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Вступне слово 
 

Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України  
ЕПІФАНІЯ 

 
иття кожної людини визначене Богом. Але кожен сам виби-
рає й творить свою життєву долю, котра через силу віри в 
Бога стає невід’ємною частиною історії нації, держави і 

Церкви. І таким було життя блаженної пам’яті Високопреосвященнійшого 
Митрополита Рівненського й Острозького Даниїла, в миру Чокалюка 
Богдана Михайловича. Його ім´я істинно з волі Божої записане золотими 
літерами в історію незалежності Української держави та Української 
Православної Церкви. Бо якщо говорити про події історії, в яких 
здобувалася автокефалія Православної Церкви України, то Митрополит 
Даниїл був активним учасником і творцем цих подій, котрі обов’язково 
мусять бути записаними і переданими в майбутнє. І видання його збірки 
проповідей колективом викладачів Рівненської духовної семінарії є 
логічним кроком у цьому процесі. Адже якщо ми поглянемо на бого-
словську літературу Церкви, то твори видатних отців і вчителів збиралися 
і видавалися учнями чи послідовниками визначних ієрархів. На цій літе-
ратурній спадщині виховувалися майбутні покоління єпископів, пастирів, 
дияконів, ченців, студентів богословських вишів і глибоко віруючих 
мирян Української Православної Церкви.  

Тому з таким наміром я, тоді ще перебуваючи на посаді особистого 
секретаря та іподиякона Митрополита Даниїла, почав у 2004 році запису-
вати на диктофон його проповіді, промови та виступи. Зібрані аудіозапи-
си було видано в цифровому форматі, котрі з благословення архієпископа 
Рівненського й Острозького Іларіона ректором, адміністрацією, виклада-
чами й студентами Рівненської духовної семінарії було переведено у 
текстовий формат, щоби проповідницька спадщина покійного Митро-
полита стала доступною для широкої аудиторії.  

Дана праця проливає світло на єпископську діяльність митрополита 
Даниїла. Це не просто зібрання його пастирських настанов, це найперше 
гомілетичний пастирський опис його життя і служіння задля розбудови 
незалежної Української Православної Церкви, котра пройшла шлях само-
бутності, долаючи багато внутрішніх і зовнішніх перешкод. Але до вирі-
шення багатьох суперечностей на шляху до автокефалії докладав свої 

Ж 



 
 
 
 
 
 
 
Вступне слово  _________________________________________________  

– 4 – 

інтелектуальні здібності як богослов, місіонер, церковний дипломат, бо 
досконало володів грецькою мовою, що сприяло міжцерковному спілку-
ванню з Вселенським патріархатом, Високопреосвященнійший Митро-
полит Даниїл. І можна справедливо стверджувати, що надання Томосу 
про автокефалію Православній Церкві України відбулося завдяки його 
старанням і талановитості. Через що ім’я і пам'ять про Митрополита 
Даниїла стоїть поряд з такими видатними українськими православними 
ієрархами, як Митрополит Іларіон Київський, Митрополит Петро Могила, 
Митрополит Василь (Липківський), Митрополит Полікарп (Сікорський), 
Митрополит Іларіон (Огієнко) та інші видатні православні ієрархи 
України.  

Кожна праця у Церкві твориться з благословення Божого, адже цьому 
сприяє благодать Святого Духа, котра зміцнює нашу віру, просвітлює нашу 
свідомість, нашу немічність перетворює на дієву силу. Прикладом цьому є 
життя Митрополита Даниїла; все, що він робив під час земного життя, 
повставало з нічого, але передавалося розбудованим у спадок наступним 
поколінням, які продовжують його святу справу. За своє коротке, але 
плідне життя він був будівничим Київської духовної академії та семінарії, 
Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, Рівненської єпархії та 
Рівненської Духовної семінарії. Таким чином, його життєвий подвиг віри і 
любові до Церкви і України є живим і дієвим, бо натхненний благодаттю 
Божою, що він передав нам у своєму архіпастирському служінні.  

З цією метою здійснюється дане видання, щоб світла пам'ять про 
Митрополита Даниїла завжди відображалася не тільки у молитві за його 
вічний спокій, але його святительське архіпастирське слово спонукало 
виконувати євангельські слова Спасителя Господа Ісуса Христа: «А хто 
чинить правду, той йде до світла, щоб виявилися діла його, бо зроблені вони 
в Бозі» (Ін. 3: 21).  
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Слово до видання 
 

Архієпископа Рівненського і Острозького  
ІЛАРІОНА 

 
ворячи молитву за упокій Митрополита Рівненського й Острозь-
кого Даниїла, котрий керував Рівненською єпархією в 2000-2005 
роках, доречно згадати слова святого апостола Павла у Посланні 

до євреїв: «Пам’ятайте наставникiв ваших, якi проповiдували вам слово 
Боже, i, дивлячись на кончину життя їхнього, наслiдуйте вiру їхню» (13:7). 
Тут розкривається та пояснюється взірець церковного пастирського слу-
жіння, котре найперше є прагненням не до земної слави, а проповіддю 
Слова Божого, щоби привести людство до спасіння. Для кожного свя-
щеннослужителя й пастиря Церкви це є дороговказ, як потрібно викону-
вати своє священиче покликання, котре після завершення земного життя 
стане прикладом для майбутніх поколінь.  

І для нас усіх, які знали митрополита Даниїла, бо виховувалися під 
час його ректорства у Київських духовних школах або у клірі Рівненської 
єпархії, він завжди залишав незабутні враження та позитивні спогади. 
Мої перші студентські роки життя в Київській Духовній семінарії й ака-
демії саме проходили під його керівництвом та опікою. У той час ми всі 
його називали владика-ректор, адже він був нашим духовним батьком, 
через якого ми всі приходили до покликання бути священником, послуш-
ником, ченцем і архієреєм. Тоді я ще не міг навіть уявляти, що через ба-
гато років отримаю від Бога можливість керувати Рівненською єпархією, 
котра під п’ятирічним його керівництвом стала однією з найкращих в 
Українській Православній Церкві Київського Патріархату.  

Хоча цього року минає вже п'ятнадцять років з дня упокоєння 
митрополита Рівненського й Острозького Даниїла, його діяльність на цій 
кафедрі й, зокрема, в українському православ’ї залишається завжди 
активною. Її продовжують всі, для кого покійний архіпастир був духов-
ним батьком і наставником, а для мене він завжди є і буде владикою-
ректором. Він увійшов у моє церковне покликання саме таким, адже 
керуючи єпархією, працюючи у сфері міжнародних церковних зв’язків, я 
завжди ставлю його у приклад власного архієрейського служіння та для 
всіх священників нашої Рівненської єпархії.  
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Сприяючи виданню цієї книги – зібрання проповідей покійного 
митрополита Даниїла, хочу, щоб ми усі подякували Богові. За те, що до-
поміг, найперше, зібрати і зберегти його архіпастирське слово, пере-
творити його у книгу стараннями і працею адміністрації, викладачів і 
студентів Рівненської Духовної семінарії. Слово видатного архіпастиря 
Української Православної Церкви є свідченням його присутності серед 
нас, бо Церква Христова є джерелом безсмертя через благодать Божу. 
Кожен, хто став умістилищем благодаті Святого Духа, продовжує навіть 
після свого земного життя виявляти її до нас. Нехай його молитва у 
небесній Церкві завжди допомагає нам служити на благо українського 
народу й автокефальної Православної Церкви України.  

 

«Пам’ять праведникові буде вічна» (Пс. 111: 6). 
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ДОБРИЙ ПАСТИР 
(біографія) 

 
«Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На 

місці плодючім, там Він оселив мене; біля води спокійної вихо-
вав мене. Душу мою навернув; навів мене на стежки правди 
задля імені Свого. Коли піду навіть у тіні смертній, не бояти-
муся зла, бо Ти зі мною; жезл Твій і палиця Твоя – вони поті-
шили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гноби-
телів моїх; Ти намастив оливою голову мою, і чаша Твоя, що 
напоює, найкраща. І милість [Твоя] буде йти слідом за мною по 
всі дні життя мого, й оселюся в домі Господнім на довгі дні». 
(Пс. 22) 

 
глядаючи життя і діяльність Високопреосвященнійшого митро-
полита Даниїла, ми, за словами апостола Павла, з вдячністю 
згадуємо про особу блаженної пам’яті архіпастиря, про його життя, 

досить коротке, але без залишку віддане Богові і Церкві Христовій: 
“Пам’ятайте наставників ваших, які проповідували вам слово Боже, і, 
дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте віру їхню” (Євр. 13,7). 

Митрополит Даниїл прожив всього 47 років... Це дуже мало! Згідно із 
законами природи всім людям належало б вмирати тільки в старості, але в 
Бога для людей діє інший закон – за яким, кого Господь любить, того 
швидше забирає з цього тимчасового життя та приводить до життя 
блаженного і вічного. Людське життя вираховується не днями і роками, а 
добрими справами і корисними трудами. 

Митрополит Даниїл (у миру Чокалюк Богдан Михайлович) народився 
22 серпня 1958 року в селі Верхні Станівці Кіцманського району Черні-
вецької області на Буковині. 

Майбутній Великий Архієрей народився та виховувався в сім’ї щирих 
українців, справжніх патріотів своєї Батьківщини. Батько – протоієрей 
Михайло Чокалюк, активний учасник національно-визвольної боротьби, 
політичний в’язень воркутинських концтаборів, спочив у Бозі в 2004 році. 
Мати – Чокалюк (Кушнір) Василина – також відбувала заслання за активну 
участь у національно-визвольній боротьбі, нині проживає в селі Стара 
Жадова, що на Сторожинеччині. 

Народившись у родині православного священника, він не займався 
пошуком релігій чи істин. Храм Божий був для нього близьким і священ-
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ним з перших днів його життя. Батьки з дитинства виховали в ньому любов 
до Бога та до Святої Церкви Христової. Змалку він відвідував монастирі, де 
здобував духовну наснагу та загартовувався в свідомості священничого 
служіння.  

Після закінчення Старожадівської середньої школи Богдан, зазнавши 
переслідувань з боку атеїстично налаштованих вчителів, впевнено вирі-
шив вступити до Духовної семінарії, хоча знав і відчував, що для цього 
також буде необхідно докласти ще більших зусиль. Незважаючи на 
перешкоди, які чинила безбожна комуністична влада, різними шляхами 
намагаючись завадити його благому наміру, він все ж у 1975 році вступив 
до Одеської Духовної семінарії, де з першого року навчання зарекомен-
дував себе зразковим вихованцем як з навчальної частини, так і дисциплі-
нарно. Навчаючись у семінарії, він також паралельно ніс послух іподияко-
на у Високопреосвященнійшого митрополита Одеського і Херсонського 
Сергія (Петрова). 

Після відмінного закінчення Одеської духовної семінарії (перший за 
першим розрядом) Богдан вирішив продовжити своє навчання в Духовній 
академії, тому в 1979 році вступає до Московської Духовної академії, після 
закінчення якої знову повертається до Одеси. 

19 серпня 1983 року на свято Преображення Господнього в Успенсь-
кому соборі Свято-Успенського чоловічого монастиря в Одесі митрополи-
том Сергієм рукоположений в сан диякона-целібата, а 28 серпня на 
Успіння Богородиці того ж року – на священника. Водночас ієрей Богдан 
призначається 6 липня 1983 року помічником інспектора, а 31 серпня 
цього ж року – викладачем Одеської Духовної семінарії. 

10 березня 1985 року він приймає чернечий постриг у цьому ж 
Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі з іменем Даниїл на 
честь благовірного князя Даниїла Московського. 

Ієромонах Даниїл, несучи смиренно послух ченця в Успенському 
монастирі, викладав також у семінарії богословські предмети та курс 
грецької мови, яку наполегливо три роки вивчав у Московській Духовній 
академії та в подальшому поглиблював знання з неї. Йому доводилось 
неодноразово, як під час навчання в академії, так і подвизаючись вже у 
монастирі, супроводжувати церковні делегації з Греції. 

13 грудня 1985 року ієромонах Даниїл, викладач Одеської Духовної 
семінарії, нагороджений архієрейською грамотою: “На знак благословення 
за наполегливу працю на славу Святої Церкви та у зв’язку з 40-річчям 
відродження ОДС”. 
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Із 2 червня 1986 року він ніс пастирське служіння в Свято-Троїцькій 
(Грецькій) церкві Олександрійського подвір’я в місті Одесі. 

За активну участь у розбудові Православної Церкви в 1986 р. його 
нагороджено орденом преподобного Сергія Радонезького ІІІ ступеня. 

До 1987 року ієромонах Даниїл викладав в Одеській семінарії, а після, 
з благословення тогочасної церковної ієрархії та підтримки Відділу 
зовнішніх церковних зносин РПЦ Московського Патріархату, за обміном 
студентів направлений на навчання до Греції. Майже чотири роки він 
навчався у аспірантурі богословського факультету Фессалонікійського дер-
жавного університету імені Аристотеля на кафедрі літургіки та церковного 
права. 

Під час навчання ієромонах Даниїл проживав у монастирі Влатадон 
(м. Фессалоніки). намісником якого в той час був митрополит Філадель-
фійський Варфоломій (Архондоніс), нині Вселенський патріарх. 

Протягом навчання, маючи дозвіл від Вселенської Патріархії на 
постійне перебування на Афоні, він постійно у вихідні дні вирушав на Святу 
Гору, де співслужив у Свято-Пантелеймонівському монастирі (Русику). 

Завершивши навчання у Фессалонікійському університеті, ієромонах 
Даниїл повернувся на Батьківщину, відкинувши багато пропозицій щодо 
пастирського служіння на теренах православної Греції, бажаючи віддано 
служити своєму народові. 

В Києві у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі було відроджено 
Київську Духовну семінарію, в якій він з нового навчального 1990 року 
призначений викладачем, а 28 березня 1991 року – секретарем правління 
КДС. 

3 квітня 1991 року, до дня святої Пасхи, як штатний священник храму 
свв. Іоакима і Анни (Києво-Печерська Лавра – дальні печери), возведений 
Блаженнійшим митрополитом Київським і всієї України Філаретом до сану 
ігумена. 

З нового навчального 1991 року (12 серпня) призначений виконую-
чим обов’язки ректора, а з 24 грудня того ж року – ректором Київської 
Духовної семінарії з возведенням у сан архімандрита (29 грудня 1991 р.). 

1-3 листопада 1991 року в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі 
відбувся Помісний собор Української Православної Церкви, який одно-
голосно ухвалив рішення про необхідність відділення від Москви та повну 
канонічну незалежність, тобто автокефалію. Ігумен Даниїл брав участь у 
роботі цього доленосного для Українського Православ’я соборі як пред-
ставник від духовних шкіл, працюючи в редакційній комісії. 
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У складних умовах боротьби противників автокефалії Української 
Церкви з її прихильниками здійснив перший випуск у 1992 році Київської 
Духовної семінарії в Києво-Печерській Лаврі. 

Після Всеукраїнського об’єднавчого собору 25-26 червня 1992 року 
архімандрит Даниїл підтримав Митрополита Філарета і став на шлях бо-
ротьби за незалежність Української Церкви. Його авторитет сприяв визна-
ченості багатьох студентів у питанні приналежності до тієї чи іншої Церкви. 
Базою для нової духовної школи, котра розмістилась у стилобаті під 
Андріївською церквою та рештках приміщень колишнього Михайлівського 
Золотоверхого монастиря, стали саме ті студенти, які слідом за своїм 
ректором залишили стіни Лаври і пішли майже у повну невизначеність. 

З нового навчального 1992 року він призначений ректором віднов-
леної Київської Духовної семінарії в складі Київського Патріархату, а 
згодом, з відкриттям Духовної академії, 19 жовтня 1993 року призначений 
її ректором та головою учбового комітету УПЦ Київського Патріархату. 

У скрутних економічних умовах ректор наполегливо трудився, щоб 
древня духовна школа Руси-України Київська Духовна академія і семінарія 
відновила свій споконвічний статус – бути українською духовною школою 
і служити духовному розвитку українського народу. І це йому вдавалось, 
тому що він завжди виконував покладені на нього обов’язки достойно та зі 
щирою вірою, надихаючи своїм яскравим прикладом все нових і нових 
послідовників. Турбота про духовну школу була для нього завжди на 
першому місці в житті. 

3 червня 1993 року архімандрит Даниїл призначений намісником 
Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря міста Києва. Але це при-
значення на початку було тільки на папері, оскільки на місці нині діючого 
Михайлівського собору був майданчик для гри в теніс, а від монастиря 
уцілів тільки трапезний храм Святого апостола Іоанна Богослова, в якому 
звершувались богослужіння, та корпус на вул. Трьохсвятительській, 6м у 
парку на Володимирській гірці.  

З ініціативи архімандрита Даниїла та групи інтелігенції ще 16 січня 
1993 року було створено громадську організацію “Благодійний фонд від-
новлення Михайлівського Золотоверхого монастиря в м. Києві”, яку очолив 
видатний український письменник Олесь Гончар, організацію, яка на 
різних рівнях торувала і просувала ідею відновлення цього славнозвісного 
Київського монастиря. 

І тільки в грудні 1995 року вийшов указ Президента України Леоніда 
Кучми про відтворення видатних пам’яток, з яких першим почав від-
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роджуватись Михайлівський Золотоверхий монастир, у чому слід вбачати 
Промисел Божий. Починаючи з 1994 року, на території монастиря тривали 
археологічні розкопки під керівництвом В.Харламова та з допомогою 
вихованців і студентів духовних шкіл. У 1997 році було закладено капсулу 
на знак початку робіт з відбудови Михайлівського собору, а вже 8 травня 
1998 року освячено дзвіницю монастиря. В цьому ж році в основному було 
закінчено роботи з відбудови собору. Єпископ Даниїл наполегливо пра-
цював, не шкодуючи сил і здоров’я, для відновлення Золотоверхої обителі, 
він був душею цього будівництва, без його участі та цінних порад, до яких 
прислухались навіть досвідчені фахівці, не відбувалось жодних засідань 
робочої групи.  

Згідно з розпорядженням від 2 березня 1993 року за №131 архі-
мандрит Даниїл був призначений представником від УПЦ Київського 
Патріархату в експертну раду при Раді у справах релігій при Кабінеті 
Міністрів України. 

За рішенням Священного Синоду УПЦ Київського Патріархату від 
19 листопада 1992 року архімандриту Даниїлу визначено бути єпископом 
Вишгородським. Рішення синоду він прийняв з повною відповідальністю, 
тому що послух для нього був основою життя. Та він просив у Блаженній-
шого Філарета, заступника Патріарха, відкласти цей день, щоб отримати 
ще трохи часу для підготовки, усвідомлюючи високі вимоги єпископського 
служіння. 

