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 ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

У надзвичайних умовах ми зустр-
ічаємо цього року Світле Христове
Воскресіння. Згубна пошесть, яка
швидко поширилася в  цілому  світі,
змусила більшість країн запровади-
ти різні обмеження, спрямовані за
захист людей від ураження хворобою
та зменшення  ризику  одночасного,
вибухового зростання числа важко
хворих.

Як і завжди в історії, наша помісна
Українська Православна Церква роз-
ділила з народом його тягар – каран-
тинні обмеження. Пам’ятаючи  за-
повідь Господню «Полюби ближньо-
го твого, як самого себе» (Мк. 12:
31), пам’ятаючи настанову апостола
Павла «Носіть тягарі один одного, і
так здійсните закон Христа» (Гал. 6:
2), ми виявляємо турботу про здоро-
в’я ближніх, дотримуючись карантин-
них приписів, обмежуючи себе, збе-
рігаючи безпечну відстань.

Разом з тим небезпека, від якої
страждає все людство, страх перед
згубною пошестю, можливість рап-
тової смерті – все це має спонукати
кожного знову глибоко задуматися
над питанням сенсу життя. Хіба воно
– лише випадковість, лише час існу-
вання у кілька десятиліть, наповне-
них стражданнями і радістю, скорбо-
тою і задоволеннями, після яких ран-
іше чи пізніше приходить небуття?
Так думали деякі філософи антич-
ності, закликаючи: «Будемо їсти й
пити, бо завтра помремо!» (Див. 1
Кор. 15: 32). В наш час також поши-
рилися ці міркування, і навіть серед
християн багато є тих, хто більше
турбується про тимчасові блага, аніж
про вічне життя. Бо блага ці можна
побачити вже і зараз, а вічне життя
– предмет віри й надії, які справдять-
ся лише в майбутньому.

За багато століть до Різдва Хрис-
тового премудрий цар Соломон також
розмірковував про сенс життя і ска-
зав: «Бачив я всі діла, які чиняться

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
під сонцем, і ось, усе – суєта і томл-
іння духу!» (Еккл. 1: 14).

І справді, якщо відкинути надію на
вічне життя, якщо забути, що є Бог,
то хіба вся круговерть справ світу
цього не перетвориться лише на мар-
ноту без сенсу, на страждання без
надії, на біль без полегшення? Тільки
усвідомлення того, що Бог є, що є
вічне життя, що страждання і сама
смерть – тимчасові, надають нашо-
му життю сенс і значення. Так і пре-
мудрий Соломон підсумовує свої роз-
думи, закликаючи нас: «Вислухаємо
сутність усього: бійся Бога і запові-
дей Його дотримуйся, тому що у цьо-
му все для людини; бо всяке діло Бог
приведе на суд, і все таємне, чи доб-
ре воно, чи  зле» (Еккл. 12: 13 –1 4).

Великдень, який ми сьогодні свят-
куємо, нагадує нам не лише про вос-
кресіння Христове як про історичну
подію минулого, бо Господь Ісус Хри-
стос помер не заради Себе, але, як
каже пророк, «Він узяв на Себе наші
немочі і поніс наші хвороби; […] Він
укритий виразками був за гріхи наші і
мучимий за беззаконня наші; пока-
рання світу нашого було на Ньому,  і
ранами Його ми зцілилися» (Іс. 53: 4
– 5). І воскрес Спаситель задля на-
шого воскресіння, задля того, «щоб
кожен, хто вірує в Нього, не загинув,
але мав життя вічне» (Ін. 3: 15).

Тому терпеливість наша перед
обличчям викликів – не від безпо-
радності чи  безсилля щось змінити,
а від духовної сили, яку дає нам  віра
в Бога. І в нинішніх випробуваннях,
поставши перед викликами часу, па-
м’ятаймо настанову апостола Пав-
ла: «Христос Ісус помер, але й вос-
крес: Він і праворуч Бога, Він і
піклується за нас. Хто відлучить нас
від любови Божої: скорбота чи утис-
ки, чи гоніння, чи голод, чи нагота,
або небезпека, чи меч? Як написа-
но: “За Тебе умертвляють нас кожен
день; вважають нас за овець‚ при-
речених на заколення”. Але все це
переборюємо силою Того, Хто полю-
бив нас. Бо я певний, що ні смерть,
ні життя, ні ангели, ні початки, ні
сили, ні теперішнє, ні майбутнє, ні
висота, ні глибина, ані інше яке ство-
ріння не зможе відлучити нас від лю-
бови Божої, що в Христі Ісусі, Гос-
поді  нашому» (Рим. 8: 35 –3 9).

У ці дні світ ніби зупинився у бу-
денних справах, небезпека смер-
тельної хвороби змушує змінювати
те, що ще донедавна здавалося нам
звичним, саме собою зрозумілим.
Якщо для багатьох ця зупинка на-
повнюється лише очікуванням, що з
плином часу обставини зміняться до
кращого, що мудрість людства до-
поможе захиститися від цього ново-
го захворювання, то ми як ті, хто
вірує в Бога, як християни, маємо
прислухатися до слів Божественно-
го Одкровення, які сповіщає нам про-
рок Єремія: «Так говорить Господь:
зупиніться на шляхах ваших і розг-
ляньте, і розпитайте про путі древніх,
де путь добра, і йдіть нею, і знайде-
те спокій душам вашим» (Єр. 6: 16).

Тож почуймо цей заклик та, взяв-

ши хрест свій, ідімо за Христом че-
рез плач біля Голгофи до радості
Воскресіння. Дороговказом же на
цьому шляху нехай будуть для нас
такі слова апостола Павла: «Благає-
мо вас також, браття: наставляйте
на розум безчинних, втішайте мало-
душних, підтримуйте немічних, будь-
те довготерплячі до всіх. Пильнуй-
те, щоб хто кому не відплачував
злом за зло, але завжди дбайте про
добро один одному і всім. Завжди
радійте. Безперестанно моліться. За
все дякуйте: бо така щодо вас воля
Божа у Христі Ісусі. […] Все дослі-
джуйте, доброго тримайтеся. Утри-
муйтесь від усякого зла» (1 Сол. 5:
14 – 18, 21 – 22).

ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!
У час важких випробувань Церк-

ва не може і не має права зупинити 
своє служіння. Ми всі – ієрархи, свя-
щенство та миряни – знаходимо нові
способи та форми, щоб продовжува-
ти звершувати його, адже саме те-
пер на кожного з нас покладається
особливий обов’язок бути вірними
Богові, бути християнами не лише за
фактом хрещення та іменуванням,
але на ділі, подаючи вірою і добри-
ми справами приклад іншим.

На всякому місці кожен із нас не-
хай продовжує підносити свою мо-
литву, терпеливо звершуючи служі-
ння Богу і людям, хоча й зовнішні
прояви цього служіння обтяжені об-
меженнями, тягар яких несе на собі
весь наш народ, і ми – разом з ним.

На жаль, більшість із вас мають
залишатися сьогодні  у своїх оселях, 
але попри зовнішні обмеження ми
єднаємося у великодній радості, бо
воскресіння Христове долає все – і
час, і простір!

Тож сердечно вітаю всіх вас зі
Світлим Воскресінням Господа на-
шого Ісуса Христа, зі спасительною
Пасхою! Вітаю зі святом усіх, хто в
цих складних умовах несе служіння
українському народу у війську та
інших збройних формуваннях, захи-
щаючи від зовнішнього агресора мир
і державну незалежність України.
Нехай Бог захищає тих, хто жертов-
но захищає всіх  нас! Вітаю з Вели-

коднем кожного, хто працює на бла-
го суспільства в органах державної
влади та місцевого самоврядування.

Із почуттям особливої вдячності
наші спільні вітання спрямовуємо до
лікарів, до всіх медичних працівників
та всіх, хто жертовно і з любов’ю
піклується про хворих, дбає про за-
хист ближніх від поширення згубної
пошесті. Нехай Господь оберігає вас
і дає успіх вашій добрій справі!

Як і в попередні роки, теплі вітан-
ня та молитовні побажання від  свя-
тинь Золотоверхого Києва ми над-
силаємо усім нашим братам і сест-
рам, хто змушений святкувати Ве-
ликдень в умовах кремлівської оку-
пації, несправедливого ув’язнення, за
гратами полону. Ми просимо для вас
у Господа захисту і швидшого
звільнення.

Зі Світлим Христовим Воскресін-
ням сердечно вітаю всіх православ-
них християн України. Переконаний,
що розділення між нами, які штучно
привнесені із зовні, будуть подолані і
крок за кроком у мирі та любові всі
православні України об’єднаються
навколо Київського престолу в
єдиній помісній Українській Право-
славній Церкві.

Вітаю з Великоднем усіх, хто вірує
в Господа нашого Ісуса Христа, і
весь наш народ. Нехай воскреслий
Спаситель надихне серця наші
надією на подолання нинішніх скор-
бот, зміцнить віру, зігріє наші душі
любов’ю до ближніх.

