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Христос розплакався двічі. У Лазареву
суботу і неділю, що йде за нею. Христос
плакав, а народ тріумфував. Приводом була
смерть друга і Єрусалиму.

Коли помер Лазар – Його друг, сестри
Лазаря докорили Христу:

– Господи! Якби Ти був тут, не помер
би брат мій. (Ін.11:21)

І Христос розплакався і люди, які були
поруч, сказали:

– Дивись, як Він любив його. (Ін.11:36)
Ним здалося, що Господь плакав від того,

що Лазарю, через недогляд, довелося ви-
пити смертну чашу до пришестя нового
Царства Месії. Але вони помилялися. Хри-
сту було шкода стягувати Лазаря з неба на
землю. А кому б це сподобалося?

Якщо раніше воскресіння мертвих Гос-
подь здійснював таємно, не бажаючи зав-
часно прискорювати історію, то тепер на-
лежало зробити те ж саме явно, на очах у
всіх. Ця публічність миттєво переводила
Його з розряду проповідників у статус Месії,
і як наслідок – швидку смерть. Але був
потрібен час для того, щоб раніше смерті
залишити ядро першої християнської грома-
ди. Для воскресіння був вибраний друг.
Передання говорить, що після свого воскре-
сіння Лазар вже ніколи не посміхався. Оче-
видно, що хроніст звертає на цю увагу, тому
що в першому житті Лазар був, ймовірно,
людиною життєрадісною і тепер,
відсутність посмішки так здивувала всіх, хто
його знав раніше. Можна уявити драму осо-
би, яка вже вступила в потойбічне життя,
як раптом, її роблять свідком огидної історії
зради і розп’яття Друга і Господа не лише
одним з апостолів, але і всім народом. Хри-
сту було дуже шкода вводити Лазаря знову
у світ. Він міг запропонувати таку жертву
лише другові.

Сльози Господні в день Входу в Єруса-
лим були іншого роду. Тут Йому, насправді,
було шкода бачити прийдешню загибель
міста. Але його руйнування було тільки
блідою картиною в порівнянні з падінням ти-
сячолітнього дерева Ізраїлю. Того дерева, яке
Бог так ретельно і довго обробляв. І от не-
плідна смоковниця рушиться, за-
лишаючи гуркіт на тисячоліття.

Кажуть, у Грузії є останній
засіб змусити плодоносити са-
дове дерево. Розігрується сце-
на. До плодового дерева підбігає
розсерджений хазяїн і розмахує
сокирою, а друг хапає за руки і
не дає рубати ствол. Вони тро-
хи не б’ються, голосно кричать
і сперечаються, поки “захисник”
остаточно не умовляє хазяїна
дати дереву термін у рік, щоб

Всі події людської історії відомі Богові, і Він діє не так, як
люди, бо вони не знають майбутнього, а лише намагаються
роздивитися його обриси, спираючись на власні судження,
досвід минулого і припущення. Бог знає все, а тому кожна
подія, кожна мить історії не є випадковістю. Якщо Господь
допускає щось тепер, то не від безсилля, але знаючи, як
обернути це до добрих наслідків. В цьому і є промислитель-
на дія Божа: всякому добру Він допомагає, а зло, яке вини-
кає через віддалення від добра, зупиняє та обертає до доб-
рих наслідків. Тож головне питання для нас: а як ми сьо-
годні можемо послужити Добру?

Нинішній час випробувань спонукає нас, найперше, до пе-
реосмислення простих, як здавалося раніше, але дуже важ-
ливих тепер речей, а також до щирої молитви. Ми наново
вчимося цінувати спілкування один з одним, інакше тепер
звучать слова заповіді Божої любити ближніх, як самих себе.
Перебуваючи під час карантину вдома, ми маємо для рідних
час, якого раніше завжди бракувало, а також розуміємо, що
перед загрозою хвороби всі рівні – згубний вірус не обирає
людей за матеріальним чи соціальним статусом, і навіть
найбільший замок-будинок в одну мить може перетворити-
ся просто на велику пустку…

Що варто зрозуміли натомість? Що надважливою є лю-
дяність, милосердя, турбота. Що медичні працівники, про-
давці в магазинах та аптеках, а також інші люди, які забез-
печують нас базовими послугами, зараз ризикують влас-
ним здоров’ям, а тому чинять подвиг самопожертви заради
нас із вами. Що, дотримуючись усіх рекомендацій щодо за-
побігання поширенню згубного вірусу та захищаючись від
хвороби, ми також убезпечуємо й інших від зараження. Тож
наша віра нехай виявиться у справах: у щирій молитві за
всіх, хто поруч, у турботі про ближніх, про їхнє здоров’я та
безпеку.

Особливої опіки та захисту нині потребують люди стар-
шого віку. Багато хто з них опинився на самоті, бо діти з
онуками живуть окремо чи далеко від них. Дехто через різні
життєві обставини не підтримує стосунків з ріднею, дехто –
втратив її. Тож давайте будемо уважними та милосердними
один до одного. Згадайте: можливо, у вашому під’їзді чи
сусідній хаті живуть одинокі старенькі, і допомогти їм ніко-
му? Не забуваючи про правила власної безпеки, ви можете
стати для них надією та рятівною підтримкою у ці складні
часи. Поцікавтеся, як у них справи, чи потрібна їм допомога
і яка саме. За можливості, ви можете їм допомогти самі
або залучити інших небайдужих, вірян, волонтерів. Ваш вияв
турботи та уваги – це вже допомога.

А також не забувайте частіше телефонувати своїм бать-
кам, бабусям чи дідусям, говорити з ними. Якщо можете,
замовте для них доставку продуктів, ліків, необхідних то-
варів або допоможіть їм оплатити базові послуги, щоби вони
зайвий раз не виходили з дому і не ризикували власним здо-
ров’ям. Щоразу нагадуйте їм, щоб вони у громадських
місцях обов’язково користувалися необхідними засобами
індивідуального захисту. Так ви подаруєте їм увагу, турбо-
ту, надію на краще та відчуття того, що вони не самі! Прой-
демо усі випробування разом!

Епіфаній, митрополит Київський і всієї України

ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ.
СЛЬОЗИ ХРИСТОВІ

воно “виправилося” і принес-
ло плід. І як не дивно, дерево
наступного року, насправді,
часто плодоносить.

Таким останнім шансом
для Ізраїлю стало явлення
відразу двох видатних особи-
стостей. Іоанна Хрестителя і
Христа. І обоє вони, один за
другим були знехтувані і вбиті
безглуздою і блюзнірською
смертю. Один був обезголов-
лений заради дівочого танцю
під час царського бенкету. А
Месія був розіп’ятий з розбій-
никами. Причому народ єру-
салимський стоячи на Голгофі
біля хреста ще і знущався, з
усмішкою кажучи: “Спаси
Себе Самого; якщо Ти Син

Божий, зійди з хреста” (Мф. 27:40).
Дорого їм обійшлося цинічне єхидство.

Єрусалим був зруйнований. Не залишилося
каменю на камені, земля засіяна сіллю, а на-
род ізраїльський разом з циганами став гна-
ним звідусіль.

Піднімаючи гілки верби, у цей радісний для
нас день і приймаючи на обличчя краплі води,
коли священик окроплює народ, нам слід та-
кож згадати сльози Христові.

Урочисто і страшно відчути зв’язок часів і
усвідомити, що в цю неділю Господь знову
входить тепер у наш Єрусалим. Ми самі, у
свою чергу, встали на Його шляху з вайями-
вербами. Що ми Богу: радість або сльози?

Піднімаючи гілки верби в храмі, ми повинні
себе запитати цього дня, що приніс сльози
Христу, а нам радість:

– А чи немає в цій моїй радості фальші?
Мені, насправді, потрібен Христос або щось
від Нього?

Люди в церкві часто намагаються ввійти
до стосунків з Христом абсолютно не бажа-
ючи знати Його. Вони просять Того, Хто їм
нецікавий, не милий, не любимий, не зрозумі-
лий і навіть страшний. Більше того, іноді, при-
чащаються Того, Кого не знають і Хто їм аб-
солютно байдужий. Такі самі люди, дві ти-
сячі років тому, вийшли до єрусалимських
брам зустрічати не Христа, а свою мрію. Вони
для Бога придумали ім’я, властивості і напи-
сали сценарій. Але виявилося Богу не потрібні
наші сценарії. У Нього власний задум про світ
і про нас. У цьому сценарії Він відвів нам місце
дітей Божих, спадкоємців Раю.

Сказав Господь:
– Царство Моє не від світу цього. (Ін.

18:36)
Святкуючи вхід Господній в Єрусалим, ми

готові вітати прийдешнього Царя нашими вай-
ями – вербою і радісними вигуками жителів
древнього Єрусалиму: “Благословен, Хто
йде в ім’я Господнє! Осанна у вишніх!” Але
чи точно, нам потрібен такий Цар з хрестом і
таке Царство не від світу цього?

Священник
Костянтин КАМИШАНОВ
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Дорогі у Христі брати і сестри!
Нині Христова Церква благодаттю Святого

Духа вводить нас у свято торжества. Адже Син
Божий, відвічне Слово Бога Отця, Який створив
небо і землю та все суще, став Людиною, тепер у
великому смиренні іде в Єрусалим. І, не зважаю-
чи на те, що Христос їде на осляті, Його вхід у
Єрусалим є торжественним. Адже народ, що зу-
стрічає Його, вітає Христа, вигукуючи: «Осанна!
Благословен, Хто йде в  ім’я Господнє. Цар
Ізраїлів!» І так аж до самого храму. А тут, у храмі
ці ж вітання вигукують Йому і діти.