І тільки у суботу 22 січня 1994 року у Володимирському кафедраль-
ному соборі м. Києва, після вечірнього богослужіння, відбулось наречення 
архімандрита Даниїла на єпископа Вишгородського. А в неділю 23 січня за 
Божественною Літургією в цьому ж Володимирському соборі – возведення 
в сан єпископа, з титулом Вишгородського. Єпископську хіротонію очолив 
Святійший Володимир Патріарх Київський і всієї Руси-України разом з 
Блаженнійшим митрополитом Київським Філаретом, заступником Патрі-
арха Київського і всієї Руси-України, архієпископом Львівським і Сокаль-
ським Андрієм, архієпископом Тернопільським і Кременецьким Яковом, 
єпископом Переяслав-Хмельницьким Нестором, єпископом Білоцерківсь-
ким Олександром. 

Єпископ Вишгородський, вікарій Київської єпархії, як ректор Київсь-
кої Духовної академії і семінарії звершував богослужіння в академічному 
храмі святого апостола Іоанна Богослова. До трапезного храму, який вва-
жався студентським, постійно стікалось багато люду з усіх кінців Києва. 
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31 грудня 1993 року він призначений головою Відділу Зовнішніх 
церковних зносин Київського Патріархату, пробувши на цій посаді більше 
десяти років. Важко і неможливо оцінити той великий внесок Владики, як 
голови цього Відділу, у розвиток дипломатичних зв’язків нашої Церкви зі 
світовим Православ’ям. Він був одним із головних учасників переговор-
ного процесу з визнання Української Православної Церкви Київського Пат-
ріархату світовою Православною спільнотою та неодноразово зустрічався з 
Вселенським Патріархом Варфоломієм. 

Не було галузі з богослов’я, канонічного права, проповідництва чи 
історії Церкви, на яких би не поширювалась його компетенція. Він захис-
тив кандидатську дисертацію на тему: “Проблема спасіння поза християн-
ством”, здобувши науковий ступінь кандидата богословських наук, а 
9 жовтня 1999 року йому було присвоєно вчене звання доцента. Також він 
написав історичне дослідження “Церковна політика візантійських імпе-
раторів в епоху вселенських соборів” та “Митрополит Київський Ісая 
Копинський (1631-1633), його діяльність і твори”. 

За вагомий внесок у розбудову Української Помісної Православної 
Церкви в 1999 році нагороджений орденом святого архістратига Михаїла, а 
за церковно-патріотичну діяльність у тому ж році нагороджений відзнакою 
Президента України орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. 

4 квітня 2000 року Преосвященнійшого єпископа Даниїла згідно з рі-
шенням Священного Синоду призначили керуючим Рівненською єпархією, 
попередньо звільнивши від виконання обов’язків ректора Київської Духов-
ної академії і семінарії. 

І вже 6 квітня всенічну з нагоди Благовіщення Владика очолив у 
Свято-Воскресенському кафедральному соборі міста Рівного, а першу Бо-
жественну Літургію – на Рівненській кафедрі у Свято-Покровському соборі. 

На Рівненській кафедрі Владиці довелось вирішувати багато єпар-
хіальних справ та проблем, особливо пов’язаних з різними суперечками на 
парафіях, як у центрі, так і по благочиннях. Але завдяки мудрим та вива-
женим рішенням з часом в єпархії запанували мир та злагода. 

Що стосується духовної освіти на Рівненщині, то він реорганізував 
Рівненське Духовне училище в семінарію, піднявши рівень викладання в 
ній на високий щабель. Семінарія перебувала під його прямим контролем, 
він особисто очолював засідання педрад, контролював розклад, робочі та 
календарні плани. Особливим тягарем було розв’язання економічних 
проблем семінарії, забезпечення її стабільного функціонування. 
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З його благословення було засновано щомісячну церковно-релігійну 
газету “Духовна нива”, яка на своїх сторінках до цього часу висвітлює 
церковне життя, християнські проблеми сьогодення, доносить православ-
не слово до великої кількості людей на Рівненщині. Також з його архі-
пастирського благословення побачило світ багато друкованих праць, 
наприклад: “Волинський пом’янник”, в якому вміщено майже чотириста 
біографічних нарисів про мучеників і сповідників землі Волинської ХХ ст., 
“Про мову богослужіння”, “Співайте Богу нашому, співайте”, “З пісень 
вінок тобі сплетем“, “Акафіст до св. вмц. Катерини” та багато інших.  

Він з особливою любов’ю ставився до чернецтва та виявляв особливу 
турботу про нього. За п’ять років перебування на кафедрі він багато при-
діляв часу монастирям. Першим монастирем, який почав діяти з приходом 
його на Рівненщину, був Свято-Георгіївський чоловічий монастир на 
Козацьких Могилах у селі Пляшева Радивилівського району на місці Берес-
тецької битви та героїчної загибелі козаків. Згодом з його благословення 
було засновано та відкрито: Свято-Миколаївський жіночий монастир у 
місті Дубно, Хрестовоздвиженський чоловічий монастир у селі Панталія 
Дубенського району, Свято-Варваринський жіночий монастир у місті 
Дубно. Також митрополитом Даниїлом 3 травня 2005 року був закладений 
Свято-Воскресенський чоловічий монастир на Повстанських Могилах, що в 
урочищі Гурби Здолбунівського району – на місці однієї з найжорстокіших 
битв Української Повстанської Армії з московськими окупантами. 

Владика також був членом проводу Рівненської обласної організації 
“Просвіта”, брав активну участь у засіданнях та різних заходах цієї 
організації та інших національно-демократичних організацій. Скрізь на 
всіх зібраннях він виступав з промовами, вітаннями чи словами благо-
словення. 

21 жовтня 2000 року владику Даниїла піднесено до сану архієпис-
копа, а 23 січня 2004 року, в день десятої річниці його єпископської 
хіротонії, – до сану митрополита. 

У зв’язку з кончиною Високопреосвященнійшого митрополита Луць-
кого і Волинського Якова (Панчука) з 18 березня 2004 року, до призначення 
нового архієрея на цю кафедру, митрополит Даниїл тимчасово виконував 
обов’язки керуючого Волинською єпархією. 

29 листопада 2004 року митрополит Даниїл з благословення Святій-
шого Патріарха Філарета та на запрошення Відділу громадської дипломатії 
НАТО представляв Київський Патріархат у Брюсселі, Бельгія, в штаб-
квартирі НАТО, маючи зустріч з керівництвом цієї організації. 
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Владика був далекоглядним ієрархом і церковним діячем, любив 
Бога, Церкву Божу і вінець творіння – людину та завжди зважав на запити 
улюбленої пастви. Для особистого знайомства з життям парафій владика 
часто відвідував з пастирським візитом, як у будні дні, так і в дні храмових 
свят, церковні громади єпархії. 

Також при єпархіальному управлінні він створив місійний відділ та 
відділ у справах молоді. Владика Даниїл велику увагу приділяв допомозі 
людям з особливими потребами – сиротам, хворим, інвалідам, завжди 
благословляв і брав участь у благодійних заходах Церкви, сприяв збору 
коштів для бідних. З його благословення в Рівному щороку відбувалися 
Різдвяні та Пасхальні фестивалі, досягнувши міжнародного рівня. 

Впевнено можна сказати, що не було жодного звершеного ним 
богослужіння, за яким би він не звертався до пастви зі словами настанов. 
Але, на превеликий жаль, тільки в останній час, який передував сумному 
дню, коли назавжди замовкли його вуста, почали здійснювати записи про-
повідей. Перші проповіді Владики Даниїла на Рівненській кафедрі, виго-
лошені ним за богослужіннями, з’явились на сторінках газети “Духовна 
нива”, а також до 40-го дня після смерті був виданий диск з проповідями 
та промовами. Це дуже мала частина гомілетичної спадщини, яку залишив 
Владика, тому що всім відома його любов до богослужінь та проповіді 
слова Божого. 

Богословська ерудиція, великий запас знань у всіх сферах релігійної 
думки, щедрі природні обдарування, примножені відданістю Святій Церкві 
і любов’ю до своєї земної Батьківщини, яскрава і багатогранна діяльність 
допомогли митрополиту Даниїлу здобути повагу та визнаний авторитет у 
релігійних і світських колах не тільки України, але й Західної Європи. 
Духовенство Елладської Православної Церкви, ієрархи Константинополь-
ського Патріархату та представники інших Помісних Церков, які навчались 
і спілкувались з покійним Владикою, високо цінували його високу освіче-
ність та мудрість. 

У суботу 10 грудня 2005 р. митрополит Рівненський та Острозький 
Даниїл, постійний член Священного Синоду Української Православної 
Церкви Київського Патріархату внаслідок тяжкої хвороби відійшов до 
Господа. 12 грудня 2005 р. було звершено чин похорону у Свято-Покров-
ському кафедральному соборі на чолі зі Святійшим Патріархом Філаретом, 
і тіло спочилого ієрарха поховано на території цього собору.  

Митрополит Даниїл був справжнім патріотом своєї Батьківщини та 
рідної Церкви, він любив усе українське та щиро вірив, що вже не за 
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горами той час, коли Україна стане справді незалежною державою, а Пра-
вославна Церква здобуде довгоочікуване визнання. Він ніколи не сумні-
вався, що саме Київський Патріархат є Помісною Українською Православ-
ною Церквою, навколо якої в майбутньому згуртуються всі православні 
українці; він у це щиро вірив та докладав усіх зусиль, щоб це якнайшвидше 
сталося. 

Митрополит Даниїл назавжди залишиться в пам’яті тих, хто знав 
його, діяльним ієрархом, який працював, не шкодуючи сил, повністю від-
даючи себе великому церковному служінню в ім’я Христове. Таким діяль-
ним архіпастирем, без сумніву, буде пам’ятати владику і його численна 
рівненська паства, яку він надихав на палку молитву звершенням бого-
служінь, наставляв натхненним словом і прикладом власного життя, від-
даного Церкві, керував нею як Добрий Пастир, який безперестанно і з 
радістю опікувався душами вірних. Сумують за владикою не тільки родина, 
але й священнослужителі, світські діячі, з якими протягом багатьох років 
плідно співпрацював митрополит Даниїл і які оцінили багатство його душі 
й щедрість його серця.  

 
Нехай буде йому вічна пам’ять! 
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СПОГАДИ 
 

*** 
У своїй проповіді Почесний Патріарх Філарет наголосив, що 

Владика Даниїл був визначною людиною не лише українського, але й 
всього світового Православ’я. Своє слово Патріарх закінчив словами, які, 
мабуть, найповніше описали всю величезну роботу митрополита Даниїла 
для Церкви та українського народу: «ВІН ЗРОБИВ ДЛЯ НАС УСЕ!».  

 
*** 

«Чорні, як маслини, очі і смоляна борода. Із очей випромінюється 
невгасимий пломінь богомислія, а у бороді ховається добра, хоч і не без 
сарказму, стримана усмішка… його вільне володіння грецькою, і навіть 
та невловимо-шепелява «тета», котра невимушено зривалася з язика 
буковинського «елліна»… Іноді я ловив себе на крамольній думці, що, 
ймовірно, приблизно так звертався до слухачів Климент Александрій-
ський чи навіть святий Григорій Палама…» – прот. Андрій Власенко.  

 
*** 

«Митрополит Даниїл був чудовим адміністратором. За кілька тижнів 
він заспокоїв розбурхану конфліктами Рівненську єпархію, а через кілька 
місяців повністю налагодив її повноцінне життя. В єпархії ожило і запра-
цювало все, що тільки могло запрацювати. Під особливим контролем 
владики, як уже відзначалося, була Духовна семінарія, яка за короткий час 
здобула собі авторитет серед інших духовних навчальних закладів. Він дбав 
про розвиток недільних шкіл. Мав численні зустрічі з викладачами та 
студентами місцевих вузів… Владика особисто ініціював заснування єпар-
хіальної газети, і жоден її номер не вийшов без його пильної уваги. Під 
егідою єпархії й особисто архієрея кожного року проводились фестивалі 
церковної і народної музики. Святитель мріяв про численне чернецтво у 
своїй єпархії. Його стараннями відродився Свято-Георгіївський монастир на 
Козацьких Могилах, а також засновано два нових монастирі: Свято-Воскре-
сенський в урочищі Гурби на Здолбунівщині і Чеснохрестський в с. Панталія 
Дубенського району. За його стараннями діють два жіночих монастирі в м. 
Дубно. Збільшилось число парафій, їх стало більше трьохсот… він був для 
нас взірцем, як треба любити православне богослужіння і як необхідно 
віддаватися йому всім своїм єством. Митрополит не раз говорив нам, 
священникам: «Бійтесь втратити радість від молитви»…» – прот. Ігор Швець. 
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*** 
«Вже з перших років святительства на Рівненщині можна було 

говорити, що владика Даниїл багато що тут змінив. Духовна освіта вийшла 
на високий рівень, бо з духовного училища владика організував семінарію, – 
то були найкращі часи для Рівненської духовної школи, часи підйому та 
досягнень. Покращилася церковна дисципліна в єпархії, авторитет архієрея 
виріс до найвищого ступеня. За часи правління архієпископа, а потім вже 
митрополита Даниїла Рівненська єпархія піднялася до рівня найкращих 
єпархій Київського Патріархату! Все це сталося завдяки власному духовному 
досвіду владики, його щирому бажанню створити в Україні Помісну 
Православну Церкву… У четвер, 17 листопада, коли Православна Церква 
вшановує пам’ять святителя Павла Конюшкевича, митрополита Тобольсь-
кого, ми з владикою служили у Самборі, це була його остання Божественна 
літургія. Його проповідь у той день була, як завжди, живою, доступною та 
могутньою, що зворушувала душі і серця. Владика планував служити і в 
неділю, і в понеділок, на Архістратига Михаїла, але вже через декілька днів 
він знепритомнів назавжди… Останнім свідомим рухом владики, перед тим 
як втратити свідомість, було хресне знамення. Скільки разів владика Даниїл 
благословляв вірних Церкви Христової, роблячи знак Хреста! І ось тепер він 
віддав себе в руки Богові, поклавши на собі востаннє хресне знамення, 
неначе молячись за нас і просячи у Господа милості для себе…» – 
схиархімандрит Пимен (Мензатюк). 

 
*** 

«Усвідомлюю те, що я не в праві оцінювати діяльність владики 
Даниїла на посту голови Учбового Комітету УПЦ КП, а також голови 
Відділу зовнішніх церковних зносин, але постійні живі контакти з 
Вселенською Патріархією і особисто з Патріархом Варфоломієм, часті 
закордонні поїздки владики до Константинополя, Афін, Шамбезі, Берн, 
Брюссель та в багато інших міст, його канонічна обізнаність в царині 
міжцерковних зносин, досконале знання іноземних мов – особливо 
грецької – це окрема яскрава сторінка його святительського, відданого 
Церкві та Україні життя…» – єпископ Іоанн (Швець). 

 
*** 

«Митрополит Даниїл, перебуваючи останні роки на Рівненській 
кафедрі, зробив для неї багато. Всюди тут відчувався суворий церковний 
порядок і канонічна дисципліна. Він не любив зайвого. Часто відправляв 
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богослужіння і їздив з архіпастирськими візитами по парафіях. Він дбав і 
про чернече життя в єпархії, особливо про Георгіївський скит на Козаць-
ких Могилах. Ми спільно бували з ним на наукових конференціях в 
Острозькій академії. Владика дуже хотів, щоб у цьому Національному уні-
верситеті був храм і він дожив до цього часу. Незадовго до його упо-
коєння, 30 жовтня, храм на честь преподобного князя Федора Острозь-
кого освятили…» – митрополит Димитрій (Рудюк). 

 
*** 

«Ми усі народжуємося у цей світ для однієї мети – бути добрим 
воїном Христовим у невидимій боротьбі життя і смерті, світла і темряви, 
добра і зла. І наша боротьба – це насамперед боротьба із самим собою. 
“Подвизайся за істину до смерті, – закликає нас премудрий Ісус, син 
Сираха, – і Господь Бог поборе за тебе” (Сир.4:32). До самої смерті боровся 
за правду приснопам’ятний Владика Даниїл (Чокалюк). Його життя було 
суцільною боротьбою з несправедливістю, зі злом, з нестерпними реаліями 
життя та й, зрештою, боротьбою за саме життя… Його активності, праце-
любності та відданості святій справі можна було тільки позаздрити. Він 
взяв на свої пастирські плечі важку ношу формування та розвитку право-
славної богословської освіти в Україні. Лише ті, хто стикався колись із 
подібним, можуть зрозуміти, яку важку боротьбу за майбутнє Української 
Церкви довелось вести Владиці. Він сміливо ставав на прю з тогочасною 
шовіністичною владою, клерикалами Російської Церкви та тяжкими 
матеріальними проблемами. Але вміле керування, титанічна праця та 
безмежна відданість Церкві допомагали йому в цій боротьбі. І він вивів 
Київські Духовні Школи на той шлях, яким вони йдуть і досі… Окремої 
уваги заслуговує архіпастирська діяльність Високопреосвященнійшого 
Даниїла на Рівненській кафедрі, куди він був направлений у 2000 році. Вже 
тут, на Богом спасаємій Волинській землі, Владика вповні розвивав ті 
таланти, що дав йому Господь. Він прийняв у своє серце заклик апостола 
Павла: “Щоб ти воював... як добрий воїн” (1Тим.1:18), підперезався 
істиною, одягнув на себе броню праведності, взувся у готовність 
благовістити мир, взяв щит віри, шолом спасіння, і меч духовний – Слово 
Боже (Еф.6:14-17). Це Слово Боже лунало з уст архіпастиря повсюдно, його 
богословські проповіді доступно висвітлювали глибини віри, історичні 
бесіди відзначалися неупередженістю, а моральні повчання торкалися 
найпотаємніших струн людських душ…» – митрополит Андрій (Горак). 
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*** 
«Хочу сказати, що будучи ще малим хлопцем, перед тим як іти до 

школи, я одержав від свого батька три талани – Віру й Любов до Бога та 
прихильність до нації, до свого народу. До них я прищепив паростки з 
доброго дерева, що давало приємні плоди. Вони не дозволяли принизити 
честь і гідність християнську та національну… Майбутнє нашої нації, 
майбутнє України буде залежати від того, кого ми будемо виховувати із 
своїх дітей: патріотів чи ні те ні се... Це виховання треба починати у сім’ї, 
з колиски…» – прот. Михайло Чокалюк («Хресна дорога до незалежності», 
Чернівці, 2002 р.). 

 
*** 

«Митрополит Даниїл, що спочиває у цій домовині, направду був 
«Пастирем Добрим». Це був взірець святителя Української Православної 
Церкви Київського Патріархату. Це був Батько Рівненської єпархії, це був 
порадник священникам, брат знедоленим, втілення доброти і милосердя. Не 
думайте, що його життя проходило легко, гладенько, солодко. Навпаки – не 
однієї недолі, не одного терпіння, не однієї біди, не одного розчарування він 
зазнав. Але всі ті труднощі він переміг… Воістину великий архіпастир! В 
нашій пам’яті звучать слова покійного митрополита Даниїла, звернені до 
духовенства Рівненщини, до отців настоятелів церков, до побожного народу: 
«Людина існує для Бога і кожен повинен мати глибоку шану до самого себе і 
до всіх людей, незалежно від того, до якої нації хто належать. Але в той же 
час кожен із нас, належачи до вселюдськості, є сином чи дочкою свого 
народу, сином чи дочкою своєї нації та родини. І це покладає на нього 
священний обов’язок щоденно дбати про спасіння своєї душі, про добробут і 
щастя своєї родини, своєї нації, свого народу. Тут зароджується, росте і 
розвивається високе почуття патріотизму…». Владика Даниїл був сильним 
богословом і великим патріотом рідної України…» – митрополит Євсевій 
(Політило) (Слово над гробом митрополита Даниїла). 