«Де твоє,  смерте, жало? Де твоя,
пекло, перемога? – промовляємо
нині  з апостолом Павлом та святи-
телем Іоаном Золотоустим. – Вос-
крес Христос –  і ти повалене! Вос-
крес Христос – і попадали демони!
Воскрес Христос – і радіють анге-
ли! Воскрес Христос – і життя три-
ває! Воскрес Христос  –  і немає
жодного мертвого в гробі!» Вітай-
мо один одного цими словами, спов-
іщаймо ближнім і далеким цю раді-
сну і життєстверджувальну звістку 
про перемогу над гріхом, злом і
смертю, бо воістину

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
 Епіфаній,

Митрополит Київський і
всієї України

Пасха Христова, 2020 р., м. Київ
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Ісуса встигають зняти з хреста до
заходу сонця, встигають нашвидку
обвити в похоронні пелени і вкласти в
гробницю. Це кам’яна печера, висі-
чена в скелі неподалік від Голгофи.
Його кладуть у гробницю, завалюють
вхід у невелику печерку важким ка-
менем і ставлять варту, щоб учні не
вкрали тіло. Минає дві ночі і один
день, і на третій день, коли учениці
Христа, повні скорботи, бо вони поз-
булися улюбленого Учителя, йдуть
до гробниці, щоб нарешті обмити
Його тіло і зробити повністю усі по-
хоронні обряди, вони виявляють, що
камінь відвалений, варти немає, гроб-
ниця порожня. Але не устигають їх
серця сповнитися нового горя: мало
того, що Учителі убили, а тепер навіть
немає можливості поховати Його по-
людськи – як у цей момент для них
Ангел сповіщає найбільшу звістку:
Христос воскрес!

Євангеліє описує ряд зустрічей з
воскреслим Христом. Дивно, що
Христос після Свого воскресіння не
з’являється ні Понтію Пилатові, ні
Каяфі. Він не йде переконувати ди-
вом Свого воскресіння людей, які не
визнавали Його за життя. Він з’яв-
ляється тільки тим, хто увірував і
встиг прийняти Його раніше. Це –
диво поваги Божої до людської сво-
боди. Коли ж ми читаємо свідоцтва
апостолів про воскресіння Христове,
ми дивуємося одній речі: вони роз-
повідають про воскресіння не як про
подію, що сталася десь з якоюсь
сторонньою людиною, але як про
подію в їх особистому житті. «І це
не просто: Воскресла дорога мені
людина». Ні. Апостоли кажуть: «І ми
воскресли разом з Христом».
Відтоді кожен християнин може ска-
зати, що найважливіша подія в його
житті сталася за часів Понтія Пила-
та, коли камінь біля входу в гробни-
цю виявився відвалений, і звідти вий-
шов Переможець смерті.

Хрест – основний символ христи-
янства. Хрест – осереддя скорботи.
І хрест же – захист і джерело радості
для християнина. Чому потрібен був
Хрест? Чому недостатньо було ні
проповідей Христових, ні Його чудес?
Чому для нашого спасіння і з’єднан-
ня з Богом виявилося недостатньо
того, що Бог-Творець став людиною-
творінням? Чому, кажучи словами
святителя Григорія Богослова, ми
здобули нужду в Богу не лише втіле-
ному, але і заколеному? Отже – що
означає Хрест Сина Божого в стосун-
ках людини і Бога? Що сталося на
Хресті і услід за розп’яттям?

Христос неодноразово говорив,
що саме заради цього моменту Він
прийшов у світ. Останній ворог,
древній ворог, з яким б’ється Хрис-
тос, – це смерть. Бог є життя. Усе,

Возлюблені у Воскреслому Христі, високопреподобні
пастирі, чесне чернецтво, дорогі браття і сестри! Торже-
ствуючи і радіючи всім серцем, вітаю вас радісним пас-

хальним вітанням:

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»
Настав Великий всерадісний день Воскресіння Христа - «свято над

святами і торжество над торжествами». Бог Отець дає нам можливість
пізнати Воскресну Боголюдину - Ісуса Христа, який переміг пекло і
викупив своєю хресною смертю людство від первородного гріха.

Своїм воскресінням Ісус Христос оновив людську природу, дав своб-
ідну волю та вказав шлях до спасіння і життя вічного.

У нас, православних християн, як Його послідовників, смерті не
існує, а лишень завершення земного життя. Людина, як вінець Божого
творіння, за образом і подобою Божою, наділена вічним життям.

Немає і не може бути радості більшої, ніж радість Воскресіння Хрис-
та. Коли приходить великий день Пасхи, слова, якими висловлюємо
цю радість, багато разів чуємо і повторюємо. Ми усвідомлюємо їх розу-
мом, але часто, через наше маловір’я, серце і душа не відчувають цієї
радості. Життєві скорботи, напасті, страждання та проблеми різного
роду, хвороби власні або близьких людей, - все це пригнічує наше жит-
тя, лягає важким тягарем і засмучує нас.

У нинішній час людство потерпає від зла і хвороб на Землі, не зважа-
ючи на віросповідання, якою дорогою людина йде до Бога. На жаль,
гріх спотворив образ і подобу Божу в людині, тому вона стала смерт-
ною. Люди забули, що мають свого Творця, Який є нашим спасінням.

Але людство не повинно сумувати! Адже якщо Христос Воскрес і
переміг смерть, то всі наші скорботи і напасті тимчасові. Неминуче
настане день, коли ми позбудемося їх. Про це говорить нам Сам Спа-
ситель: «Ви тепер маєте печаль, але Я побачу вас знову і зрадіє серце
ваше, і радості вашої ніхто не відніме від вас» (Ін. 16,22).

У життєдайному сяйві Пасхи Христової нам відкриваються двері Раю.
Сприймаймо цю святу радість і засвідчуймо її людям, щедро наповнюй-
мо людські серця любов’ю до Бога, любов’ю до Церкви Святої, любо-
в’ю один до одного, чим і доведемо Богу свою віру, будемо ділитися
нею з тими, хто ще не зустрів Господа на своєму життєвому шляху, щоб
вони пізнали, що «Бог є любов» (1 Ін. 4,16), а Царство Його є Царство
радості і світла. Господь Сам дарував нам радість пасхальну, яку ніхто
не відбере від нас, тому що вона проникає в глибину душі.

Свята Церква проповідує і творить мир - мир у душах і сім’ях, в нашій
Вітчизні і по всій землі. Але зараз ми бачимо, як проливається кров,
гинуть мирні жителі, не вщухає ненависть. Насильство, ворожнеча і
інші пороки прищеплюються у суспільстві, і багато хто страждає від
злочинності й аморальності, злиднів і поневірянь, ворожої війни від
сусідів-недрутів.

Шлях до досконалості і миру - шлях Христовий. З любов’ю до ближніх
дбаймо про немічних і тих, які страждають, про вдів і дітей, позбавле-
них батьківської ласки. Докладаймо всіх зусиль, щоб світом правили
не гординя і ворожнеча, не гроші і зла воля, а злагода і жертовність,
правда і Божа любов.

Возлюблені у Господі високоповажні отці, всечесне чернецтво, до-
рогі брати і сестри, шановна владо, боголюбива паство! З великою ра-
дістю вітаю вас із світлоносним святом Пасхи Христової: «радуй-теся,
удосконалюйтесь, втішайтеся, будьте однодумні, мирні: і Бог любові й
миру буде з вами» (2. Кор. 13,11).

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ХРИСТОС ВОСКРЕС!

з архіпастирським благословенням
ЯКІВ

архієпископ Дрогобицький і Самбірський
м. Дрогобич 2020 року Божого

ПЕРЕМОГА НАД СМЕРТЮ
що існує, усе, що живе – за христи-
янськими переконаннями, за досві-
дом будь-якої розвиненої релігійної
філософської думки – існує і живе
через свою причетність до Бога, сво-
го взаємозв’язку з Ним. Але коли
людина скоює гріх, вона руйнує цей
зв’язок. І тоді божественне життя
перестає струмувати в ній, перестає
омивати її серце. Людина починає
«задихатися». Людину, якою бачить
її Біблія, можна порівняти з водола-
зом, який працює на дні моря. Рап-
том, у результаті необережного руху,
шланг, яким згори поступає повітря,
виявляється затиснутим. Людина
починає помирати. Врятувати її
можна тільки відновивши мож-
ливість повітрообміну з поверхнею.
Цей процес і є суть християнства.

Таким необережним рухом, що
порушив зв’язок між людиною і Бо-
гом, був первородний гріх і усі на-
ступні гріхи людей. Люди спорудили
перешкоду між собою і Богом – пе-
решкоду не просторову, а у своєму
серці. Люди виявилися відрізаними від
Бога. Цю перешкоду необхідно було
прибрати. Щоб люди могли бути вря-
товані, могли набути безсмертя, слід
було відновити зв’язок з Тим, Хто
тільки Один безсмертний. За словом
апостола Павла, один лише Бог має
безсмертя. Люди відпали від Бога, від
життя. Їх необхідно було «врятувати»,
потрібно було допомогти їм набути
саме Бога – не якогось посередника,
не пророка, не місіонера, не учителя,
не ангела, а самого Бога.

Чи могли люди самі звести таку
драбину зі своїх заслуг, своїх чеснот,
якою вони, як східцями Вавилонсь-
кої вежі, піднялися б до неба? Біблія
дає ясну відповідь – ні. І тоді, оск-
ільки Земля сама не може вознес-
тися до Неба, Небо схиляється до
Землі. Тоді Бог стає людиною: «І
Слово стало плоттю». Бог прий-
шов до людей. Він прийшов не для
того, щоб дізнатися, як ми тут жи-
вемо, не для того, щоб дати нам де-
кілька порад про те, як себе поводи-
ти. Він прийшов для того, щоб
людське життя могло вливатися в
життя Божественне, могло з ним
перетинатися. І ось Христос вбирає
в Себе усе, що є в людському житті,
окрім гріха. Він бере людське тіло,
людську душу, людську волю,
людські взаємини, щоб Собою
зігріти, відігріти людину і змінити її.

Але є ще одна властивість, не-
від’ємна від поняття «людина». За
епохи, що минули з часу вигнання з
раю, людина набула ще одне уміння
– вона навчилася помирати. І цей
досвід смерті Бог теж вирішив увіб-
рати в Себе.

За матеріалами
інтернет ресурсів
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МАРІЯ МАГДАЛИНА
НЕ ДУМАЛА ПРО ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ

Кажуть, що наші жінки, або, як їх називають, «білі хусточки», врятували
нашу Церкву в епоху гонінь. Кажуть, через те, що в жінок серце більше і
чуйніше, вони перші прийшли до гробу Господнього, коли апостоли ще спа-
ли. Кажуть, що Господь, насамперед явив Себе і розмовляв із жінками.

