Дв7довъ.
м7г
Глаг0ла и5мъ: кaкw ќбw Дв7дъ д¦омъ ГDа
Е#го2 нарицaетъ, глаг0лz:
м7д
РечE ГDь ГDеви моемY, сэди2 њдеснyю МенE,
д0ндеже положY враги2 ТвоS подн0жіе ногaма
Твои1ма.
м7є
Ѓще ќбw Дв7дъ нарицaетъ Е#го2 ГDа, кaкw
Сн7ъ є3мY є4сть;
м7ѕ
И# никт0же можaше tвэщaти Е#мY словесE:
нижE смёz кто2 t тогw2 днE вопроси1ти Е#го2
ктомY.
(t матfeа к7в:lє–м7ѕ)

І один з них, законник, спокушаючи Його, запитав, кажучи:
36
Учителю! яка найбільша заповідь в законі?
37
Ісус сказав йому: возлюби Господа Бога твого
всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім
розумінням твоїм
38
це перша і найбільша заповідь;
39
друга ж подібна до неї: возлюби ближнього
твого, як самого себе;
40
на цих двох заповідях утверджується весь закон і пророки.
41
Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх:
42
що ви думаєте про Христа? чий Він Син? Кажуть Йому: Давидів.
43
Говорить їм: як же Давид, з натхнення, називає Його Господом, коли говорить:
44
сказав Господь Господу моєму: сиди праворуч
Мене, доки покладу ворогів Твоїх до підніжжя
ніг Твоїх?
45
Отже, коли Давид називає Його Господом, то
як же Він син йому?
46
Ніхто не міг відповісти Йому ні слова; і з того
дня ніхто вже не посмів питати Його.
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lє

35

(Мф. 22:35–46)

В

иконати заповідь про любов до Бога і до
ближнього можна лише тоді, коли людина зможе відчути любов Самого Бога до нас у
своїй душі. Любов — це Божа стихія. Спілкування з Богом, а тим більше перебування
в Ньому занурює душу в цю стихію і робить
її здатною любити весь навколишній світ. Без
Бога любити неможливо, як неможливо без
любові повноцінно жити і творити. Життя
любов’ю перетворюється на творчість, чим
би людина не займалася. Кожен, хто має якісь
дарування, може їх реалізувати лише тоді,
коли в душі світить і гріє любов.
Звісно, для того, щоб запалити цей вогник любові у своєму серці, впустити до нього
Христа, потрібно жити по-іншому… так, як
ми, чесно кажучи, не живемо, точніше — не
хочемо жити. Адже якщо заперечимо, що хотіли б, та не виходить, то на це можна сказати лише одне: хочемо, але так, щоб нам для
цього нічого не треба було робити. Так не
буває. Недаремно ж багато наших приказок
говорять про необхідність докладання зусиль («без труда нема плода», наприклад).
Навіть найзвичайніші щоденні справи вима-

гають певної напруги та зусиль. У побуті ці
зусилля майже відразу приносять результат;
у духовному житті — зовсім по-іншому. Любов зростає майже непомітно.
Найбільше помиляється той, хто шукає любові в іншому, забуваючи, що Бог заповідав
любити не лише нас, але й нам. Він єдиний
хто знає про глибинний духовний світ наших
ближніх. Ми беремось оцінювати інших, часто не вміючи дати належної оцінки навіть самим собі. Не дуже вдається нам і відповісти,
що саме заважає нам жити з Богом: молитися
до Нього, пам’ятати про Нього, смиренно терпіти те, що Ним посилається — тобто жити з
довірою та любов’ю до Бога і ближнього. Щоб
відповісти на це, важливо бути щирим із самим собою. Святе Письмо просто і красномовно навчає нас такого життя. На жаль, слова
Біблії не завжди проростають на ниві наших
сердець. Для того, щоб вони дали плід, необхідне зусилля (навіть усупереч бажанню). Цим
плодом стане любов. Так досягається щастя
життя з Богом, і ті, хто його пізнав, нестримно
бажають ділитися своїм щастям з ближніми,
котрі ще не відчули в собі Божої любові.
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Іноді здається, що у світі, який нас оточує,
дуже мало насправді щасливих людей. Можливо, це вірно. Але вірно й те, що духовно
щасливу людину може побачити лише той,
хто сам прагне жити духовно. А без Бога це
неможливо. Для цього згадаймо слова, з яких
Спаситель розпочав Свою проповідь — покайтеся (Мф. 4:17). Свята Церква допомагає нам у цьому постами і таїнством Сповіді.
Хто ж відкидає цю допомогу, ризикує втратити найбільше щастя — вміння любити. Без
цього вміння немає життя — життя в повному розумінні слова.
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Життя християнина —
нескінченне покаяння
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Д
Печaль бо, ћже по Бз7э, покаsніе нераскazнно
во спасeніе содёловаетъ: ґ сегw2 мjра печaль,
смeрть содёловаетъ.
(в7 къ корjнfzнwмъ з7:‹)

‹

10

Печаль заради Бога породжує незмінне покаяння до спасіння, а печаль мирська викликає
смерть.
(2 Кор. 7:10)
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уховне життя починається з покаяння,
покаянням досягає свого розвитку, покаянням увінчується. Але покаяння не тотожне розкаянню. Прийти у стан покаяння не
означає просто жаліти про те, що скоїв гріх.
Початок духовного життя полягає в усвідомленні того, що без покаяння у скоєних гріхах
жити по-християнському просто неможливо. Один з досвідчених духовних наставників
архімандрит Сергій (Шевич) радив учитися
каятися так:
— по-перше, відразу після скоєння гріха,
в думках покаятися в ньому, а якщо є можливість, то й попросити вибачення в того, хто
від цього постраждав;
— по-друге, пригадати увечері про скоєний гріх і попросити прощення у Бога;
— по-третє, покаятися на сповіді священику. В цьому полягає завершальний момент,
який загладжує гріх. Після нього про гріх вже
не потрібно згадувати й говорити про нього
не лише на сповіді, але й за будь-яких інших
ситуацій.
Прощення Господом у таїнстві Сповіді
є початком нового життя. Передусім це стосу-
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ється гріхів, скоєних ділом і словом. Що ж до
гріховних думок і незначних провин, то Бог,
Який бачить, що людина не хоче думати й діяти
грішно, прощає їх, і гріх відразу згладжується.
Важливо привчити себе в кінці дня переглядати, що протягом його сталося поганого, що
планувалось зробити доброго, але не зроблено,
що було зіпсоване поганими думками. Така перевірка себе навчає каятися та виховувати волю
й уважність, щоб у майбутньому не допускати
гріха. Це важливо для виховання в собі відчуття свободи від гріхів, без якого є небезпека потонути у відчаї. Гріх не властивий нашій природі.
Він є раною, заподіяною людині, яку зцілює
лише покаяння. Після покаяння людина може
кожен день починати як новий і нічим не зіпсований. Це зовсім не означає, що ми маємо
право безрозсудно поводитися як заманеться,
розраховуючи під кінець покаятися й отримати прощення. Потрібно, щоб покаяння не перетворювалося на формальність, а перейшло
в нову всеосяжну і постійну необхідність.
Чому це важливо? Тому що, крім гріхів, усвідомлених розумом, є й такі, які названі святими отцями гріхами незнаними. Найчастіше це