 
[Біографія та спомини про митрополита Даниїла подані за матеріала-

ми книги: 
Добрий пастир / упоряд. С.П. Думенко та С.М. Чокалюк. – К., 2007]. 
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Слово при нареченні і хіротонії 
архімандрита Даниїла (Чокалюка) 

на єпископа Вишгородського 
 

Ваше Святійшество, Ваше Блаженство, Ваші Високопреосвященства 
і Преосвященства!  

З Вашої волі я стою сьогодні перед Вами, на порозі особливого і 
відповідального служіння в Церкві христовій – єпископського. Святий 
апостол Павло сказав: «Вірне слово: коли хто єпископства бажає, доброго 
діла бажає» (1Тим. 3,1). Сьогодні я ще і ще раз намагаюся зрозуміти ці 
слова апостола Павла. Але і тепер, в цю хвилину, мій розум і мої почуття 
не можуть дійти до повної згоди. 

Рішення Священного Синоду нашої Церкви про моє обрання в 
єпископи я прийняв з повною відповідальністю. Якщо б я і хотів відмо-
витись, то не мав і не маю на це права. Послух Священноначалію Церкви 
Христової для мене – основа мого життя. Але я просив відкласти цей 
день. Страх перед відповідальністю, нерішучість перед великими вимо-
гами єпископського служіння бентежили мою свідомість і змушували 
мене просити у Вас, Ваше Блаженство, ще часу для підготовки. 

І ось я прийшов. Але не тому, що відчув себе достойним або підго-
товленим до цього обрання, і не тому, що я нарешті переборов страх 
перед єпископським саном. Я прийшов тому, що більший страх пере-
боров менший. Я боюся бути ослушником волі Божої, тієї волі, яка вияви-
лася Вашим обранням мене, недостойного, святі владики. Тому я тремчу і 
молюся, хай буде зволення Святого Духа на мені, те, яке виявилося в 
рішенні Священного Синоду і підтверджується Вашою сьогоднішньою 
присутністю, святителі Божі. 

Я безмежно вдячний своєму Небесному Владиці і Творцю за те, що в 
житті мені не прийшлося займатися пошуком релігій чи істин. Народився 
я в родині священника. Храм Божий для мене був близьким і священним 
з перших днів мого життя. Мої батьки, які й зараз моляться і турбуються 
за мене та підтримують мене в тяжкі хвилини, з дитинства старались 
виховати в мені любов до Бога, до Святої Церкви Христової. Це з їхньою 
допомогою ще змалку я відвідував Почаївську лавру та інші святині 
нашої Руси-України, де здобував духовну наснагу та загартовувався в 
свідомості священничого служіння. 

Я вірю, що Провидіння Боже завжди супроводило мене недостой-
ного. Тільки завдяки великій допомозі Всевишнього та Його безмірній 
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милості я пройшов цей відрізок свого життя. З Божого благословення за-
кінчив духовну семінарію і академію, навчався богослов’ю в православній 
Греції, займався викладацькою роботою в духовних семінаріях і, нарешті, 
став ректором Київської Духовної семінарії, а потім і Академії. Озираю-
чись на цей незначний відрізок життя, я все більше і більше розумію, що 
своїми силами, без особливої допомоги Божої, людина мало що може 
зробити. 

Хвилювання і сердечний трепет переповнюють усе моє єство. Тіль-
ки віра, що Всесильний Господь милостивий і милосердний, і надія на 
допомогу Божу підбадьорює мене в ці відповідальні хвилини. 

Прошу Вас, Ваше Святійшество, Ваше Блаженство, Високопреосвя-
щенні і Преосвященні Владики, зважте на мою неміч і допомагайте мені в 
служінні, на яке Ви мене сьогодні кличете. Тільки з надією на Ваші святі 
молитви і Вашу повсякденну підтримку я насмілююсь зробити сьогодні 
цей вирішальний крок у моєму житті. Помоліться, святі владики, щоб і на 
мені справдилися слова святого апостола: «Коли хто єпископства бажає, 
доброго діла бажає» (1Тим. 3,1), щоб чинити його для Святої Христової 
Церкви і нашого боголюбивого народу. Амінь. 

 
(22.01.1994) 
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Проповідь у 4-ту неділю після П’ятидесятниці 
 про зцілення слуги сотника 

 
Хто був цей сотник, який просив у Господа зцілити його слугу? Він 

був римським вояком, не належав до народу ізраїльського, тобто вва-
жався чужинцем. У Капернаумі він жив, тому що керував сотнею війська, 
яке наймав цар Ірод Антипа. Бо він, цей цар, користувався найманим 
військом. Не своїм, а римським. І живучи в Капернаумі, він поступово 
зблизився з народом юдейським, пізнав його культуру та релігій, а отже 
знав про Закон Мойсея та книги Святого Писання.  

Він поступово перестав бути язичником, поклонятися ідолам, а 
прийняв віру ізраїльського народу і виконував Закон пророка Мойсея. 
Відомо з священного передання, що він жертвував кошти на синагогу в 
місці Капернаумі, відвідував в ній богослужіння, де молився за своє життя 
й своїх рідних.  

Коли в нього захворів слуга, він вирішив звернутися за допомогою 
до Ісуса Христа, бо розумів, що лікарі у лікуванні хвороби безпомічні. 
Євангеліст Лука вказує, що перед тим як самому попросити у Господа, він 
спочатку, боячись, що його не приймуть як чужинця, послав юдеїв-ста-
рійшин, тих, що служили у синагозі, щоб вони попросили Христа зцілити 
його слугу. Але вони не змогли доступитися до Господа, тому не виконали 
прохання сотника, через що він сам іде до Спасителя.  

І цей його вчинок, прохання про зцілення слуги, викликав взагалі 
похвалу Самого Спасителя.  

Коли Господь уже наблизився до його дому, він вийшов уклонився в 
ноги Спасителю і промовив такі дивні слова: «Господи, я недостойний, 
щоб Ти увійшов у мою оселю». Це означає, що він справді відчув своє 
становище гріховне, бо знав, що не належить до тих, які чекали на прихід 
Спасителя. не стільки гріховне, скільки те, що він не належав до народу 
спасенного. І тому він каже: «Я знаю, що якщо я, людина, підвладна, маю 
можливість командувати. Тобто сказати своїм слугам, які піді мною зна-
ходяться в керівництві: «йди туди», він іде. А тому повертатися і повер-
тається. Так само і Ти скажи тільки одне слово і мій слуга видужає».  

Коли це почув Спаситель, такі свідомі, розумні слова цього чужо-
земця. То Він сказав: «Я навіть в Ізраїлі такої віри не знайшов». Яка тут 
віра? Тут якраз свідчення глибокої свідомості того, що він прийшов не до 
простої людини, а прийшов до Бога, Який є могутнім або всемогутнім, 
Який може своїм словом вчинити все, що Йому завгодно.  
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І цей сотник, як людина, цю віру свідчить. Він не просто свідчить, 
він навіть впевнений і на досвіді знає, що так воно буде. Бо він вірить, що 
одним словом або навіть побажанням, якщо Господь захоче, то слуга його 
підніметься здоровим. Як ми бачимо, так воно і сталося. Справді, коли 
він повернувся додому, то дізнався про зцілення свого слуги. Отже, віра 
тут, виявляється, є найважливішим моментом у нашому спілкуванні з 
Богом і в отриманні від Бога того, чого ми просимо.  

Але тут ця подія, в якій взяв участь сотник і в якій Спаситель 
послухав його, навчає нас, дорогі брати і сестри, дещо іншого. Навчає нас 
особистого смирення. Ми, християни, користуємося десятьма заповідя-
ми, які Господь дав Мойсеєві ще на горі Синаї у Старому Заповіті. Ці 
заповіді незмінні. Вони дійсні. І дійсні будуть до кінця світу. Але ці 
заповіді – це заповіді старої людини. Бо ці заповіді не дають можливості 
довершеності. Це є пліт або загорожа, яка не дає нам можливості оста-
точно знищитися, самих себе знищити. Але Господь, коли прийшов, і 
вчинив Новий Завіт, Новий Заповіт з нами. Дав нам нове царство, новий 
світ, дав нам і нові заповіді. Ці заповіді ми з вами кожен раз виголо-
шуємо, коли буваємо на Літургії. Починаються вони: «Блаженні убогії 
духом». «Заповіді Блаженств» – ми так їх і називаємо.  

І ось якраз ці заповіді вже є тими заповідями, які закликають нас до 
довершеності. Вони вже не обмежують, як десять заповідей: не вбий, не 
вкради, не роби того-то, не роби того-то. Бо це заповіді, які обмежують. 
Що вони можуть доброго зробити? Вони тільки заперечують. А те, що 
заперечує, не є позитивним.  

Ми повинні стати вище від цих заповідей, які отримав Мойсей. І 
вже виконувати заповіді блаженства, що і засвідчив сотник. Він показав, 
що він уже виконав головні заповіді. Він став вище. Він став навіть вище, 
ніж був ізраїльський народ. Його віра стала прикладом для всіх інших. Він 
проявив заповідь убогих духом, тобто особистого смирення. Він не хотів 
слави, честі, щоб хизуватися перед іншими. Йому стало соромно за себе, 
що він нікчемна людина. І тому він проявив тут цю свою убогість духа, як 
ця заповідь виражається: «Блаженні убогії духом, бо їх є Царство 
Небесне».  

Хіба не це сказав Спаситель, коли в кінці висновок зробив, що 
«багато прийдуть із сходу і заходу і возляжуть у Царстві Небесному разом з 
Авраамом, Ісааком і Яковом. А сини Царства вигнані будуть геть». Чому? І 
ось якраз Господь про це сказав: «бо цей, наче, чужоземець, який прийшов 
і сприйняв вчення. Він виконав його». І він, через те що виконав, зрозумів 



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________  Живе слово Архіпастиря 
 

– 25 – 

свою хворість, свою убогість людську і не хотів мірятися з Богом, 
приступивши, поклонився і попросив вибачення. І цим самим показав 
свою убогість духа, своє смирення і за це отримав обіцяне Царство, яке 
надається тим, хто цю заповідь виконує. А якщо людина зухвала, якщо 
вона навіть і є сином Царства, як сказав Господь, але вона не може мати 
особистої смиренності, вона не готова до убогості духа. Вона сама себе, як 
казав апостол Павло, міряє самим собою. Вона тоді сама відкидає себе із 
цього Царства. Не тому що Бог синів Царства виганяє. А тому, що ці сини 
Царства самі виходять і самі покидають його. Це було сказано про 
юдейський чи ізраїльський народ.  

Але ми повинні думати, дорогі брати і сестри, що воно може сто-
суватися і нас. Бо ми з вами, християни, є новий Ізраїль. Ми є справжніми 
дітьми Авраама. Не ті невірні, не ті, які не прийняли Христа. Бо Господь 
сказав: «діти Авраама не ті, хто такі по плоті, по тілу. А ті, хто по вірі 
такі». І цього нас вчили апостоли. Ми, прийнявши Христа, повіривши, 
через віру стали новим Ізраїлем, дітьми Авраама, нащадками Ісаака і 
Якова. А всі невірні, які не прийняли, вони стали поза Царством, поза 
Церквою, поза Христом.  

І ось у цьому випадку ми повинні дбати, якщо ми вже є синами 
Царства, то ми не повинні його втрачати. Ми не повинні забувати про 
свою убогість духу. Ми не повинні робити себе вищими за Бога. Ми 
завжди повинні підходити до Бога із своїми проханнями зі смиренням, 
особливо з вірою. І як вірувати ми будемо – так і буде нам. Якщо ми 
повіримо, хоча б на гірчичне зерно, і попросимо з вірою, то буде нам. І 
цей епізод нам показує, що справді буде так.  

Господь і словом одним може вчинити наші великі благання і 
прохання. Але для цього потрібно, щоб була, відповідно, наша віра. І не 
тільки віра, а й наше людське смирення перед Богом. Якщо воно буде, то 
ми і будемо залишатися синами Царства і будемо користуватися благами 
цього Царства.  

Сьогодні ви чули ще, як апостол Павло нас навчає, що коли ми стали 
цими синами Царства і відійшли від гріха, то ми вже повинні бути 
вільними. Але оскільки людина, яка вільна, втрачає орієнтири, то апостол 
Павло каже: «Я вам раджу по-людському. Не по-Божому, а по людському, 
якщо ви колись були рабами гріха, то звільнившись, станьте краще ра-
бами праведності». Тобто стали ви праведниками – будьте рабами 
праведності. Вважайте, що ця праведність над вами домінує і ви не маєте 
права її зраджувати. Бо каже апостол Павло: «Бо коли ви були рабами 
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гріха, тоді були вільні від праведності […] А нині, коли ви звільнилися від 
гріха i стали рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець – життя 
вічне».  

Тому будемо пам’ятати, дорогі брати і сестри, що ми є сини 
Царства, що ми маємо заповіді, які, найперше, обмежують нас, щоб ми не 
виходили з цього Царства, не втрачали його. А інші заповіді, які нази-
ваються Заповіді Блаженств, дають нам орієнтири і вказують, як нам 
треба йти, як нам треба діяти у цьому Царстві, щоб ми собі здобували 
блаженство, набували його і збагачувалися.  

Будемо збагачуватися, найперше, Духом Святим. Будемо стверджу-
вати в собі свою віру і будемо завжди переконані, якщо ми зі смиренням, 
з убогістю духа і з твердою вірою будемо приступати до нашого Господа, 
то ніколи не відійдемо непочутими. Амінь. 
 

(17.07.2005) 
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 Проповідь у 5-ту неділю після П’ятидесятниці  
про зцілення гадаринських біснуватих 

 
Сьогодні ми згадуємо одну євангельську історичну подію, яка від-

булася за земного життя Христа-Спасителя. Ось євангеліст Матфей змальо-
вує нам досить, може, звичайну побутову картину із життя тогочасного 
народу. Приходить великий Вчитель, за якого вважали Христа, відвідати 
цю землю Гадаринську. Тут Ісус знаходить двох міцно скутих біснуватих, 
які не дають спокою жителям тієї місцевості й тероризують людей, зну-
щаються з них, залякують. Живуть вони при дорозі в гробовищах, скелях, 
люди бояться проходити повз ту місцевість. Здавалося б, що всі надіються і 
хочуть визволитися від цієї напасті.  

Коли Господь прийшов сюди, то вже ці біснуваті або, точніше, самі 
біси почали кричати на Вчителя, на Господа: «Навіщо Ти прийшов раніше 
терміну нас мучити?». А ці біснуваті були такі, що розривали і ланцюги. Бо 
бувало, що часом людям, які там жили, вдавалося спіймати біснуватих. Але 
вони знову виривалися, обривали ці пута і знову тероризували людей. 

Господь, як і належало, зціляє цих біснуватих. Вони з грізного му-
чителя того краю перетворюються на лагідних, звичайних людей. Але 
сталася одна особлива подія. Там на берегах, на лугах того озера і міс-
цевості паслися свині. Коли біси виходили з цих людей, то вони ввійшли у 
свиней. Бо ви знаєте, що це поріддя не може добре чинити, воно тільки 
на зле існує. Тому людина постійно бореться із сатаною. І ввійшовши в 
цих свиней, збурили їх і кинули в море, потопили. З одного боку, пастухи 
були свідками великого зцілення, звільнення цієї області від жахів цих 
біснуватих. А з іншого – вони були свідками втрати свиней, їхнього 
знищення. І побігли в міста, тобто в місця поселення, швидко розповісти, 
що сталося. І коли вони розповіли, то, як говорить євангеліст Матфей, 
майже всі люди вийшли назустріч Ісусу Христу, почали Його благати, щоб 
Він відійшов від їхніх міст.  

Ось така прикра історія сталася з цим народом, з цією землею. І 
Господь, як ми бачимо, далі свідчить євангеліст, відійшов, Він не боровся, 
Він не наполягав. Тому що раз весь народ, який вийшов до Нього, не хо-
тів, щоб Він перебував там, то Господь не міг порушувати волю і свободу 
цього народу. Ось така історія сталася майже дві тисячі років тому.  

Але ми повинні знати, що Святе Письмо, які б життєві історії нам не 
передавало, воно не просто передає нам щось просте і звичайне. Воно 
передає нам те, що має нескінченну мету і значення. Бо те, що відбулося в 
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одинокій місцевості гадаринській, воно відбувається повсякчас і скрізь. 
Воно відбувається в більшій чи меншій мірі. Воно відбувається в багато-
людді чи в малолюдді. Бо ми знаємо, що Господь нікого не залишає без 
Своєї опіки, навіть якщо ми не достойні. Навіть якщо ми не наполягаємо, 
але ж просимо. Господь, як милостивий, як Творець, як наш Спаситель, 
постійно рухається. Він постійно йде до нас, приходить до нас. Але в 
більшості випадків ми не проганяємо Спасителя. Або якщо і не приймаємо, 
то хоча б продовжуємо жити, не звертаючи уваги. Або своїми діями, як ті 
гадаринці, стараємося витіснити нашого Господа із свого життя, старає-
мося не допустити. Тому що місця немає Господь, немає від Його дій у нас 
благодаті, бо місце зайнято свинями. Бо на цих ланах, на цих полях 
пасуться свині. І в нас багато проблем, в нас багато незгод, багато погроз 
над нами, жахів. Від того, і від іншого нам потрібно звільнитися. Але біда, 
що нам неохота приносити в жертву своїх свиней, яких ми викормили і які 
нам любі. І тому ми переносимо всі страждання, навіть відмовляємося від 
Божої допомоги.  

Тому такою гадаринською землею може бути і кожне село, і кожне 
місто, яке живе не за принципами Закону Божого, яке живе за людськими 
приписами. Яке живе за приписами правил сьогодення – більше здобути, 
більше вкрасти, більше надбати. А далі не цікаво, що буде. Які б погрози 
не існували, вони тимчасові, людям здається. І тому в таких випадках 
Господь не потрібен.  

Такою землею гадаринською може стати і весь народ, і вся країна. І 
ми, дорогі брати і сестри, згадуючи цей епізод, який відбувся колись, по-
винні бути насторожі й пильними, щоб наша душа, наша земля не стала 
такою землею.  

Ми сьогодні вшановуємо пам'ять великої просвітительки рівно-
апостольної святої княгині Ольги. І ця пам’ять, цей день нам показує, що 
справді у свій час ми стали всупереч гадаринцям, навпаки, стали тими 
людьми, які просили Господа, які все зробили, які вийшли назустріч і бла-
гали не щоб Він відійшов, а щоб прийшов.  