Врятували вони Церкву або не врятували, важко сказати. Швидше за
все, рятує Церкву лише один Бог, а не патріархи, місцеблюстителі, ченці,
старці, собори, армія чи жінки. Якби навіть у нас зламали усі храми і убили
останнього священика, то і тоді б Церква, вселенська Церква, Тіло Хрис-
тове, все одно залишилася б живою.

 У неділю Жінок-мироносиць, читається Євангеліє, яке треба прочитати
уважніше. Там, окрім жінок-мироносиць, зображені інші люди, яким з’явив-
ся Христос, і навіть сказано, навіщо Він з’явився.

ЩО ЗА НІСЕНІТНИЦЯ –
ПРОТИСТАВЛЯТИ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

Учні не пішли до гробу не тому, що мало любили Христа, або спали, а
через страх перед юдеями. Жінкам, які прийшли до гробу, його варта точно
нічого б не зробила, а ось учнів би схопили. Навряд чи учні-чоловіки люби-
ли Христа менше Його учениць. Інакше б вони ніколи не віддали свою душу
за Христа.

Звідки взялася така проповідницька традиція, яка докоряє апостолам у
черговому розслабленні і сні в потрібний момент? У Євангелії написано,
що коли жінки-мироносиці прийшли, то учні не спали. І, навпаки, серед апо-
столів немає жінок. І серед цих жінок далеко не всі були убиті через Хрис-
та, як апостоли-чоловіки. Що за нісенітниця – протиставляти чоловіків і
жінок, коли ми не стільки чоловіки і жінки, скільки діти Божі? Акцентувати
любов за гендерною ознакою некоректно і необ’єктивно

Звичайно, існують певні незначні відмінності жіночого благочестя від
релігійного темпераменту чоловіків, але вони настільки мікроскопічні з ог-
ляду на спасіння і майбутнє життя, що навіть Христос на них абсолютно не
зупинявся. І нам не слід акцентувати свою увагу на цих відмінностях більше
за Самого Господа. Любов рулеткою і кілограмом не вимірюється. Хто
любить більше, хто менше, ця не наша справа, а справа Бога міряти любов,
якщо вона взагалі вимірюється.

ЯКА РІЗНИЦЯ, ХТО ПЕРШИЙ?
Нам, через тілесну слабкість, зрозуміліше те, що співзвучно земному

життю. Так і в тексті сьогоднішнього Євангелія найсильніше впадає у вічі
розчулення Марії, її сльози, з’явлення Христа і її велика розрада. Звичайно,
ми разом з нею співчуваємо, тішимось і радіємо.

Але випадок з Марією – це тільки епізод початку довгого служіння вос-
креслого Христа і початок низки Його з’явлень і нової проповіді.

Насправді, до померлого Христа перші пішли не жінки. Його тіло узяв
Йосиф Аримафейський і до нього приєднався Никодим. Закінчення на 3 стор.

ПРИВІТАННЯ
ЮВІЛЯРУ

На весні, 29 квітня, святкує ювілей на-
стоятель храму Успіння Пресвятої Бого-
родиці с.Раденичі, Мостиського благочин-
ня Дрогобицько-Самбірської єпархії Право-
славної Церкви України, протоієрей Ми-
колай Різничок!

Ми, парафіяни, любимо свого отця і сердеч-
но вітаємо з 50-ти річчям! Дякуємо за пост-
ійну працю, молитву і служіння! Отець Мико-
лай є справжнім духовним наставником, 24
роки гідно турбується про Церкву та її прихо-
жан. Без слів розуміє кожного. Підтримує, все-
ляє в серцях віру, надію та любов!

Тож зичимо вам та вашій родині міцного здо-
ров’я, душевних і тілесних сил, бадьорості
духу, благополуччя, примноження Дарів Свя-
того Духа!

Нехай ніколи не втомлюються йти за Творцем ваші ноги!
Бо ви прокладаєте людям до Бога дорогу.
Нехай Божа Мати вас оберігає,
Щодня своїми ласками благословляє!
А зозулі в гаю, щоб дзвінко кували  щоліта —
Вам на многії-благії літа!

З повагою парафіяни с.Раденичі

«Після цього Йосиф з Аримафеї, ученик Ісуса, але таємний – з ост-
раху перед юдеями, просив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса; і Пилат
дозволив. Він пішов і зняв тіло Ісуса. Прийшов також і Никодим, який
приходив раніше до Ісуса вночі, і приніс суміш смирни та алое, близь-
ко сотні літрів. Отже, вони взяли тіло Ісуса і обгорнули пеленами з
пахощами, як за звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де Його
розіп’яли, був сад, і в саду новий гріб, в якому ще ніхто ніколи не був
покладений» (Ін. 19:38-41).

Треба розуміти, що сто літрів такої речовини і зараз не може собі дозво-
лити купити простий городянин. Тим більше купити похоронну печеру, та
ще в саду. Усе це дуже дорого.

Як же так? Чому ці чоловіки вдалися до таких великих витрат і чому
зробили Господеві такі милості? Адже, усі чекали, що Ісус є Месія Цар-
ства Ізраїльського, а Його убили. Означає Він не Той, за Кого Його прийма-
ли. Значить, надія, пов’язана з Ним, виявилася безплідною. Значить, став-
ся якийсь обман або нерозуміння. Більше того, Йосифу і Никодиму, як ос-
віченим у Законі і членам синедріону, було зовсім не корисно і навіть небез-
печно віддавати честь цьому незрозумілому і поверженому Ісусові. За
одним з передань, Йосифа після цього навіть заарештували.

Усе суперечило тому, щоб такі високопоставлені чоловіки так піклували-
ся про Ісуса. Але вони це зробили. Вони так вчинили, бо душа наша знає
значно більше за нас. І предмет віри – це не висновок. Віра підказала Йо-
сифу Аримафейському, що Ісус був Кимсь насправді великим, і таким, яким
жодна людина ще ніколи не народжувалася. У преклонінні перед таємни-
цею, за велінням милостивого серця, у страху Божому Йосиф і Никодим
сповивали Христа і поклали Його в труну, розчулюючись, лякаючись і до-
годжаючи Богові.

Ці чоловіки першими віддали честь розіпнутому Христу і тим самим
відкрили свою віру в Господа. Втім, яка різниця перші вони, або жінки, що
прагнули до мертвого тіла Христового. Навіщо ми розглядаємо гонку: хто
перший? У цьому немає жодного сенсу. Що важливіше в річці – джерело,
середня течія або дельта?

Справа не в тому, кому Він з’явився, а в тому – навіщо
Потрібно взагалі поставити собі питання: «А навіщо Христос з’являвся

до учнів? Навіщо Він «грав» з ними в хованки і чого Він від них хотів?»
Сенс з’явлення Христа Марії Магдалині зрозумілий – розрада. Він, зви-

чайно, явив приголомшливий факт Свого воскресіння, але нічого толком їй
не сказав, окрім як «не доторкайся до Мене, бо Я ще не зійшов до
Отця Мого». Вона змогла зустріти Господа, але не змогла зрозуміти Його.
Що це означає: «Не доторкайся до Мене, іду до Отця Мого» – досі
ніхто не знає.
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Ще більше заплутує той факт, що, згідно з цим Євангелієм, жінки-мироносиці
злякалися і нічого нікому не сказали… боячись своїх друзів-апостолів. Абсолютно
ясно, що Богові абсолютно невгодне було їх мовчання і приховання такої важливої
події. Так що ж шануємо в цьому вчинку жінок-мироносиць і що ж ми святкуємо
цього дня: те, що вони прийняли диво з’явлення і приховали його від апостолів,
злякавшись своїх братів у Христі?

Очевидно, що річ не в тім, кому Христос з’явився першим, а в тому, навіщо.
Сенс з’явлення Христового буде розкритий трохи пізніше, у Його другому з’яв-

ленні Луці і Клеопі. Хто вони такі, і чому Він з’явився саме ним?
Клеопа за одним з передань – брат Йосифа, чоловіка Діви Марії. Був убитий

юдеями в тому самому будинку, де з’явився воскреслий Христос і переломив з ним
хліб. Більше нічого про нього достеменно не відомо.

А, от Лука – інша справа. Це був інтелектуал, багато обдарований талантами.
Він і лікар, він і художник, він і письменник, і богослов. Господь передбачав його
дружбу з апостолом Павлом. Тому воскреслий Христос з’явився тому, хто міг
усвідомити подію, записати одкровення і передати його далі. Христос з’явився до
тих, хто міг зрозуміти глибину Його промислу і міг навчити людей.

З Марією Він так розмовляти не став. З Йосифом Він так розмовляти ще не міг.
Він з’явився уперше по суті до апостола Луки заради його просвіти. І не лише.

Закінчення. Початок на 2 стор.

МАРІЯ МАГДАЛИНА
НЕ ДУМАЛА ПРО ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ

НАВІЩО ТРЕБА БУЛО ПЕРЕЛОМЛЮВАТИ ХЛІБ І ЗНИКАТИ?
Одна дуже важлива деталь. Просто неймовірно важлива. Усі ці бого-

словські бесіди з Богом, вислухування Його одкровень, прийняття в себе
Божественного розуму, закінчувалися в більшості випадків… трапезою. Пе-
реломленням хліба у світлицях, куштуванням риби і меду на березі озера.

Навіщо Богові треба було переломлювати хліб і тут же зникати? Чому
саме такий фінал – з’явлення за столом і з хлібом?