Та духовно-релігійні, національні провідники на-
роду, а це – священники і законовчителі, нажаль,
наповнені до свого Христа і Месії злобою, завис-
тю  і ненавистю. Хоч саме священники і законо-
вчителі довгі довгі століття живили єврейський
народ вірою і надією у прихід Христа, Месії, Спа-
сителя. А тепер, коли Він, Месія і Спаситель, прий-
шов у світ, прийшов до Свого обраного народу, то
священики і законовчителі відмовились від Ньо-
го. Вони сказали народу, що Він самозванець і що
вони не знають звідки Він. А далі провідники на-
роду пішли на ще більший злочин. Вони відмови-
лись від Царя слави, перед Яким тремтять Анге-
ли; відмовились від Нього і як царя Ізраїлевого,
адже Ісус Христос тілесно є прямим нащадком
так шанованого в єврейському народі царя Дави-
да. Провідники перед своїми окупантами- римля-
нами, визнали, що в них нема іншого царя, крім
кесаря. Кесар – це римський імператор. Вони за-
явили прокуратору, наміснику римського імпера-
тора, відносно Ісуса Христа: «Геть із Ним!», та
вимагали: «Розіпни, розіпни Його!»

ПРОПОВІДЬ У СВЯТО ВХОДУ ГОСПОДНЬОГО В ЄРУСАЛИМ

 А народ не розумів, був у розгубленості. Одні
підтримували первосвященників, інші співчували
Христу. Ті ж, що твердо увірували в Ісуса як Хри-
ста Месію, Божого Сина, роздумували: Він навчав
так як до цього ніхто з людей не навчав; Він тво-
рив діла, яких ніхто з людей не вчинив; Він во-
лодіє словами життя вічного та має в Собі Життя
і дарує його іншим; Він – Христос, Син Бога Жи-
вого. То як же то віддати Його в руки людей
грішних, як це вимагати для Нього смерті? Адже
Йому належить осанна - слава во  вишніх, у небе-
сах. Та й і прийшов Він не у Своє ім’я, не для
Своєї прослави, а задля слави Свого Отця та сла-
ви тих, кого Він Своєю хресною смертю викупляє
з неволі злих сил. Він, Ісус Христос, є благосло-
венний, бо іде в ім’я Господнє.

Браття, вже сьогодні при завершенні вечірньо-
го богослужіння Церква голосно заявить нам, що

вхід Ісуса Христа у Єрусалим, це Його добро-
вільний похід на страждання. Адже Його ніхто
до цього не змушував. Це любов Божа до свого
упалого у гріх створіння, любов до роду людсь-
кого, який зі своєї волі віддав себе у неволю са-
тани, спонукала Сина Божого прийняти на Себе
наше тіло та стати Людиною у всьому нам под-
ібною, крім гріха. І Він, будучи безгрішним, прий-
шов у Єрусалим, щоб тут чаша, яку Він, Хрис-
тос, мав випити, наповнилась до верху ненавис-
тю, злобою та відреченням від свого Спасителя
провідниками народу  Ізраїлевого.

Дорогі во Христі, ми тепер знаємо, що була
середа, коли ап. Іуда Іскаріот взяв тридцять
срібних монет у первосвящеників за зраду свого
Учителя і Господа. Був і четвер, і Таємна Вече-
ря, на якій Спаситель звершив першу Літургію, а
на ній вчинив хліб Своїм Тілом, а вино - Своєю
Кров’ю. Причастившись цієї Святині, Іуда пішов
до Христових ворогів, щоб привести їх до Олив-
ної гори. Була ніч суду і тортур від священників.
Настала п’ятниця із судом Пилата, нові тортури,
хресна дорога на гору Голгофу, вражаюча серце і
душу смерть Боголюдини Христа на Хресті. У
скорботі пройшла субота.

Настала неділя - неділя воскресіння нашого
Господа. Тому ми сьогодні у храмі віттям верби
вітаємо свого Спасителя та звіщаємо один одно-
го та увесь світ, що наступної неділі Він воскрес
із гробу.

Ісусе Христе, Боже і Спасителю наш, воскре-
си до життя наші змертвілі у гріхах душі. Амінь.

Священник Іван

Медичні працівники – лікарі різних спеціальностей, медсестри і мед-
брати, лаборанти та фельдшери, фармацевти, провізори та інші нині не
просто виконують свою роботу, а звершують справжній подвиг служі-
ння людям. Він звершується без пафосу і не для публіки, а заради втілен-
ня в життя покликання творити добро та рятувати інших – справи,
глибоко християнської за сутністю. Тож безмежна вдячність усім, хто
сьогодні, незважаючи на ризики для свого здоров’я, власні проблеми
та турботи, рятує життя, допомагає полегшити біль, подолати хворобу
й убезпечити від неї інших.

Багатьом важко уявити всю складність вашої професії, адже у ваших
руках – велика цінність – людське життя. Тож саме на вас сьогодні –
висока відповідальність, найбільший стрес і навантаження. Тримайте-
ся! Наша підтримка і наші молитви з вами! Наші священники разом з
іншими волонтерами надають усю посильну допомогу, аби допомогти
вам у вашому служінні, допомогти нести тягар вашого служіння. Ми
щодня молимося за вас у наших монастирях і храмах.

Дорогі брати і сестри! Долучайтеся до молитви за лікарів та усіх
медичних працівників і просімо разом у Господа для них здоров’я, сил
і терпіння. Подаруймо їм від себе те, що можемо, ту «часточку серця»
– молитву, щоби наша невидима, але відчутна завдяки Божественній
благодаті підтримка надала їм наснаги та сил. Молімося за медиків!

Епіфаній, митрополит Київський і всієї України

Господи, Боже наш, багатий ми-
лосердям і милістю, що Своїм муд-
рим Провидінням керуєш нашим
життям, вислухай нашу молитву,
прийми покаяння за гріхи наші, при-
пини пошесть згубну, яка спіткала
нас, як Ти і раніше припиняв згубні
пошесті серед людей.

Милосердний Спасителю, захи-
сти здоров’я тих, хто на Тебе упо-
ває. Лікарю душ і тіл наших, дай
одужання тим, що хворіють, і підве-
ди їх з ложа недуги та страждань.
Благослови, Господи, укріпи і захи-
сти Своєю благодаттю усіх тих, хто
з благодійністю і жертовністю
піклується про хворих вдома чи в
лікарнях. Визволи людей в нашо-
му місті (селі, монастирі), в нашій
країні і по всьому світу від пошесті
згубної, від хвороб і страждань та
навчи нас цінувати життя і здоро-
в’я як Твої дари. Дай нам, Боже,
Твій мир і наповни наші серця не-
похитною вірою в Твій захист,
надією на Твою підтримку і любо-
в’ю до Тебе і наших ближніх.

Твоє бо є щоб милувати і спасати
нас, Боже наш, і Тобі славу возси-
лаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу,
нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.
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11 березня у будинку Капітолію у
Вашингтоні з нагоди 6-их роковин по-
чатку збройної агресії Росії проти Ук-
раїни відбувся спеціальний брифінг
“Heroes Of Liberty: Enhancing Well
Being, Resilience, And Civic Engagement
Of UkrainianVeterans” (Герої свободи:
підвищення добробуту, стійкості та
громадської приналежності українсь-
ких ветеранів), покликаний приверну-
ти увагу до важливості розвитку в Ук-
раїні дієвої системи післявоєнної реаб-
ілітації та адаптації українських ве-
теранів, які стали учасниками бойових
дій на Донбасі. Захід було організовано
за підтримки Конгресвумен Марсі Кап-
тур, українсько-американських діас-
порських організацій та Посольства
України в США.

У брифінгу взяли участь Посол Украї-
ни в США Володимир Єльченко, ук-
раїнські ветерани Яна Зінкевич – депу-
татка Верховної Ради України, та Олек-
сандр Терещенко – заступник міністра у
справах ветеранів, тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених
осіб України, а також представники гро-
мадської організації Development
Foundation Марта Пивоваренко та Віталій
Харечко. До обговорення гібридної війни
долучився також єпископ Степан (Сус)
(УГКЦ), а також капелан Міжнародного
центру миротворчості та безпеки священ-
ник Святослав Юрків (ПЦУ).

Подія в основному була зосереджена
на військових ветеранах України, які заз-
нали серйозних поранень, захищаючи
свою країну від російських регулярних
підрозділів та “сепаратистських сил”, ство-
рених, проплачених та контрольованих
Москвою, в промислово розвиненому
районі Донбасу.

Група українських доповідачів, які го-
ловним чином були не тільки очевидця-
ми, а й безпосередніми учасниками бой-
ових дій, з перших вуст розповіли слуха-
чам у Конгерсі США факти фізичних та
психологічних наслідків фронтової служ-
би.

Ініціаторкою такої зустрічі стала украї-
нська активістка, художниця та відома кіно-
режисерка Ольга Онишко. Сама вона за-
раз мешкає біля американської столиці.

Одним із мотивів проведення заходу,
за її словами, було бажання протидіяти
російській пропаганді, на яку ворожа дер-
жава виділила величезні ресурси: “Рос-
ійська пропаганда у світі хоче представи-
ти український уряд фашистами або ж
американськими маріонетками та зобра-
зити військових як монстрів”.

“Ми хотіли, щоб аудиторія прямо в
центрі демократії США в Конгресі поба-
чила для себе і послухала чудових людей,
які воюють не лише за українську демок-
ратію і свободу, але й за Америку та інший
світ”, – сказала вона.

КАПЕЛАН ІЗ ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
ВЗЯВ УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ В США

“Війна, яку Росія розпочала майже
шість років тому, це не просто історичний
конфлікт, це війна, яка відбувається сьо-
годні”, – говорить учасник конференції
виконавчий віце-президент UCCA (The
Ukrainian Congress Committee of America)
Михайло Савків.