І першою з таких була ця велика свята наша Русі Київської, нашої 
священної землі, княгиня Ольга. Вона не чекала, щоб Господь прийшов. 
Вона не чекала і не дбала за свої якісь інтереси. Чи, як ми бачимо, ці гада-
ринці за свиней. Вона сама їздила, як ми знаємо. Вона поїхала в Кон-
стантинополь. Вона сама хрестилася. Сама прийняла святу віру. Вона 
вперше привела на Русь священників, привезла Святе Письмо, розпов-
сюджувала святу віру. Звичайно, нелегко було, нелегко впроваджувалося. 
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Але вона свідчила, що вона, навпаки, на відміну від тих гадаринців, 
зустрічала Господа. Раділа, що знищувалися біснуваті. Скасовувалися по-
ганські закони і впроваджувалися закони святі євангельські.  

Ось тому ми прославляємо її як святу, яка зробила надзвичайно 
великий подвиг. Подвиг, який перевершує всі гріхи. Вона мало того що 
сама стала християнкою, вона перевершила себе. Вона подолала всі пере-
шкоди, які могли бути в неї як у великої княгині Київської Русі. А вона 
смирилася до того, що пішла просити до Візантії: хрещення і Божої 
благодаті. І для себе, і для своєї землі. Тому ми її вважаємо засновницею, 
першою молитвеницею нашої Церкви. Як наслідок молитов, благань 
перед Богом нашої святої рівноапостольної княгині Ольги.  

Ми маємо достойних свідків. Ми маємо її внука хрестителя Воло-
димира. Ми маємо його сина Ярослава Мудрого. Ми маємо святих 
подвижників Печерських. Ми маємо святих мучеників Бориса і Гліба. Ми 
маємо свідків, які забороняють нам бути гадаринцями, які не дозволяють 
нам відганяти Господа. Які, навпаки, настановляють нас, що ми повинні 
просити, щоб Господь був з нами. І просячи, не дбати про свиней – про ті 
брудні й недостойні вчинки, які в нас є, які бувають, які допускаються 
ради того, щоб жити сьогоднішнім днем.  

Ми сьогодні відновлюємо ту святу Русь-Україну, яку збудували і 
передали нам святі рівноапостольні Ольга, Володимир, князі-молитвеники 
Борис і Гліб, преподобні Печерські й інші угодники. Ми повинні бути їх 
гідні. Ми повинні бути не тільки достойними, а й продовжувати їхню святу 
справу. Ми зараз повинні впроваджувати всі християнські чесноти в наше 
життя. Ми повинні дбати про виховання наших дітей в християнських 
законах і в християнських обрядах. Найперше це повинна бути школа. В 
нас є своя держава. І ми у своїй державі не можемо мати школу, в якій 
дітей наших будуть вчити християнської моралі. Нам кажуть: «засновуйте 
свої школи». Які ще можуть бути школи у нас, православних українців, 
окрім нашої державної школи? Це що, не наша держава?  

В нас не було держави багато століть. І навіть все двадцяте століття 
майже не було. Зараз є. Де взялися ці гадаринці, які виганяють Христа 
знову з нашої школи, з нашого суспільства, з нашого життя? Звідки вони? 
Наші вони, місцеві. Місцеві свинопаси, які звикли випасати свиней і ко-
ристуватися з цього. А ми мовчки спостерігаємо. Ми не повинні й не 
маємо права це робити. Ми повинні забороняти свинопасам вчити нас.  

Бо що сталося з гадаринцями? Господь відійшов. Хто залишився для 
них, як каже святитель Іван Золотоустий: «свинопаси залишилися для них 
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вчителями». Ми народ православний, український, ми народ Божий, і не 
повинні свинопаси ні керувати нами, ні вчити нас. Школа наша і Церква 
наша повинні бути нацією українською святою православною. І дітей 
повинні вчити в школах так, як ми хочемо. А не як якісь гадаринці, які не 
виступають проти Христа, але будь-якими способами забороняють нам 
вчити християнської віри.  

Хай би спробували вони заборонити мусульманам чи євреям не 
вивчати їхню віру й мораль. Вони би відразу відчули супротив, заклик 
порушення прав і свободи. А нам століттями насаджували чужу культуру і 
чужу віру, зараз знову вказують, що нам не потрібно вивчати християн-
ську віру, православ’я. Тобто щоб ми знову нехтували нашим Господом 
Ісусом Христом. Щоб у такий спосіб ми забули про наших святих – святу 
княгиню Ольгу, котра трудилася і проповідувала, утверджувала святу 
віру, а її внук князь Володимир хрестив Русь.  

Ми повинні свідомо розуміти, що ми Україна, не гадаринська 
країна. Ми Україна з Христом. Ми з Богом. Ми повертаємо собі християн-
ські цінності. І діти є запорукою того, що ми їх повертаємо. І якщо 
президент сказав, що повинна бути християнська етика в школі, то ми не 
повинні допустити ніяких гадаринців, свинопасів, які замовкають, заго-
ворять і знову в нас буде щось незрозуміле, щось космополітичне. Але 
тільки не українське і тільки не православне, не християнське.  

Тому сьогодні, дорогі брати і сестри, цей епізод, який відбувся у 
гадаринській країні, й ця пам’ять святої княгині Ольги повинні нас 
настановити, повинні нас надихнути на те, що ми є справді сини і дочки 
Божі. Ми брати і сестри Христові. Христос з нами повинен бути, а ми з 
цього повинні радіти, слухати Христа, вчитися у Нього і виконувати Його 
святу волю. Тоді молитви і покровительство святої княгині Ольги, і всіх 
святих нашої святої Матері Русі-України буде завжди з нами. І ми будемо 
завжди користуватися і Божою волею, і Божою благодаттю, і Божими 
дарами, які Господь буде посилати завжди на нашу святу землю. Амінь. 
 

(24.07.2005) 
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 Проповідь у 8-му неділю після П’ятидесятниці 
(свято Винесення чесних древ  

Животворчого Хреста Господнього) 
 

Після П'ятидесятниці випало й інше велике свято, яке в нас особ-
ливо шанується – свято Винесення Чесного Хреста, а також мучеників 
Маккавеїв. Ми чули сьогодні в Євангелії розповідь про те, як Господь 
наситив п'ять тисяч людей. Звісно, там було не п'ять тисяч, бо ми чули, 
що це було п'ять тисяч тільки чоловіків, окрім жінок і дітей – бо таке було 
числення у той час в Ізраїлі. І наситив Господь тільки п'ятьма хлібами цей 
великий натовп.  

Це, звичайно, чудо. Це велике чудо, але воно природне. Бо воно 
показує, що Господь має силу кормити людей скільки б їх не було – для 
Бога це не становить зусиль. Крім того, Господь нам показав принцип, 
яким ми повинні користуватися, щоб у нас було всього вдосталь і щоб ми 
завжди насичувалися і залишалося. Господь помолився, подякував Богові, а 
потім, розломивши хліби – не взяв собі, а роздав учням. І учні не поспі-
шили насититися самі – не взяли собі, а роздали людям. І коли вже всім 
роздали, тому що вони не думали про себе, а думали, як би забезпечити, 
допомогти ближнім, то побачили, що залишилося ще хліба більше два-
надцяти кошів. Ось цей принцип повинен бути і для нас життєвим прин-
ципом. Ми повинні з вдячністю приймати від Бога те, що Він дає нам, і 
думаючи про ближніх, ділячись, завжди мати з достатком або з лишком.  

Сьогодні, в цей день, в цю святу неділю, коли ми згадуємо славну 
подію насичення п'ятьма хлібами, ми повинні згадати і багато іншого. Це 
про мучеників Маккавеїв. Тих святих, які були ще в старий час – в час 
Закону, коли ще не прийшов Христос. Але вони, рідкісні праведники, 
створювали ті умови, захищаючи Закон, стверджуючи його, щоб Христос 
прийшов. І чекаючи майбутнього Христа, вони принесли велику жертву, 
таку саму як приносили потім тисячі й десятки тисяч мучеників – віддали 
своє життя. Вони не погодилися зрадити вірі. Вони не погодилися піти на 
жодні компроміси зі своєю совістю. Вони залишилися вічними і непере-
можними, бо ворог, їхній мучитель, зміг забрати в них тільки їхнє земне 
життя – їхнє тіло. Але залишив їх з Богом назавжди непереможними.  

Тому для нас це надзвичайно великий приклад. Приклад твердості 
віри, твердості своєї ідеї, своєї правди – або я маю її, або не маю. І якщо я 
маю, то повинен цю правду берегти, як її засвідчили і ці мученики 
Маккавейські, як її засвідчили апостоли і сотні мучеників.  
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Дуже цікавим, надзвичайно важливим є навіть образ того старця 
Єлеазара-вчителя, якого хотіли залишити живим – у нього було багато 
друзів серед еллінів-язичників. І вони його вмовляли: «Ти не їж ніякого 
жертовного. Не треба тобі осквернятися. Ти залишишся чистим. Ти тільки 
скажи слово, що ти спожив ідоложертовного». І він відмовився від цього. 
Потім вони прийшли й ще більш поблажливо сказали: «Ти тільки мовчи, 
не говори нічого. Ми за тебе скажемо, що ти з нами споживав цю їжу і 
взяв участь у жертві. А ти мовчи, як тебе будуть питати». Тобто взагалі 
старалися таким чином захистити його, щоб його не вбили як захисника 
Закону Божого і противника ідольських жертв. Але Єлеазар сказав: «А 
якщо я буду мовчати, то хто буде вчити? На кого тоді юність буде рівня-
тися і брати приклад?». І він не погодився навіть на те, щоб не брати 
участі в ідоложертовному, промовчати, щоб залишитися живим, а свідчив 
до кінця, що він сповідує Закон, який дав Бог, і що він немає нічого спіль-
ного з язичницькими жертвами.  

Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми, крім всіх цих подій, які ми зга-
дуємо, повинні шанувати наше власне свято. Сьогодні за більшістю пере-
дань і досліджень вчених, в день першого серпня за старим стилем, як ми 
сьогодні святкуємо хрещення нашої Батьківщини та українського народу. 
Це відбулося 988 року в місті Києві у річці Дніпрі з волі й за бажання 
святого рівноапостольного князя Володимира. Цей день став початком, 
став першим Спасом для всієї Русі-України. І цей день святий, особливий у 
нашій історії. Це день народження нової Русі, нової держави, нового 
народу. До того часу християнство було досить розповсюджено. Вже майже 
півстоліття було воно в Україні, але влада князівська не приймала цієї віри, 
проте люд простий був у більшості християнами. Княгиня Ольга була 
християнкою, дуже багато було у війську князя християн. І при владі вже 
було багато християн. Але ще не було справжньої, монолітної держави і ще 
не було єдиної віри, яка б зміцнювала і об'єднувала народ.  

І ви знаєте історію про обрання віри князем Володимиром, який знав 
історію християнства та обрав офіційно східне християнство, котре було 
ближче для нас, для нашої ментальності. Князь Володимир охрестився і 
став ревним християнином. І не просто формально. Він, коли прийняв віру, 
сам став переконливим християнином, проповідником і утверджував цю 
віру. Він розбудовував храми, десятину свого майна віддав відразу на бу-
дівництво великої Успенської церкви, Десятинної, через це її так нази-
вають в Києві. Про неї до сих пір сперечаються – відновлювати чи не від-
новлювати. А це сперечаються ті, хто проти відновлення нашої історії, з 
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тими, хто за відновлення – тобто з нами. Ми хочемо, щоб все було віднов-
лено, щоб була правда стверджена, щоб була справжня історія відновлена.  

Це свято наше Маковея, як ми в народі його називаємо. Воно зали-
шилося справді в народі. Його ніхто не міг витравити, вижити, видалити з 
нашої пам’яті. Більшість народу вже й не пам'ятала, що це означає. Але 
вони знали, що в цей день треба йти в храми, треба все освячувати: зілля, 
траву, мак, квіти. Бо день цей – це справді день освячення нашої землі. 
День народження християнства, Церкви нашого християнського народ-
ження. А ми зараз, коли відроджуємо державу, коли відроджуємо історію, 
повинні не тільки підсвідомо, а й свідомо розуміти, що ми робимо і що 
ми в цей день відзначаємо. І говорити про це, свідчити, нагадувати і собі, 
й своїм знайомим, і своїм близьким, які, може, ще не знають, свідчити і 
своїм дітям та онукам. І збиратися в цей день на всезагальне, всенародне 
освячення, на славлення для Бога і на славлення для того, що ми зараз є 
тою великою християнською Церквою українською.  

Найперше про це засвідчили ще за князів-християн Володимира й 
Ярослава наші подвижники, святі українського народу. Тому що свято 
Маковея першого серпня особливо відзначалося. Але, на жаль, через мон-
гольську навалу, а потім плюндрування системне нашої землі воно втра-
тило своє значення в народній пам’яті. А наші сусіди взагалі не були заці-
кавлені, щоб ця пам’ять відновлювалася. Тому що це свято не на користь 
ні півночі, ні півдню, ні заходу. Рим на тих землях, де була унія, так само 
витравлював пам'ять про це свято. І дуже багато часу, дуже багато сил 
докладали навіть ті самі українці, які були в унії, прості люди, для того 
щоб зберегти цей святий день. День народження християнської церкви, 
день народження великої європейської християнської держави.  

Так само у Москві, на півночі, не бажали, щоб пам'ятали про це свято. 
Тому що хрестилася не Московія, яка була тоді окремою державою, а 
Київська держава – Київська Русь, що була тоді могутньою великою держа-
вою. І недаремно перший митрополит-русич, киянин Іларіон, якого князь 
Ярослав Мудрий поставив у митрополити під час свого князювання, гово-
рив, що «земля Руська нічим не менша інших держав». І ми не бідні. Ми не 
бездомні. Ми маємо велику державу, і великий князь і просвітитель ствер-
див цю державу. Він і вірою просвітив. Тому, як казав Іларіон митрополит: 
«Закон був колись, а благодать однакова. На всіх однаково розповсюд-
жується і всі держави у рівній мірі прийняли цю благодать».  

Майже словами наших днів захищав право на свободу, на волю, на 
самобутність держави Руської церкви цей лицар духу тодішньої Русі-
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України. І його пам'ятка, пам'ятка літератури, шедевр проповідництва – 
«Слово про закон і благодать» і зараз існує як надзвичайне свідчення 
волелюбності, доброти, лагідності й бажання тоді Київської Русі бути з 
Христом, шанувати своїх святих угодників і пам'ятати свою історію.  

Багато часу минуло, але не так багато, щоб пам'ять була знищена. Ми 
маємо всі можливості, дорогі брати і сестри, щоб цю пам'ять відновлювати, 
щоб її відроджувати. Для цього всього Бог нам дав всі засоби. Бог повернув 
нам державність, Бог повернув нам владу, ми маємо й інші можливості. Бог 
дає нам і врожаї, посилає всі милості Свої. Нам зараз треба тільки збіль-
шувати вдячність Богові. Дякувати Богові за всі Його благодіяння. Ділитися 
тим, що Бог дає нам, і пам'ятати свою славну історію, своїх славних пред-
ків. Тих просвітителів наших, починаючи з княгині Ольги, святого рівно-
апостольного Володимира. І жити тими ідеалами, втілювати ті мрії, які 
мали вони, але, може, не змогли остаточно їх втілити, остаточно розбуду-
вати святу Русь-Україну і остаточно ствердити святу православну Церкву. 
Нам так само залишилося ще, і залишилося достатньо, і всім вистачить 
роботи, тільки ми повинні працювати з вірою у Бога, з твердістю і впев-
неністю такою, яка була у мучеників Маккавеїв, що їх сьогодні ми зга-
дуємо.  

Тому нехай Господь дасть нам віру, дасть нам переконаність у 
справжності наших вчинків і допомагає нам, щоб ми були ревними хрис-
тиянами, добрими носіями віри нашої – день народження якої ми сьо-
годні святкуємо як початок загального хрещення України-Русі. І щоб 
наша віра була запорукою і сучасного благоденства, і Божої милості, й 
запорукою майбутнього, що Господь завжди буде благоволіти до нашої 
святої землі. Амінь. 
 

(14.08.2005) 
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Проповідь у 16-ту неділю після П’ятидесятниці 
 

У сьогоднішньому євангельському читанні ми чули притчу Христа-
Спасителя про таланти. Це слово означало грошову міру, яка визначала 
вагу срібла і сприймалася як досить велика грошова одиниця для виміру 
майна або конкретно срібла. Це слово в древності було дуже розповсюд-
жене і ввійшло і в нашу мову, але вже не визначає міру грошову, а означає 
здібність людини. Ми говоримо «талант» і маємо на увазі якісь дарування 
або дари, які має людина від Бога. Отже, що сказав Господь? Він старався 
дати розуміння людям слова Божого. Ця притча, показуючи символ та-
ланту, подає нам можливість зрозуміти, що таке Царство Боже. Хто такий 
Господь Бог? Яким Він є розпорядником цього Царства? Хто туди і яким 
чином повинен потрапити або як здобути Царство?  

І от одну з таких притч якраз і розповів Спаситель для того, щоб ми 
розуміли, що Царство Небесне не здобувається без старання або, як 
сказав Господь в іншому місці, «Царство Боже здобувається зусиллям».  

Отже, один господар мав рабів і далеко від'їжджаючи, вирішив, на 
той час, коли він буде відсутнім, роздати майно рабам. Одному дав п'ять 
талантів, другому два, а третьому один. Вони взяли це срібло, це майно 
господаря собі в користування, а господар поїхав.  

Один пустив майно в користування, для того щоб воно даремно не 
пропадало, інший зробив так само, а третій пішов і закопав його в землю, 
так як роблять інші нерозумні люди, для того щоб часом його не 
розтратити і не розгнівати господаря. 

І що це означає? Це означає, що Бог наш Творець, створивши нас, 
дав нам таланти, наші дарування. Кожній людині дав від Себе, в нас не 
було нічого, від Свого уділив і цей світ віддав нам, як ми читаємо в од-
ному місці, що не ангелам, а нам людям віддав у володіння землю, а Сам 
наче відійшов, як говориться в Святому Письмі «спочив». Хоча не зовсім 
відійшов, ми не повинні розуміти, що був відсутній; як ми сприймаємо в 
сучасному світі, коли батьки залишають повнолітніх дітей самостійними 
для того, щоб вони насолоджувалися життям, а не відчували постійний 
тиск і постійні якісь надоумлення, але вони залишаються поруч, хвилю-
ються, моляться, переживають, а якщо треба, то й допомагають. Ось так 
відійшов Бог, і ми повинні розуміти, що Бог не відсутній в цьому житті, 
але Бог не чинить так, як чинять з дітьми, коли на кожному кроці ка-
рають, на кожному кроці настановляють. Бог дав нам свободу, Він дав 
нам цей світ, Він дав ці таланти, міри срібла, все, щоб ми жили 
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самостійно і відчували присутність Божу. Відчували через благоговіння, 
через вічність і трудилися, щоб як повернеться Той наш Творець, наш 
Господар, а цей час прийде, дати йому гідну відповідь і не просто дати 
відповідь, а дати звіт для того, щоб продовжити з ним існувати і корис-
туватися вже сповна його здобутками. 