Усе абсолютно просто. Хліб і трапеза – це прообраз стосунків Осіб Трійці.
Вони чимось жертвують один одному і щось приймають один від одного,
живляться і живуть одним і тим же. Хліб і трапеза – це проекція цих духов-
них стосунків любові на землі, реалізована в Тайній вечері. Переломлюючи
хліб з учнями, Христос показує Свою причетність до чогось спільного з
учнями – до хліба, який вони їдять разом. Це хліб є тіло Христове.

«І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, переламав і, роздаю-
чи ученикам, сказав: прийміть, споживайте, це є Тіло Моє» (Мф. 26:26)

Це причастя до життя в Богу – багаторазово важливіше, ніж філософське
пізнання Бога. Це таємниче, глибинне причащання до життя в Богу, за допо-
могою символічних носіїв енергій і благодаті Бога – вина, хліба, єлею і святої
води. Це причастя Духа божественної любові, якій причетні і люди, і Бог.

«Моя їжа є творити волю Того, Хто послав Мене, і звершити діло
Його» (Ін. 4:34).

Отже, картина служіння розіпнутому і воскреслому Христу складалася з
трьох важливих моментів.

Перший – служіння Йосифа, в якому віра перемагає розум, надія керує
любов’ю і вони обидві вимагають жертву розчулення і поклоніння Богові.
Дивовижне і щонайтонше сповідання величі і незбагненності Бога!

Друге – з’явлення Марії, що полягає в розраді душі того, хто любить
Господа. Судячи з Христової реакції, воно сталося позапланово. Воскрес-
лий Христос ще не був готовий входити в спілкування з людьми, але Його
«переміг» дух любові. Заради любові Він з’явився до Марії. Він ще не був
готовий з нею ділити хліб, але був готовий її утішити. Факт цього з’явлення
має нагадувати нам, що наша туга за Богом гори зрушить і зведе Христа з
неба, якщо того вимагає велика любов, що панує між людьми і Богом. Бог
неодмінно прийде до всякої люблячої душі, що кличе Його, чого б це не
вартувало Богові!

І третє з’явлення було вже по суті одкровенням, посланням і перетворен-
ням нових стосунків Бога і людини. Бог звернувся до людського розуму і
так сказав Луці і Клеопі: «Чи не так же належало постраждати Хрис-
ту й увійти в славу Свою? І, почавши від Мойсея і від усіх пророків,
пояснював їм сказане про Нього у всьому Писанні» (Лк. 24:26,27).

Господь одночасно звернувся до їх серця: «О нерозумні і мляві серцем,
щоб вірувати в усе, про що говорили пророки!» (Лк. 24:25)

Він дав їм приклад спілкування за трапезою, переломивши і БЛАГО-
СЛОВИВШИ хліб, як символ євхаристії і спільного причастя Духа Любові,
який вище за розум і почуття.

НЕ ЧУТНО, ЩОБ У ЦАРСТВІ НЕБЕСНОМУ
СВЯТКУВАЛИ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ

Не можна казати, що хтось там врятував Церкву. В історії Церкви так
вже було: рятував Церкву, а «врятував» тільки себе. Не можна сказати, що
хтось любить Бога більше або менше. Любов не піддається кількісному
виміру. Кожен любить так як любить. Як уміє. Як дано. А ти люби, як
можеш. Бог Сам розбереться, хто і як любив. Не наша ця справа – міряти-
ся любовами.

А якщо нам ближче з’явлення Христа Марії, так і слава Богу. Означає
розум наш і віра не так сильні, як наша проста нехитра любов, яка не шукає
свого, не звеличується і не гордиться.

Це ми в земному тілі, дядьки і тітки, дідусі і внучки. Це усе тільки ви-
димість нашої істоти. А душа ні на що не схожа. Немає в неї ні рота, ні
грудей, ні ніг, ні жіночих зачісок, ні чоловічих сильних рук. Тіло наше і його
відмінності – тільки видимість справжнього стану нашої особи. У Царстві
Небесному не одружуються і не виходять заміж.

Любов шукає спільне, смерть – розподіл.
У будь-якому випадку, невідомо і не чутно, щоб у Царстві Небесному

справляли православний міжнародний жіночий день.
Зайвий благочестивий день пам’яті святих – справа богоугодна. Але

тільки в тому випадку, коли небесне ставиться вище за земне, а не земне
підноситься над духовним.

Так, обрадувана Марія ні про що таке і не подумувала. Вона, як Йосиф і
Никодим, йшла не до воскреслого Христа, а до Тіла, що лежить у гробі. Ні
про яке свято міжнародного духовного жіночого дня не думала, як і про те,
що вона була найперша, і ні про те, що вона велика – і тому їй з’явився
Христос.

Ні про те, що вона якась там мироносиця, а учні тяжкі серцем і сплять.
Ні про подарунки. Ні про концерти. Ні про читання при єпархіях. Ні про те,
що вона рятує віру чи Церкву. Ні про те, що вона жінка.

Гадаю, що думка про те, що вона жінка, взагалі не могла їй спасти на
розум перед лицем Божим. Це якось неймовірно і просто неможливо – ко-
кетувати з Богом. Недаремно деякі наші священики такі ревниві до помади
біля Чаші і косметики на обличчі. Куди прийшла як жінка?

Тоді, питається, ми що святкуємо? Яке таке православне Восьме березня?

МИ СВЯТКУЄМО ОСОБЛИВУ ФОРМУ ЛЮБОВІ ДО БОГА
Кожен святий – осколок величезного дзеркала світу, в якому відбиваєть-

ся Бог. У Паламі відбилися тонкі благодатні енергії Бога. В Іоанні Бого-
слові – містика. В Іоанні Златоусті – літургія, як прообраз життя в Трійці.

А в жінках-мироносицях – проста, цілісна любов, що зводить Бога з неба
і скасовує єства чин. Ми святкуємо не жіночий день у церкві, а особливу
форму любові до Бога, яку часто жінки засвоюють легше за чоловіків. Хоча
і чоловіки не чужі таємницям такої любові, про що ми читаємо в Пісні Пісень.
Це не слова юнака і не слова дівчини. Це слова бесіди улюбленої душі і
люблячого Бога.

От той дух любові, в якому людина зникає, як у морі. Вона в ній розчи-
няється зі своїми образами, завзятістю, егоїзмом. Вона в ній не шукає сво-
го, а шукає Бога. І цей дух піднімає її рано, тягне до улюбленого Бога. Велів
купити миро і принести жертви Богові. І Бог чує і приходить до неї, хоч на
дно моря.

Господь з’являвся не за розкладом якихось термінів. Справа не в сорока
днях, не в п’ятдесяти. Христос з’являвся б і сто днів і три роки, до тих пір,
доки не сталося те, заради чого усі ці з’явлення влаштовувалися. Вони
здійснювалися тільки заради одного – з’ясування того, що Царство Боже
відбулося не на землі, а на небі. І сьогоднішній день пам’яті жінок-мироно-
сиць – одна з граней Господньої проповіді про любов і Царство Небесне.

Ось що ми святкуємо в цю неділю, а не те – щоб затулити безбожникам
Восьме березня або згадати про жінок.

Жінки-мироносиці, моліться про нас! Маріє, ти уміла чути Бога, означає,
умієш чути і нас. Адже це простіше. Молися про нас і ти Богові. Якщо Він
прийшов до тебе, на заклик твого серця, значить, по твоїй молитві Він може
прийти і до нас. А від нас тобі і усім жінкам-мироносицям честь, хвала і
молитовний спів.

Священик Костянтин КАМИШАНОВ
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ЯК ХВОРІЛИ СВЯТІ: УПОВАЛИ НА БОГА,
АЛЕ НЕ ВІДКИДАЛИ ЛІКАРІВ

Більшість з нас захоплюється самовідда-
ністю медиків(нас підтримує в міру сил їх
щоденний подвиг), але є чимало людей серед
віруючих, які  проявляють себе особливо яс-
краво, - яких стрес змушує впадати в край-
ності. Хтось чекає від лікарів чудес: «Я буду
робити що хочу, нехтувати загальними ре-
комендаціями, вести звичний спосіб життя
- лікарі, якщо що, все одно вилікують!».
Хтось відкидає медицину як таку: «Захво-
рію, значить, захворію. Що Бог не робить -
все на краще!».  Хтось «богословствує»:
«Лікарні, ліки - все життєва суєта! Єдине
місце лікування - храм ... ».

А як правильно?
Для початку відкриємо Старий Завіт:
Почитай лікаря честю заради потреби в ньому,

бо Господь створив його, і від Вишнього - ліку-
вання, і від царя отримує він дар. Знання лікаря
піднесе його голову, і між вельможами він буде в
пошані. Господь створив із землі зцілення, і роз-
судлива людина не нехтуватиме ним.

Чи не від дерева вода та солодка, щоб пізнана
була сила Його? Для того Він і дав людям знання,
щоб прославляли Його в дивовижних ділах Його:
ними він лікує людину і знищує хворобу її. Хто готує
ліки робить з них суміш, і заняття його не завер-
шується, і через нього буває благо на лиці землі.
Син Мій! в хворобі твоїй не будь недбалий, але
молися Господу, і Він зцілить тебе. Залиш гріхов-
не життя і виправи руки твої, і від усякого гріха
очисти серце. Вознеси пахощі і з семидала пам’-
ятну жертву і зроби приношення повне, ніби ти вже
помираєш; і дай місце лікарю, бо і його створив
Господь, і нехай не віддаляється він від тебе, бо
він потрібен. В інший час і в їх руках буває успіх;
бо і вони моляться Господу, щоб Він допоміг їм
подати хворому полегшення і зцілення для про-
довження життя.  Але хто грішить перед Твор-
цем його, нехай упаде у руки лікаря!