наші провини проти ближніх, яких ми могли
поранити, ненавмисно, не усвідомлюючи заподіяного болю. Трапляється це з духовної недосвідченості, з нерозсудливості, з недбалості,
з невміння і небажання думати про те, як наше
слово відгукнеться. Ми грішимо, не завжди це
помічаючи і розуміючи. Так само ми прогнівляємо і Бога, не замислюючись і не помічаючи,
що совість наша може стати малочутливою. До
того ж, мало каятися у скоєних гріхах, допущених через свою необачність. Треба каятися
і в тому, що в нас недостатньо любові до Бога
і ближніх, що мало співчуття, мало бажання
молитися, більше бажання виправдовувати
себе. Треба каятися в тому, що ми не лише
успадкували від пращурів духовно кволу природу, але і поглибили цю кволість лінощами та
неуважністю, звикли дивитися на свою духовну неміч як на цілком природній стан.
Визнаючи все це, ніхто з нас не повинен
думати, що з такого стану немає виходу. Вихід
є завжди, тільки не треба відкладати можливість ним скористатися. Цей вихід — покаяння. Воно не в тому, щоб переконати людину
в її нікчемності перед Богом, воно для того,
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щоб людина вийшла з гріховного стану. Покаяння позбавляє від гріхів, покаяння очищає
від поганих думок, покаяння спасає від духовного скам’яніння, покаяння допомагає молитися навіть тоді, коли молитися не хочеться.
Покаяння допомагає молитися не формально
і поверхнево, як ми звикли, а сприяє єднанню
в молитві розуму й серця. Оскільки покаяння
настільки важливе для духовного життя, ми
повинні привчати себе каятися постійно. Немає бажання каятися — проси в Бога прощення за те, що немає покаяння. Немає бажання
виправлятися — просіть прощення і за це.
Так завжди, і в усьому. Власне, стан покаяння
є природним. До нього треба себе привчати,
про нього потрібно просити в молитвах. Це
не значить, що покаяння зробить наше життя
сумним і похмурим. Навпаки, життя, нарешті, засяє всіма відтінками Божого милосердя,
тому що покаяння — могутня рушійна сила
нашого духовного зростання. Воно не дасть
нам засліпнути від гордощів і не допустить
смутку, адже, як сказав преподобний старець
Силуан Афонський, «покаянням усі ми без
винятку спасаємось».
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Як навчитися молитися
просто і щиро?
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И#сповёдайте u5бо дрyгъ дрyгу согрэшє1ніz, и3
моли1тесz дрyгъ за дрyга, ћкw да и3сцэлёете:
мн0гw бо м0жетъ мlтва прaведнагw поспэшествyема.
з7i
И#ліA человёкъ бЁ подобострaстенъ нaмъ, и3
моли1твою помоли1сz, да не бyдетъ д0ждь: и3
не њдожди2 по земли2 лёта три2 и3 мBсzцъ
шeсть.
}i
И# пaки помоли1сz, и3 нб7о д0ждь дадE, и3 землS прозzбE пл0дъ св0й.
(їaкwвле є7:ѕ7i–}i)
ѕ7i

16

Отже, признавайтесь один одному в провинах,
і моліться один за одного, щоб вам зцілитися. Бо
багато може щира молитва праведного.
17
Ілля був людиною, подібною до нас, а помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було
дощу на землі три роки і шість місяців.
18
І знову помолився, і небо дало дощ, і земля
зростила плід свій!
(Як. 5:16–18)
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Ж

иття в Церкві приводить віруючі
душі до споріднення, до такого стану, коли людина здатна відчувати біль і радість ближнього. Все це реалізується в молитві один за одного. Але як навчитися молитися просто і щиро?
Коли з таким запитанням зверталися до
владики Антонія Сурозького його духовні
діти, які не задовольнялись читанням уставних молитов, він зазвичай нагадував їм про
пораду, яку почув, коли ще був юнаком, від
свого духівника архімандрита Афанасія (Нечаєва): «Перед тим, як лягти спати, перехрестися, поклади земний поклін, ляж і промов:
“Господи, молитвами тих, хто мене любить,
спаси мене…”. І коли ляжеш, запитай себе: хто
з твоїх ближніх, можливо живих чи покійних,
так тебе любить, що може стати перед Богом
твоїм заступником? Хто може молитися за
тебе, молитися, щоб тобі колись навчитися
дієвому покаянню, навчитися бути справжнім учнем Христовим?».
Владика Антоній розповідав, що послухався поради: «Я ліг, — згадував він, — і тоді
почали переді мною поставати обличчя, іме-
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на тих людей, які мене, без сумніву, любили:
моя мати, мій батько, моя бабуся, мої друзі. І
потім все ширше і ширше розкривався горизонт тих людей, які пройшли через моє життя, і які мені довели свою любов…» Згадуючи
всіх цих людей, майбутній владика молився
за них і з такою молитвою засинав. Так він
молився не день, два, а кілька місяців (він говорив, що йому духівник радив так молитися
рік). Далі владика додавав: «Я і вам хочу це
порадити: навчіться так молитись. Навчіться
лягати спати з усвідомленням того, що від зла
протягом ночі вас захистить любов тих багатьох-багатьох людей, про яких ви, можливо,
навіть забули, але які вас пам’ятають і на землі
й у вічності. І тоді серце ваше розчулиться,
і ви зможете почати молитись, звертаючись
до Бога із щирістю, тому що в якийсь момент
відчуєте, як вас люблять не лише люди, які
були навколо вас, але і Божа Матір, Христос
Спаситель, Отець наш Небесний, Ангел Хранитель — і світ тоді стане значно ширшим…
Але на цьому все не закінчується, бо якщо
ми можемо так сподіватися на любов інших
людей, то невже вони не можуть сподіватися

на нашу любов? І тоді живіть так, збираючи у
своєму серці, у своїй пам’яті всіх людей, яким
потрібна любов: людей кинутих, людей самотніх, людей, яких вважають злими, чужими, — згадуйте їх, тому що вони теж, можливо, в цей час моляться Богові й говорять:
молитвами тих, хто мене любить… і зупиняються: а, можливо, ніхто, ніхто мене не любить, — через те, що я такий? Будьте, можливо, єдиною людиною, яка і цю людину згадає
перед Богом і скаже: Господи! Йому потрібна Твоя любов: мою я не вмію дати, в мене її
дуже мало — дай йому Твою любов… І якщо
ви почнете так молитися за себе і молитися
за інших, то молитва стане чимось не тільки
живим, але цілющим, сильним і творчим».
Цю пораду дав владика Антоній 12 серпня 2001 р., майже перед самою своєю смертю.
Дійсно, хіба зайве пригадати про близьких,
знайомих, із вдячним почуттям і за них помолитися? Головне — серце стане м’якішим.
Спливуть в пам’яті забуті обличчя й минулі
події. Нехай це було давно, але залишилося
в душі. Все залишає свій слід, і про це варто
згадувати частіше. Тоді світ не буде здавати-
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ся таким холодним і байдужим, а життя безрадісним і сірим. Коли душа відтане, буде
легше пожаліти тих, кому зараз самотньо і
страшно. Спочатку за них треба помолитися,
а потім подумати, як допомогти. Навіть якщо
не можна допомогти, молитва розсіє морок
навколо них. На душу їх повіє весняним теплом — і це від Бога. Не має значення навіть,
дізнаються вони, хто молиться за них чи ні…
Було б тільки легше всім — і тим, хто молиться, і тим, за кого моляться.
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Як боротися
з марнослів’ям?
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Глаг0лю же вaмъ, ћкw всsко сл0во прaздное,
є4же ѓще рекyтъ человёцы, воздадsтъ њ нeмъ
сл0во въ дeнь сyдный.
lз
T словeсъ бо свои1хъ њправди1шисz, и3 t
словeсъ свои1хъ њсyдишисz.
(t матfeа ѕ7i:lѕ–lз)
lѕ