Загалом спікери не добирали слів, щоб
охарактеризувати сучасний конфлікт змо-
дельований Росією. Так співголова украї-
нського Кокусу в Конгресі США Конгрес-
вумен Марсі Каптур назвала конфлікт
“війною не лише проти України, а проти
демократії та самої Європи. Україна – це
лінія боротьби за свободу в Європі в су-
часну епоху”. “Українські військовослуж-
бовці захищають не лише територію та
суверенітет України, але й наших союзників
в Європі та демократію у всьому світі”, –
сказала вона.

Ця зустріч у Конгерсі США дала мож-
ливість донести своє бачення оголошеної
проблеми і українським капеланам, які,
керуючись затвердженою українським
парламентом стратегією модернізації
Збройних сил за стандартами країн-учас-
ниць НАТО, ще до початку російської аг-
ресії почали співпрацю з військовослуж-
бовцями країни. Це єпископ Степан (Сус)
від Греко-Католицької Церкви України та
капелан священик Святослав Юрків від
Православної Церкви України.

Капелан Святослав Юрків виступив з
доповіддю на тему “Капелани на фронті
російсько-української війни”. Він наголо-
сив, що війна залишається з ветеранами
назавжди, це є також величезним фрон-
том, який слід усвідомити та знайти шляхи
перемогти у цій внутрішній війні: “З Май-
даном прийшли заклики до кращого, де-
мократичнішого уряду, але Росія відпові-
ла вторгненням у Крим та розпочала війну
на Сході України. Священники ставали ка-
пеланами і разом із бійцями-доброволь-
цями їхали до зони бойових дій на Дон-
басі”.

За його словами, капеланство стало
потужним рухом, що займався організа-
цією допомоги бійцям, збиранням коштів
на обмундирування, військову техніку та
боєприпаси для тих, хто вирушав зі своїх
міст чи сіл на війну.

Він сказав, що під час війни понад 5000

священнослужителів різних конфесій доб-
ровільно працювали на фронтах.

“Дуже важливо, що капелани відвіду-
вали райони, де велися бої, щоб і там
підтримати захисників, разом помолити-
ся і показати, що вони там не самі”, – ска-
зав Юрків.

Але все-таки не вистачає ресурсів для
надання всієї допомоги, необхідної фізич-
но та психологічно постраждалим людям
та їх сім’ям.

Психологічні наслідки війни, за його
словами, лише посилюються. До них
відносяться ПТСР(посттравматичний стре-
совий розлад), алкоголізм, розбиті сім’ї,
самогубства: “Війна обов’язково закін-
читься, і всі бійці стануть ветеранами. У
нас вже занадто багато випадків, коли ве-
терани не отримували допомоги. Не вис-
тачає служб, щоб всіх їх відвідати. Якщо
вони не отримають допомогу, ця війна для
них не закінчиться, хоча вони вже не на
фронті. Це має змінитися”.

Незадовго до від’їзду до США капелан
Святослав запитав одного солдата, який

повернувся з фронту, яка саме допомога
їм потрібна. Після тривалої паузи отримав
таку відповідь: “Нас потрібно пам’ятати, а
не кидати”.

Юрків сказав: “Церква і надалі буде зі свої-
ми людьми, капелани і надалі будуть пліч-о-
пліч з нашими захисниками, вони будуть з
ними, коли ті будуть йти в ротації, і в місцях
постійної дислокації, і коли вони повертають-
ся додому, бо ми сильніші разом”.

Такі слухання у Конгресі США є справді
важливими, адже це чіткий сигнал потуж-
ної двопартійної машини штатів на
підтримку України. Для нас важливо, щоб
українське питання було одним з тих, що
об’єднує і демократів, і республіканців. По-
тужний тиск США у співпраці із союзни-
ками та партнерами й надалі змушувати-
ме Росію виконувати взяті на себе зобов’-
язання за Мінськими угодами та розпоча-
ти процес мирного відновлення повного
суверенітету України над Донбасом.

За матеріалами Синодального
управління військового духовенства

У с.Раденичі Мостиського району було організовано
родиною митрофорного протоієрея Миколая Різничка
(настоятеля храму Успіння Пресвятої Богородиці) збір
допомоги для 24-ої бригади, яка вирушає на схід нашої
держави. Спільними зусиллями разом із парафіянами:
Оксаною Бурбило, Наталією Серняк, Ганною Тлумак,
Наталією Пристацькою, старостою села Володимиром
Демським, Наталією Тарньовою, Марією Чишкевич,
Іриною Волошин, Галиною Гірняк було закуплено про-

“МИЛОСЕРДЯ – ВОІСТИНУ ВЕЛИКА РІЧ”
дукти першої необхідності і  засоби для особистої
гігієни, які було передано голові спілки АТО Мостищи-
ни Володимиру Галику і голові спілки АТО Городоч-
чини Віталію Смілці. Щиро чекаємо повернення наших
захисників додому в повному складі.

Спільні погляди, спільні вчинки зближують і об’єдну-
ють навіть зовсім різних людей. Тоді велика сила в
єдності! Важливо і правильно, коли об’єднуються люди
для добрих справ.

Серце людини диктує їй робити добрі вчинки тоді,
коли у ньому живе милосердя! «Милосердя – воістину
велика річ, це дар Господа, котрий, якщо його правиль-
но використати, уподоблює нас самому Богу, наскільке
це взагалі можливо…» (свт. Іоан Золотоуст).

Будьмо милосердними, людяними, любімо усім сер-
цем Господа нашого і один одного, тоді у нашому серці
буде жити мир, тепло і затишок.

Галина ГІРНЯК, жителька с.Раденичі
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ЯК КАЯЛИСЯ, МОЛИЛИСЯ І СМИРЯЛИСЯ СВЯТІ?
9 ПРИКЛАДІВ З ЖИТТЯ УГОДНИКІВ БОЖИХ

(ЗАКІНЧЕННЯ)

7) ЩО ДОПОМОГЛО
БЛУДНИЦІ СТАТИ СВЯТОЮ

Преподобна Марія Єгипетська.
VI століття, Палестина

Преподобний Йоан Ліствичник.
VII століття, Синай, Єгипет

До відходу корабля залишалося менше години. Вантаж
був уже укладений,  трюми - задраєно, і тепер  капітан
віддавав останні вказівки  екіпажу. На причалі стояли люди
– власники  товару,  супровідники  і просто пасажири,
готові  до довгогї  і небезпечної подорожі.

- Куди прямуєте? - з натовпу  почувся  голос молодої
жінки. Одяг, взуття, зачіска і позбавлені  смаку дешеві при-
краси видавали в ній дешеву  блудницю, яких в олександ-
рійському  порту  було безліч. Вела вона себе занадто
розкуто навіть  для представниць  своєї професії.

- В Палестину, - з борту вигукнув  господар  корабля,
старий морський  вовк, який не звик розводити довгі роз-
мови. - Гроші є?

- Ні. У мене є товар, - жінка  кокетливо  поправила чорні
кучері  і взялася в боки.

- Ми за неї заплатимо, - за спиною блудниці під друж-
ний регіт зівак, які спостерігали за діалогом, один з паса-
жирів  вийняв  з пояса кілька монет і кинув їх власнику
судна. - Підемо! - молодий чоловік ступив на трап, а за
ним з видом тріумфатора на борт  послідувала жінка.

Заплачені  за неї гроші жінка відпрацювала  повністю -
чоловіки на судні були нею задоволені. Правда, ніхто не
запитав навіть її імені, хоча про себе вона могла розпові-
сти багато. Як в дванадцять років від роду пішла від люб-
лячих батьків в пошуках красивого життя, як відразу втра-
тила дівоцтва і стала обслуговувати спочатку рабів, потім
- самих господарів. Як дуже скоро настільки полюбила
своє заняття, що бачила  лише одну мету - змінити за день
якомога більше клієнтів. Як часто голодувала і не мала
навіть драхми в кишені, але готова була віддатися першо-
му зустрічному безкоштовно. Як за сімнадцять років сво-
го промислу пізнала безліч чоловіків півмільйонної Олек-
сандрії і тепер пливла в Палестину в пошуках  нових  зус-
трічей і відчуттів.

Вона прямувала  в Єрусалим - місто невелике  по насе-
ленню, але дуже значуще, яке вабило величезні потоки
паломників. Пілігрими (паломники), що  не  вважали  за
сором  поєднати  поклоніння  святиням  з інтимними
пригодами, стали її головними  клієнтами. Вона з’являла-
ся в найбільш людних місцях, не соромлячись заходити
навіть у храми. І одного разу саме в базиліці Воскресіння
відбулося з нею те, що перевернуло все її життя.

В день свята Воздвиження Хреста блудниця пішла до
церкви і разом з тими, що моляться увійшла в притвор.
Всі люди проходили далі в храм. Однак варто було їй підійти
до дверного отвору, як якась невидима сила відкинула її
назад. Спочатку вона вирішила, що її заважає  натовп.
Нещасна чотири рази втискувалася до входящих в храм,
але її зусилля були марні, і вона зрозуміла, те що відбу-
вається  має надприродну природу.

Блудниця в розпачі стояла в кутку притвору, ззаду її

штовхали люди, вперед неможливо було ступити і кроку.
Жінку охопив жах, серце кипіло від обурення, образи і
безсилля. В натовпі ,який проходив повз неї  миготіли осо-
би тих, хто ще сьогодні вранці ділив з нею ложе. Але вони
благополучно йшли далі, а вона стояла як укопана. І тут
метушливий погляд  жінки зупинився  на старовинній
мозаїчній іконі. З золотого тла на неї з невимовним  су-
мом дивилася Богородиця.