Книга Премудрості Ісуса, сина Сираха,  38 : 1-15

А тепер звернемося до досвіду святих:

АПОСТОЛ ПАВЛО

... Дано мені в тіло колючку, посланця сатани,
щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. 
Три рази благав я Господа про те, щоб він відсту-
пився від мене.  Але Господь сказав мені: «До-
сить тобі Моєї благодаті;  бо сила Моя здійснюєть-
ся в немочах ». І тому я набагато охочіше буду
хвалитися своїми немочами, щоб вселилася в

мене сила Христова.  Тим любо мені в немочах,
в приниженнях, в бідах, у переслідуваннях, в утис-
ках через Христа, бо, коли я немічний, тоді я силь-
ний (2 Кор  12 : 7-10).

Що за «жало в плоть» отримав Апостол Пав-
ло?  Науковці, богослови, медики до єдиної дум-
ки так і не прийшли.  Говорили і про епілепсію, і
про неврастенію ... Найчастіше сходяться, що
апостол страждав на захворювання очей, мабуть,
дуже болючим (не під шкіру жало зайшло, а про-
никло глибоко в плоть), і навіть майже осліп. У
Діяннях сказано, що Христос з’явився у видінні
Ананії і велів йому піти і покласти руки на Савла
(Павла), щоб той прозрів. І Бог апостола зцілив
(Дії  9 : 12-17).

Логічно припустити, що коринтянам, до яких
звертався зі своїм посланням проповідник Єван-
гелія, неміч Павла була добре відома або навіть
прямо очевидна, тому апостол не вважав за не-
обхідне називати свою хворобу. А ось думку про
те, що сила Господа виявляється в немочі, Пав-
ло прагнув донести до своєї аудиторії в першу чер-
гу. Тричі Павло звертався з молитвою до Госпо-
да, але Христос пояснив учневі, що допомагає
Своєю благодаттю в проповіді Євангелія не обо-
в’язково тільки сильним тілом і міцним здоров’-
ям, а тим, кого Сам обрав для проповіді.

Сам апостол Павло не відкидає лікування і тур-
боти про своє здоров’я і навіть дає медичні реко-
мендації в своєму Першому посланні до учня, апо-
столу від сімдесяти  Тимофію: Надалі пий не
одну воду, але вживай трохи вина, заради
шлунка твого та частих недугів твоїх .

Бути сильним духом в немочах, але чинити опір
їм, не сумуючи і не величаючись, стримувати гор-
диню - так, на думку Апостола Павла, гідно себе
вести.

СВЯТИТЕЛЬ ІОАНН ЗЛАТОУСТ

«... як найбільшої милості прошу, більше дба-
ти про лікування хвороби твого тіла.  Правда, і
смуток приводить до хвороби;  але коли ще й тіло
змучене, і зовсім ослабле, і залишається у ве-
ликій зневазі, не послуговується ні лікарями, ні
свіжим повітрям, ні кількістю необхідних речей,
то поміркуй, що звідси буває чимале збільшення
небезпеки.  Тому прошу тебе послуговуватись і
різними досвідченими лікарями, і ліками, які мо-
жуть усувати такого роду хвороби.  Так і ми за
кілька днів перед цим [...] скориставшись [...]
ліками, надісланими від пані моєї, благопристой-
ної Синклітії, перемогли хворобу, не зустрівши при
цьому потреби вживати їх більше трьох днів. -
Тому прошу тебе і самій користуватися ними, і
[...] постарайся вблагати пана мого, шановного
Феофіла коміта, щоб він знову приготував їх і при-
слав до нас...»

Ось так писав виснажений довгим засланням
і поневіряннями святитель своїй теж стражда-
ючій духовній сестрі Олімпіаді.

Кволий і слабкий від природи, ще в молодості
Іван пішов від життєвої суєти спочатку на чоти-
ри роки в монастир, а звідти - ще на два роки в
пустелю, в печеру. Перебуваючи в суворій аскезі,
живучи в сирій печері, подвижник захворів і до
кінця життя від здобутої недуги так і не оговтав-

ся. Його постійно мучили шлунково-кишкові болі
і лихоманка. Проте, лікуючи інших, зцілюючи тіла
і душі, відстоюючи основи віри, великий пропові-
дник сам при першій-кращій можливості лікував-
ся, звертався до лікарів і не сумував.

Йому потрібно було підтримувати себе, щоб
продовжувати виконувати нелегке служіння. Про
це добре знали численні недруги і наклепники Іоан-
на Златоуста. Бажаючи перешкодити його викри-
вальним проповідям і боротьбі з несправедливі-
стю, вони очернили святителя і відправили на зас-
лання, прекрасно розуміючи, що прирікають його
на смерть.

Шлях святого до місця заслання, в Малу Вірме-
нію, був подібний до катування: спека, постійні
образи і побиття від жорстоких стражників, що
не дають відпочинку і сну, спрага і голод ... Як
тільки святителю вдавалося зупинитися, знайти
ліки і лікарів, щоб трохи зменшити страждання,
його гнали далі і далі ... Однак він не сумував і в
вигнанні, перебуваючи в обложеній вірменській
фортеці в місті Кукузи,  писав своїй учениці святій
Олімпіаді листи.

36-річна дияконіса Олімпіада також перебува-
ла на засланні, в Нікомидії. І теж хворіла: лихо-
манка прикувала її до ліжка на півроку. Віра жінки
від випробувань і переживань похитнулася, зда-
валося, що всі її молитви марні, душа тужила. О-
лімпіада все частіше закликала смерть. І Іоанн
Златоуст ділився з ученицею своїми думками,
втішав її, розповідав про своє непросте життя.

Він часто звертався до лікарської теми, але,
звичайно, боротьба за здоров’я ніколи не засту-
пала в його листах того, заради чого вона ведеть-
ся: «Так і ти, хоча і залишаєшся вдома і прибитий
до ліжка, не думай, що ведеш бездіяльне життя,
тому що, маючи постійного і разом з тобою жи-
вучого ката - цю надмірну хвороба, ти терпиш
страждання, тяжчі, ніж ті, коли кого тягнуть, тер-
зають і мучать кати, і хто коли терпить крайні
лиха.

Скорботи, які б вони не були, заподіюються
людьми, і відображають нікчемність тих, ким вони
наносяться; а дари і нагороди даються від Бога-
; тому вони такі, якими природно бути дарам, які
даються з боку невимовної щедрості. Отже, радій
і веселися, носячи вінок, тріумфуючи, зневажаю-
чи жала ворогів більше, ніж інші бруд».

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРІЙ БОГОСЛОВ

А тепер я повинен говорити про те, до чого спо-
нукає мене співчуття до власної моєї плоті і про
власну неміч при погляді на страждання інших; -
повинен сказати вам, браття, що ми зобов’язані
піклуватися про тіло, це родич і слуга-товариш душі
(бо хоча я і звинувачував його, як ворога, за те, що
терплю від нього; але я ж і люблю його, як друга,
заради Того, хто з’єднав мене з ним), і до того ж -
піклуватися про тіло наших ближніх не менше, як і
кожен про своє,чи залишаємося ми самі здорови-
ми чи  хворіємо такою ж недугою. Бо ми одне в
Господі (див.  Гал  3 : 28 ), багатий чи хто, або
бідний, раб чи хто, або вільний, чи здоровий, чи
хворий тілом; у всіх одна голова - Христос, з Яко-

Продовження на 6 стор.
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го все тіло ( Еф  4 : 15-16), І що члени один для
іншого, то ж і кожен з нас один для одного, і все
для всіх (див.  1 Кор 12 : 12-27 ). А тому не треба
нехтувати і залишати без піклування тих, хто перш
за підпав під загальну для всіх неміч; навпаки, ми
повинні не стільки радіти благополучному станом
нашого тіла, скільки плакати про тілесні страждан-
ня братів наших; повинні чоловіколюбство до них
вважати єдиною запорукою нашої безпеки тілесної
і душевної.

Григорій Богослов закликав своїх учнів і свою
паству не гребувати лікуванням і піклуватися про
своє здоров’я. Сам святитель протягом усього
життя страждав багатьма хворобами.

У 374 році послідовно померли його брат, сест-
ра і старий батько. Всього на кілька місяців пере-
жила батька мати Григорія. Горе від втрат близь-
ких було таке велике, що в 46 років Григорій Бо-
гослов зліг у важку недугу і знаходився практич-
но на краю могили. З ним приїжджали прощатися
друзі і соратники. Але Григорій Богослов, докла-
даючи всіх зусиль для одужання, поправився.

Залишаючись слабким і розбитим, він виїхав з
рідного Назіанза і зник в монастирі. Там його за-
стала ще одна важка звістка - помер близький
друг, однодумець Григорія, Василій Великий. С-
вятитель був настільки слабким, що не міг навіть
поїхати на похорон друга. Втомлений, пригнічений
він залишався на самоті, мріючи тут, в далекій
обителі і закінчити свій земний шлях.

Але він мав виконати важливу місію, для якої
зберігав його Господь - стати Константинопольсь-
ким патріархом, захисником православ’я, великим
проповідником віри Христової. Тому він знову
зібрав всю свою волю, взявся за лікування і док-
лав усіх можливих зусиль щоб повернутися до
активного життя.

Служіння в Константинополі було пов’язане з
такими труднощами і духовними подвигами, що
здоров’я святителя знову дало збій. Хвороби так
змучили Григорія, що в якийсь момент він вирі-
шив відмовитися від управління Константино-
польською Церквою і піти до себе на батьківщи-
ну в Назіанз. Виснажений недугою, він звернувся
до пастви зі словами прощання, закликаючи віру-
ючих зберігати віру і творити добрі справи. Але
люди, зрозумівши, що втрачають улюбленого свя-
щеника, засмутилися до такої міри, що стали кри-
чати і плакати в храмі, благаючи Григорія зали-
шитися: «Батьку! Покидаючи нас, ти відводиш
з собою і вчення про Святу Трійцю. Без тебе
не буде в цьому місті і правого сповідання
Святої Трійці. Разом з тобою піде з міста пра-
вослав’я і благочестя! .. »

І в який раз Григорій взяв себе в руки і пере-
глянув своє рішення. Святитель продовжив служ-
бу в Константинополі до скликання найближчого
собору.