36

Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь в день суду!
37
Бо за слова свої будеш виправданий, і за слова
свої будеш засуджений.
(Мф. 12:36–37)

4

И# скверносл0віе, и3 буесл0віе, и3 кощyны, и3 ±же
неподHбнаz, но пaче бlгодарeніе.
(ко є3фесeємъ є7:д7)
д7
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Також лихослів’я, і марнослів’я, і сміховинність непристойні вам а, навпаки, подяка.
(Еф. 5:4)
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М

арнослів’я починається з малого. Цей
гріх став таким звичним, що не кожен з нас вважає його лихом, попри те, що
за євангельським вченням, він робить нас
рабами і веде до пекла. Адже сказано, що за
кожне марне слово людина дасть відповідь
на останньому, Страшному Суді. Оскільки
звичка не звертати на марнослів’я увагу часто стає пристрастю, то ми залишаємо поза
увагою і її супутників — сміхотворство, осуд
і брехню. Найчастіше полон цієї пристрасті стає явним після прийняття Святих Таїн,
коли людина відчуває певну «обкраденість»
від розмов. А якщо ми зрозуміємо, як погано бути рабом пристрасті, ми дійдемо думки
про необхідність працювати над тим, щоб виробити добрі навички для подолання її. Наприклад, спробувати помовчати після молитви та, особливо, після Причастя. Якщо є
можливість — не поспішати, не метушитися,
щоб не втратити пам’ять про Господа. Можна
ж привчити себе не бігти кудись одразу після молитви. Добре було б побути в тиші хоч
би декілька хвилин або прочитати молитву
Ісусову. Навчатися слухати Слово Боже,

тобто читати Євангеліє, краще вголос. Головне — навчатися благоговіння і внутрішнього
стояння перед Богом. Воно неможливе без
уваги до тих слів, які ми промовляємо під час
молитви. З увагою потрібно не лише звертатися до Бога. З увагою потрібно промовляти кожне слово до ближнього. Особливо,
коли йдеться про Бога, про Церкву, потрібно
бути дуже уважними, потрібно відчувати, чи
сприймає співбесідник наші слова.
Трапляється й так, що ми не маємо вибору.
Найчастіше це буває тоді, коли поряд із нами
хтось є. Тоді важко зберегти мовчання. Але
в такому разі потрібно бути уважним до своїх слів. Крім того, варто вчитися використовувати будь-яку можливість, щоб думкою полинути до Бога, щоб не втрачати пам’яті про
Бога і благоговіння.
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Проси1те, и3 дaстсz вaмъ: и3щи1те, и3 њбрsщете:
толцhте, и3 tвeрзетсz вaмъ.
}
Всsкъ бо просsй пріeмлетъ, и3 и3щsй њбрэтaетъ, и3 толкyщему tвeрзетсz.
(t матfeа з7:з7–})
з7

Як просити Бога,
щоб Він допоміг подолати
свої гріховні схильності?

7

Просіть, і дасться вам; шукайте і знайдете; стукайте, і відчинять вам;
8
бо кожен, хто просить — одержує, і хто шукає — знаходить, і хто стукає, тому відчиняють.
(Мф. 7:7–8)
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Б

ог виконує лише ті прохання, які йдуть
від щирого серця. Марно просити
в Нього, наприклад, допомоги кинути палити, якщо лише розумом усвідомлюєш згубність пристрасті до тютюну, а серце знаходить у ній собі втіху… І тоді необхідно навчитися примушувати себе до очищення серця,
як навчає нас Євангеліє: Від днів же Іоанна
Хрестителя донині Царство Небесне силою
здобувається, і хто докладає зусиль, здобуває
його (Мф. 11:12). Тобто спочатку просіть
у Господа: «Даруй мені бажання не палити
(або не пити, або інше)!» А отримавши від
Бога перший дар — щире бажання — просіть іншого: «Зціли мене від цієї пристрасті!» І зцілить! Адже Господь сказав: Хіба Бог
не захистить обранців Своїх, що взивають до
Нього день і ніч, хоч і бариться захищати їх?
(Лк. 18:7). Захистить від розпалювачів пристрастей — демонів, від власної схильності
до гріха, від вічної погибелі. А не поспішає
Бог іноді для того, щоб стражденний глибше
усвідомив свою неміч, щоб він свідомо відмовився від будь-якої надії на власні сили —
гріховного «я сам!» Це випробування буває

з нами для того, щоб ми покладалися на волю
Божу, сподівалися й чекали тільки на Його
Божественну милість!
Коли людина потрапляє у гріховний полон, вона часто втрачає здатність не лише серцем прагнути визволення, але й не до кінця
розумом усвідомлює трагічність свого стану.
Тоді щирі молитви ближніх можуть зробити
за неї частину роботи, а саме: вимолити, щоб
сталося чудо — відкрилися очі у грішної людини й вона змогла усвідомити свій жалюгідний стан. Усвідомити — і схаменутися. Схаменутися — і захотіти визволитися з гріховного полону. А далі кожному потрібно діяти
самостійно — благати Господа про спасіння
з невідступністю євангельської вдови, з зусиллям серця і примушенням розуму.
Цю настанову вклав у вуста свого героя
протоієрей Олександр Торік, автор повісті
«Флавіан» (2-га частина — «Життя триває»). У кожного священика, який відповідально ставиться до свого обов’язку, накопичується великий досвід не лише спілкування
з людьми, але й визволення багатьох, з допомогою Божою, з тенет пристрастей, в яких за-
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плуталось сучасне суспільство. Усвідомлення
того тяжкого стану, в якому перебуває багато
хто з наших сучасників і співвітчизників, має
надихнути всіх християн на молитву за хворих, стражденних, сиріт, тобто всіх тих, хто
потребує особливої допомоги. Починаючи
з найближчого оточення — рідних, знайомих, сусідів, колег, і далі — весь час розширюючи коло, благатимемо Бога про допомогу всім. При цьому важливо слідкувати і за
власним серцем, щоб не завелася там проказа — гордовита думка про свою «святість»
і винятковість.
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Покликання
християнина —
бути воїном
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Пр0чее же брaтіе моS, возмогaйте во ГDэ, и3
въ держaвэ крёпости Е#гw2:
№i
Њблецhтесz во всS nрyжіz Б9іz, ћкw
возмощи2 вaмъ стaти проти1ву к0знемъ
діaвольскимъ.
в7i
Ћкw нёсть нaша брaнь °къ° кр0ви и3
пл0ти: но къ начaлwмъ и3 ко властє1мъ, и3
къ міродержи1телємъ тмы2 вёка сегw2, къ
духовHмъ ѕл0бы поднебє1снымъ.
Gi
Сегw2 рaди пріими1те всS nрyжіz Б9іz, да
возм0жете проти1витисz въ дeнь лю1тъ, и3 вс‰
содёzвше стaти.
д7i
Стaните u5бо препоsсани чреслA вaша
и4стиною, и3 њб0лкшесz въ бронS прaвды,
є7i
И# њбyвше н0зэ во ўгот0ваніе бlговэствовaніz
ми1ра:
ѕ7i
Над8 всёми же воспріи1мше щи1тъ вёры:
въ нeмже возм0жете всS стрёлы лукaвагw
разжжє1нныz ўгаси1ти.
з7i
И# шлeмъ спасeніz воспріими1те, и3 мeчь
д¦0вный, и4же є4сть глаг0лъ Б9ій.
‹