Вона одразу все усвідомила. Вмить її безглузде життя
до найдрібніших подробиць пронеслося перед нею, і вона
кожною клітинкою відчула глибину своїх гріхів. З очей хли-
нули сльози. Так вона не плакала ніколи. Ридаючи і обіця-
ючи Богородиці виправитися, жінка знову спробувала
увійти в храм - на цей раз успішно. В той же день вона
вирішила піти з міста. Опинившись  на її місці інша блуд-
ниця, попросилася  б в один з притулків милосердя, де
таким розкаянним  грішницям, давали притулок, їжу і до-
помагали розпочати нове  життя.  Але її випадок був особ-
ливий: при погляді на  чоловіче  обличчя вона готова була
віддати себе цілком. Усередині нестерпно палав вогонь
похоті, і це не було фізіологічною потребою або якоюсь
особливістю - вона прекрасно усвідомлювала, що нею
володіє якась диявольська сила. Потрібно було покінчити
з минулим без зволікання.

Сорок  сім  років  колишня  блудниця провела в пустелі
за Йорданом, уникаючи  зустрічей  з людьми і піддаючись
неймовірним  небезпекам  і випробувань, які не змогли
змусити самітниці  змінити своєї  мети - покаяння. З Бо-
жою допомогою  і величезними  особистими  зусиллями
вона по краплині видавила  з себе безсоромну  ненаситну
блудницю і стала однією  з найбільших християнських
подвижниць. Через рік після  смерті її тіло виявив чер-
нець, старець Зосима, єдиний християнин, якому довело-
ся говорити  з нею за її життя. Поруч з нею він  знайшов
послання: «Поховай, авва Зосима, на цьому місці тіло сми-
ренної Марії. Віддай прах  землі.  Моли Господа за мене,
спочившу  місяця квітня в перший  день, в саму ніч спаси-
тельних  страждань  Христових, після причастя Божествен-
ної Тайної  Вечері ». Так та, яку не знали навіть по імені
тисячі людей, що спілкувались з нею дуже близько, стала
відомою  і близькою усьому християнському світу, який
ніколи її не бачив.

8) ЯК СКРОМНИЙ ЧЕРНЕЦЬ,
ПРОЯВЛЯЮЧИ ПОСЛУХ,

НАПИСАВ НАСТІЛЬНУ КНИГУ
ДЛЯ ЧЕНЦІВ – ШЕДЕВР

ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У двері келії тричі постукали. За стіною почувся го-
лос:

- Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Хри-
сте, Боже наш, помилуй нас!

Чоловік, що сидів за столом у глибині  кімнати, встав
і попрямував до отвору.

- Амінь, - господар впустив всередину ченця і зачи-
нив  за ним. Це був літній уже чоловік, але при досить
поважному віці рухався він швидко  і впевнено. На його
обличчі були відображені  таланти мудрого  організато-
ра і високоосвіченної  людини, втім, це не тиснуло на
співрозмовника,  а  налаштовувало  на  довіру  та
відкритість.

- Що у тебе, брат? - старець знову сів за стіл.
- Прийшли брати з Раіфи, принесли два кошики фініків.

А тобі  авва Йоан надіслав послання, - чернець простяг-
нув  ігумену сувій.

- Добре. Передай братам мої вітання і попроси їх
розділити з нами трапезу. Я скоро вийду до вас.

Провівши послушника, монах став біля вікна і роз-
горнув лист. Його очі світилися - отримати звісточку
від  друга  було для нього великою радістю. Але потім
погляд старця став сумним. Дочитавши до кінця, він
сперся об стіну і як би сам собі сказав:

- Брат  Іван, куди мені,   і нікчемному  чеснотами,
братися за твоє доручення? ..

Він трохи постояв у роздумі, потім підійшов до сто-
лу, вмочив в чорнило тростинку і став писати на зво-
ротній стороні папірусного листа: «Отримав лист з
твоєїм  проханням, і я б навіть сказав - словом. Це пере-
вершує мої сили, бо чесноти мої настільки мізерні, що
єдине, чим мені потрібно займатися, - оплакувати свої
гріхи. Тобі  треба  звернутися  до інших  більш  досвідче-
них і вправних подвижників, а я - всього лише учень.
Але оскільки Господь і Його святі  заповідали нам  зав-
жди  проявляти  послух  старшим, навіть  у справах, що
перевищують наші сили, то і я, підкоряючись  тобі  і

вважаючи твоє прохання волею Божою, даю свою зго-
ду. Заради тебе приступаю  до справи і прошу читачів,
якщо вони вважатимуть мою працю корисною  для
себе, поставити це в заслугу не мені, а Богу Спасителю
нашому ».

Прохання,  яке так збентежило  старого  ігумена,
було дійсно незвичайним – авва  з Раіфи  доручив йому
написати книгу, в якій розкривалися б основні етапи
духовного зростання  християнина, особливо - ченця.
Раіфский настоятель  не помилився у виборі - мабуть,
у всій імперії не знайшлося б того, хто зміг би краще
Синайського  авви  з’єднати чернечий досвід з бого-
словським осмисленням.

Іоанн - а саме так звали старця, який  отримав  незви-
чайний  лист, - мав знатне походження. Його дитинство
пройшло серед розкоші великого Константинополя.
Підлітком  майбутнього  подвижника віддали в імпера-
торський університет, де він незабаром перевершив не
тільки однокурсників, але і наставників. І все пішло б
далі за звичною схемою - блискуча кар’єра, посада при
дворі, вплив і багатство, - якби не різка зміна. Складно
сказати - чому, але тільки юнакові  виповнилося
шістнадцять,  він сів на корабель  і приплив в Єгипет, а
звідти прийшов на Синай, де став учнем авви Марти-
рія. Випробування  тривало  чотири  роки, і в двадцять
років від  роду Іоанн прийняв постриг. Протягом ще
п’ятнадцяти років молодий чоловік  смиренно, немов
забувши про своє походження, проходив послух у сво-
го наставника, а коли той спочив - пішов у пустелю,
ставши відлюдником.

Землі в районі гори Синай непридатні для життя -
тут і звірі не водяться, обходять її стороною. А Іван -
жив! І молився. Так минуло сорок  років. Тільки Бог
знає, що переніс угодник за весь цей час. Перебува-
ючи в повній самоті і приходячи в монастир тільки
по великих святах, святий зміг пізнати  такі глибини
людської душі, які недоступні в умовах  буденної
суєти. Напевно, він і помер би відлюдником, якби
братія не обрала його своїм настоятелем. Він пого-
дився. Бо вважав,  що  мниме  смирення  гірше  будь-
якої гордині.

Авва  Йоан пробув ігуменом чотири роки і встиг
дописати свою книгу. Він назвав її «Ліствиця»  - в знак
того, що шлях людської  душі до Бога нагадує  сходи, і
чим вище по ній піднімаєшся, тим важче стає і тим
болючіше падати. На її тридцяти щаблях розташовані
християнські  чесноти, у міру  досягнення  яких люди-
на наближається  до Творця. Заснована на особисто-
му багаторічному досвід і самого преподобного Іоан-
на, його книга практично відразу стала для ченців на-
стільної, а для мирян - постійним нагадуванням про
те, що духовне життя завжди перевершує наше уяв-
лення про неї.

Закінчення на 4 стор.
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Преподобний Амвросій Оптинський.
XIX століття,

село Шамордіно  Калузької губернії

9) ЯК ВИКОНАННЯ ОБІТНИЦІ
ПРИВЕЛО ДО СТАРЧЕСТВА

У рік, коли  був вигнаний  Наполеон, в  сім’ї
потомствених тамбовських  церковнослужителів
Гренкових  народилася  шоста за рахунком ди-
тина. Хлопчика назвали Олександром. Зараз  ми
знаємо  цю людину як великого подвижника
Православної церкви, чию святість Бог засвід-
чив багатьма чудесами, а православний вірую-
чий народ - щирою любов’ю. Але всього цього
могло б і не бути. Справа в тому, що на шлях
чернечого  діяння  майбутній святий став тільки
після довгих років боротьби з легкодухістю, сум-
нівами і прихильністю  до всього земного.

На останньому курсі семінарії Олександр важ-
ко захворів. Хвороба була небезпечна.

«Надії на одужання  було дуже мало, - розпов-
ідав згодом  сам батюшка. - Якось до мене  прий-
шли друзі  і стали підбадьорювати: тримайся, мов-
ляв. Але я вже практично нічого не чув. Прий-
шов і викладач, брати  запропонували покликати
священика, на що він відмовив. Я тоді сказав:
«Прощай, Божий світ!» І тут же дав обіцянку
Господу, що якщо  Він мене воздвигне  здоровим
від  одра  хвороби, то я неодмінно піду  в  монас-
тир ».

Обітниця  була  почута  Небом. Після того
випадку Олександр швидко одужав. Однак про
це, дане Господеві  слово, юнак геть забув  би,
якби не докори сумління. Дуже довго молодий
чоловік не наважувався  порвати  зі світом. Але
з часом він став розуміти, що його душі тісно в
цьому світі.  Всередині  росло  незрозуміле по-
чуття, серце шукало Бога.

ЯК КАЯЛИСЯ, МОЛИЛИСЯ І СМИРЯЛИСЯ СВЯТІ?
9 ПРИКЛАДІВ З ЖИТТЯ УГОДНИКІВ БОЖИХ

Так  минуло  більше  чотирьох років. Олек-
сандр вже перебував на посаді вчителя першого
класу Липецького духовного училища, і складно
було навіть припустити, що керівництво відпус-
тить свого підлеглого. Він малодушно відкладав
виконання своєї обітниці, але совість його не да-
вала йому спокою.

І одного ранку Олександр поїхав  до  Оптинсь-
кої  пустині - таємно від  усіх, не отримавши

навіть  дозволу  єпархіального  начальства. Це
було в неділю, 8 жовтня 1839 року. Йшла пізня
літургія, коли він прибув  до монастиря, щоб вже
ніколи його не залишати. Молодий чоловік  зас-
тав за життя таких стовпів чернецтва, як ігумен
Мойсей, старців  Лева та Макарія,  які зіграли
важливу роль в його долі.