Ми бачимо: він закликав паству піклуватися про
здоров’я і одночасно своїм життям показував, для
чого: щоб якомога довше і сильніше послужити
ближньому, щоб прославляти Бога словом і ділом.

Підготував протоієрей
Ярослав КОЗАК м.Стрий

Після часу Великого посту Христова Церква,
прийнявши нашу постову стриманість, покаяння та
повне навернення до Бога, дає нам у нашому вос-
креслому Господі Ісусі Христі невимовну духовну
насолоду в Христовій Пасці. Адже Спаситель
Своїм воскресінням дарує кожному віруючому в
Нього особисте воскресіння. А у воскресінні –
вічне життя. Вічне ж життя дає пізнання Єдиного
Істинного Бога і Того, Кого Небесний Отець по-
слав у світ ради нашого спасіння, Ісуса Христа(-
див: Ів. 17, 3). Сама ж Христова Пасха – це наше
переведення від землі до неба, із тління у не тління,
від смерті у життя, життя вічне в небесному
Царстві. Доказом цього - доказом істинним, є воз-
несіння Ісуса Христа Своїм Тілом на небеса, Який
сів цим Тілом праворуч Бога Отця.

Саме вознесіння Господнє дало нам отримання
іншого Утішителя- Духа Святого, Духа істини (Ів.
14, 16) та радісне очікування ПАРУСІЇ, - коли
Христос Бог прийде так само, як бачили Його Апо-
столи, коли Він сходив на небо (див: Діян. 1, 11).
(Парусія, грецьке сл. – другий прихід Господа Бога
Ісуса Христа як Царя слави та Судді).

Про прихід нашого Спасителя як Царя слави і
Судді говорять нам євангелисти та апостоли у своїх
посланнях, сказано і в книзі Одкровення.

Що ж ми, не вдаючись у деталі, знаємо від Са-
мого Господа Ісуса про Його Друге пришестя? Про
це запитували Його апостоли. Про день і годину
другого пришестя Христового ніхто не знає, навіть
ангели небесні, а тільки Отець Небесний (24, 36).
Це пришестя буде вражаючим, блискавичним: «Як
блискавиця виходить зі сходу і з’являється аж до
заходу, так буде пришестя Сина Людського». «Тоді
з’явиться знамення Сина Людського (Святий
Хрест – повчають святі Отці) на небі; і заплачуть
всі племена земні і побачать Сина Людського, Який
гряде на хмарах небесних з силою і славою вели-
кою» (24, 27; 30).

Також Христос Спаситель зазначив, що відбува-
тимуться віщі події Його пришестя. А це: з”являться
лжехристи і багатьох спокусять, будуть чутки про
війни, повстане народ на народ і царство на цар-
ство; і будуть моровиці (пошесті згубні), голод і зем-
летруси у різних місцях; усе ж це - лиш початок
хвороб. Через збільшення беззаконня у багатьох
охолоне любов. ( див: Мт. 24, 5 – 12).

Застерігає Спаситель, що це буде час випробу-
вань для християн і «хто витерпить до кінця, той
спасеться» (Мт. 24, 13). Тоді багато хто споку-
ситься і відступить від Христа. «Люди вмирати-
муть від страху і чекання біди, що йде на всесвіт»
(Лк. 22, 26).

Далі Господь Христос Своїх вірних підбадьо-
рює та закликає випростатись і підняти свої голо-
ви серед цього загального безладу у світі та тяга-

ПАРУСІЯ
ру, « бо наближається визволення ваше «(Лк. 22,
26-29). Тому і закликає Христос Спаситель: «Зва-
жайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувались
об’їданням та пияцтвом і житейськими турбота-
ми, - щоб цей день (день другого пришестя Хрис-
тового) не застав вас несподівано»(Лк. 22, 34).
Адже тоді, дня цього, Син Людський, - Цар слави
і Суддя , «сяде на престолі слави Своєї, і зберуть-
ся перед Ним всі народи»(Мт. 26, 31). І назвуться
ті, що творили добро благословенними Отця Не-
бесного, а грішники – проклятими.

Отут то є доречними слова Божі, сказані нам:
«Людино, Я поклав перед тобою життя і смерть,
добро і зло: вибери добро і живи вічно» . Добро – це
заповіді Господні та життя згідно них. Щоб бути
спроможним виконувати Господні заповіді, треба
перебувати у молитві до Господа Бога та прохати в
Бога підтримки та сили у виконанні заповідей Гос-
подніх і життя по них. Бо живучи за Господніми за-
повідями, сповнимо волю Божу, що у них нам явле-
на. Сповняючи волю Божу, не хвалімось цим і не
потішаймо себе потайки, щоб не втратити марнос-
лавством і гординею Божих благословень, а на-
томість говорімо, як про це повчає Спаситель: «Ми
раби недостойні та вчинили те, що мали виконати».

 Також слід всім нам пам’ятати, що духовні тру-
ди чиняться людиною всім її єством у співпраці
духа, душі і тіла. А для духовних трудів є мало
читати Святе Письмо - тут потрібен духовний на-
ставник. І це як священнику, так і мирянину. Тому
проганяймо від себе стид, який навіює нам сата-
на. Звертаймось за духовними порадами священ-
ник до священника, мирянин до священника, чи до
людини, в якій бачимо достойне духовне життя.
Бо інколи є замало читати духовну літературу, ду-
ховні настанови. Та й не в кожного є належна ду-
ховна література. Також слід тут сказати, що те-
пер є дуже багато псевдо (перекрученої, фальши-
вої) духовної літератури, літератури, що псує в
людині правдиві паростки духовності.

А далі нехай свідчить нам очевидець Царства
Небесного та подій грядущого апостол і єванге-
лист Іоан Богослов: «Говорить Господь Бог Все-
держитель Ісус Христос: Ось, прийду скоро: бла-
женний, хто дотримує слова пророцтва книги цієї;
бо час близький. Неправедний нехай ще чинить
неправду; нечистий нехай ще оскверняється. Пра-
ведний нехай ще творить правду, і святий нехай
ще освячується. Ось, прийду скоро, відомщення і
нагорода Мої зі Мною, щоб воздати кожному за
ділами його»(Одкр. 22, 7-12). «І дух і наречена го-
ворять ( це Святий Дух і Христова Церква гово-
рять): прийди. І той, хто чув (і читає це) нехай ска-
же: прийди!» (Одкр. 22, 17). «Хто свідчить це, го-
ворить: так, гряду скоро! Амінь»(Одкр. 22, 20).

 Господи Боже і Спасителю наш Ісусе Христе,
благодаттю Твоєю підготуй нас до зустрічі з То-
бою, щоб ми разом із Твоїм улюбленим учеником
Іоаном взивали до Тебе: «Так, гряди, Господи
Ісусе!»(22, 20).

  Підготовив свящ Іван Владика

ЯК ХВОРІЛИ
СВЯТІ:

УПОВАЛИ
НА БОГА, АЛЕ

НЕ ВІДКИДАЛИ
ЛІКАРІВ

Продовження. Початок на 5 стор.

(Продовження в наступному номері)
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Якось у музеї авіації екскурсовод показував перші
моделі літаків і натхненно розповідав про давню людсь-
ку мрію навчитися літати, про те, якими численними і
безпорадними, а іноді навіть трагічними були всі спро-
би людей уподібнитися птахам.

Він говорив про те, як допитливо і наполегливо на-
магався людський розум розрахувати, що ж треба для
того, щоб відірватися від землі. “І врешті-решт, – тріум-
фуючи завершив він розповідь, – люди навчилися-таки
літати, навчилися підніматися в небеса і навіть вище за
небеса!”

Навчилися, це вірно. Жодним птахам не піднятися
на таку височінь, куди піднімається сьогодні людина. І
все ж… чи так високо?

Якось до однієї мудрої віруючої бабусі прибігла зі
школи онучка і повідомила: “Бабусю! Бога немає! Нам
вчителька розповідала, що космонавти в космосі літали
і Його не побачили”. Бабуся посміхнулася: “Ну, зна-
чить, невисоко літали”.

Так, звичайно, Небеса, на яких перебуває Господь,
недосяжні для жодних літальних апаратів, винайдених
людством. Вони незмірно вище, але справа зовсім не у
відстані.

Є висота, яка вимірюється кілометрами. Здолати її –
справа розрахунків і техніки. Але чим виміряти ту ви-
соту, на якій тимчасове стає вічним, де неподільно па-
нують Любов, Істина, Краса! Це зовсім інша висота,
зовсім інші Небеса. Туди вхід людині завжди був забо-
ронений. Вона могла долетіти до хмар, до місяця, до
зірок та інших планет, але не до Бога.

Закінчилося святкування Пасхи і відразу ж, наступ-
ного дня, – ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ. Ми згадуємо
про те, як перша Людина піднялася на Небеса!

Не на ті видимі небеса, усіяні зірками, а на Ті Небе-
са, де до цього міг перебувати лише Господь. Для того,
щоб це стало можливим, Сам Бог зійшов на землю,
став Людиною, 33 роки жив серед людей дійсно людсь-
ким життям, сповненого істини, любові і добра, помер
за життя світу, воскрес з мертвих. І на сороковий день
після Свого Воскресіння Ісус Христос вивів учнів “до
Вифанії, і, піднявши руки Свої, благословив їх. І коли
Він благословляв їх, почав віддалятися від них і воз-
нісся на небо” (Лк. 24:50-51).