І це наше завдання у цьому житті, завдання і право, і можливість. 
Завдяки нашому Творцеві ми маємо ці таланти. Немає людини, яка не 
мала б талантів, ви бачите, що одному дав один, але це не мало, бо він з 
того одного отримав би десять, якби хотів.  

Ми, дорогі брати і сестри, найперше маємо життя, дароване Богом. 
Це є найбільший талант. Якщо ми будемо його проводити в рамках Бо-
жого закону, то ми цей талант не закопаємо, а як говориться в Євангелії, 
примножимо. І він нам буде приносити великі прибутки, найперше тут, 
на землі, для того щоб ми могли віддати його з прибутком сповна.  

І це наше життя справді треба використовувати. Тому що поки ми 
живемо, ми діємо, ми вправі робити добре і зле. І саме через те, що 
залишив нас вільними та свобідними, Він може і карати нас, але через це, 
водночас, і отримуємо нагороду. Бо якби ми ходили як ляльки, маріонет-
ки; якби нас водили за руку, то за що карати або за що нагороджувати? 
Тому ми самі собі господарі. 

Але ця притча стверджує, що ми вільні та незалежні навіть від Бога і 
один одного. Користуючись цією незалежністю, людина інколи навіть 
зрікається Бога – і живе, і сонце на неї світить, і земля під нею не 
провалюється, але живе до часу. А ми не повинні сумніватися, що Бога 
немає чи Він нас не бачить. Він залишає кожну людину для того, щоб вона 
мала достатній час, щоб здобути собі, як каже апостол Павло: «що прийде 
час, що розлучимося з тілом чи не добре чи зле», і цей час є наше життя. 
Це час використання талантів, які нам дав Бог своїх, а не наших які ми 
часом просто закопуємо та привласнюємо, а Бога зневажаємо. Знева-
жаємо Бога найперше через злочини, через зневажання людей, через 
кривди. Це найбільший гріх проти Бога – гріх проти своїх ближніх. Тому 
що людина, яка не знає Бога, а любить своїх ближніх і робить добро, вона 
з часом пізнає Бога. Або навіть прийде час, коли вона буде залишати цей 
світ і побачить Бога і їй зарахується її добро, і за це вона отримає свою 
нагороду. 

Тому ми, дорогі брати і сестри, є особливими християнами, які 
отримали не тільки загальні таланти, загальне добро, але і велике багат-
ство, яке нам дав Бог через Свого Сина. Багатство, яке здобуто на Голгофі 
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через розп'яття і смерть, – це участь у Царстві Сина Божого, це Благодать 
Божа, це найперше Воскресіння. Ми повинні користуватися цими бла-
гами, цими талантами. Ми повинні давати їх примножувати. Ми повинні 
«віддавати їх тим, що торгують», як робили святі отці, робити добро, 
чинити правду, служити Богові і духом, і тілом. І тоді, як прийде час, ми 
скажемо своєму Творцеві: «ось Твої п'ять талантів», я їх не загубив, а 
здобув ще п'ять. І що скаже Творець? – «Віддай Мені їх». Ні. Він залишить 
їх людині і скаже: «увійди в радість мою», тобто Він зробить таку людину 
співвласником всього багатства. Так само як і ту людину, що мала два, але 
здобула ще два, залишить з цим багатством, вона стане співвласником 
цього нескінченного блага, – Царства Небесного, яке Бог дарує всім 
людям, котрі достойно пройшли випробування і не загубили своїх талан-
тів. А той, хто прийде з одним і скаже: «Ось твій талант, я його не вико-
ристовував, бо знаю, що ти жорстокий. Ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де 
не розсипав». І що скаже Бог? – «Що Я жорстокий і вимогливий»? Тому що 
Бог не такий. Він не жорстокий і не лукавий, але вимогливий. Якщо ти 
отримав чуже і те занедбав, що не придбав нічого, то й забереться те, що 
йому було дано, а сам він «буде викинутий геть у пітьму». Це означає, що 
людина, яка загубила Божий дар, яка не скористалася ним, не буде мати 
спільності з праведними людьми праведниками? Вона не буде мати права 
на Царство Небесне. Вона залишиться поза Царством, поза вічним 
життям, тому що мала дар, мала життя, але закопала його в землю і 
незважаючи на те, що Бог дав їй все, дав її волю, дав їй таланти, дав їй 
можливості, ця людина була в житті лінивою нерадивою недбайливою? і 
здобула в житті тільки покарання. Але здобула вона сама. Тим, що нічого 
не робила, була лінивою. 

Коли Господь виноситиме присуд, то тому, хто мав, додасться, а у 
того, хто закопав, ще й забереться. Це не тому, що Бог несправедливий, а 
тому що ліниві втратять, а ті, що працюють, що трудяться, що творять, 
виборюють на землі, долають труднощі і перешкоди заради свого спа-
сіння, заради спасіння людства, – ті здобудуть. Бо здобувати можна в усіх 
сферах – і в духовному служінні, і в земному, і в державному на кожній 
посаді, на кожній роботі можна здобувати та примножувати таланти, які 
дає нам Бог. Для того щоб ці таланти нам залишилися, для того щоб ми 
отримали ті безмежні багатства, ту радість, те щастя, що називається 
Царство Боже.  

Тому сьогодні, коли Господь це нам так чітко намагається роз'яс-
нити про Царство Небесне, то наша участь у Царстві Небесному буде 
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гарантована, якщо ми, усвідомлюючи наше призначення, будемо любити 
свого ближнього, допомагати нужденним та радіти кожному прийдеш-
ньому дню. Тому що все, що ми отримуємо, створено для нашого 
спасіння, і отримавши завдаток, будемо трудитися так, щоб цей завдаток 
став нашим надбанням, і тут, на землі, і в нескінченному Царстві 
Небесному. 

Амінь. 
Слава Ісусу Христу! 

 
(19.09.2004) 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________  Живе слово Архіпастиря 
 

– 39 – 

Проповідь у 18-ту неділю після П’ятидесятниці 
(неділя після Воздвиження) 

 
«Хто хоче душу свою спасти, той погубить її.  
А хто погубить душу свою заради Мене та 
Євангелія, той спасе її».  

 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа! 

 
Дорогі брати і сестри, тільки що ми прослухали ці слова нашого 

Спасителя, які сповіщає нам євангеліст Марк. Ці слова були сказані до 
апостолів і народу, які оточували Спасителя в той час, коли Господь 
навчав про Царство Небесне. Сталося, коли в дорозі, йдучи в Кесарію 
Филипову, – як повідомляє євангеліст Марк, Господь запитав Своїх учнів: 
«За кого Мене вважають люди?». І учні, йдучи дорогою, почали розпо-
відати, що одні люди вважають за Іоанна Хрестителя, бо Іоанн Хрести-
тель, який був дуже відомий, в той час вже постраждав. Інші вважають за 
пророка Іллю. А деякі вважають за якогось іншого нового пророка. Таким 
чином, багато по-різному сприймали і вважали, хто є Син Божий. Тоді 
Господь звернувся до Своїх учнів, найближчих апостолів, і запитав: «За 
кого ви Мене приймаєте?». І серед них апостол Петро, який був людиною 
запального характеру, не роздумуючи, перший відповів: «Ти є Христос, 
Син Бога Живого». Христос-Спаситель, почувши відповідь, сказав: «Ніко-
му не говоріть нічого». А далі продовжив навчати відкрито про те, що 
повинно статися.  

Господь сказав учням: «Від Мене відречуться всі старійшини і 
начальники народу вибраного. Мене зневажать, принизять, а врешті-
решт зганьблять, розіпнуть і в останній час воскресну». Коли апостоли 
слухали це, той же апостол Петро попросив Свого Вчителя, щоб Він 
відійшов з ним наодинці вбік і сказав: «Вчителю, що Ти говориш? Нехай 
не буде цього». І почав заперечувати – як так може статися? І що тоді 
сказав йому Господь? Він сказав прямо: «Відійди від Мене, сатано!».  

Чому так сталося з апостолом Петром? В ту годину, коли він був 
звеличений, бо через нього голос Божий прозвучав, небесне одкровення, 
яке звістило правду про Сина Людського, що Він є Христос, Син Божий і 
зовсім незадовго він почув від Христа: «Відійди від Мене, сатано». 
Апостол Петро, коли промовив це одкровення, не повністю розумів 
навіть, що сам сказав. Бо він це сказав правдиво, від Бога, а не від «плоті і 
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крові», – як сказав Спаситель, бо йому було дано. Але слідом, як людина, 
яка не могла допустити, що Син Божий може так постраждати. Хто 
допустить? Тим більше Він Сам є Сином Божим. Людина завжди 
переоцінює сама себе, а тим більше, думаючи про Сина Божого, апостол 
Петро, як людина, звичайно, не зрозумів і не зрозумівши, почав докоряти 
Самому Спасителю: «Що ж Ти говориш? Ти що, хіба в Своєму розумі, що 
так на Себе наговорюєш?». І почув оці страшні слова, тому що справді в 
них говорить вже спокусник. В цьому говорить вже не Бог, не істина, а те 
тіло і та плоть, яким дуже часто керується людина.  

І далі, після цього діалогу, який відбувся з апостолами, в якому 
особливо проявив себе апостол Петро, Господь закликав всіх, хто був на 
той час з Ним, і учнів, і народ і сказав: «Якщо хто хоче йти за Мною, то 
нехай зречеться себе і візьме хрест свій і йде за Мною». І цими словами 
пояснив помилку апостола Петра. Бо апостол Петро думав, якщо з ним 
Син Божий, то не треба себе зрікатися. Можна скористатися величчю 
присутності Божого Сина і самому здобути ще більшу велич тут, на землі. 
Велич плоті, велич втіхи, крові, а не в Богові, не в душі, не в духові, а 
Господь вимагає самозречення. І Сам став першим зразком повного 
самозречення як людина. Бо якраз повне самозречення і свідчить про 
Христа як сокровенного Бога. І будучи Богом, будучи Всесильним, як 
сказав Господь, коли Петро підняв меча: «Чи ти не знаєш, що Я можу 
дванадцять легіонів ангелів послати на допомогу?». І Цей, Хто міг 
дванадцять легіонів ангелів послати, Він добровільно віддається на 
страждання, щоб цим самим знищити зло.  

І тому ми, дорогі брати і сестри, коли чуємо ці слова Христа-
Спасителя, повинні розуміти, що вони звернені до всіх нас. І особливо ми 
повинні сприймати і розуміти ці слова, коли бачимо перед собою Хрест 
Христовий, коли ми його вшановуємо, тому що цей Хрест Христовий – це 
Його особиста заслуга для всіх нас. Тому що Господь не відвернувся, а 
волею добровільно, що не зрозуміло що кінця навіть найглибшим бого-
словам, прийняв це страждання.  

І тому цей Хрест є непереможним знаряддям, але тільки для тих, 
хто через смирення здобуває перемогу. Хто через повну покору і віру 
стосовно Спасителя і Господа перемагає зло, а не через зверхність і 
насильство. Бо тільки силою здобувається Царство Небесне, а зовнішньо 
вимагається смирення. І на Голгофі що відбулося? Нам здається, що взяло 
верх зло. Бо зло настільки укріпилося – стало могутнім, що і Сина Божого 
знищило. Але якщо ми подивимося глибше і ширше, то зрозуміємо, що 
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зло саме було знищено. Воно не знайшло протидії. Воно на Хресті зни-
щене і Хрестом потоптане. І смерть скасована через Хрест Христовий, 
яким відкривається усім вірним шлях до Воскресіння, воскресіння через 
перемогу над злом.  

Тому й ми, дорогі брати і сестри, як і навчав Господь, повинні 
думати про те, як каже Господь, що «людині з того, якщо вона здобуде 
весь світ, а занапастить свою душу». Весь світ не вартий душі людини. 
Чому? Бо він не може дати відкуп за душу людську. Бо каже Господь: 
«Якщо занапастить свою душу людина, що вона зможе дати у викуп за цю 
свою душу?». Тому ми й розуміємо слова Христа Спасителя, що «той, хто 
піклується про свою душу, щоб спасти її». В чому суть? Мова йде про 
душу, тобто про своє земне життя. Той, хто піклується про це земне 
життя, щоб його спасти – той погубить його, бо він втратить справжнє 
життя. А той, хто погубить, той спасе його.  

І ми, дорогі брати і сестри, маємо в цьому не тільки образ Господа, а 
й тисячі, десятки тисяч святих мучеників. І не тільки мучеників віри, а й 
наших національних героїв, які не думали про спасіння своєї душі – свого 
життя. Вони виконували свою місію як громадянина, як патріота, як 
вірного, як сина Церкви. І вони йшли з вірою в майбутнє і віддавали своє 
життя за Христа, за Церкву, за волю. І зараз ці люди живі для нас, живі 
для Бога і є зразком для всіх грядущих поколінь. А особливо святі муче-
ники, які не піклувалися про збереження життя. Їм говорили їхні мучи-
телі: «Принесіть тільки жертву або символічно визнайте перед всіма, що 
Артеміда богиня чи Аполлон бог – більше нічого від вас не вимагаємо». 
Вони говорили: «Мій Бог, Творець неба і землі і Господь Ісус Христос». Бо 
така людина не може кривити душею. Вона піклується не про земне 
тимчасове, а про справжнє життя, про свою душу. Ось як ми повинні 
розуміти, дорогі брати і сестри, це вчення Христа Спасителя і як воно 
повинно бути нашим вченням, нашим способом життя, тому що ми 
християни. І Господь сказав: «Якщо хто посоромиться Мене в цьому роді 
невірному і перелюбному, то того і Я посоромлюся перед Отцем Моїм 
Небесним, коли прийду у славі Отця Небесного».  

Хіба нам цього потрібно? Хіба ми для цього стали християнами, 
щоб не свідчити про свою віру, щоби не проповідувати Євангеліє? Ми 
якраз для цього стали послідовниками Христовими. І не просто послідов-
никами, а як сказав Господь: «Тут є деякі з вас, які не побачать смерті, як 
вже побачать Царство Боже, яке прийшло в силі». І ми, члени Церкви 
Христової, якраз і є синами цього Царства. Воно прийшло в силі – це 
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наша Церква. Ми, прийнявши хрещення, стали носіями першого воскре-
сіння, бо ми з Христом хрещені, поховані з Христом, і Ним воскресаємо.  

І тому ми, дорогі брати і сестри, повинні дорожити цим, що ми 
отримали. І споглядаючи на Хрест Христовий, особливо в ці дні після Воз-
движення, повинні розуміти, що Хрест є знаком винищення, але вини-
щення кожного з нас через смирення, через носіння свого хреста, через 
виконання Закону Божого. А Закон Божий – це є заповіді любові до 
ближніх і до Бога.  

Тож нехай чесний і животворчий Хрест дасть нам сили, нехай 
настановляє нас і підтримує на цьому шляху. Шляху творчому до того 
Царства, яке Господь створив для нас, в житті Церкви, щоб ми були гід-
ними послідовниками Христовими і щоб ніколи не лінувалися визнавати 
ім'я Господнє для того, щоб Господь пам'ятав завжди про нас, скеровував 
нас в ті оселі Царства Небесного, які споконвіку приготовлені для всіх 
вірних рабів Господніх. 
 

(03.10.2004) 
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Проповідь у 20-ту неділю після П’ятидесятниці  
(виголошена в соборі Свято-Георгіївського  

чоловічого монастиря на Козацьких Могилах) 
  

Всі християни, які вважають себе послідовниками Христовими або 
синами Божими і дочками, повинні пам’ятати і жити за тим вченням, яке 
нам звіщав Спаситель.  

Сьогодні ми чули в короткому викладі євангеліста Луки повчання 
нашого Спасителя про те, що нам необхідно робити, щоб ми були синами 
Всевишнього. Бо наша мета єдина і головна тут, на землі, – це здобути 
право на богосинівство, здобути можливість і створити такі умови, щоб 
ми стали або були синами Божими. Для того, щоб виконали свою місію на 
землі, для того, щоб залишилися живими – як нас створив Бог, щоб ми, 
отримавши життя, мали його завжди і мали його вічно.  

І що треба робити? Часом люди думають, що треба мати великі 
богословські знання. Треба слово в слово знати все Євангеліє, все вчення, 
всі молитви і в той же час говорять: «Куди мені це все знати! Я немічний. 
Я слабка людина. Я не можу». І таким чином зразу самі психологічно 
створюють собі перешкоду, а разом з тим і виправдання: «Не можу я. Не 
для мене це бути сином Всевишнього. Не для мене бути тут на землі 
істотою, яка творить добро, яка живе з Богом, яка повинна створити для 
себе умови, щоб мати тут гідне життя і продовжити його у Царстві 
Небесному».  

Але коли ми сьогодні слухали вчення нашого Спасителя, то повинні 
були зрозуміти, що не богослов’я, не великої науки вимагає від нас 
Господь, а вимагає життя звичайного, людського – більше нічого зайвого. 
І навіть не закон якийсь ставить неймовірно тяжкий, незнаний, яким ми 
повинні керуватися в тому, щоб жити на землі й чинити добро, а 
використовує такий закон, який кожен з нас, навіть не вчена людина, не 
тільки знає, а і його виконує.  

Що це за закон? Це закон всезагальний, вселюдський. «Як хочете, 
щоб з вами чинили – так і ви чиніть». В одному реченні цей закон. За 
закон, за основу життя людини, спілкування береться любов людини до 
самої себе. Ми, люди, створені Богом так, що найперше і найбільше в нас 
болить – це наше тіло, це наша душа, це я, це своє его – Бог нас так 
створив. Бог в нас вклав цю турботу про себе для того, щоб ми жили, для 
того, щоб ми оберігалися від небезпеки, для того, щоб ми самі себе 
принаймні захищали і створювали собі умови виживання. Тому людина 
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найперше, що думає – як би вберегтися від небезпеки, як би прогодувати 
себе, якби тепліше одягнутися, коли холодно, і так далі. Тому ось що 
сказав Господь: «Є у вас Закон. Ви його знаєте. Ви його в будь-який час 
свідомо і несвідомо виконуєте. Ви себе любите».  