 Він досконало володів п’ятьма мовами, мав
гострий розум і величезний досвід господарю-
вання. Всі, хто до нього приходили, знали, що від
отця Амвросія  можна отримати не тільки ду-
ховну, але і чисто життєву пораду.  Але тільки
один Господь і кілька людей знали, наскільки
важким  був для старця цей хрест - 30 років він
був практично   до ліжка   важкою  хворобою,
яка назавжди підкосила  його здоров’я.  Але,
напевно,  якби преподобного  запитали, він би
посміхнувся по-дитячому і повторив би фразу,
яку найчастіше  говорив своїм  чадам: «Як не
важкий хрест, який несе людина, але дерево, з
якого він зроблений, зросло на грунті її серця ». І
добре серце старця, яке зігрівало любов’ю весь
світ, змогло не тільки нести цей хрест , але підня-
ти його на духовні висоти.

Преподобний  Амвросій  Оптинський  своїм
життям  показав дивовижний  приклад  того, як
в фізично немічній  людині може діяти така Божа
сила, яку мріяли б мати багато зовні здорові і
міцні люди. А ще життя батька Амвросія - це
втілення його улюбленої фрази: «Де просто, там
і ангелів зо сто». Старець немов показував, що
справжня мудрість і життєва правда - не в хи-
мерних словах або в будь-яких витончених фор-
мах, а в простих речах, осяяних Божою любо-
в’ю.

Підготував прот. Ярослав КОЗАК,
м. Стрий

Закінчення.
Початок на 4 стор.

Дорогі во Христі брати і сестри!  Ще з дитячих років в
нашій пам’яті закарбувалось, що ангел з неба явився юній
Діві Марії.  Привітав Її дивними словами: «Радуйся, Благо-
датна, Господь з Тобою!». А відтак сповістив Діву, що Вона
знайшла у Бога  милість бути Матірю Його Божественного
Сина, якого Вона народить тілесно.   А ікона Благовіщення
завжди притягувала і надалі притягує до себе дітей, юних,
дорослих і зрілих у літах людей та нагадує про велику таєм-
ницю Божого втілення. А насправді Бог оцю таємницю зі
Спасителем світу розкрив не тільки Діві Марії з Назарету, а
й всьому людству. Про цю тайну голосить світу Слово Боже.

Оця Жона, плід Якої мав стерти і стер голову змія –
сатани, і є Пречиста Діва Марія, Богородиця. Її плід - це
народжений Нею в людській природі  Син Божий. Цей Син
Божий є Другою Особою, Іпостассю  Святої Тройці. На-
родившись від Діви Марії тілесно, Син Божий став Сином
Людським - Сином Діви Марії. Діви, бо Його зачаття і
народження не порушило дівства Богородиці. Адже
людська природа для Сина Божого була зачата в лоні Діви
Марії силою Божою через сходження на Неї Святого Духа.
Отак Божественна Трійця є причетною до зачаття в Діві
Марії людської природи Сина Божого, знаного нами як Ісус
а Христа, але не без участі Самої Діви Марії. Адже Вона,
отримавши від Ангела пояснення як це Вона, Діва, може
зачати в Собі тіло для Сина Божого і народити, дала на
це Свою згоду. Цю згоду дала Діва Марія Богу, назвавши
Себе рабою Господньою. Цим Вона підкреслила Свою
покірність Богу.

Браття, якби Богу було угодно тримати це у таємниці,
то про це мовчало б Святе Письмо. Але Бог, донісши
колись утаєне, незрозуміле людям, до відома всіх, увів
нас у глибини тайни Боговтілення та показав, що в Ньо-
го нема нічого затаєного від людей. І це так, бо у Бога
нема в цьому потреби.

Цим Бог нагадує, що недаремно Він створив людей на
Свій образ і подобу. Тому і легко було Богу поріднитись зі
Своїм образом -  людиною, тілесно. Адже Бог бажав і далі
бажає, щоб людина завжди була причасною Йому.

Дорогі брати і сестри, людина через гріх відійшла від
Бога, втратила з Богом духовний зв’язок, але тепер Бог
відновив цей зв’язок людини з Собою через тілесне спорі-
днення Боголюдини, Господа Бога нашого Ісуса Христа.
Цим тілесним спорідненням Бог вводить нас у духовну

ПРОПОВІДЬ НА СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ

спорідненість, у духовне єднання з Собою.
Бо Син Божий, отримавши від Богородиці
Діви Марії людське тіло, не тільки ним по-
страждав, вмирав і воскрес, а і дає нам це
Своє Тіло і Кров як істинну поживу Життя.
І тепер православний християнин, спожива-
ючи Тіло і Кров Господні, отримує не тільки
запоруку воскресіння і життя вічного, а й
одержує спорідненість із Христом Богом,
стає з Христом одним  єством, одним ду-

хом. Про це нам говорить ап. Павло.
Отак, браття і сестри, будучи приналеж-

ністю Христовою, ми стаємо і приналежні-
стю Богородиці. Ми – брати і сестри Ісусу
Христу; діти Отця Небесного; оселя Свя-
того Духа та діти Діви Марії.   Тому то ми
величаємо Її, Богородицю, нашою Владичи-
цею та вдаємось під Її Материнську опіку.
Амінь.

Священник Іван
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ТАЄМНИЦІ СТРАСНОГО ТИЖНЯ

Після Свого славного в’їзду в Єрусалим, Гос-
подь іде в Храм. Що робили в Храмі всі ці люди,
міняйла і продавці тварин? Благочестиві люди
приходили в Храм три рази на рік. А Храм був
єдиний, так що люди йшли звідусіль, з найдаль-
ших околиць Іудеї, з інших країн. І передусім на
Пасху, тобто в ці самі дні; треба було принести
жертви, очиститися. Для цього потрібні були
тельці, ягнята, горлиці. А де їх шукати, коли ти в
Єрусалимі нікого не знаєш? Тому прямо в храмо-
вому дворі були люди, які продавали все необхід-
не за страшенно накрученими цінами.

Хто з Галилеї потягне із собою ягнятко? Отже
прихрамові ділки ставили людей у безвихідь: не
очистившись не можна увійти до Храму, а хочеш
очиститися – плати. Але це ще не все. Адже
люди приїжджали з усіх країв Римської імперії.
Всюди одна фіскальна система, а в Храмі гроші
інші. Гроші із зображенням римського імперато-
ра – погані, вносити їх до Храму не можна, тому
навколо стоять міняйла і міняють вам ваші драх-
ми на шекелі за курсом, що не має жодного відно-
шення до реальності.

Ми часто думаємо про очищення Храму як про
“ревнощі по Дому” – у Храмі не повинно бути
нічого стороннього. І це, звичайно, вірно; але го-
ловне вістря очищення спрямоване на наругу над
почуттями віруючих, яке чинять торговці не тим,
що роблять щось неналежне (їхня діяльність була
потрібна), а тим, що безсовісно оббирають тих,
хто прийшов. І де? У Храмі. Там де добре б убо-
гим давати безкоштовне все те, що їм треба для
молитви.

ОЧИЩЕННЯ ХРАМУ

Після очищення Храму від міняйл і продавців
тварин Господь знову йде у Вифанію. І ми розум-
іємо, що сім’я Лазаря – це Його друзі. У нашому,
людському значенні цього слова. Лазар – Його
друг, Марфа – Його подруга, Марія – Його под-
руга. Це дім, де Господь хоче бути. Дім, де Йому
завжди раді, куди Він повертається кожного ве-
чора. Оскільки кількість паломників значно пере-
вищувала кількість місцевих жителів Єрусалиму
ніяких готелів для них, звичайно, не вистачало.
Тому люди ставили намети в околицях єруса-
лимських. Але Господь не робить цього, Він що-
ночі йде у Вифанію. Я говорю це, щоб було зрозу-
міло, що в Нього було Своє коло, Своя община.

Так увечері в неділю Господь йде ночувати в
сімейство Лазаря. А уранці в понеділок повер-
тається в Єрусалим і проклинає смоковницю. Тут
ми бачимо знову зворушливий, дитячий подив:
апостоли не можуть звикнути до того, що Він може
зробити все що завгодно, вже було воскресіння
Лазаря, а вони дивуються з того, що засохнула
смоковниця. А Він їм каже, що ви ще не те змо-

жете робити самі: “Все, чого не попросите в
молитві з вірою, одержите” (Мф. 21:22).

Цю історію можна розуміти як притчу, адже в
безплідної смоковниці, як ми знаємо, і не могло
бути плодів у цей час. Що ж символізує смоков-
ниця? Згадайте, що смоковниця з’являється в
Євангелії від Іоана на самому початку дуже не-
сподіваним чином. Нафанаїл приходить до Госпо-
да, причому він налаштований надзвичайно скеп-
тично. І Господь каже йому: “Я бачив тебе під
смоковницею” (Ін. 1:48). І на це повідомлення, у
такому маленькому місті, де дуже природно лю-
дям бачити один одного, Нафанаїл раптом відпо-
відає: “Ти – Син Божий, Ти – Цар Ізраїлів” (Ін.
1:49). Він вимовляє сповідання віри.

Здавалося б, подумаєш: “Я вас бачив у місько-
му саду, коли ви сиділи на лавці”. Проте смоков-
ниця символізує відродження народу Божого і вос-
кресіння. Молоко смокви, її білий сік символізує
повернення до життя і виконання сподівань Ізраї-
лю. А проклята безплідна смоковниця – символі-
зує відмову людей від воскресіння.

ВІВТОРОК-СЕРЕДА
У вівторок і середу відбувається багато роз-

мов. Суперечка і навіть сварка з фарисеями, сад-
дукеями, книжниками; пророцтво про руйнуван-
ня Храму і Єрусалиму; пророцтво про Хрест, не
почуте учнями; помазання, коли жінка (Марія в
одному варіанті) обтирає Його ноги своїм волос-
сям. І, нарешті, Іудина зрада. Якщо вважати, що
все це відбувається у вівторок, то виходить, що
середа в євангелістів випадає. Мені це здається
маловірогідним. Я думаю, що події ці сталися у
вівторок і середу; але у своєму описі євангелісти
все-таки ставлять усе в один день, який можна
назвати вівторком-середою.