10

Нарешті, браття мої, зміцнюйтесь Господом
і могутністю сили Його!
11
Одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських.
12
Бо наша боротьба не проти крові і плоті,
а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряви віку цього, проти піднебесних духів злоби.
13
Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви
змогли протистояти в день злий, і, все подолавши, вистояти.
14
Отже, станьте, підперезавши стегна ваші істиною та одягнувшись у броню праведності,
15
і взувши ноги в готовність благовіствувати
мир.
16
А понад усе візьміть щит віри, яким зможете
погасити всі розпечені стріли лукавого.
17
і шолом спасіння візьміть, і меч духовний, що
є слово Боже.
(Єф. 6:10–17)

(ко є3фесeємъ ѕ7:‹–з7i)
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З

ким же нам воювати? Чи не можна мирно
вирішувати непорозуміння? Якби наше
буття обмежувалось лише земним життям, то
можна було б шукати виходу і без боротьби.
Проте в житті ми маємо навчитися протидіяти добре навченій, могутній армії духів злоби
піднебесної, що ненавидять нас. Їх не можна
вмовити бути до нас поблажливими, з ними
нам не вдасться укласти мир, вони жадають
знищення всього доброго. Духи темряви
втратили Бога назавжди, і ми їх можемо цікавити лише як здобич, щоб тим дошкулити Богові. Вони знають, що Господь любить
Своє створіння. Їх злість стає лютішою, коли
їм не вдається з легкістю одержати перемогу.
Не для кожного ця битва під силу. Проте, навіть будучи значно слабкішою за злих духів,
людина може перемогти їх силою Божою.
У нас немає вибору: або боротьба, або гріховний полон. Того, хто бореться, підтримає Бог.
Хто ж добровільно й охоче вибирає полон, на
того чекає страшна доля.
Боротися проти гріховних пристрастей
можна завжди. Робити це під силу навіть немічним і хворим. Тому і говорить нам апос-

тол Павло, що наша боротьба не проти крові
і плоті, але проти… духів злоби піднебесних.
Хто не сприймає їх серйозно, для того може
видатися, що не обов’язково звертати увагу
на свій внутрішній стан, краще жити спокійно, займаючись земними справами. Але лише
неуважний і байдужий не бачить і не помічає
розпалених стріл ворога — спалахів дратівливості, ревнощів, заздрості, обурення, прагнення всім довести, що заслуговуємо кращого ставлення і багато іншого.
Усе це піднімається з глибин нашої душі.
Для того, щоб подолати демонів людині дається сила. Сила не людська, а Божа. Щоб
уміло користуватися нею, апостол Павло повчає: Отже, стійте, підперезавшись істиною,
і зодягнувшись у броню праведності… Це означає, що потрібно зробити зусилля, піднятися, оскільки душа наша схильна до лінощів,
і стати до бою. Не випадково ж ми чуємо на
всеношній перший возглас диякона: «Востаньте!» Стати — означає бути уважними
до себе, намагатися «жити без брехні», тобто, за словами Солженіцина, необхідна внутрішня зміна всього життєвого напрямку.
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Якщо навколо, в собі та інших, ми бачимо
лише брехню, якщо вважаємо, що не можна
нікому довіряти, то про яку любов може бути
мова? Якщо з цим змиритися, то як тоді називатися християнином? В цьому початок
боротьби — не дозволяти собі брехати. Іноді здається, що можна в розмові щось трохи
прикрасити, щоб було цікавіше. Потім це
стане звичкою. Потягнеться ланцюжок гріхів: марнослів’я, багатослів’я, пихатість, самовпевненість, осуд… А почалося, здавалося б,
із дрібниці. З бажання «подати себе». Це і є
неправда життя.
Апостол Павло вживає вислів броня праведності. Про праведність чули всі. «Тоді
людина погана, коли забуває, що над нею
Бог», — любив повторювати оптинський
старець Амвросій. Праведність починається
з довіри до Бога, відданості Йому, виконання
Його заповідей. Для тих, хто її шукає, праведність стає справжньою бронею, яку не можуть пробити розжарені стріли лукавого.
Окрім «броні» апостол Павло радить і
ноги взути в сандалі благовістування миру.
Це сказано до тих, хто здатний вносити мир

у стражденні душі. Миром може поділитися
той, хто має мир у своїй душі. Скільки б не
закликав до миру роздратований, гнівливий,
лайливий — його слова та вчинки не принесуть нікому користі. Людина миролюбна
може дарувати спокій навіть своєю мовчазною присутністю. Але це виходить не відразу, це — вінець перемоги. Далі Апостол підкреслює: понад усе візьміть щит віри, яким
зможете погасити всі вогненні стріли лукавого.
Броня захищала від стріл, а щит віри здатний
їх навіть загасити. Яка ж сила віри! З віри все
повинно починатися. Віру має кожний християнин. Вона може бути сприйнятою разом із
вихованням у спадок від батьків — спокійно,
без коливань і сумнівів, без жертв і боротьби.
Може бути і вистражданою. Може бути і даром Божим, який здатний загасити всі стріли
лукавого. Зростання у вірі ми повинні вимолити, а справами благочестя загартувати її.
Говорить Апостол і про шолом. Необхідно захистити голову від необачних вчинків,
що можуть завдати великої шкоди. Говорить
він і про меч духовний, і сам пояснює, що це
є слово Боже. Вивчати його, керуватися ним,
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перевіряти ним істинність усіх людських досягнень необхідно завжди, а особливо в наш
час. Чимало лиха може заподіяти слово
«людської мудрості», породжене пихатою
самовпевненістю. Тут і потрібний справжній
духовний меч, щоб відсікти все чуже, яким би
привабливим воно не здавалося.

Ти — Світло Христе,
просвіти мене Тобою
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Бhсть человёкъ п0сланъ t БGа, и4мz є3мY
Їwaннъ.
з7
Сeй пріи1де во свидётельство, да свидётельствуетъ њ Свётэ, да вси2 вёру и4мутъ є3мY.
}
Не бЁ т0й Свётъ, но да свидётельствуетъ
њ Свётэ.
f7
БЁ Свётъ и4стинный, и4же просвэщaетъ
всsкаго человёка грzдyщаго въ мjръ.
(t іwaнна №:ѕ7–f7)
ѕ7

6

Був чоловік, посланний від Бога; ім’я йому
Іоанн.
7
Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про
Світло, щоб усі увірували через нього.
8
Він не був тим Світлом, але був посланий свідчити про Світло.
9
Було Світло істинне, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ.
(Ін. 1:6–9)
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Н

аше уявлення про Бога, про Христа Спасителя неминуче пов’язане зі світлом, що
освічує кожну людину, яка приходить у світ (Ін.
1:9). Ми співаємо та чуємо у храмі: «Христе,
Свете истинный…», «Свете Тихий…» Звертаючись до Богоматері, просимо: «…просвети
нас светом Сына Твоего». Світло має життєдайну силу. Сонячне світло розганяє темряву
ночі, світло ж Боже розганяє той морок, який
огортає душу. Сутеніє життя наше від наших
гріхів, а освітлює життя і освічує нас Христове
світло. Тому під час літургії Передосвячених Дарів священик, з вівтаря звертаючись до народу,
говорить із запаленою свічкою в руці: «Свет
Христов просвещает всех». Чому ж ми його
часто не відчуваємо? Чому до нього не прагнемо, чому не бачимо його сяйва у своєму житті?…
Преподобний Серафим Саровський говорив,
що нам бракує рішучості. Насамперед потрібно
зважитися на боротьбу з тим, що є коренем усіх
гріхів, — з гордістю. Вона не зникне відразу. Це
треба розуміти і не опускати рук, коли щось не
виходить. А от що б могло у нас вийти хоч би
трохи, підкажуть нам настанови святих отців:
«бережи очі, бережи вуста, бережи слух». Така
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обережність допомагає увазі, увага — молитві,
а молитва дає відчути, що й нам іноді відкриваються Небеса, звідки сяють промені нетварного
світла. Бог дає людині можливість «впіймати»
ці промінці, щоб надихнути, підбадьорити, втішити й укріпити для духовної боротьби. Не
всім і не завжди це вдається на початку духовного життя. Може, Бог дасть в середині, або на
кінець. Він знає, коли й кому це корисно. Нам
залишається тільки вчитися «постувати очима,
вухами і язиком», аж доки не осягнемо цю премудрість: не дивитися ні на що погане, не слухати некорисного, не говорити зайвого та гріховного. Якщо на цьому нелегкому шляху душа відчує захист і полегшення, то це теж Боже світло,
поки невидиме, але дієве. Треба буде — в міру
потреби — Бог дасть і видиме світло побачити
на обличчях тих, що прикрасили себе смиренням більше за нас.
«Світло моє, просвіти мою темряву!»
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Не пропустити…
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Ц