Звичайно, ця любов наша повинна бути євангельською, а не 
егоїстичною. «І так само, як ви любите себе, повинні любити ближніх 
своїх». Як? От нам неприємно, коли нас кривдять. Нам неприємно, коли 
нам не довіряють. Нам неприємно, коли ми хочемо просити допомоги, а 
нам не допомагають. І ми відчуваємо себе скривдженими. Значить, ми 
самі не повинні робити того всього своїм близьким чи далеким, чи чужим 
для того, щоб виконати Закон, який ми знаємо і який навіть часом, якщо 
ми не запам'ятали Євангеліє – у нас діє. Цей закон є закон нашої совісті. 
Ми для того, щоб чинити добро і щоб бути синами Всевишнього, просто 
повинні жити за своєю совістю, за своїм сумлінням. Очищати його, 
будити його і прислухатися до нього. І якщо ми потрапляємо в якусь 
життєву ситуацію і нам важко зорієнтуватися, нам важко звіритися із 
Законом Божим, із заповідями – може, ми їх забули, то найпростіше 
поставити себе на місце нашого ближнього, з яким нам випадає якась 
проблема, і подумати: «А як би я хотів, щоб зі мною чинили ось в такій 
ситуації?». І я певен, коли ми зможемо на цю мить зупинитися в гніві, в 
ненависті до інших і поставити себе на місце, то ми притишимо гнів, ми 
зупинимо ненависть. Бо ми б того не хотіли, щоб до нас, навіть якщо ми 
винуваті, ми ж не хочемо, щоб нас карали. А особливо, як ми ставимося 
до Бога. Ми зневажаємо Бога своїми справами і вчинками, але ми не 
віримо, не хочемо або навіть надіємося, що Бог нас не покарає. А самі, 
якщо випадає випадок, караємо. Та ще й як – стараємося придумати 
якомога тяжчі покарання своїм близьким ні за що, за будь-яку дрібницю.  

Ось тому, дорогі брати і сестри, Господь особисто, це слова нашого 
Спасителя, навчає нас: «Як хочете, щоб з вами чинили – так і ви чиніть». 
А далі дає деякі пояснення. «Яка вам з того користь або за що вам 
дякувати, якщо ви любите того, хто вас любить?». Тобто ви взаємно 
віддаєте. Так, це теж непогано, але це є відплата – просто ви відплачуєте. 
«Або яка вам користь з того, коли ви допомагаєте тому, хто вам допо-
магає – робите добро? Ви зобов’язані. Вам роблять добро. І ви що, не 
зробите тій людині добро? Або якщо ви позичаєте, як просять: «Позичте 
мені». То ви позичаєте і вам віддадуть. То може ще і з лишком віддадуть. 
Хіба є вам від цього користь?». Тобто мова йде про духовну користь, про 
довершеність, про богоподібність.  
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І тому Господь говорить нам, причому неодноразово, не тільки тут, 
у цьому місці: «А я вам кажу: «Любіть ворогів ваших. Давайте в борг тим, 
в кому ви сумніваєтеся, що він віддасть вам»». Бо більшості в житті так і 
доводиться. Бо просить не той, хто має, а кому не вистачає. І просить 
тому, що він не може віддати. Ось чому треба так поступати, бо ми себе 
повинні ставити на те місце, того, хто просить, хто вимагає нашої любові, 
й відчути себе в тій ситуації і зрозуміти – а ми ж би хотіли по-іншому. 
Якраз хотіли б, щоб нам позичили.  

Тому будемо чинити за цим звичайним законом, за законом нашої 
плоті, навіть нашого єства, бо це і закон євангельський, це і Закон Божий. 
І цим самим, якщо ми будемо жити за своїм сумлінням, ось закон, який у 
нас в серці й душі. Ми стаємо богоподібними. Як говорить сьогодні 
Христос: «І ви будете синами Всевишнього».  

І дивіться, як мало треба. Здається мало. Дати в борг, не надіючись, 
що вам повернуть. Допомагати тим, хто вас скривдив. І любити ворогів 
своїх. Але як багато нам дає це. По-перше, ми стаємо носіями любові. У 
нас не буде у своїй власності гніву, зла. Ми будемо світлі. Ми будемо 
людьми, які будуть носити в собі Бога. Ми будемо жити з добром і в добрі. 
І цим самим будемо сіячами цього добра. Якщо ми навчимося жити за 
цим звичайним простим законом любові, найперше, до самого себе. А 
взагалі, далі, якщо ми крок ступимо, – як сказав Господь: «По цьому 
дізнаються, що ви Мої учні, якщо ви будете мати любов між собою». Оця 
любов до себе, вона вимагає за Христом, за вченням євангельським, 
відповідної, схожої любові й між собою до своїх собратів, до своїх сестер, 
до ближніх і дальніх, тому що немає ближніх і немає дальніх – всі 
однаково рівні й всі однаково створені Богом і є дітьми Божими.  

І сьогодні ви чули так само Господь говорить: «Бо Отець ваш 
Небесний любить і праведників, і грішників. І не тільки любить, але і дає 
благо їм». Це те, що нам найбільше незрозуміло. А чому нам незрозуміло? 
Чому ми дуже часто докоряємо навіть Богу? «Господи, як Ти терпиш 
цього грішника?». Ми вже засудили його, ми вже винесли вирок, а Бог 
чогось нас не слухає і не карає його. А ми гніваємося. І ось тут ми повинні 
себе ловити на думці, що в такому душевному стані ми не те що не є 
синами Всевишнього – ми навіть не є людьми. В тому стані, в тому 
званні, яким нас створив Творець. Бо звичайна проста людина не може 
бажати покарання нікому. Тому що це означає, що вона, найперше, бажає 
покарання собі. Тому що вона повинна хотіти тільки того для свого 
ближнього, що хоче для себе. Не більше і не менше. Якщо це добро, то, 
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звичайно, його можна бажати більше ближньому. Але хто може дорости 
до цього стану? Якщо ми навіть не можемо побажати дрібниці своєму 
ближньому, незважаючи на те, що ми це зобов'язані робити. Для того, 
найперше, щоб ми здобували собі, ми повинні мати самопожертву в 
простоті душевній, в простоті духовній. Тоді ми можемо чинити великі 
справи – бути сильними.  

Сьогодні згадується пам'ять преподобного Павла Препростого або 
Простого. Він жив разом з великим Антонієм, подвижником в IV столітті. 
І походив він з простих людей, неграмотних. Але своєю витривалістю і 
смиренням умовив Антонія Великого, щоб він дозволив йому біля нього 
жити і вчитися. З часом він не навчився великого богослов’я, а навчився 
великого смирення і молитви. І одного разу, коли до Антонія Великого, 
який був відомий по всьому Єгипту, батько привів юнака, в якого був 
демон нечистий, Антоній сказав: «Це демон, князь демонів. Я не можу 
його вигнати – не маю сили. Йди до Павла Препростого – він його ви-
жене». І батько пішов з цим сином. І Павло спочатку каже: «Ось нечистий 
дух. Іменем Антонія, сказав тобі Антоній: «Вийди з цього юнака». І демон 
почав ще більше знущатися над ним. Тоді він каже: «Якщо ти не вийдеш, 
я зараз помолюся Господу нашому Ісусу Христу». Демон, почувши ці сло-
ва, знов почав знущатися і зневажати і цього старця Павла, і на Христа 
нарікати. І побачив Павло, що нічого не може вдіяти. Тоді він роздяг-
нувся, а це був полудень, обідня пора в Єгипті, спека страшенна – все 
розпалене. Стає на камінь і каже: «Господи, – звертається, – Ти знаєш 
мене, що я скажу і не відмовлюся. Я на цьому камені буду стояти, поки не 
згорю, і не їстиму, і не буду пити – доки Ти не почуєш мене і не проже-
неш цього лукавого демона». І Господь почув цю молитву, а демон почув 
її так само. І не встиг він домолитися, як він одразу закричав і зі страхом 
вийшов із цього юнака. Сказав про це вголос всім навколишнім.  

Що ми бачимо з цього прикладу? Що нічого не допомогло, і тоді 
Павло Препростий вирішив себе пожертвувати для цього юнака. «Раз так, 
то нехай краще я від сонця згорю тут, якщо Господь не почує мене і не 
вижене цього князя демонів». І ця молитва була вислухана Богом, тому 
що немає більшої молитви і немає більшої справи, ніж самопожертва. Ось 
ця найвища і найбільша любов, яку може мати людина до іншої людини. 
Бо й цю любов нам засвідчив Сам Господь, наш Спаситель.  

І тому коли нам тяжко, коли нам трудно, коли ми не можемо 
братові зробити доброго, бо він нас скривдив, ми просто повинні згадати 
Господа нашого, ми повинні подивитися на Його хрест, де Він розп'ятий, і 
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подумати: «А Він же за нас, грішників, терпить, а я не можу дрібницю 
потерпіти просто свого ближнього. То що мені за це буде? Чи буду я 
сином Всевишнього? Чи буду я мати життя, якщо навіть в такій невеликій 
справі не витримую?». Бо якщо ми не можемо витримувати, то ми взагалі 
втрачаємо навіть ім'я і право бути християнином. Який християнин, якщо 
він не робить добро? Якщо він не чинить благо? Якщо він не хоче хоча б 
мати устремління до того, щоб бути Сином Божим. А постійно чинить 
зло, постійно гнівається, ненавидить – він сам стає тьмою і навколо себе 
все перетворює в сутінки. 
 

(17.10.2004) 
 
 

 
   



 
 
 
 
 
 
 
Проповіді ______________________________________________________  

– 48 – 

Проповідь у 24-ту неділю після П’ятидесятниці 
 

Дорогі брати і сестри, тільки що ми почули для роздумування 
розповідь євангеліста Луки про те, що сталося в землі Гадаринській. 
Господь, проповідуючи, відвідував різні міста – Юдеї, Галілеї, Самарії. 
Переходив і на інший бік, східний, річки Йордану, для того, щоб по 
можливості більше людей ознайомилося з вченням, і допомагав тим, хто 
потребував допомоги. І ми чули сьогодні, що Господь разом з учнями 
переплив на східний берег Генісаретського озера. Там знаходилася земля 
Гадаринська, і перший, кого зустрів Господь серед тих, хто там жив, був 
біснуватий чоловік. Людина, яка наводила жах на всю ту місцевість, бо 
він був дуже лютий. Через те, що в нього вселились біси, цей чоловік 
наводив не тільки страх, він приносив зло, бо був буйним, помішаним – 
кажемо ми, міг вбивати, калічити людей, і люди боялися його, обходили 
десятою дорогою. Його лікували, але лікували своїм способом. Зв'язували 
ланцюгами, заковували в окови, але сила зла йому давала таку могут-
ність, що він розривав все, і знову біси гнали його в пустельні місця. Отож 
він не жив як людина і не одягався як людина. І як ми бачимо, це була 
характерна особливість тієї місцевості, своєрідний знак їхнього мораль-
ного настрою, тому що ми бачимо наслідки.  

Господь усіх зціляв, хто просив допомоги, і цьому нещасному 
вирішив допомогти, але вже не він заговорив, а заговорили ті духи, що 
перебували у тому чоловікові, й почали кричати: «Навіщо ти прийшов 
передчасно мучити нас?». Ми знаємо, що в останній час, коли прийде 
Господь, у Свій другий прихід, праведники отримають повну нагороду, а 
злі сили будуть остаточно покарані. І ось вони, вже передбачаючи, що 
перед ними стоїть вже цей Господь, почали кричати: «Навіщо ти 
прийшов так скоро нас знищити?». Але Господь запитав цього чоловіка: 
«Як ім’я твоє?». І знову-таки ми бачимо, що він не володіє собою. А той 
злий відповів: «Легіон – бо нас багато». Тобто легіон – це була символічна 
цифра, яка означала дуже багато.  

Але Господь – Владика неба і землі, Він звелів вийти і цьому легіону 
із цього нещасного чоловіка. Вони змушені були підкоритися, але, певно, 
злі сили також мають підставу, бо так просто вони б не були в цьому 
чоловікові і в цій землі. Вони мали права, а жителі їм ці права забезпе-
чили, як побачимо далі, своїми злочинами, своїм нечестивим життям, 
неправедним. І вони стали благати Господа: «Дозволь нам увійти у 
свиней», які тут поблизу пасуться, а не наказуй нам іти у безодню. Тут ми 
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бачимо, що Господь є володар, але Господь не порушує правди, бо всі 
жителі, які там жили, мали стільки гріхів, які були образно показані в 
цьому епізоді під виглядом свиней. Тоді Господь дозволив їм, тобто 
Господь зцілив цього біснуватого і обмежив права легіону демонів 
торкатися людей, щоб вони не робили людям зла.  

І що сталося? Як тільки Господь дозволив їм увійти, в той момент 
стада свиней, що паслися на кручах біля цього моря, ні з того ні з сього 
кинулися в море і втопилися. Що цим самим ці біси, легіон зробив? Вони 
завдали шкоди і цим зробили те, що в людей викликало розлючення, 
тому що люди, які там жили, не дбали про те, щоб Господь очистив їх від 
злого духа і злих сил, а дбали про те, щоб їхнє багатство матеріальне було 
з ними і примножувалося, хоча воно примножувалося і нечесним спо-
собом. 

Коли ці люди побачили цього біснуватого, що смиренно сидів біля 
ніг Спасителя і був зовсім іншою людиною, вони не зраділи, а навпаки, 
засмутилися і не розкаялися, як належало в цьому випадку. Тому що 
Господь їх звільнив від такого великого жаху – створив у них умови нор-
мального життя, коли не треба було нічого боятися – ніяких демонів, 
ніяких злих людей, одержимих. Їм це було байдуже, бо вони бачили, що 
задля цього їм треба розпрощатися зі своїм багатством, яке вони 
надбали, яке сформували злими неправдами, злими своїми справами. 
Тоді вони обдумавши сказали: «Відійди від нас, Господи!». Звичайно, 
вони не бунтували, вони знали, кого вони виганяли, тому просили Гос-
пода: «Вийди з нашої місцевості». І Господь покинув. Господь же сказав, 
що «Я прийшов не для того, щоб знищити, а щоб спасти, щоб помилу-
вати». І коли людина сама своєю волею відвертається від Спасителя, Гос-
подь не обурюється, але залишає таку людину, залишає з її біснуватими, з 
її одержимими, зі всяким злом, зі страхами. І тоді ця людина вже сама 
відповідає за себе, але перш за все ми бачимо, що вона може відповісти в 
цьому випадку.  

Ми розуміємо, що відбулося щось незвичайне, бо в більшості випад-
ків люди, навпаки, запрошували Спасителя, а тут виганяють. Ці жителі не 
мали права займатися свинарством, бо Закон Мойсея забороняв їм і вжи-
вати свинину, і розвивати цю галузь, а вони, знаючи закон, ради легкої 
наживи займалися цим, чим порушували норми Закону. Тому, щоб не 
виправляти закон, і просили Господа залишити їхні землі, бо знали, що 
коли Господь прийде, то їм треба виправити закон і знищити всі наслідки 
цього викривлення. Отож вони погодилися залишитися без Господа.  
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Ми, дорогі брати і сестри, повинні з цього, кожен сам собі, робити 
висновки, бо кожне людське суспільство саме формує свої норми. Ми 
маємо загальні норми, ми маємо Святе Письмо, ми маємо Божі Закони, 
Божі Заповіді. Ми маємо Святу Церкву, ми маємо Господа як Творця, який 
як батько кожному з нас і кожним опікується. Але ми, в свою чергу, 
поступаємо не так, як треба, і навіть не так, як хоче Господь і Бог наш. Ми 
дуже часто захоплюємось, як ті гадаринці, не виконанням закону, а роз-
множенням свиней – я маю на увазі в переносному значенні – розмно-
женням гріхів, нечесних, нечистоплотних вчинків. І дуже часто такими 
вчинками ми збагачуємось, ми досягаємо якихось земних благ, земної 
мети. Досягаємо легко, бо порушенням закону легко досягається гріх, він 
дуже легко чиниться, а виправлення болюче, будь-яка хвороба до людини 
приходить непомітно, навіть через задоволення. А зцілення відбувається 
часто через великі й важкі страждання. Так само і тут, в цій Гадаринській 
землі, треба було, щоб виправитися, пройти випробування. І Господь 
прийшов для того, щоб допомогти! А вони прогнали. Тому ми повинні, 
порівнюючи себе, дивитися, чи не є ми часом наче ті самі гадаринці? Чи 
не повторюємо їхні помилки?  

Господь приходить, щоб зцілити, щоб уберегти нас від цього демо-
на, від злого, від всяких диктаторів, від всякого знущання, від всяких 
жахів, щоб ми збереглися в свободі, в незалежності, у вільній Церкві, а ми 
йдемо по іншому шляху. Ми кожен стараємося зберегти якісь свої гріхи, 
якісь свої нечесні справи. Для того щоб не втратити щось тимчасове, ма-
теріальне, йдемо на більші порушення, на знищення совісті, на пору-
шення закону і цим мовчазно або виганяємо, або сприяємо тому, щоб 
Господа вигнали з наших осель, з наших сіл, з наших міст!  

Якщо хочете приклад, подивіться, скільки років ми вже самі уря-
дуємо у своїй землі. Де є в наших школах Христос? Про свиней там багато 
що є, і різних вчень там багато, і сектантських, і взагалі не християнських, 
а то й безбожних всяких, атеїстичних. А проповідь Христа, Вчення Хрис-
тове до цих пір під різним приводом не допускають. І скільки говориться 
на всіх рівнях, а в школах хіба не українці сидять, навіть і віруючі деякі є 
директорами шкіл і то не сприяють тому, щоб наші діти в школах належ-
ним чином змалку пізнавали, що вчить Закон Божий і до чого закликає 
Христос, а навпаки, вже змалку створюють їх гадаринцями, які звикають 
жити поза Церквою, поза Христом. Це тільки один приклад, але дуже ваго-
мий та дуже суттєвий. А в інших закладах та на підприємствах, у 
суспільному житті, в громадському – де Христос? Де заповіді? Чому не 
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проявляємо себе як християни, а живемо як гадаринці? Ми мовчимо, а цим 
самим повторюємо цей гріх, про який чули сьогодні. Господь відходить і 
що нам, добре від цього? Тільки злочини множаться, тільки жахи збіль-
шуються! Ми страждаємо від цього і знову відвертаємося від Господа і 
мовчанням сприяємо тому, щоб виганяти Господа з нашого життя.  

А ще ви повинні знати, що злі духи, які існують реально, сягають 
скрізь, вони над кожною людиною чекають порушення. Якщо людина ба-
гато гріхів чинить і не кається, тоді злі духи оволодівають нею, захоплю-
ючи її, й тоді людина вже стає наполовину вільною, а то й взагалі втрачає 
свою волю і стає як той біснуватий, який вже й не розуміє, що робить.  

Ми повинні очищати свою душу, ми повинні старатися і в громадсь-
кому житті жити як православні християни і завжди як тільки ми можемо 
і де можемо, і коли можемо, навпаки, створювати умови, щоб Господь, 
Який приходить, залишався з нами, залишався в нас! І якщо для цього 
треба випробування, якщо треба пройти якісь труднощі, то ми не повинні 
боятись того! Бо те, що ми пройдемо, ті незначні випробування й втрати, 
які часом необхідно принести на вівтар свободи і незалежності, в порів-
нянні з тим, що здобудемо, якщо буде з нами Господь, в стократ більше, 
бо і милості Господні будуть з нами!  