СУПЕРЕЧКА З ФАРИСЕЯМИ

У всіх чотирьох Євангеліях, коли мова захо-
дить про опонентів з кола єврейського народу (єди-
ний опонент не з їхнього кола – Пилат) – це зви-
чайно фарисеї, саддукеї, книжники, первосвяще-
ники, старійшини. Що можна сказати про цих
людей?

Фарисеї. Це слово в нас абсолютно відірвало-
ся від свого історичного значення і стало означа-
ти “лицеміри”. Дійсно Господь вимовляє кілька
разів: “Горе вам, книжники і фарисеї, лицемі-
ри“, як єдине словосполучення. Але Він має на
увазі не те, що лицемірство – характерна влас-
тивість фарисеїв, а то, що серед них зустрічають-
ся лицеміри і от для них – “горе”. Саме по собі
фарисейство не припускає лицемірства. Це круг
благочестивої інтелігенції, який ніколи не був чи-
сельним, але завжди був дуже впливовим. Щоб
бути фарисеєм, треба було мати дуже хорошу
освіту. Вони ставили собі завдання жити у світі,
як у Храмі, і їх визначальна особливість була в
тому, що вони прагнули вдома їсти ритуально чи-
сту їжу і в стані ритуальної чистоти, омиваючи
руки, начебто всі вони були священиками і прий-
шли в Храм.

При слабкому знайомстві з єврейською релі-
гією нам здається, що це стосується всіх. Що всі
євреї їдять кошерну їжу чистими руками і не їдять
трефову (не кошерну). Але тоді, до 70 року I сто-
ліття, більшість людей були селянами. І, як це

властиво селянському народові, вони приходили
в Храм, приносили жертви, очищалися, а вдома
жили по-іншому. В одному єврейському переказі
фарисей-учень ділиться своїм горем: він ретель-
но готував спільну трапезу, щоб прийшов мудрець
і провів бесіду, почитав з ними Писання. Усе мало
бути ритуально чистим. Ритуально чиста скатер-
тина, ритуально чистий посуд, ритуально чисті
гості і члени сім’ї. Організація такого роду захо-
ду дуже складна, бідна людина присвятила їй
півроку. І тут – приїжджає тесть із села і приво-
зить смаженого поросята в подарунок. Яка вже
тут ритуальна чистота! Довелося все відміняти,
відкликати запрошення. Збиток був жахливий, але
не можна ж сказати тестеві “забирайся геть зі
своїм поросям”.

Про що свідчить цей уривок? Про те, що за-
гальна свідомість народу була не особливо реліг-
ійною. Отже фарисеї були найблагочестивіші
люди свого часу, найрозумніші, найосвіченіші, най-
відданіші Богові. І завдання їх було найгідніше,
яке може бути – те, що ми називаємо зараз “збе-
реженням благочестивих церковних устоїв”.
Чому ж Господь постійно полемізує саме з цими
людьми? Звідки їх ненависть до Нього? На пер-
ше питання я б відповіла так: з ними Христу було
про що розмовляти. У них були питання, вони могли
запитувати і слухати, тоді як інші чекали тільки
зцілень і допомоги. А ненависть пояснюється тим,
що фарисеям було що втрачати. Тим, хто і так не
дотримується ритуальної чистоти, не важливо, що
Він відміняє ритуальну чистоту, кажучи: “Неми-
тими руками їсти – не оскверняє людину” (Мф.
15:20).

РОЗМОВА ІЗ САДДУКЕЯМИ
Саддукеї – зовсім інші люди. У вівторок-сере-

ду саддукеї глумливо запитують Христа про те,
як виконується Закон, коли жінка повинна по черзі
вийти заміж за шістьох братів померлого без-
дітним чоловіка і чиєю вона буде дружиною після
воскресіння, якщо всі сім братів помруть без-
дітними (Мф. 22:24-28). Чому таке безглузде пи-
тання? Бо вони не вірять у воскресіння. Саддукеї
зосередили свою увагу на Храмі. Майже всі сад-
дукеї були священиками (але не всі священики
були саддукеями, священики були і фарисеями і
звичайними людьми). Їхня головна ідея була в
тому, що те, що відбувається в Храмі – от єдине,
що важливо. Поза Храмом нехай люди роблять
що завгодно. Нехай ходять на голові, нехай їдять
свинину, аби приходили в Храм і там очищалися,
аби в Храмі приносилися жертви. Деякі з них з
цієї причини під час юдейської війни стали кола-
бораціоністами, щоб зберегти Храм, але слід ска-
зати, що в той час, коли Храм руйнували, більшість
з них його не покинули. Вони разом з сім’ями за-
лишилися в Храмі, що горів. Упродовж багатьох і
багатьох поколінь первосвященики походили
тільки з декількох дуже багатих і знатних садду-
кейських сімей. Тому ми бачимо таку дивність,
що є первосвященик Каяфа, а є його тесть – теж
первосвященик – Анна (це не жіноче ім’я, а пере-
клад імені Ханан, Ананія). Річ у тому, що римля-
ни весь час зміщували первосвящеників і призна-
чали нових за принципом “розділяй і володарюй”.
Як тільки людина освоїлася, у неї з’явилися зв’яз-
ки, вона міцно сидить, її потрібно прибрати. На
плечі первосвященика лягала вся тяжкість взає-
модії з Римом.

ХРАМОВА ВАРТА
У момент узяття Ісуса Христа під варту на

сцені з’являється ще одна категорія осіб, яка так
само непомітно зникає. Це начальники храмової
варти та їх помічники. Це тодішні спецслужби,
люди, які значною мірою проводили римську пол-
ітику. І я вважаю, що саме вони відповідальні за
страту Ісуса. Адже фарисеї не мали жодних фор-
мальних посад, це була чиста “інтелігенція”. Усі
дивності арешту і суду, про які ми зараз говори-
мо, я думаю, пояснюються тим, що арешт був
проведений храмовою вартою. У колишніх ра-
дянських термінах – старостою, який дружить з
уповноваженим. Якщо пам’ятаєте, у радянські
роки на чолі церковної двадцятки стояла людина,
яка була як би віруючою, з віруючої сім’ї. Але всі
знали, що її роль – доносити, хто хрестився, хто
вінчався, що священик сказав і так далі. Старо-
ста був провідником рішень виконкому чи прямо
КДБ. Ось це і є начальник храмової варти, тільки
в набагато більшому масштабі, як ви розумієте,
оскільки Храм був один.

Продовження на 7 стор.
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Початок на 6 стор.

ТАЙНА ВЕЧЕРЯ
ПІДГОТОВКА ДО ТАЙНОЇ ВЕЧЕРІ

Четвер починається з дивної розмови, якщо не
думати про конспірацію. Учні запитують: “Де
хочеш, щоб ми приготували Тобі їсти паску?”
(Мф. 26:17) тобто пасхальну трапезу, що прово-
диться за особливими ритуалами. І Господь відпо-
відає: “Підіть до міста, і зустрінеться вам
чоловік, який нестиме глек води; підіть за ним”
(Мк. 14:13). Тобто коли побачите його, не потрібно
кидатися з криками “Добридень!”, а потрібно тихо
йти за ним і він приведе у вистелену, вже приго-
товану світлицю. Що це за персонаж – чоловік,
який несе глек на голові? Цілком можливо, що це
ессей. Чому? У традиційному древньому східно-
му суспільстві ролі чоловіка та жінки були чітко
закріплені. Уявити собі чоловіка, який пече шар-
лотку, у древній Іудеї абсолютно неможливо. Єди-
ним виключенням були ессеї. У статуті їхньої
общини було значно менше цих відмінностей.
Чоловік, який несе на голові глек – дуже рідкісне
явище. Господь упевнений, що іншого такого вони
не зустрінуть, і цього знаку їм вистачить. А з ес-
сеями вже все домовлено заздалегідь. Це гово-
рить про те, що ессеї в Єрусалимі були дружні
Христу і навіть дозволили Йому влаштувати свят-
кову трапезу на їхній території. До речі, різниця в
датах підтверджує цю версію – Пасха ессеїв,
можливо, була на день раніше, оскільки вони відки-
дали храмовий календар і храмові свята, таким
чином можна пояснити розбіжність на один день.

ТАЙНА ВЕЧЕРЯ

Увечері в четвер відбувається пасхальна тра-
пеза – седер. Єдиний обряд, який звершується
вдома. В якомусь сенсі і тоді, і сьогодні ця трапе-
за допомагала євреям відчувати себе повною
мірою народом Божим. Сім’я, що збиралася на-
вколо пасхального агнця, звершувала священнод-
ійство. І це, звичайно, було найголовніше свято для
сім’ї, для друзів: переодягання, маски, інсценуван-
ня виходу, брали участь навіть діти; а щоб вони не
заснули, їм обіцяли подарунки. Це абсолютно особ-
лива захоплююча дія. Господь веде седер за зви-
чайними правилами, але вносячи елементи ново-
го, що було дозволено. Він вимовляє установчі
слова, бо під час такої трапези треба було все тлу-
мачити – чому ми п’ємо це вино, чому ми їмо цей
хліб. І Він тлумачить. Залишаючись у рамках тра-
диції, Він повністю міняє її зсередини. Коли Він каже
“агнець – це Я” (= “це є Тіло Моє”), символ стає
дійсністю, спокутування відбувається насправді.