і рядки Апокаліпсису надихнули великого князя Костянтина Романова написати вірш про те, що хвилювало його, як
і кожного православного християнина:

СE, стою2 при двeрехъ и3 толкY: ѓще кто2
ўслhшитъ глaсъ М0й и3 tвeрзетъ двє1ри, вни1ду
къ немY и3 вечерsю съ ни1мъ, и3 т0й со Мн0ю.
(ґпокaлmpісъ г7:к7)
к7.

20

Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і двері відчинить, Я до нього ввійду, і буду вечеряти з ним, а він зі Мною.
(Одкр. 3:20)
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«Стучась, у двери твоей Я стою
Впусти меня в келью твою…»
Господь стукає у двері нашого серця тихо
і смиренно. Він сказав про це, коли із сумом
дивився на Єрусалим і мріяв усіх зібрати
як птах збирає пташенят своїх під крила
(Мф. 23:37). І сумно додав: Але ви не схотіли. І, як підсумок, — Ось, лишається вам дім
ваш пустий (Мф. 23:38). Це сказано було не
лише про Єрусалим. Господь піклується про
всяку душу. У житті кожної людини бувають хвилини, коли чується цей тихий стукіт,
але… ми не відповідаємо, не відчиняємо двері нашого серця.
Можливо, не всі можуть сказати, що зустріч з Господом можлива й потрібна. Хтось
цілком щиро здивується і стане переконувати: «Зі мною нічого подібного ніколи не
було. Я твердо стою на землі і жодних містич-
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них “стукотів” не чув і не почую. Це може здаватися й маритися лише хворим…».
Переконувати таку людину не варто. Доки
вона сама не переконається, що для того, щоб
жити повноцінним життям, замало просто
пити, їсти, розважатися, мало навіть творчості. Краще поміркуймо про те, щоб не пропустити без уваги час відвідин Богом нашої душі.
Для цього необхідно:
— По-перше, не вважати, що це шлях лише
для особливих духовно обдарованих аскетів.
Для Господа дорога кожна душа. І для кожної
душі Господом підібрані найбільш відповідні
для неї умови — час, місце, обставини зустрічі з Ним.
— По-друге, треба вчитися бути уважними, готовими відразу ж відгукнутися. Цьому
допоможе молитва, але молитва має бути зосередженою, сердечною.
— По-третє, не потрібно встановлювати
якісь терміни для зустрічі з Богом. Це може
призвести до напруження і навіть розчарування: чому так довго треба чекати? Треба
дати Богові свободу дій і не обурюватися,
що наше бажання Він не виконує негайно.

Головне — в готовності бачити Його участь
у нашому житті, а як, коли, де, за яких обставин відбудеться зустріч — це Господь вирішить Сам.
І останнє: можливо, вже була зустріч, вже
горіло серце, як у Луки і Клеопи (Лк. 24:32),
вже здавалося, що тепер все буде інакше…
Але минув час… і нічого не змінилося. Що ж
тоді? Тоді, не зволікаючи братися до справи
й скеровувати наше життя так, як на те буде
воля Його. Це був своєрідний аванс. Тож відчинимо в душі хоча б маленьке віконце, щоб
впустити цілющі промені Вічного Сонця…
Хто буде прагнути жити за із заповідями Божими, хто шукатиме Бога в молитві та не буде
лінуватися в боротьбі з гріхом, той завжди
матиме у своїй душі Господа.
Господь, побачивши щире бажання людини впустити Його у своє серце, обов’язково
виконає обіцянку, дану Ним у Євангелії:
прийдемо до нього, і оселю сотворимо у нього
(Ін. 14:23).
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И# ѓзъ брaтіе, не мог0хъ вaмъ глаг0лати
ћкw духHвнымъ, но ћкw плHтzнымъ, ћкw
младeнцємъ њ ХrтЁ.
(№ къ корjнfzнwмъ г7:№)
№

Де немає духовного
життя, там не може
бути і християнства
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1

І я, браття, не міг з вами говорити, як із духовними, але як із плотськими, як з немовлятами
у Христі.
(1 Кор. 3:1)
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Д

уховне життя — це, перш за все, очищення душі в процесі боротьби зі
своїми пристрастями. Якщо цього немає,
якщо немає навіть усвідомлення того, як це
необхідно, тоді будуть усілякі викривлення
та хибні висновки. Якщо з гріхом не боротись — він стає звичкою, а згодом і нормою
життя. Гріховне життя, у свою чергу, стає
причиною виникнення єресей, розколів, усіляких сект. Це тому, що прощатися зі своїми
пристрастями, перемагаючи одну за іншою,
дуже нелегко. Людина в гріхопадінні ще від
прабатьків успадкувала ушкоджену природу.
Сама себе зцілити вона не зможе. Господь,
ставши Боголюдиною, дав їй можливість
повернутися не лише у первісний стан, але
й досягти обоження. Проте це неможливо
для неочищеної від пороків душі. Боротьба
з пристрастями, звичайно, кожному здається надто важкою. Лукавий розум, під дією
ще більш лукавих духів, шукає обхідні шляхи. Всі знають, що зовнішнє виконати легше:
постояти у храмі, запалити свічку, виконати
все, що розуміють як «образ благочестя».
Все це не зайве, але цього замало. Можна

стати наповненим силою, як вітрило, і рушити шляхом духовності вперед, далі. Сила,
що наповнює людину, — Божа благодать,
яка творить зі слабкого, падшого створіння
нове, сильне і здорове. Щоб благодать наповнила і преобразила наші душі, потрібно
не лише каятися, молитися, творити добро,
але й старанно боротися з будь-якими пристрастями душі. У цій боротьбі людина починає розуміти, як потрібний їй Спаситель,
як безглуздо вважати себе «чимось», залишаючись рабом пристрастей. Усвідомить
вона тоді й те, що життя душі не просто залежить від Життєдавця, але і розкривається, розквітає в Ньому, як земля навесні після
довгої холодної зими. Не випробувавши досвідом, цю істину важко зрозуміти і прийняти. Проте знати її необхідно.
Церква зберегла величезний досвід святих, набутий ними в духовній боротьбі,
й подає нам цю «науку перемагати» в їхніх
творах. Досвід святих подвижників необхідно вивчати, потрібно намагатися жити так,
як вони. Особливо ж потрібно вивчати досвід тих святих, що жили в близьку до нас
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епоху. Усвідомивши напрямок, в якому потрібно спрямовувати наше життя, нехай кожен з нас просить у Бога постійної допомоги, цілковито покладаючись на Його святу
волю.