Хтось скаже: “Що ж, Він повернувся туди, звідки
прийшов”. Не зовсім так. З Небес Він прийшов, будучи
Богом, на Небеса Він возносився, ставши Людиною.
Бог Син завжди перебував на Небесах разом з Отцем.

ВІДІРВАТИСЯ ВІД ЗЕМЛІ

Віднині, з дня Вознесіння, праворуч Отця перебуває
Син Людський. А значить, у Його особі все людство
має свою Вітчизну на Небесах.

Перед Своїм відходом Господь казав учням: “Візьму
вас до Себе, щоб і ви були там, де Я” (Ін. 14:3). А потім
Він молився Отцю про учнів, і про тих, хто увірує за
словом їхнім, тобто про всіх християн: “Отче! Ті, кого

Ти дав Мені, хочу, щоб там, де Я, і вони були зі Мною”
(Ін. 17:24).

Чи розуміємо ми до кінця силу цих слів? Якщо Сам
Бог каже “ХОЧУ”, чи може цьому щось перешкодити?
Може, як ми вже сказали, лише одне – коли на Боже
“хочу” людина дасть відповідь: “А я не хочу”.

Господь вознісся на Небо. Там – Отець, там – рідний
дім. Не лише Його дім, але віднині і наш. І лише за од-
ним тепер справа: самі-то ми що вибираємо – небо чи
землю?

Про це запитаємо себе в день Вознесіння. І якщо
скажемо, що обираємо Небо, то чи не обманюємо
себе? Щирість вибору перевірити неважко. Достатньо
уважно постежити за своїми почуттями. Про що пере-
живаємо, про що турбуємося, чому радіємо ми в на-
шому житті найбільше? Коли розсердимося через щось
або засмутимося, запитаємо своє серце – через що це?
Через тимчасове чи вічне? Якщо через тимчасове і зем-
не – значить, не усвідомили себе ще громадянами Неба.

Якщо чогось дуже-дуже бажаємо, запитаємо знову:
чи того бажаємо? Господь сказав: “Не збирайте собі
скарбів на землі, де черв і тля точать і де злодії підко-
пують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де
ні черв, ні тля не точать і де злодії не підкопують і не
крадуть, бо де скарб ваш, там буде й серце ваше”
(Мф. 6:19-21).

Якими скарбами ми бажаємо володіти? Яке багат-
ство ми хочемо здобувати? Здобуття Святого Духа чи
надбання матеріальних благ – головна турбота нашого
життя? Якщо шукаємо духовного, то “плід же духа є:
любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, мило-
сердя, віра, лагідність, стриманість” (Гал. 5:22-23).
Якщо цього шукаємо, значить, шукаємо Неба, якщо
чогось іншого, значить, порпаємося в земному.

Отже, Христос, Який перебуває на Небесах, бажає,
щоб ми були з Ним. Що ж може тоді перешкодити на-
шому вселенню на Небеса? Лише наше небажання,
наша лінь, а точніше – маловір’я.  Усе це ми зможемо
здолати з Божою допомогою, якщо зробимо зусилля.
Наше земне життя і дане-то нам, щоб це зусилля зроби-
ти, бо “Царство Небесне силою здобувається, і хто
докладає зусилля, здобуває його” (Мф. 11:12).

Протоієрей Ігор ГАГАРІН

Чому свято Вознесіння
Господнього таке важли-
ве для нашої віри і надії?
Бо Христос возноситься
на небо, щоб приготувати
нам місце на небесах.

Небо у Священному Пи-
санні означає як фізичне небо,
яке ми бачимо над нашими го-
ловами, з якого падає дощ або
сніг, так і небо духовне – місце
перебування Бога, ангелів і
святих. Це подвійне вживання
пов’язане з тим, що біблійні
герої (і багато поколінь вірних
після них) бачили у фізичному
світі ікону світу духовного:
небо над головою, з хмарами
вдень і зірками вночі, нагаду-
вало про всюдиприсутність
Божу. Тому абсолютно при-
родно, що Господь возносить-
ся – а не просто віддаляється.
Його приховує з виду хмара –
біблійний символ присутності
Божої.

На небі духовному перебу-
вають ангели, і звідти вони
відвідують землю (див., напр.:
Лк. 2:15). На небі перебувають
врятовані душі (див., напр.:
Одкр. 18:20). Але найголовніше
– на небі перебуває Бог. Він є
«Отець, що на небі», як нам за-

МИ МАЄМО ЗАСТУПНИКА
повідано молитися. Нерідко в
Писанні слово «Небо» слу-
жить заміною для слова «Бог»
– бо люди побоювалися вимо-
вити ім’я Боже марно.

Небо – це вимір реальності,
в якому присутність Божа
явна; туди вирушають душі
благочестивих християн після
смерті. Як каже апостол:
«Отже, ми завжди маємо
сміливість: і, як знаємо, що,
поки живемо в тілі,  ми
відсторонені від Господа, –
бо ми ходимо вірою, а не вид-
інням, – сміливість же маємо
і бажаємо краще вийти з
тіла і оселитися в Господа»
(2 Кор. 5:6-8).

Тут, на землі, ми «відсто-
ронені від Господа» – у тому
сенсі, що Його буття для нас є
предметом віри, а не очевид-
ності; тут ми можемо сумува-
ти чи відчувати сумніви. Але
наші випробування закінчать-
ся, коли, перемістившись на
небо, ми опинимося в Його
безперечній і явній присут-
ності. Як ще каже апостол:
«Маю бажання визволитися
і бути з Христом, бо це не-
зрівнянно краще» (Флп. 1:23).
Це перебування у світлі об-
личчя Божого є для врятова-

них джерелом нескінченної ра-
дості і розради. Їх ще чекає за-
гальне воскресіння – але вони
вже вдома, вони прибули на
місце.

Писання каже про те, що
Христос увійшов на небеса
«предтечею за нас» (Євр. 6:20)
і що Він став нашим Заступни-
ком (див.: 1Ін. 2:1; Рим. 8:34;
Євр. 7:25, 8:6, 9:15, 12:24). Хри-
стос зійшов на небеса заради
нас, щоб прокласти нам шлях.
Як і усі Свої діяння, Христос
здійснює це «для нас, людей, і
для нашого спасіння».

Чому клопотання Господа
Ісуса потрібне? Ми не може-
мо увійти на небеса, з’явитися
перед обличчя всесвятого Бога,
бо ми – грішники. Пророк Ісая
– моральна і благочестива лю-
дина – відчуває жах і сильно ту-
жить, коли він виявляється пе-
ред Богом:

«У рік смерти царя Озії ба-
чив я Господа, Який сидить на
престолі високому і велично-
му, і краї риз Його наповнюва-
ли весь храм. Навколо Нього
стояли серафими; у кожного
з них по шість крил: двома зак-
ривав кожен лице своє, і дво-
ма закривав ноги свої, і двома
літав. І взивали вони один до
одного і говорили: Святий,
Святий, Святий Господь Са-
ваоф! уся земля повна слави
Його! І похитнулися верхи
врат від голосу тих, що вик-
ликували, і дім наповнився ку-
рінням. І сказав я: горе мені!
загинув я! бо я людина з нечис-
тими вустами, і живу серед
народу також з нечистими
вустами, – і очі мої бачили
Царя, Господа Саваофа. Тоді
прилетів до мене один із сера-
фимів, і в руці у нього розпале-
не вугілля, яке він узяв кліщами
з жертовника, і торкнувся
вуст моїх і сказав: ось, це тор-

кнулося вуст твоїх, і беззакон-
ня твоє вилучене від тебе, і
гріх твій очищений» (Іс. 6:1-7).

Це пророцтво говорить про
Євхаристію – прообразом якої
є розпалене вугілля з жертов-
ника – але воно ще раз звертає
увагу на нашу головну біду –
гріх. Як ми можемо увійти на
небеса, до Бога? І слово Боже
свідчить: через Ісуса Христа,
нашого Заступника. Він, як
каже Писання, «здійснивши
Собою очищення гріхів на-
ших, сів праворуч престолу
величі на висоті» (Євр. 1:3).

Ми не можемо спокутува-
ти наші гріхи – але вони викуп-
лені Його жертвою. Ми, бідні
грішники, не можемо бути
прийнятими на небесах зара-
ди нашої праведності – але «ми
маємо заступника перед От-
цем, Ісуса Христа, Праведни-
ка» (1Ін. 2:1). Люди часто про-
сять про милість «заради Хри-
ста» – і милість у Бога чекає
нас теж «заради Христа».

Ми стаємо причетними
цим благам, перебуваючи в
союзі з Христом, «в Христі»,
як каже Писання, через істин-
ну віру – яка проявляється в

Хрещенні, Євхаристії і збері-
ганні заповідей. Тоді – якщо
ми зберігаємо нашу єдність з
Церквою Христовою – Хрис-
тос також і наш Заступник, і ми
теж перебуваємо в добрій надії
увійти на небеса заради Його
праведності. Як каже святий
Іоанн Златоуст: «Тому, якщо
Дух клопоче зітханнями неви-
мовними, якщо Христос помер
і клопоче за нас, якщо Отець не
пощадив заради тебе Сина Сво-
го, обрав тебе і виправдав, то
чого ти боїшся, чого тремтиш,
користуючись такою любов’ю
і таким піклуванням?»

Тому, святкуючи Вознесін-
ня Господнє, ми святкуємо
нашу тверду надію, що і ми
будемо прийняті на небесах.
Як каже святий апостол Пав-
ло: «Той, Який Сина Свого не
пощадив, а видав Його за всіх
нас, як з Ним не дарує і нам
всього? Хто буде звинувачу-
вати обраних Божих? Бог
виправдовує їх. Хто осуд-
жує? Христос Ісус помер, але
й воскрес: Він і праворуч
Бога, Він і піклується за нас»
(Рим. 8:32-34).