У дитинстві мене страшенно обтяжувала дум-
ка, як же вони не впізнали Іуду, якщо Господь пря-
мо відповідає на питання Іоана: “Той, кому Я, вмо-
чивши, подам хліб” (Ін. 13:26). Тепер я можу
відповісти: Господь вмочив і подав по кусню пас-
хального хліба – маци, кожному. Він розламує мацу,
вмочує її в гірку зелень і роздає учасникам трапе-
зи – так робить ведучий седера за традицією. Тому
відповідь не означає “такий-то”, вона означає
“один з вас”, “один з учасників седера”. Символ-
ічно це свідчить про те, що Господь не відштов-
хує зрадника: Він і його причащає, але той вирішує
діяти далі так, як задумав. Іуда йде в ніч.

Чому ж ніхто не звертає на це уваги? Іоан по-
яснює чому. Так, іти з пасхального седера – спра-
ва нечувана. Це приблизно як Новий рік у бабусі.
Вже якщо ти прийшов, то ніщо не вибачає виходу
з-за столу. За одним виключенням: якщо, сівши
за стіл, ти згадав, що нічого не дав жебракам, то
навіть якщо вже зірка на небі, все рівно – встань,
піди і дай. Це важливіше за все інше. В Іуди гро-
шовий ящик. Господь йому каже: “Що робиш,
роби швидше” (Ін. 13:27). І усі розуміють так:
“Швидше, дай щось жебракам! Біжи, поки ми не
завершили свято!”

 САД ГЕФСИМАНСЬКИЙ –
ЗРЕЧЕННЯ ПЕТРА

САД ГЕФСИМАНСЬКИЙ
Близько опівночі в четвер пасхальна трапеза за

правилами закінчується і всі йдуть гуляти. Євангеліст
Іоан саме тут розгортає своє основне оповідання. Саме
в цей момент Господь повідомляє учням основний
зміст Свого вчення. Він прощається з ними і дає їм
нову заповідь любити один одного, говорить про Свя-
тий Дух, благословляє їх, встановлює Церкву, обіцяє
їм у світі скорботу, але і перемогу над світом (Ін. 14-
17 розділи). Вони йдуть у Гефсиманський сад. Місце
було зручне для бесіди, і Господь любив туди ходи-
ти. Далі бесіда відбувається дорогою в Гефсиманію.

Є різниця в тому, як події бачаться синоптикам, і
як вони бачаться Іоану. У синоптиків усе відбуваєть-
ся на загальну Пасху, а в Іоана напередодні –  на день
раніше. Проте в обох випадках вони згодні, що в на-
ступний за п’ятницею день була Велика Субота, су-
бота, яка випадає на Пасху. Уявіть святкову атмос-
феру в Єрусалимі, коли тисячі паломників стікають-
ся до Храму. Храмова варта планує операцію по за-
хопленню так, щоб цього ніхто не бачив. Але почи-
нається усе з входу Господнього в Єрусалим, почи-
нається з натовпу народу, який вітає Христа. І в нас
виникає закономірне питання: куди поділися всі ці
люди, коли Христа заарештовували? Проте недарем-
но арешт відбувається в пасхальну ніч. Усі люди вдо-
ма чи гуляють у себе в саду чи, якщо це паломники,
об’єдналися з іншими сім’ями і святкують разом. Це
та ніч у році, коли менше всього шансів зустріти ко-
гось у громадському місці.

Подальші події: молитва, сон учнів, Іудина зрада,
арешт – усе це відбувається досить швидко.

ІУДИНА ЗРАДА
Господь знову повертається до учнів, і тут же з’яв-

ляється Іуда. Він подає знак. І це викликає нерозум-
іння, яке виразив і Сам Христос, кажучи: “Повсяк-
день Я бував з вами в храмі і навчав, і ви не брали
Мене” (Мк. 14:49). На мій погляд, це говорить про
те, що це не ті, хто слухав Його бесіди. Це храмова
варта, яка не знала Христа в обличчя. Христос був
досить яскравою Особистістю, не впізнати Його було
дуже важко. Вночі, при світлі факелів і яскравому
місяці (перший весняний повний місяць) неможливо
не впізнати того, з ким ти вдень вступив у запеклу
суперечку. Іуда вітає Його цілуванням (Мк. 14:44).
Таким було звичайне вітання на Пасху. Проте “цілу-
вання” – це також і словесне вітання. Тому можливо
й те, що він просто привітався з Ним, і те, що він
Христа поцілував з конспіративних міркувань. Така
конспірація свідчить про те, що народ ніяк не схва-
лював цього. Ми читаємо, що арешт здійснюється з
дотриманням усіх тих пересторог, які дотримували-
ся і за часів радянської влади – так що навіть найб-
лижчі сусіди не були в курсі подій.

ЗРЕЧЕННЯ ПЕТРА
Коли в Гефсиманському саду зав’язалася колот-

неча, ми бачили згуртовану купку учнів, які всі як
один були готові на смерть. Вони навіть узяли два
мечі, але раптом повтікали (Мк. 14:50). При цьому
жодних римських легіонів ми не бачимо. Бачимо хра-
мову варту, яку можна було прогнати або, відбиваю-
чись, втекти. Але учнів повністю деморалізує пове-
дінка Христова. Вони готові битися, особливо Пет-
ро; він навіть відсік вухо рабу первосвященика. Але
Господь це вухо зціляє. І вони не розуміють, як слід
діяти в цій ситуації. Він говорить, щоб Його взяли, а
цих не чіпали. Значить, Він хоче, щоб вони втекли і
залишили Його? Інакше Він би сказав: “Прикривай-
те відхід, тікаємо в Галилею, де нас не знайдуть!”
Можна собі уявити цю розгубленість, нерозуміння,
жах, коли вони бачать, що Він відмовляється бути
захищеним. Але в той же час Він обертається і ди-
виться на Петра (Лк. 22:61). Значить, не хоче, щоб
вони відреклися. Чого ж Він хоче?

Можна припустити, що Петро весь час чекає зна-
ку. Його вводить у двір “улюблений учень”. Тобто,
цей учень належить до єрусалимської знаті чи до
священиків чи до вчених книжників. Як інакше він
може бути знайомим первосвященика? Традиція го-
ворить про те, що це – Іоан Зеведеєв. Петро ж безу-
мовно галилеянин – його викриває мова. А улюбле-
ного учня його мова не викриває. Він, коли входить,
навіть просить за Петра, щоб і його впустили (Ін.
18:16). Отже, він місцевий. Він безмовно присутній і
не зрікається. Закінчення на 8 стор.

А Петро, як ми пам’ятаємо, відрікшись тричі,
виходить геть і гірко плаче. Живий, неушкодже-
ний, дезорієнтований.

СУД І ВИРОК

АННА, КАЯФА, ПИЛАТ
Христа ведуть до Каяфи, до Анни і потім до Пи-

лата. Чому така послідовність? Для початку Його
повинен засудити єврейський суд, оскільки певна
видимість самостійності в Ізраїлі все-таки була. У
Луки згадується тетрарх Ірод Антипа, який правив
Галилею. До нього і відправляє Пилат Христа, щоб
спихнути із себе відповідальність на Ірода, а той у
свою чергу спихає її назад на Пилата.

Як сказано в Євангелії і з цим повністю узгоджу-
ються дані єврейської писемності (Талмуда і Мид-
рашей) – євреї не могли нікого страчувати. “Візьміть
Його ви, і за законом вашим судіть Його” (Ін.
18:31), – ця фраза була кинута Пилатом просто як
відмовка, мовляв, йдіть звідси. Він прекрасно ро-
зумів, що вони не можуть нікого стратити.

Проте тут ситуація абсолютно особлива, оск-
ільки Христос прямо сказав, що Він Месія, і це
чули кілька чоловік. Кілька разів під час арешту і
пізніше в первосвященика Христос вимовляє фра-
зу: “Це Я”. Якщо ми перекладемо ці слова назад
на іврит, це буде Ім’я Боже. Невимовне, таємне
Боже Ім’я. “Я ваш Бог”, – каже Він. “Его Емі”
(грец.). Коли Іуда приводить варту вона запитує
Ісуса з Назарета, Господь відповідає: “Це Я” (Ін.
18:6) і вони падають на землю. І так вони роблять
двічі, бо Він вимовляє те, що не може сказати
жодна людина. Більше того, ми знаємо кілька істо-
ричних епізодів, коли людину опановувало безум-
ство, вона, вибігаючи на вулицю, вигукувала Ім’я
Боже і її на місці лінчував натовп. Жах перед цим
Ім’ям був такий великий, що люди думали, якщо
негайно не позбавитися цієї людини, то ударить
блискавка і загинуть усі. Такий був жах перед
Ім’ям Божим. А Христос повторює це Ім’я не
один, а кілька разів. На питання: “Чи ти Христос?”
Він відповідає не лише: “Так, це Я”, – але: “Так, Я
– це Він, Бог Господь”. Люди, які зібралися в Ка-
яфи, переконуються в тому, що Він вважає себе
Христом і можливо навіть Богом, і віддають його
римській владі.

Христос знову виявляється перед Пилатом.
Дуже по-різному синоптики і Іоан описують їхнє
спілкування. Але ми можемо з упевненістю ска-
зати, що життя Христове залежить від Пилата.
Аргумент, який переконує Пилата віддати Хрис-
та на страту, – Він називав себе царем. А хто на-
зивав себе царем, той ворог Кесареві. І якщо за-
лишиш його в живих, ти не друг Кесарів. Друг
Кесарів – це не той, хто з ним п’є чай по суботах.
Це титул, який давав людині велику владу. І Пи-
лат боїться втратити її.
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ТАЄМНИЦІ СТРАСНОГО ТИЖНЯ
СТРАЖДАННЯ

Сцена катувань Ісуса є у всіх євангелістів. Спо-
чатку римські солдати грають у піжмурки; зна-
менита солдатська гра, що існує до цього дня:
один солдат закриває очі, хтось ударяє його і тре-
ба відгадати хто. Ось це роблять римські легіо-
нери в Преторії з Ісусом Христом.