Тому будемо молитися і надіятися, що ми за свою віру і за свої 
вчинки, які ми зможемо в покаянні засвідчити, будемо достойними 
послідовниками Христовими, будемо закликати Господа до нас, будемо 
жити з Господом, а Господь обдарує нас своїми небесними і земними бла-
гами! Амінь. Слава Ісусу Христу! 
 

(14.11.2004) 
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Проповідь у 25-ту неділю після П’ятидесятниці 
(Собор архістратига Михаїла) 

 
Дорогі брати і сестри, цієї неділі у храмах ми чуємо євангельські 

читання про чудеса, які звершив Спаситель, і основною діючою силою, 
основною умовою їхнього звершення була віра. Це і чудо Воскресіння з 
мертвих, яке здійснив Господь наш Ісус Христос, це і зцілення жінки, яка 
страждала 12 років кровотечею, бо і вона з вуст Христа Спасителя була 
похвалена, що мала добру віру. І батько Іаїр, дочка якого померла, також 
мав віру. І Господь якраз попередив його, коли він дізнався, що вже 
померла його дочка, Господь сказав йому: «Не бійся, тільки віруй». І 
маючи таку віру, сподобився великого чуда, яке вчинив Господь – 
воскресив його дочку і віддав йому.  

Тому ми повинні розуміти, що хоч ми і немічні люди, але в нас є 
велика сила, яку нам дав Бог, – це наша віра. Ми не маємо сили в багатьох 
випадках щось здійснити, але ми віруємо, віримо найперше, що воно 
здійсниться волею і силою всемогутнього Бога, і воно відбувається. Як ми 
знаємо зі Святого Євангелія, ми не маємо влади і над собою, і над чимось 
найменшим, бо Господь сказав нам, що як би ми не трудилися і не 
старалися, ми не можемо і одного вершка зросту собі добавити, ми не 
можемо й іншим способом щось змінити. Але знов-таки, якщо ми 
надіємось на Бога і віримо, то Господь іде нам на допомогу і звершує 
нездійсниме.  

І тому так часто, коли ми читаємо Святе Письмо, коли його слу-
хаємо в храмі, головною метою є щоб ми сповнювались вірою, міцніли 
вірою, стверджувалися вірою, бо від віри залежить наш сенс життя, наше 
перебування з Богом. Якщо втрачаємо віру, то ми не просто відвертає-
мось від Бога, ми і життя своє звичайне, земне губимо, знищуємо. Тому 
що людина, яка не має взагалі віри, втрачає суть існування. І ми як би не 
хотіли, як би не думали, повинні зрозуміти, що немає людини, яка б у 
щось не вірила, хоча б у себе, хоча б у завтрашній день. Але ми знаємо, 
що віра така марна, вона згубна, вона обманює людину, бо вона 
приводить людину до кінця, до гробу, а там немає продовження. Тому ми 
повинні стверджуватися у вірі, яка засновується на нашому Спасителі 
Ісусові Христі. І це віра є спасительна, жива, вона дає нам життя і тут, на 
землі, й вона є продовженням нашого життя у вічності. Бо ми створені 
для вічності, ми створені для життя, і земна межа, коли тіло наше старіє і 
душа відходить від тіла – ще не є закінченням нашого життя. Ось ця віра, 
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сповнена впевненості й надії на Ісуса Христа, є цією цілющою силою, яка 
все перемагає.  

Але в повсякденному житті ми повинні користуватися цією вірою 
для вирішення своїх найважливіших проблем. Найперше для користі, для 
блага чи свого, чи близьких, чи рідних. І коли ми молимося і віримо, тоді 
ми цим допомагаємо своїм рідним, своїм близьким чи своїм дітям, чи 
братам, чи сестрам.  

Пригадайте, у Святому Письмі, коли четверо друзів принесли 
одного розслабленого, розбитого паралічем, до Спасителя, він сам нічого 
не міг – ні просити, ні тим більше ходити. Вони принесли його з вірою, 
що Господь зцілить, і Господь зцілив, і зцілив якраз по їхній вірі. Це 
означає, що ми не тільки вірою можемо отримувати від Бога собі якусь 
користь або допомогу, а можемо цією вірою, якщо вона в нас є, сильною і 
спасительною, випрошувати у Бога допомоги всім, кому ми бажаємо, а 
найперше собі.  

І ще цей приклад віри, який ви чули сьогодні, ми побачили в цій жінці, 
яка була хворою, могла втратити вже віру, тому що 12 років вона хворіла, все 
майно віддала. Але вона подумала, якщо з вірою доторкнеться до краю одежі 
Спасителя, то зцілиться. І вона через натовп дійшла, пробилася. Жінка, а 
тоді жінкам тяжко було приблизитися, пробитися до Христа Спасителя, все 
ж таки натовп оточував Його. Це були й апостоли, були й інші учні, і вона 
наблизилася з вірою, з молитвою доторкнулася і вмить зцілилася. Господь 
відчув це і знав про це, але, як ми всі чули, Він навмисно звернувся до 
апостолів і каже: «Хто до мене доторкнувся?». От це запитання! Подумайте, 
був такий натовп, що не можна було пройти вільно. Уявляєте, як у такому 
натовпі було непросто доторкнутися – тут стискає з усіх боків, а вона 
доторкнулася. Тому апостоли здивувалися, вони почали перепитувати: як 
так доторкнувся, з усіх боків стискають, а ти говориш – доторкнувся? І 
Господь тоді сказав: так, доторкнувся, бо Я відчув силу, яка вийшла від Мене. 
І ще Господь сказав, щоб цей випадок став прикладом і повчанням для всіх 
нас, особливо християн. Тоді ця жінка, яка боялася, яка хотіла заховатися, 
стала й сказала всю правду – як це сталося, як вона зцілилася. І Господь 
справді сказав їй: іди з миром – віра твоя зцілила, спасла тебе. 

І що ми тут бачимо, яка роль віри? Також основна – бо жінка мала 
мету, величезну мету – вижити, жити нормальним життям, і вона пові-
рила, що ось цей Вчитель, Якого всі штовхають, Якого стискають всі, а Він 
її спасе від хвороби. І вона справді не осоромилася, по вірі їй сталося – 
навіть без звернення, навіть без прямого звернення до Христа Спасителя. 
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Тому ми, дорогі брати і сестри, повинні знати, що будь-яка святиня, 
будь-які святощі – якщо ми маємо віру, то вони спасенні для нас. Але віру 
ми повинні мати в Ісуса Христа – Його силу, яка передається через будь-
які предмети, ікони, інші святині, а особливо в таїнстві Святого Причастя. 
А якщо ми не маємо віри, то яка користь? Господа сотні людей в той день 
оточували, штовхали – і яка їм від цього користь? Вони не засвідчили, що 
отримали зцілення чи ще щось, а ця одна жінка, яка не могла до нього 
добратися, підійти, вона якось рукою, здалеку, тільки рукою доторк-
нулася до краю одежі Спасителя – і отримала повне зцілення.  

Ось чому нам так важливо, користуючись навіть найбільшими, най-
чеснішими дарами святині, користуватися тільки з вірою, щоб мати для 
себе тільки користь. Як ми молимось перед Святим Причастям: щоб не 
дав Господь «суд або осудження», а на спасіння, «на зцілення душі і тіла». 
І в цьому повинна бути глибина нашої віри й усвідомлення нашої сут-
ності того життя, яке називається християнське.  

Сьогодні, дорогі брати і сестри, сповнюючись і настановляючись у 
вірі, ми святкуємо і пам'ять небесних сил – ангелів і архангелів на чолі з 
архістратигом Михаїлом. Це єдиний день у році, коли ми вшановуємо всі 
небесні сили, всю небесну армію з небесним воєначальником архістра-
тигом Михаїлом, а крім цього, ще й кожного понеділка віддаємо бого-
службову шану у храмових службах святим ангелам та архангелам. Але 
цей день особливий, найважливіший і єдиний, коли ми повноцінно всією 
Церквою з давніх-давен вшановуємо їхню пам'ять. Це є окремий світ жи-
вих істот, ми не можемо з ними спілкуватися видимо – ми живемо в 
різних площинах, в різних вимірах, але ми так само, як і ангели, є 
творіннями Божими і тими розумними істотами, які повинні жити для 
слави Божої. А зараз ми пригадуємо лише те, що нам відкрив Бог, або те, 
що відкрито через одкровення Боже святим людям, які нам про це роз-
повіли, і зображаємо ми ангелів не тому, що вони мають тіло та обличчя, 
а тому, що вони так з'являлися людям.  

Бо і святі отці пояснюють, зокрема, і Василій Великий та Іоанн 
Золотоуст, що як з'явиться ангел, який має іншу природу, людям таким 
чином і в такому образі, щоб не налякати людей, тому з'являються вони 
прекрасними юнаками, які засвідчували видимим образом, що вони 
небесні жителі, ангели, Богом послані для здійснення тієї чи іншої істин-
ної мети. Саме слово «ангел» означає вісник. Справді, він вісник, це не є 
назва, це не є ім'я – це є роль, яку цей небесний житель виконує для нас, 
людей. Він Богом посланий для звістки. Тому слово ангели означає 
буквально – вісники. Чи архангели, херувими, чи серафими – це все є не 
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особистими назвами чи іменами, це є ті ролі, які вони виконують у 
небесній ієрархії, служачи Богові. Так само, як і архістратиг Михаїл – він є 
небесним предводителем святого війська Божого. Бо коли і в тому світі, 
духовному, сталося непорозуміння і найперший ангел хотів повстати 
проти Бога, то Михаїл заперечив цьому. Він став на межі добра і зла і не 
допустив, щоб у Небесному Царстві, в світі небесному зло отримало місце 
для існування. І з того часу, коли архістратиг Михаїл заперечив зло, ски-
нув його з неба в безодню – з того часу на небі існує тільки та частина 
небесних сил, які залишилися славити Бога і вірні Богові.  

Ангели – так само як і люди, чекають свого останнього присуду, який 
буде в кінці цього світу, створеного Богом, але тайна ця надзвичайно 
глибока і надзвичайно велика. Ми можемо знати тільки те, що нам Бог дає, 
що відкриває, лише можемо знати те, на що ми здібні, бо ми обмежені 
якимись своїми властивостями, найчастіше це матеріальні обмеження. 
Тому ми повинні шанувати святих ангелів, тих, які нам постійно до-
помагають, бо вони є ті Божі слуги, які виконують особливі доручення. А 
найперше – це охороняють наше життя, бо кожного з нас є ангел-
охоронець, якого ми отримали при Хрещенні. Також є ангели, які охо-
роняють народи, держави, суспільства – є різні ангели. Ми повинні знати, 
що світ цей – це світ незліченних істот, небесних, і всі ми повинні знати, 
що основна наша мета – це прославляти Бога. Як каже Апостол Павло, 
прославляйте Бога в душах ваших і в тілах ваших.  

І тому вшановуючи святих ангелів, ми повинні брати з них приклад. 
Бо вони повсякчас славлять Бога, повсякчас прислуговують Богові й жи-
вуть святі ангели тільки для слави Божої й заради слави Божої. І ми, 
дорогі брати і сестри, повинні так само славити Бога завжди, коли па-
даємо – вставати, коли грішимо – каятися, але пам'ятати, що наша мета – 
так само жити для слави Божої й на славу Божу.  

Тому нехай святі ангели, святі архангели і святий архістратиг 
Михаїл допомагають нам відходити від зла, стверджуватись у добрі, по-
бороти гріх і через покаяння наповнюватись Божою благодаттю. Щоб і в 
наших душах і в наших суспільствах завжди царювала любов, завжди була 
злагода, добро і Боже благословення. Амінь. Слава Ісусу Христу! 
 

(21.11.2004) 
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Проповідь у 27-му неділю після П’ятидесятниці 
 

«Зміцнюйтесь в Господеві, зодягніться у всемогутність Божу», – так 
розпочинає сьогодні апостол Павло своє звернення до нас. Так він писав 
колись у своєму посланні до Єфеської Церкви.  

Дорогі брати і сестри, неодноразово у Святому Письмі зазначено, 
особливо в апостольських повчаннях, що ми, християни, є наче воїни Хрис-
тові. І такими ми є не тому, що воюємо з кимось, а тому що ми захищаємо 
найперше себе і завжди наче ті воїни маємо бути пильними, не спати, не 
впадати в розпач і не відволікатися від свого основного завдання. А наше 
завдання – захищати себе від зла і виборювати правду, виборювати Царство 
Небесне. Бо як сказав Сам наш Господь і Спаситель: «Царство Небесне 
виборюється силою». Але силою подолати потрібно не когось іншого, не 
якогось суперника, а найперше себе через те, що ми піддаємось спокусам 
лукавого і впадаємо в зло. Апостол Павло тому й сьогодні говорить: 
«Зодягніться у повну зброю Божу для того, щоби вам протистояти всіляким 
спокусам лукавого». Ось для чого нам необхідна ця повна зброя Божа.  

Апостол Павло, який багато натерпівся: він багато років був під 
арештом і був прикованим до одного з воїнів, римських преторіанців, і 
тому він добре знав, як одягаються ці воїни для того, щоб вони мали 
добрий захист під час бою від всякої небезпеки і мати певність на пере-
могу. Тому використовуючи цей образ і приклад, апостол Павло хоче цим 
самим просто і доступно пояснити нам, яке значення для нас мають ті чи 
інші християнські чесноти, які повинні мати для нас ту саму силу і зна-
чення, яке і мають ті чи інші одежі чи знаряддя воїна. Коли говориться, 
мається на увазі в переносному духовному змісті. Бо апостол Павло гово-
рить, що наша боротьба не проти плоті й крові. Це означає, що ми ніяким 
чином не повинні думати, що боротьба наша з людьми, навіть якщо ці 
люди вибудовують для нас різні перешкоди до Христа і спасіння.  

Ми, як і в свій час святі апостоли і святі отці, повинні відрізняти 
людину і гріх, який через неї відбувається, і тому апостол Павло далі 
говорить: «Наша боротьба не проти тіла і крові, а проти влади темряви, 
проти піднебесних духів злоби». Що це означає – «духів злоби піднебес-
ної»? Те, що ми знаємо з вами, що сатана скинутий з неба, він на небі 
знаходиться, але і не здається, зло продовжує боротися з добром. І най-
перше, як ви знаєте, цим місцем, цим плацдармом, де воно бореться, є 
сама людина, її серце. І ось тому кожна людина і кожен християнин 
повинен бути зодягнений у повну зброю Божу, ті чесноти, які Бог нам дає 
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для того, щоб ми забезпечували себе, були захищені від всяких розпе-
чених стріл цих лукавих сил, духів злоби піднебесної, цього диявола 
навідника, який шукає як погубити кожну людину. І пам’ятали, що бо-
ротися треба не проти людини, не з плоттю і кров’ю, не шукати собі 
ворога серед навколишніх, прощати кожну людину, не залишати в серці 
своєму гніву навіть до заходу сонця – це є головне завдання християнина. 
Але боротися зі злом, знаючи, що воно походить від сили злих лукавих 
духів, яких скинув архістратиг Михаїл з неба ще до початку світу. Отже, 
тому ми повинні бути як ті воїни, яких приводить нам для зразка апостол 
Павло у повному озброєнні. Що ж найперше ми маємо мати? Ми повинні 
бути оперезані поясом істини, як каже апостол Павло: «Опережіть свої 
бедра поясом істини». Воїн, який був зодягнений у звичайний одяг, най-
перше повинен був підперезатися, бо підперезавшись людина ніби 
концентрує свої сили, коли йде на випробування, чи повинна працювати, 
чи долати різні труднощі. Це дає їй відвагу, дає їй силу і відчуття своїх 
можливостей. І це є істина, яка є Бог, яку, як каже псалмоспівець Давид, 
Бог на небі утвердив, і ця істина є в нас, ми можемо її мати, бо Бог 
відкрив нам істину. Бог нам її сповістив у Святому Письмі.  

І ми, дорогі брати і сестри, повинні ходити в істині. І ця істина по-
винна бути наче той міцний ремінь і пояс, який опоясує нас і надає нам силу 
та захищає нас. Істина звіщається нам Самим Богом, і ми її приймаємо. Бо 
той, хто приймає її, стає від Бога вільним, Господь говорить нам: «Пізнайте 
істину, і вона зробить вас вільними». Тобто наші рухи не будуть 
заплутуватися в чомусь непотрібному, бо будемо підперезані істиною, бо 
істина, як сказав Господь: «Я є істина, і путь, і життя». Тому те, що ми віримо 
в Христа, те, що ми знаємо Бога, і те, що ми виконуємо Божі заповіді – це і є 
істина. Так само каже і Давид: «Слова Твої – істина». Ось що для нас є істина. 
Вона є поясом, який зміцнює нас, який стверджує наші людські сили.  

А далі апостол Павло говорить: «І зодягніться в броню праведності». 
Ви уявляєте собі, як стародавні воїни міцно підперезувалися, а зверху на 
одежу одягали кольчугу. Апостол називає праведність бронею, щоб ніяка 
стріла розпечена не могла поранити цього воїна. Що таке праведність? 
Праведність наша – це є виконання законів, заповідей Божих. І ми, дорогі 
брати і сестри, самі відчуваємо, якщо ми виконуємо закони, ми відчуває-
мо себе сміливими, навіть відважними перед Самим Богом. Тому що ми 
можемо сказати Богові: «Господи, всі заповіді Твої я виконую, змилосер-
дись наді мною… », як колись молився пророк Давид чи інші пророки або 
святі апостоли.  
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Тому якщо ми не виконуємо Божі заповіді, ми втрачаємо правед-
ність, і пророк Ісая говорить: «наша праведність як одежа брудна і 
порвана…», наче те листя засохле і обпале. Якщо ми є без праведності й 
волі, ми не те що без броні, а навіть одежу нашої душі маємо нечисту. 
Який же воїн у такому стані може втриматися на полі боротьби. Тому за 
свідченням і повчанням апостола Павла, нам наша особиста праведність 
потрібна як та кольчуга. І мало того, як говорять деякі, що не потрібно 
виконувати певних християнські приписи: поститися, молитися, ходити 
систематично в храм, важливо лише вірити. Так, потрібно вірити, але без 
праведності, самої звичайної, самого звичайного виконання норм і при-
писів нашого християнського життя – ми вбогі, ми нагі. І як людина нага, 
вона невпевнена, вона шукає прихистку, так і кожен християнин, який 
втрачає праведність, який порушує закони Божі, стає беззахисним. Тому 
це означає, що апостол Павло закликає одягнутися в броню, кольчугу 
праведності, закликає виконувати заповіді, свої християнські обов’язки, 
не забувати їх і пам’ятати, що вони нас захищають від всякої випадкового 
ворожого нападу чи лукавого підступу. 

Наступним, коли ми живемо праведно, самі виконуємо цей закон 
для себе, ми повинні бути добре взуті в таке взуття, яке колись одягали 
римські легіонери, які не боялися ніяких жорстких чи гострих предметів 
під ногами. А це взуття – це є «проповідь миру», каже апостол Павло. І ми 
пам’ятаємо з багатьох інших місць, що мир, який ми звіщаємо як миро-
творці, робить нас синами Божими. А це означає, коли ми проповідуємо 
мир, живучи праведно, то ми залишаємось у Божому світлі, ми залишає-
мось у країні, де панує Бог. Бо якщо ми ухиляємось від миру, то цим са-
мим ми, як блудний син, потрапляємо в іншу країну, під владу лукавого, і 
вже він над нами панує.  