Серце людське має стати
орною землею
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И# глаг0ла и5мъ при1тчами мн0гw, глаг0лz: СE
и3зhде сёzй да сёетъ.
д7
И# сёющу є3мY, џва пад0ша при пути2: и3
пріид0ша пти1цы, и3 позобaша |.
є7
Друг†z же пад0ша на кaменныхъ, и3дёже не
и3мёzше земли2 мн0ги: и3 ѓбіе прозzб0ша, занE
не и3мёzше глубины2 земли2.
ѕ7
С0лнцу же возсіsвшу присвsнуша, и3 занE не
и3мёzху корeніz, и3зсх0ша.
з7
Друг†z же пад0ша въ тeрніи, и3 взhде тeрніе,
и3 подави2 и5хъ.
}
Друг†z же пад0ша на земли2 д0брэй, и3 даsху
пл0дъ: џво ќбw сто2, џво же шестьдесsтъ,
џво же три1десzть.
f7
И#мёzй ќши слhшати, да слhшитъ.
G

3

І багато навчав Він їх притчами, кажучи: Ось
вийшов сіяч, щоб посіяти.
4
І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і
пташки налетіли, та їх повидзьобували.
5
Другі ж упали на грунт кам’янистий, де не мали
багато землі, і негайно посходили, бо земля неглибока була;
6
а як сонце зійшло, то зів’яли, і коріння не мавши, посохли.
7
А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх
поглушив.
8
Інші ж упали на добрую землю і зродили: одне
в сто раз, друге в шістдесят, а те втридцятеро.
9
Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає!
(Мф. 13:3–9)

(t матfeа г7i:G–f7)
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І

нколи можна почути: «Чому євангельський Сіяч так нерозсудливо викидає три
чверті посівного матеріалу? Хіба Він не
знає, що не буде врожаю ані при дорозі, ані
в бур’яні, ані на каменях?»
Насамперед, треба зрозуміти, що Євангеліє — не підручник із сільського господарства.
Воно є дороговказом до Царства Божого. Євангельський Сіяч — Господь, Творець. Земля, дорога, камінь або бур’ян — це наші душі. Головне, що сказав Господь цією притчею, полягає
в тому, що Він не вважає наш сьогоднішній стан
(наприклад, скам’янілість почуттів) остаточним. Він працює над кожним. І хоча якесь насіння пропадає, але Він прагне зорати будь-яку
землю серця радістю чи горем, втратою чи надбанням, щоб вона стала доброю землею і змогла принести плоди. Кожний з нас може бути
закам’янілою дорогою, або засміченим пустирем, або легковажною стежиною, яка нікуди не
веде, або добротним, добре обробленим ґрунтом. Остаточного визначення Господь не дає нікому в земному житті, продовжуючи працювати над кожною душею, пропонуючи докласти
і своїх зусиль, щоб був плід у 30, 60, 100 разів.
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Гріх несе смерть
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}i

И# вознесeши всего2 nвнA на nлтaрь, всесожжeніе ГDу въ воню2 благоухaніz: жeртва ГDу
є4сть.
(їсх0дъ в7f:}i)

І спалиш усього барана на жертовнику, це
всеспалення для Господа, пахощі любі, вогняна
жертва, для Господа вона.
(Вих. 29:18)

Сёнь бо и3мhй Зак0нъ грzдyщихъ бл†гъ,
ґ не сaмый џбразъ вещeй, на всsкое лёто
тёмиже жeртвами, и5хже прин0сzтъ вhну,
никогдaже м0жетъ приступaющихъ соверши1ти.
в7
Понeже престaли бы бhти приноси1мы, ни
є3ди1ну ктомY и3мyщымъ с0вэсть њ грэсёхъ,
служaщымъ є3ди1ною њчищє1ннымъ.
G
Но въ ни1хъ воспоминaніе грэхHвъ на к0еждо
лёто бывaетъ.
д7
Не возм0жно бо кр0ви ю4нчей и3 к0злей tпущaти грэхи2.
(ко є3врeємъ ‹:№–д7)

1

Бо Закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може
ніколи вдосконалити тих, хто приступає.
2
Інакше вони перестали б приноситись, бо ті,
хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної
свідомости гріхів.
3
Але в них спомин про гріхи буває щороку,
4
бо то ж неможливе, щоб кров телят та козлів
знищувала гріхи!
(Євр. 10:1–4)
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№

18

М

айже всі звернення до Бога у Старому Заповіті супроводжувалися жертвоприношеннями. Однак жертва є не платою
Богові, а виховним засобом. Треба було привчити народ, який став черствим, огрубів,
утратив через гріх живе почуття близькості Божої, розуміння, що гріх веде до смерті.
Жертвою ставала жива істота (частіше домашня тварина), щоб старозавітна людина
усвідомила, що гріхи одного несуть смерть
іншому, безвинному. Це не означає, що винна людина через смерть тварини стає безвинною — ні. Це означає, що людина повинна
зрозуміти: гріх несе смерть. Гине безвинний,
щоб винний ще міг жити.
У Новому Заповіті жертвою за гріхи всього світу став Христос — єдина Жертва, що
дає життя світу і кожній окремій людині. Від
людини ж тепер: Жeртва БGу дyхъ сокрушeнъ
(Пс. 50:19).
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Маловір’я
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М
И# глаг0ла и5мъ: что2 страшли1ви є3стE маловёри;
ТогдA востaвъ запрети2 вётрwмъ и3 м0рю, и3
бhсть тишинA вeліz.
(t матfeа и7:к7ѕ)

к7ѕ

26

А Він відповів їм: Чого боїтеся ви, маловірні?
Тоді встав, наказав бурі й морю, і тиша велика
настала…
(Мф. 8:26)
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аловір’я спричиняє смуток, неспокій,
підозрілість, очікування якихось бід
і т. ін. Якщо не боротися з ним, то надалі стане
ще гірше. З’явитися може і дратівливість, і осуд
всіх у всьому, і навіть озлобленість. Не варто
звинувачувати обставини життя, нерви, характер, спадковість. Причина — у маловір’ї. Боротися з ним потрібно молитвою і покаянням,
визнанням своєї немочі й духовного безсилля.
Щоб у цьому переконатися, достатньо запитати
себе: чи вірю я, що Господь все знає, все може
і про кожного піклується? Якщо так, то боятися
нема чого, адже Він не допустить того, що може
зашкодити мені! А якщо неприємностей більше, і віра ледве жевріє?
Примноження віри й повинно нас якнайбільше турбувати. Про примноження віри молилися навіть апостоли (Лк. 17:15). Якщо і ми
проситимемо про це Господа, то наша боязкість
стане меншати, а потім зникне зовсім. Світ, залишаючись тим самим, нас більше не лякатиме,
якщо в душі буде місце Богу. А з Богом прийде
мир, радість, світло, спокій, безпека.
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Благодaть и3 любы2 свобождaетъ, въ ни1хже
ўтверди2 себE, да не въ поношeніи бyдеши, но
сохрани2 пути6 тво‰ д0брэ ўстр0єны.
(при1тчи к7є:‹)

‹.