Проте Іоан додає до цього подробиці: Христа
переодягають у багряницю, одягають як би лав-
ровий вінець, але з терня, і виводять показати на-
роду. Тут Пилат вимовляє: “Це – Чоловік!” (Ін.
19:5). Це дивна дія. Для чого вони це роблять?
Мені здається, що за цим стоїть древній обряд.
Це підтверджує Йосиф Флавій в останньому
розділі “Іудейської війни”. Там описується, як бун-
тівника переодягають у царський одяг, возять
вулицями і потім спалюють. Це явище існує в най-
різноманітніших релігіях, у найрізноманітніших
культурах. Це ритуал: жертва обожнюється, а
жертву, яку обожнюють, страчують; це було в
давнину і в греків, і в римлян. І дивним чином це
символічна дія наповнюється в Христі реальним
змістом. Адже Він і є спокутна Жертва, Яка по-
винна померти за всіх. У цьому подвійна трагіч-
на іронія: вони жартома зображують, що Він є
жертва, а Він і справді є ця Жертва.

СИМОН КИРИНЕЯНИН
Христа знову переодягають у Його одяг і ве-

дуть на страту. Він несе Свій хрест – предмет
дуже важкий. Тягнути свій хрест – це тортури
перед стратою, і вона вважалася обов’язковою,
але очевидно Він дійсно не може цього робити,
Він падає. Тоді кличуть іншого єврея – Симона,
який проходив повз. Одному із синоптиків він явно
знайомий, бо він додає, що це батько Олександ-
ра і Руфа (Мк. 15:21). Симон бере в Христа, Кот-
рий впав, хрест.

Лікарі, які займаються голгофськими дослід-
женнями, вважають, що перше падіння – це пер-
ший інфаркт. У цей час у Палестині спека, близь-
ко полудня, і, за словами Матфея, насувається
гроза, тобто особлива задушлива атмосфера.
Господь вночі не спав, Його били. Дуже схоже,
що в Нього інфаркт. У Луки ми зустрічаємо бес-
іду Господа з жалісливими жінками, які супровод-
жували засуджених на страту. Такий звичай існу-
вав в Єрусалимі і в Римі. Жінки готували спец-
іальне наркотичне питво, випивши яке, приречені
на смерть втрачали гостроту відчуттів і занурю-
валися в напівсон; жінки давали його засудженим,
щоб якось полегшити їхні страждання. Господь
від дурману відмовляється. Його розпинають.

Закінчення

СМЕРТЬ І ПОХОВАННЯ
РОЗП’ЯТТЯ

Бувають речі жахливі до непристойності. У ті
часи сказати слово “розп’яття” було все одне, що
вилаятися. Цій страті піддавались або раби, які
замахнулися на життя своїх хазяїв, або зрадники
на війні. Інших випадків римська юриспруденція
не знала, але поза Римом ця страта використову-
валася ширше: розпиналися ті, хто повстав проти
влади Риму.

Людина помирала на хресті не від ран (бо вони
не зачіпали життєво важливі органи, за цим спец-
іально стежили), а від сонця, від того, що посту-
пово розривалася плоть, від страшних мук, а все
це займало тривалий час.

Римляни надавали величезне значення есте-
тичній стороні смерті. У Тацита, у Светонія по-
стійно описуються останні хвилини: безліч людей
кінчали життя самогубством – як правило, різа-
ли собі вени у ванні. За цим стоїть образ – те, як
людина померла, визначає її загробне існування і
в якомусь сенсі затуляє все її життя.

А кінець того, хто розпинався був настільки
жахливий і огидний, що його ніхто не описує. І
люди, які піддають людину таким мукам, саме
цього кінця чекають і на нього розраховують. У
даному випадку вони розчаровуються, бо відбу-
вається другий інфаркт. Це можна сказати до-
сить точно за свідченням з Євангелія від Іоана.
Один із воїнів списом проколює Христу ребра і з
них витікає кров і вода (Ін. 19:34). Коли людина
помирає, кров з неї, мертвої, не тече. За винят-
ком одного випадку – якщо людина помирає від
інфаркту. Іноді при інфаркті з передсердя витікає
кров. Це був другий інфаркт протягом дня, тому
Він помер так швидко.

СЛОВА НА ХРЕСТІ
Коли Христа прибивають до хреста, Він мо-

литься про тих, хто Його розпинає (Лк. 23:34). Інші
слова Він вимовляє вже на хресті. Виникає пи-
тання, чи може людина на хресті говорити? Так,
може, але для цього вона повинна підвестися і
спертися об перекладину. При цьому в неї робить-
ся внутрішній крововилив і це спричиняє страшні
страждання. Можливо, що вимовляння слів теж
прискорило Його кінець.

Зупинимося на тих словах, які чув улюблений
учень, хто б він не був. Окрім нього біля хреста
стоять лише жінки. Страчених ховали в загальній
могилі, робили це ті, хто відповідав за страту. Іноді
намісник погоджувався віддати тіло родичам. І,
оскільки в стародавньому світі похованню нада-
вали дуже велике значення, десь поруч часто
стояли жінки, які сподівалися що воїни віддадуть
їм тіло. Жінки не підлягали в цьому випадку нія-
кому суду. Абсолютно інша справа – учень. Нам
треба згадати, що він був знайомий первосвяще-
никові, можливо, тому він сподівався, що на це
подивляться крізь пальці, можливо, думав, що
його визнають спостерігачем від первосвящени-
ка, а можливо він безоглядно жертвував собою. І
Христос каже Своїй Матері, яка теж стоїть біля
хреста: “Жоно! Це – син Твій“, а йому: “Це –
Мати твоя!” (Ін. 19:26,27). Для мене це непря-
мий доказ того, що брати Христа – це не спільні
сини Йосифа і Марії. Вони до Його матері не ма-
ють відношення, вони, звичайно, можуть про неї
потурбуватися, але можуть і не потурбуватися, і
їх тут немає. Христос не може на них покласти-
ся. І Він звертається до єдиного чоловіка, який
знаходиться поруч, до улюбленого учня. І з того
часу учень узяв Її до себе.

РОЗСУДЛИВИЙ РОЗБІЙНИК
Що каже розбійник? “Пом’яни мене, Госпо-

ди, коли прийдеш у Царство Твоє!” (Лк. 23:42).
Мається на увазі в сенсі: “Пригадай мене, коли
Ти прийдеш як цар”. Не йдеться про небо, йдеть-
ся про майбутнє, про друге пришестя. Це при-
пускає, звичайно, у розбійнику велику релігійну
культуру. Як ми знаємо, розбійниками часто на-
зивали бунтівників, підпільників, які боролися про-
ти володарювання Риму, тобто цей розсудливий

розбійник цілком міг бути ідейною людиною, яка
боролася за незалежність свого народу від поне-
волювачів-язичників.

На це Господь відповідає йому нечувану річ:
“Сьогодні ж будеш зі Мною в раю” (Лк. 23:43).
На всі віки образ розсудливого розбійника зали-
шається для всіх, хто читає ці строки найбіль-
шою втіхою. Він не кається, не вчиться, не хрес-
титься, не робить нічого довго і послідовно. Ми
навіть не можемо бути впевнені, що він повністю
вірить. Він тільки сподівається. І ця людина, зап-
лямована злочинами і яка не належала до учнів
Христових, виявляється першою в раю.

ОЦЕТ
Коли Христос каже: “Пити” (Ін. 19:28), – Йому

подають губку з питтям з оцту. Це не знущання,
як вважає дехто. Навпаки, це прояв милосердя.
Тому говориться, що коли один воїн говорив:
“Стривайте, побачимо, чи прийде Ілля спас-
ти Його” (Мф. 27:49), а інший швидко побіг і зап-
ропонував те, що пили вони самі і що до цього
дня п’ють ізраїльські солдати на марші під час
тривалих переходів під час спеки. Це гірка і різка
рідина, яка добре угамовує спрагу. У палестинсь-
кому кліматі треба пити не воду, а от такий напій.

ПОГРЕБІННЯ
Христос помер. Далі дії розвиваються дуже

швидко. Наближається Велика Субота і потрібно
терміново, до її настання прибрати тіла страче-
них, бо якщо вони розкладатимуться над Єруса-
лимом ще добу, то жодного свята ні в кого не буде.
Христос помирає в п’ятницю близько 3 години
дня.

До заходу сонця залишається не дуже багато
часу. Викликали воїнів. Десь близько 4 години дня
вони проводять перевірку – проколюють ребро. І
далі залишається час до 7 вечора, щоб зробити
обряд поховання. Тут з’являються дві людини, які
раніше боялися. Причому боялися тоді, коли особ-
ливо нічого було боятися, окрім засудження ко-
лег. А зараз, коли небезпека абсолютно реальна,
Никодим і Йосиф знаходять у собі сили піти, але
не до колишніх друзів – первосвящеників, а до
Пилата. Вони просять дозвіл на поховання і отри-
мують його (Ін. 19:38-39).

Про Йосифа Аримафейського ми не можемо
сказати нічого. Судячи по імені, він не єруса-
лимський житель, а власник якихось великих зе-
мельних угідь – в Аримафеї. Про Никодима ми
знаємо більше: згадується його багатство і висо-
ке становище, він учитель Ізраїльський з видат-
них фарисеїв.

Ці дві людини швидко виконують усі необхідні
дії для оберігання тіла від гниття. Тому вони ви-
ливають на нього якомога більше пахощів. Вони
коливаються між порушенням суботи і осквер-
ненням від дотику до мертвого тіла. Така люди-
на, якщо не очиститься, зіпсує прийдешнє свято і
собі, і своїм рідним. Тобто вони повинні скоро
бігти звершувати складну процедуру очищення,
інакше вся їхня рідня, усі друзі опиняються у важ-
кому становищі, тому вони дуже квапляться і
швидше присувають камінь...

Ганна ШМАЇНА-ВЕЛИКАНОВА