Сергій ХУДІЄВ
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ВОНИ ВІДІЙШЛИ У ВІЧНІСТЬ

На передовій бійці нази-
вали його «Духовним снай-
пером», бо як інакше гово-
рити про духовного настав-
ника, що словом може по-
цілити в самий центр тих
переживань і занепокоєнь,
які турбують солдата. «З
ним було світліше навіть у
темному бліндажі», – гово-
рять ті, хто його знав. Але
ось його не стало. Рапто-
во…передчасно… 10-го
квітня на 44-му році життя відійшов у вічність військовий капелан про-
тоієрей Андрій Дуда. Він був кліриком Княжого храму Святого Миколая
Чудотворця міста Львова, а також дуже активним волонтером.

Отець Андрій Дуда був обдарованим митцем: співак, художник і дек-
ламатор поезії, всі свої дари спрямував на виховання й утвердження в
суспільстві найголовніших духовних пріоритетів та вміння шанувати кож-
ну хвилину земного життя.

І, дійсно, він так жив і служив людям та Церкві. Головними людськи-
ми цінностями вважав милосердя, любов, співстраждання. Він завжди
був поруч, щоби підтримати, допомогти, розрадити у смутку й укріпити
у вірі, що все буде добре.

Уже в шкільні роки за прикладом батька-священника отця Ярослава
Андрій обрав шлях служіння Богу. Навіть думав про чернечий постриг.
Згодом так склалося, що служба у Збройних Силах України трішки ско-
ригувала його життєві плани. Але набутий військовий досвід став акту-
альним з початком російської агресії на сході України. Коли його рідний
брат Роман пішов служити добровольцем, отець Андрій у 2015 році ра-
зом з іншими ієреями Львівсько-Сокальської єпархії зголосився до Си-
нодального управління з ініціативою нести духовну службу на фронті.
Це був час становлення новітнього інституту капеланства у Збройних
Силах України. Капеланське служіння отця Андрія Дуди у львівській
окремій бригаді десантно-штурмових військ було відзначене держав-
ною нагородою – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Важливу роль у життєвому становленні священника відігравало мис-
тецтво.

– Я священник родом із «Дударика», – жартома згадував він про роки
навчання у співочій школі.

Завдяки художньому мистецтву отець Андрій пізнав сенс мистецько-
го осмислення світу, почав опановувати здатність ловити миттєвість і
через неї споглядати вічність. Мистецтво як метод євангелізації він за-
стосовував і в публічній проповіді поза храмом. Серед утілених ним
масштабних мистецьких проєктів – презентація сакральних пам’яток
свого храму «Скарби княжої церкви св. Миколая у Львові» (2016-2017рр.),
спільний з народним художником України Мирославом Отковичем та
директором 58-го Будинку офіцерів полковником Віталієм Провозіним
проєкт «Король Данило. Нащадки княжої слави» (2017-2018рр.). Проєкт
фотолистівок спільно з керівником студії «Фотографії старого Львова»
Романом Метельським та кореспондентами АрміяInform(2019 р.). Фо-
товиставка «Фронтові друзі» (2019 р.) та багато інших.

А як він читав вірші Тараса Шевченка… Бійці на передовій іноді жар-
тували, питаючись, чи не має капелан часом «флешки» в голові. Бо дві
години без перерви декламувати поезії Кобзаря навряд чи хтось інший
зможе. Його Шевченко не залишав байдужими слухачів, що дивувалися
неймовірному талантові та пам’яті невтомного священника.

Окремо слід згадати й парафіяльну ініціативу отця Андрія «Святий
Миколай – Захисникам України». Спільно з волонтерами та військовими
разом з допомогою він готував мистецьку колядкову програму, з якою
відвідував бійців на фронті. На Великдень військові радісно зустрічали
капелана, що їхав до них з писанками та ділився радістю Воскресіння
Христового.

У час поширення пандемії священник Княжого храму вів активну во-
лонтерську діяльність, забезпечуючи антисептичними та захисними за-
собами львів’ян, лікарів місцевих лікарень і бійців військових частин
Львівського гарнізону.

Наступної середи отець Андрій мав святити паски для відправлення
воїнам на фронт і солдатам, що проходять лікування у місцевому шпи-
талі. Втім, не судилося. Важко людині осягнути волю Божого Провидін-
ня. Важко шукати відповідь на вічне питання, чому саме на такий ко-
роткий час перетинаємося у житті земному, щоб потім очікувати зустрічі
у вічності. Отець Андрій був справжнім світочем для світу, який згорів
швидко, але гаряче та яскраво. І залишене тепло завжди буде зігрівати
всіх, хто пам’ятатиме…

Володимир СКОРОСТЕЦЬКИЙ

 26 квітня 2020 року на
42-му році життя помер
клірик Тернопільської
єпархії протоієрей Євген
Заплетнюк. Ключар ка-
федрального собору свя-
тих рівноапостольних
Костянтина та Єлени м.
Тернополя.

Публікуємо  коротень-
кий уривок розмови із
о.Євгеном Заплетню-
ком.  Священиком він
став у 20 років. Після
школи навчався на бого-
словському факультеті Кременецького ліцею, потім була Терноп-
ільська духовна семінарія та Київська Духовна Академія, аспіран-
тура. Євген Заплетнюк родом із Микулинців Теребовлянського
району. Останні кілька років жив у Тернополі. 

Священство дає чоловіку можливість у повній мірі проявити свої
таланти, і що головне – використовувати їх у тій сфері, яка завжди
приносить людині бонуси. Не скажу, що вони завжди бувають у виді
 грошових знаків. У когось – може й так. Мені Господь дає щось значно
більше.

Священство це важкий хрест, а не нагорода. Тому, з точки зору
прагматика, якщо любиш людину – порадь їй щось спокійніше, ніж свяще-
ницький сан. У каскадерів і паркурщиків робота набагато спокійніша.

Боюся одного разу прийти до храму, і відчути, що я вже нічого
там не боюся. Лякає найбільше те, що мій «начальник» на Небі точно
знає, що я можу зробити для людей, а чого не можу. Тут уже не схитриш і не
викрутишся.

Страх – це захисна функція організму. Це не лише причина для не-
врозів, але й спонука думати й жити завтрашнім днем. Якщо я буду жити
так, як треба, то боятися нема чого. Звичайно, краще бути багатим і здоро-
вим, аніж бідним і хворим. Однак, вся людська біда полягає в тому, що ми
боїмося не того, чого потрібно боятися. Коли живеш в парадигмі христи-
янських цінностей, то не кожна людська втрата є втратою, і далеко не кож-
не надбання є надбанням.

Якщо день почався з п’ятої-шостої години ранку, а закінчився о
восьмій вечора – я відчуваю себе щасливим від того, що зміг десь
себе використати, і можливо, навіть принести якусь користь лю-
дям. Бувають дні, коли настільки фізично виснажений, що нема сил навіть
вечеряти, але мусиш це зробити, бо наступний раз можна буде їсти аж
завтра в обід, після Літургії. Обожнюю такі дні.

Впевнений, що людська гідність не продається ні за яку ціну. Ві-
дкрийте Вікіпедію. Що там пише про людей? Хіба має значення який авто-
мобіль у тебе був, чи скільки кімнат було в твоїй квартирі? Максимум –
скільки грошей ти віддав нужденним, як допоміг тим, хто потребував такої
допомоги. Якщо для навіть для людської історії  має значення не скільки
грошей людина мала, а як їх використала, то що вже говорити про людину в
системі християнських цінностей?

Ображатися і тримати довго образу на інших – собі ж виходить
дорожче. Уявіть собі, що інша людина собі спокійно спить, відпочиває,  радіє
життю, сміється та насолоджується кожною хвилиною в той самий час,
коли я її ненавиджу, і не маю часу дозволити собі все це. Кому тут гірше?

Старість – це неприємність, але не надто вже й шокуюча. Знаю,
що навіть смерть тіла – це ще не мій кінець. Я б боявся старості, коли б на
світі старів я один. А так, поки старіємо ми всі разом одночасно, старість
окремої людини не так відчувається. Зрештою, старість – це не цифра в
паспорті, це те – як себе відчуваєш.  Можливо моя лисина і борода роблять
мене ззовні старшим, але внутрішньо я себе відчуваю  себе мінімум на 10-
15 років молодшим.  Зберігаю внутрішнє самовідчуття десь на рівні стар-
шого студентства. Це складно пояснити, щоб не заробити собі якийсь діаг-
ноз, але я точно знаю, що  про старість мені говорити  ще надто рано! Па-
радокс цього стану полягає в тому, що саме в тепер мені найбільш комфор-
тно, цілком приймаю себе таким, яким я є. Звичайно, було б добре бути
трохи тоншим і більше кучерявим, але це ж не про вік, а зовнішній вигляд.

Катастрофічна нестача часу призвела до того, що на цей момент
я читаю насамперед те, що потрібно для роботи. Це видання з бого-
слів’я, психології, медицини. «Для душі» люблю читати мемуаристику, біог-
рафії, листування. Купу разів можу перечитувати «12 стільців» і Достоєвсь-
кого. Це класика у всіх сенсах. Фільми, як не дивно, можу дивитися ті самі
– «12 стільців» чи «Ідіота» чи «Братів Карамазових».  Іноді хочеться чо-
гось більш серйозного, а іноді підійде звичайна тупа американська комедія.

Намагаюся шукати добре в кожному прожитому дні, а всі не-
приємні випадки списую на випадковість. Усе добро, яке нас оточує
– закономірність, а людські помилки, навіть найбільші – випадкові та непро-
думані.  Це не просто самонавіювання, але це віра Церкви.

Для щастя мені потрібно небагато. Іноді достатньо гарного сонечка
у вікні, а іноді – вдалого закінчення початої справи.
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