«Любов і дружба
звільняють, збережи
їх для себе…»

134

10

Любов і дружба звільняють: збережи їх для
себе, щоб не зробитися тобі достойним ганьби;
збережи шляхи твої упорядкованими.
(Притч. 25:10)
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ремудрий Соломон мудро помітив:
Любов і дружба звільняють, збережи
їх для себе… збережи шляхи твої упорядкованими. Від чого звільняють любов і дружба?
Яку свободу можна придбати з їх допомогою? Навіщо її берегти для себе, і їх — теж?
Усе це можна було б, не замислюючись, мати,
якби ми зберегли шляхи свої упорядкованими,
тобто жили б так, як Бог велить. Соломон не
читав Євангелія, оскільки воно ще не було
написане, не чув Христа та Його апостолів,
оскільки жив набагато раніше за них. Що ж
він вважав шляхами упорядкованими? Ми
можемо сказати коротко про це так: він закликав жити по совісті. Що це таке — знали
в усі віки, тому що людині разом із життям
дане особливе чуття, яке підказує, як потрібно і як не можна робити. Разом з життям надана людині й свобода вибору. Знаючи, як робити не можна, людина, втім, може зробити
те, чого й совість не велить, і Бог не хотів би
бачити. Як же бути, якщо хочеш звільнитися
від таємної принади гріха? Премудрий Соломон говорить, що любов і дружба допомагають людині впевнено обирати добро і жити

по совісті. Вони звільняють людину від егоїзму. Вони оберігають від ухилення з прямого
шляху. Любов і дружбу треба берегти, ними
треба вміти дорожити.
Що ж робити, якщо в житті не зустрілися ті, з ким хотілося б дружити і, тим більше,
кого любити? На це запитання відповіддю
можуть бути слова англійського християнського мислителя, літератора і лінгвіста професора Клайва Льюіса (в його есе «Любов»):
«Дружба — не нагорода за розум або смак,
а Божа зброя. З її допомогою Господь відкриває нам красу іншої людини. Ця людина не
краща за сотні інших, але ми побачили її».
Якщо ми не бачимо нічого доброго в тих, хто
поряд, якщо ми не здатні побачити в тих, хто
оточує нас привабливих рис, якщо ми тільки
обурюємося і засуджуємо всіх — від сусідів
до представників влади, про що це говорить?
Про те, що над усе і всіх ми любимо себе. Тоді
хто ж захоче пестити наш егоїзм? До речі,
в такому разі людина абсолютно нездатна дякувати. А подяка, як зазначав С. С. Аверінцев, «саме серце щастя». Отже, від кожного
з нас залежить багато в чому, чи дасть Бог нам
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побачити красу іншої людини (не тільки зовнішню, вона недовговічна). Навіть якщо
і дасть Бог, і будуть друзі, якщо людина пізнає
любов і дружбу, то утримати їх варто багатьох турбот і серйозної уваги до себе. Треба
боятися втратити здатність цінувати любов
і дружбу. Про це ще за давніх часів пророк
попереджав: Всі друзі озброяться один проти
одного; тоді сховається розум, і розум відійде
у своє сховище. Багато хто шукатиме його,
але не знайдуть, і примножиться на землі неправда і непомірність (3 Єзд. 5:9–10). Народна приказка висловила те саме більш стисло:
«Захоче Бог покарати — розум відбере».
А за що карати? — За неправду і непоміркованість. З дружбою і любов’ю це несумісне.
Ось і пропонується нам вибір: жити ясно
в любові і дружбі або шалено втрачати все
в неправді й непоміркованості.
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Небесна нагорода

139

в7i

Рaдуйтесz, и3 весели1тесz, ћкw мздA вaша
мн0га на нб7сёхъ. Тaкw бо и3згнaша прор0ки,
и5же бёша прeжде вaсъ.
(t матfeа є7:в7i)

Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали і пророків, що були
перед вами.
(Мф. 5:12)

Првdницы же во вёки живyтъ, и3 во ГдЁ мздA
и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў Вhшнzгw
(премyдрости соломw1ни є7:є7i)

15

є7i
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12

А праведники живуть повік, нагорода їх —
у Господі, і піклування про них — у Всевишнього.
(Прем. 5:15)
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и може нагорода, обіцяна після смерті,
бути стимулом для земного подвигу?
Так, нагорода, звичайно, буде, але йти тернистим шляхом треба за Христом, а не за чимось іншим, хоч би й привабливим. Іноді думка про винагороду може когось надихнути,
когось утішити — і слава Богу. Проте є більш
могутні джерела натхнення. Найбільше — це
можливість ще тут, на землі, зустріти Господа. Ті, хто її зазнали, вже не думатимуть про
щось інше.
Якщо говорити про нагороду, то й на
землі людина одержує її. Не завжди у вигляді життєвих благ. Чиста совість — хіба
не благо? Господь не залишить, якщо виконуєш Його заповіді, і благословить такими
дарами, яких ні за які гроші ніколи не матимеш, наприклад, бачити своїх дітей такими, що не соромно ні перед Богом, ні перед
людьми. Якщо так подивитися, то й на землі
є багато чого, що людині дається з милості
Божої, а не як плата за якісь чесноти. Важливо зрозуміти, що Господь хоче, щоб у нас
із Ним були стосунки не працівника і Господаря, а сина й Отця. Отець може заохотити

нагородою навіть, на перший погляд, і незаслужено, враховуючи благі наміри. Може
й наказати, утримуючи від згубних вчинків.
Кому це важко ще зрозуміти, того можна
стримати попередженням: «Дивись, Бог
покарає», або втішити: «Потерпи, прийде
час, отримаєш з лишком за все добре».
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При1званный бо њ ГDэ рaбъ, своб0дникъ ГDнь
є4сть: тaкожде и3 при1званный своб0дникъ, рaбъ
є4сть Хrт0въ.
(№ къ корjнfzнwмъ з7:к7в)
к7в

Раб Христовий

22

Бо раб, покликаний у Господі, є вільний у Господі; так само і покликаний вільним є рабом
Христовим.
(1 Кор. 7:22)
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вичайно ж, вирази: «раб Христовий» і
«раб Божий», аж ніяк не стосуються рабського стану в історичному його розумінні. Про це
Господь сказав дуже чітко і незаперечно: Я вже
не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить
господар його; а Я назвав вас друзями… (Ін. 15:15).
Господь покликав кожного для того, щоб стати
йому Другом, і дарував свободу — відгукнутися
або відвернутися. Саме такої свободи позбавлений раб. У нього ніколи не було свободи вибору,
а у нас вона є. Тому й словосполучення «раб Божий» означає не рабську залежність, не рабську
психологію, а усвідомлення величі Господа порівняно з нашою ницістю. Нічого образливого
в цьому немає, як не образливо вогник свічки порівнювати із сонцем. Рівності Творця і створіння
бути не може, а покликання стати другом Божим
є великою честю для людини.
На тлі загального рабства, тепер уже не політичного, а швидше рабства гріху, пристрастям,
звичкам, громадській думці і т. ін. бути рабом Божим не тільки не принизливо, а й навіть почесно.
Раб Божий не гріху рабствує, а відданий Богові,
і тому надійно захищений Ним від будь-яких хвилювань світу. Господь бачить у такій людині друга.
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Поводитися гідно
християнського
покликання

147

Молю2 u5бо вы2 ѓзъ ю4зникъ њ ГDэ, дост0йнw
ходи1ти звaніz, въ нeже звaни бhсте,
в7
Со всsкимъ смиреномyдріемъ и3 кр0тостію, съ
долготерпёніемъ, терпsще другъ дрyга люб0вію:
G
Тщaщесz блюсти2 є3динeніе дyха, въ сою1зэ
ми1ра.
д7
Е#ди1но тёло, є3ди1нъ дyхъ, ћкоже и3 звaни
бhсте во є3ди1номъ ўповaніи звaніz вaшегw.
є7
Е#ди1нъ ГDь, є3ди1на вёра, є3ди1но крещeніе:
ѕ7
Е#ди1нъ БGъ и3 Nц7ъ всёхъ, и4же над8 всёми, и3
чрез8 всёхъ, и3 во всёхъ нaсъ.
№

1

Отож я, в’язень заради Господа, благаю вас
поводитися гідно звання, до якого ви покликані,
2
з усякою смиренномудрістю й лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного любов’ю,
3
прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру.
4
Одне тіло і один дух, як ви й покликані до однієї
надії покликання вашого;
5
один Господь, одна віра, одне хрещення,
6
один Бог і Отець усіх, Котрий над усіма, і через
усіх, і в усіх нас.
(Єф. 4:1–6)

(ко є3фесeємъ д7:№–ѕ7)
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постол Павло, перебуваючи в ув’язненні за сповідання імені Господнього, нічого для себе не просить і не думає про свої
страждання. Він благає тих, кому проповідував, щоб вони поводилися гідно свого християнського покликання.
Як проявити цю гідність у повсякденному
житті? Своєю проповіддю апостол Павло не
закликає всіх до добровільного прийняття
кари, не переконує в необхідності мученицького подвигу для засвідчення своєї віри. Ні.
Те, до чого він закликає, може видатися зовсім незначним і прозаїчним. Та попри все,
саме в цьому полягає зміст свідчення про віру
як силу, яка здатна об’єднати всіх. Вона спонукає до поведінки, гідної звання християнина. Неодмінними рисами християнина є
смиренність, покірливість, довготерпіння,
поблажливість і любов. Любов не випадково
розташована на вершині духовних сходинок.
Адже без смиренної, об’єктивної оцінки своїх можливостей, без уміння завжди пам’ятати,
що все в житті дане Творцем, неможливо любити ані Бога, ані людину. Це має бути очевидним для всіх.

Для любові необхідна й покірливість.
Щоправда, про любов говорять і ті, хто про
покірливість і гадки не має, вважаючи її слабкістю, невмінням про себе заявити, «самореалізуватися». Проте покірлива людина
в першу чергу підкоряє свою волю волі Божій.
У цьому виявляється її сила, здатність подолати свій егоїзм, своє «Я». Тому Господь і сказав про покірливих у «заповідях блаженств»,
що без цієї якості в любові не встоїш.
Що стосується довготерпіння, то й без
нього духовне життя неможливе. Апостол
нам говорить навіть не про терпіння, а про
довготерпіння. Сили терпіти все, без обурення, покірливо дає лише Бог. Тож необхідно запастися цими якостями, постійно
вдосконалюючись у них, щоб великим довготерпінням підніматися до вершин любові.
Внутрішня переконаність у тому, що «мені
все під силу» (тобто відсутність смирення)
призведе до психологічного зриву, виснаження сил душі й тіла.
Вкрай необхідна й поблажливість. Це
слово не означає зверхнього ставлення до
ближнього з тим, щоб просто відмахнутися
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від нього. Ні, якщо в душі знайшла собі місце зухвалість, то в поблажливості до іншого
вона обов’язково виявить себе і поранить
душу. Ніхто не буде радий такій «поблажливості». Знову зазначимо, що не випадково на
першому місці стоїть смиренномудрість. Без
неї у наших стосунках не лише не буде любові, але будуть і докори, що завдають болю
ближнім. І те, що хтось буде скривдженим, не
дивно: усі справи і слова без любові ранять.
Говорити про любов можна безкінечно.
Але краще пригадати слова святого Апостола: Любов довготерпить, милосердствує,
любов не заздрить, любов не вихваляється, не
пишається, не безчинствує, не шукає свого, не
гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радується істині; усе покриває, всьому
йме віри, всього надіється, все терпить. Любов ніколи не перестає… (1 Кор. 13:4–8). Такий шлях вказує апостол Павло до досягнення того, щоб в усіх була єдність духу в союзі
миру (Єф. 4:3).
Це є надзвичайно важливим, тому що тоді
всі християни складуть одне тіло, до чого всі
покликані, адже один Господь, одна віра, одне

хрещення, один Бог і Отець усіх, Який над
всіма, і через всіх, і у всіх нас (Єф. 4:5–6). На
жаль, сьогодні християни поділені і ніяк не
можуть дійти єдності. Причин для цього багато. Часто вони просто зовнішні, політичні,
проте не завжди. Не випадково ж Апостол
підкреслює важливість смиренномудрості,
покірливості, довготерпіння та поблажливості, щоб любов стала дійсно рушійною
силою життя у Христі.
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Си1це ќбw моли1тесz вы2: Џ§е нaшъ, И$же є3си2
на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz ТвоE:
(t матfeа ѕ7:f7)
f7

Як до кожного з нас
ставиться Бог?
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Ви ж моліться так: Отче наш, Що є на небесах!
Нехай святиться Ім’я Твоє…
(Мф. 6:9)
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дин молодий священик вирішив запитати у своїх прихожан: «Як до вас ставиться Бог?» Відповіді були дуже різні, але
більшість сказали, що Бог насамперед гнівається на людину за гріхи і за них карає… Отже,
благий Бог, про Якого ми читаємо в Євангелії, відрізняється від того «гнівливого» Бога,
який перебуває у свідомості людини. Такий
невтішний висновок розвіяла дівчинка років семи, що підійшла до сповіді. Той самий
священик поставив їй запитання: «Скажи,
а який Бог»? Дівчинка запитала у відповідь:
«А ти не знаєш хіба»? — Знаю, — відповів
священик, — але хочу дізнатися, як ти вважаєш. — Бог — Він щасливий.
А що відповів би кожний з нас, якби подібне запитання задали нам? Ми знаємо
про свого Творця з того, що читаємо і чуємо в Євангелії, в житіях святих, у церковних
піснеспівах. А в своєму житті? Чи віримо ми
в Його всепрощення? Чи відчуваємо постійну дію Його Промислу? Дехто вважає такі питання зухвалими, адже хто ми такі, щоб Сам
Всемогутній Бог піклувався про нас грішних?
Чи не буде проявом гордині й духовною ома-

ною вимагати від Бога такої турботи? Ці запитання начебто законні…
Але до кого ж тоді ми промовляємо слова:
«Отче наш»? Якщо Бог — наш Отець, тоді
не немає нічого дивного в тому, Він піклується про кожного з нас. Ця близькість вимагає
особливої відповідальності й постійної духовної уваги, яка б допомагала нам зберігати
святість життя й виправляти свій гріховний
стан. Надійною опорою у цьому стає покаяння. І яким би важким не видався нам цей
шлях, полегшує його пам’ять про Божі слова: «Без Мене не можете робити нічого» (Ін.
15:5). У цих словах не лише підказка, але й
справжня дієва допомога. Наша молитва стає
джерелом, з якого можливо черпати цю допомогу за будь-яких обставин і щохвилини свого життя. Звертаючись до Спасителя просто,
словами з молитовника чи тими, які лягли
нам на серце, пам’ятаймо, що Господь живий,
Він здатний чути, Він бачить усе, що відбувається в душі людини, і, головне, Він хоче допомогти!
Завадити Божій допомозі можемо лише
ми самі. Бог чекає нашого звернення, нашого
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свідчення, що ми хочемо цієї допомоги. Адже
Йому відомо все, відомо й те, наскільки мінлива людська природа, наскільки важливо
для людини зачепитися за щось зовнішнє:
висловити своє бажання так, щоб і самій стало ясно, чого вона хоче і до Кого звертається.
Саме так вибудовується діалог між Богом і
Його створінням. Під час цього сокровенного діалогу важливо навчитися чекати відповіді. Вона прийде… Можливо, не відразу, можливо через певні обставини, але обов’язково
прийде — прийде, якщо людина вірить і сподівається. Ця відповідь дасть зрозуміти, що
ми небайдужі Богові. А в цьому — найбільше
щастя.
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