Маючи мир у душі, проповідуючи цей мир, ми повинні так само 
мати «щит віри». Тобто сильну віру, яка повинна нас повністю захищати. 
Мова йде про щит, який колись використовували воїни. Це був великий 
за розмірами щит, на весь зріст людини, коли воїн міг повністю захо-
ватися за таким щитом, і тоді та небезпека, яка була перед ним, повністю 
зникала, бо ніхто не міг ніяким чином зачепити чи вразити цього воїна. 
Ось таку віру вимагає в нас апостол Павло, щоб вона була всеохоплюючою 
і щоб вона нас повністю захищала в боротьбі, особливо від небезпеки і 
випробувань, якими на нас нападають сили лукаві.  

Крім щита, зрозуміло, ми повинні захищатися, як каже апостол 
Павло. «шоломом спасіння». Тобто розум свій тримати в надії на спасіння. 
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Тому що наше спасіння забезпечене Богом, і ніяке зло не може нас 
зламати, ніякі підступи не можуть змінити те, що Бог встановив. А Бог 
встановив спасіння, і з цим шоломом спасіння ми повинні йти сміливо і не 
звертати уваги ні на які небезпеки.  

І єдиною зброєю, як каже апостол Павло, з якою ми можемо йти в 
наступ, а особливо оборонятися – є Слово Боже, Святе Письмо. Ось наша 
зброя. І в іншому місці апостол Павло говорить: «Слово Боже гостріше від 
усілякого меча обосічного, він навіть проходить до розділення душі і 
духу…» і до знищення всіляких нечистих сердечних помислів. Словом 
Божим ми повинні найперше себе підтримувати, викорінювати свої 
пристрасті, а також, захищаючи себе, як свідчить апостол Павло, цим 
засобом нападати на невидимого ворога і стверджувати свою віру.  

Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні вслухатися в апостольське 
повчання, повчання святих отців і повинні старатися жити за цими 
повчаннями, щоб ми справді були безпечні у цьому світі. Тому нехай і 
істина завжди буде в нас, а істина – це є Господь наш Ісус Христос. Тому 
нехай праведність завжди буде істина нашим надбанням, хоча ми по-
винні знати, що однією праведністю неможливо спастися, повинна бути 
віра, сильна і всехоплююча, і певність у нашому спасінні. І нехай Господь 
наш Спаситель буде всім цим для нас і приведе нас до такого стану, до 
якого закликає нас і повчає для цього нас апостол Павло – до святості, до 
надбання Царства Небесного. Амінь.  

 
Слава Ісусу Христу! 

 
(05.12.2004) 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
Проповіді ______________________________________________________  

– 60 – 

Проповідь у неділю після Різдва Христового  
 

Ми, християни від народження Христа Спасителя, сприймаємо себе 
жителями нового світу, нової ери. І це так. Адже у Христі, як навчають нас 
святі апостоли, все нове, і ми, прийнявши Христа, так само оновлюємося.  

Уже багато століть не тільки теоретично, але й практично світ 
стверджує, що настала нова ера, відраховують роки від народження 
Христового. І ми знаємо зараз, що в усьому світі офіційне літочислення 
ведеться від народження Христа. Навіть у тих країнах, які в загальному не 
належать до християнських, ми маємо на увазі східні держави – Японія, 
Китай, Азія, але єдиним офіційним календарем, за яким ведуться всі 
державні й недержавні події, є календар християнський. І більшість з нас 
вже навіть не задумуються над цим, а це є великий символ, великий знак, 
це є знак того, що вже немає куточка на землі, немає краю, куди б не 
дійшла звістка про Христа, про Його народження.  

І не тільки звістка про Христа, але й сам спосіб визначення часу 
став домінуючим, нагадуючи про народження Христове. Тому як би там 
не говорили, хто сприймає чи не сприймає Христа, хто вірить чи не 
вірить, цим своїм способом весь світ стверджує про Різдво Христове.  

Але ми в цьому бачимо вираження нової ери. У літочисленні про-
являється новий час. Бо можна рахувати багато років після Христа, а жити 
за старим часом і за старими законами. Слід визнати, що не перші хрис-
тияни почали рахувати роки від Різдва Христового, але це не означає, що 
вони жили в старому світі. Найголовніше, що з самих перших днів, коли 
людина ставала християнином, вона усвідомлювала, що живе уже у новому 
світі, новій ері, живе з Христом, живе у світлі й спасінні. А рахували роки, 
беручи за основу того самого Ірода нечестивого, а потім брали за основу 
імператорів, які виступали найбільшими гонителями. Жили по-християн-
ськи, хоча роки рахували, не надаючи уваги християнським основам.  

І так було майже п’ять століть нашої вже християнської доби. П'ять 
століть по-різному рахували роки самі християни. Вже з шостого століття 
змінили спосіб літочислення, і поступово почала впроваджуватися наша 
християнська ера.  

Отже, знаючи це, ми так само повинні задуматися над іншим. Від 
кого залежить, чи змінився світ? Христос народився, прийшов у цей світ, 
прийняв нашу подобу, став людиною, як пояснює апостол Павло, «став 
людиною для того, щоб ми уже не були рабами, а щоб ми були синами 
Божими». Проте у світі продовжує панувати зло. Продовжують панувати 



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________  Живе слово Архіпастиря 
 

– 61 – 

безчестя, гріх, тому ми повинні розуміти, що не саме Різдво Христове 
може силою змінити кожного з нас і світ, а ми особисто і тільки особисто 
приймаючи Різдво Христове, зодягаючись в Христа, «ризу істини», як 
співаємо під час Хрещення, пускаючи Христа, як в той вертеп, у своє 
серце. Ми тим самим з'єднуємось з Христом і тим самим стаємо синами 
Божими, і цим якраз, якщо ми є громадянами нового часу, отримуємо 
освячення.  

Ми сьогодні чули Євангеліє від Матфея, де говориться пророцтво 
пророка Ісаї, що Бог від Духа Свого послав у світ Сина Свого, але Він, 
будучи «лагідний, смиренний і навіть тростини надломленої не зламає» 
до того часу, поки не приведе світ на суд правди. Ось тому Христос 
сприймається нами як немовля, як святе немовля, яке прийшло у світ. Він 
є вершина лагідності, вершина миролюбності, яка не може робити зла, а 
тільки сама потребує ласки, любові, ніжності. Ось яким чином ми повинні 
сприймати і продовжувати. Тому силою Господь нічого не може випра-
вити і нікого не змушує. Людина залишається сама із собою у повній сво-
боді, й тільки в такому випадку є можливість людину або покарати, або 
нагородити, бо вона сама повинна зробити все добровільно. Якщо вона 
хоче мати нагороду і хоче бути з Христом. Він лагідний, кроткий, Він 
кличе до себе, Йому треба тільки проявити нашу любов. Не хоче людина – 
Господь не гнівається, Він як те дитя, але людина повинна пам'ятати, що 
прийде час і цей Кроткий Правитель стане грізним суддею. Коли прийде 
час, у славі з'явиться Господь наш Ісус Христос.  

Ось тому, дорогі брати і сестри, по-перше, Різдво свідчить нам про 
те, що сенсом нашого віку, нашого життя є Бог, а, безперечно, єднанням з 
Богом, яке дарував нам наш Спаситель, повинні дорожити, і нам нале-
жить залишатися з Христом, щоб не втратити вічність, щоб не чинити 
зла, яке нам буде шкодити, а жити у новому віці, в новому часі. А це озна-
чає виконувати Євангельські Закони, жити за Христовими Заповідями. 

 Дуже приємно, коли святкуючи Різдво Христове, ми цим засвід-
чуємо, що є справді християнами. Коли збираємося в храмах, ми стаємо 
Церквою, в храмі ми стаємо Тілом Христовим. Цією святою «організа-
цією», яка має початок тут, на землі, а завершення на небі, і все це 
відбувається у наших храмах. Все це відбувається, коли ми святкуємо 
Різдво Христове, навіть співаючи у наших найпростіших колядках і 
піснеспівах. Але потрібно пам'ятати, що ці різдвяні колядки є справжніми 
християнськими піснеспівами і несуть зміст свята. У них простими сло-
вами передається найглибше богослов’я. І коли людина співає колядку, 
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що «Бог Предвічний народився» чи у «Вифлеємі радість стала», що Пре-
чиста Марія породила Сина, і це буде її кредо чи знаком віри з дитинства, 
то глибшого богослов’я не потрібно. Ось воно є спасінням і основою 
нашої віри, яке буде наставляти нас, щоб ми чинили добрі справи.  

Тому в ці дні Різдва Христового ми маємо велику нагоду задати собі 
запитання: чи ми живемо з Христом? Чи ми живемо в новій ері? Чи ми є 
причасниками цієї нової доби? Святий Симеон Новий Богослов говорить, 
що «Христос є новий Адам», але ми залишаємося дітьми ще того старого 
Адама і Господь нас буде випробовувати, чого у нас більше – від нового 
Адама чи від старого. Та на жаль, у нас переважає той старий Адам. Але 
коли ми перебуваємо у благодаті, то у нас формується новий Адам, тобто 
Господь наш Ісус Христос.  

Тому ми повинні молитися і святкувати так, щоб ця згадка великої 
святої події дала нам можливість усвідомлювати, що в нас живе благо-
дать, що ми сповнені духом Христовим. Тому і в нас, і навколо нас звер-
шується свята ера нового Адама, Різдва Христового. Тому нехай в нас, 
християнах, вибудовується це святе благо, яке Господь послав у день 
народження Свого Сина. Нехай Господь дарує кожному з нас свої небесні 
милості, а найперше – духовну радість, нехай посилає здоров'я духовне і 
тілесне і всіх успіхів у нашому християнському житті для ствердження 
святих ідеалів, для утвердження християнських цінностей у нашій 
державі Україні. Христос народився! 
 

(09.01.2005) 
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Проповідь у неділю перед Богоявленням  
 

Починаючи від Різдва Христового до Богоявлення, ми живемо ніби 
в один момент, в один час, в один величний день, який присвячується 
Боговтіленню, який визначається як звершення обіцянки Божої, що була 
звіщена ще в Раю після гріхопадіння людей. Сьогоднішнього дня ми го-
туємося до наступного великого свята Різдвяного циклу – до Богояв-
лення, або Хрещення Господнього в Йордані. Звичайно, ми повинні знати 
історію свят. Бо одна справа Божий Промисел і Божі З’явлення, а інша – 
наші звичаї та традиції свят. Тому треба нагадати, що Різдво Христове і 
Богоявлення, до якого ми готуємося, починаючи з сьогоднішньої неділі, 
відзначалися в один день.  

Саме сенс Різдва і народження Сина Божого, втілення Бога на землі 
поєднувалося в один день, один зміст з Богоявленням – з приходом 
Господа Ісуса Христа до Іоанна хреститися на Йордан. Коли почалося 
вільне життя Церкви, точніше, після першого Вселенського Собору, ви-
никла потреба розділити це свято і визначити два відповідних дні. Таким 
чином, народження Сина Божого виокремлено на день 25 грудня, а Бого-
явлення (Хрещення) залишилося 6 січня. Ті дні, що поєднували ці два 
величних свята, стали загальними словами називатися Святки (святі дні), 
які поєднали ці дві події (дати) і визначили як дні загального святку-
вання. За змістом же свята відзначаємо оновлення природи людської як 
нового творіння. Народжується Бог в людській природі, стає справжньою 
людиною. Так як колись у шостий день Бог створив людину. Так як в 
новій ері, в ері відновлення людства, шостий день кожного року Церква 
визначила і відзначала цю Святу подію – народження для нас нового 
Адама (Христа Спасителя). Таким чином, і ми всі, люди, протягом уже 
1700 років святкуємо події Богоявлення. Всі ці 13 днів, починаючи з 25 
грудня і завершуючи 6 січням, і ми також, дорогі брати і сестри, хоч і 
пам'ятаємо нові дати та насправді святкуємо і Різдво, і Богоявлення, як 
було визначено святими отцями нашими і постановами і віковічною 
історією Церкви. Це просто проблеми календаря.  

Тому, звичайно, вичислення часу і календар, за яким живуть люди, 
не мають ніякого відношення до суті спасіння і до тих Божественних 
з'явлень і подій, які ми відзначаємо. Просто так сталося в історії розвитку 
країн і народів, що одні перейшли на уточнений календар, а інші народи 
залишалися на неуточненому. З часом, коли Російська імперія після 
падіння і після революції в 1917 році перейшла на загальноєвропейський 
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календар (уточнений) і зараз ми живемо за цим календарем, як 
громадяни держави, то Церква Православна залишилася на старому стилі 
або старому календарі (неуточненому). Але як старий, так і новий стиль – 
це не церковні календарі, вони не мають ніякого відношення до Церкви. 
Бо як старий календар називається Юліанським – походить від Юлія 
Цезаря Римського імператора, так і новий, який називається Григоріансь-
ким, пов'язаний з ім'ям Папи Григорія. Це зовсім не означає, що є яки-
мось церковним витвором. Це я говорю просто для уточнення до звичай-
ного календаря, і ми повинні знати незначні, але важливі для нас особли-
вості. А особливості ось які: Різдво у всьому світі святкується 25 грудня на 
кінець року і знаменує початок нової ери, а Богоявлення святкується 
6 січня. Тільки одні християни святкують це за уточненим календарем, а 
інші – при наслідках тих чи інших подій, обставин – залишилися в 
старому календарі, святкують за старим стилем. Це звичайно, наша 
загальнохристиянська проблема, яка не позбавляє нас необхідності знати 
справжню історію, справжню дату святкування наших найбільш важливі-
ших подій в історії спасіння, життя і нашого людського роду.  

Отже, сьогодні ми готуємось до Богоявлення – і як ми чули 
євангеліста Марка, який говорить що це початок Євангелія. Бо дійсно 
вийшов пророк Іоанн Хреститель хрестити народ і проповідувати, що 
настав час і прийшло спасіння для людей. Він не знав, хто такий Месія, 
але він від Бога отримав знак – бо було Слово Боже проповідувати і він 
виступив, як Ілля пророк грізний і справедливий, тому й він закликав до 
покаяння. Бо тільки через покаяння можлива зміна, можливе створення 
відповідних умов для сприйняття Спасителя. Отже, його голос був як 
передвісник до Євангелія, і після його голосу, після проповіді Іоанна 
Предтечі і з'являється Месія. 

Ми бачимо, як Предтеча, так і інші, – вони не знали, хто саме має 
бути Спасителем. Але були великі Божі ознаки, Божі явлення. І ці явлення 
стверджували у людях віру. Тому ми, дорогі брати і сестри, так само, про-
довжуючи ці святки, готуючись до наступної святочної події Богояв-
лення, повинні наповнюватися вірою і, маючи цю віру, готувати шлях 
Господу, як закликає нас Іоанн Хреститель. А він говорить, що кожен з 
нас повинен приготувати дорогу, стежку, якою повинен прийти Господь. 
А ця підготовка – це є праця наполеглива. Євангеліє подає такі слова: 
«Вирівняйте дорогу, засипте всі ями, зрівняйте всі пагорби, щоб дорога 
була рівною». Але з іншого боку, щоб і ми доклали максимум зусиль для 
того, щоб вирівняти дорогу до кожного серця. Якщо ми попрацюємо, 
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покаявшись, то справді Богоявлення буде світлоносним для нас. Тому що 
Господь дійсно буде не згадкою, а буде реальним відчуттям і оселиться в 
нашому серці.  

Ми ще повинні так само згадати про всі назви, які має свято 
Водохреща. Найперше це «Богоявлення». І тут ми повинні розуміти: чому 
так називається? Бо вперше Христос з'явився на Йордані, був визнаний 
Богом і найперше був визнаний самим Богом Отцем в присутності тих, хто 
був на Йордані, а також Іоанна Хрестителя, на якого зійшов Дух Святий, і 
був голос Божий. Ось цей знак, знак явлення Бога. Тому в прямому 
розумінні цей день, ця подія і є Богоявленням. Ще називається цей день як 
день Просвітлення. По-перше, чому «Просвітлення»? Тому що для всіх 
відкрилася Тайна Святої Тройці: Син Божий з'являється на Йордані, Дух 
Святий у вигляді голуба на Нього сходить і Голос Отця Небесного свідчить: 
«Це Син Мій улюблений!». Так пояснюють святі отці про це величне 
відкриття Святої Тройці. Тому що є велике просвітлення, а від того день 
святого Водохреща, Богоявлення був одним із центральних, коли в Церкві 
приймали хрещення. У перші віки християнства хрещення приймали 
дорослі люди, які досягли зрілого віку. Вони готувалися довго, місяцями, а 
то й роками. І коли приходить час, особливо той день, то всі вони постили і 
вся Церква за них постилась, щоб Бог дав їм просвітлення і саме хрещення, 
яке відбувалося таким загальним способом напередодні дня Водохреща. 
Так з’явилося ще одне ім'я цьому дню – «Просвітлення». Тому що відбува-
лося просвітлення нових членів Церкви, які вступали через таїнство Хре-
щення у спільноту вірних. Ну і, звичайно, Хрещення Господнє, Йордана – 
це пояснення того, що сталося в цій події, яка конкретно і видимо 
відбулася в цей день або по-народному називаємо «Водохреще».  

В загальному можна сказати, що суть цього свята є освячення всього 
єства, всієї природи, тому що вода займає більше 70% від складу всього 
живого і неживого в світі. Без води неможливе існування. Вона проникає і 
охоплює все. Таким чином, ми співаємо пісні, співаємо, що освячується 
вода, і таким самим відбувається це загальне освячення всього світу, всієї 
природи. Тому слово «Водохреща» говорить нам про те, що освячується 
вся природа: видима і невидима, жива і нежива. Тому що Господь, по-
перше, прийняв людську природу і видимим знаком це показав. Коли в 
цей день вода освячується і ми маємо це чудо, яке не можна пояснити 
ніякими законами, а через освячення водою освячується весь навколиш-
ній світ. Цей світ освячується Богом, втіленням Сина Божого в людську 
природу, з’єднанням Бога з Людиною, освячується вся наша природа, 
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весь світ, а в освяченні води є цей доказ, це чудо, яке стверджує нашу 
віру.  

Тому ми, дорогі брати і сестри, готуючись до Богоявлення, цього 
визначного свята, яке нагадує нам про ту Святу подію, повинні готува-
тися із працею духовною, повинні дійсно вирівнювати стежки, які ведуть 
Бога до нашого серця, і пам'ятати слова апостола Павла, які ми сьогодні 
чули. Він, пишучи послання до свого улюбленого учня Тимофія, говорить 
про себе, що «… вже прийшов кінець, вже він перейшов дорогу свою, вже 
закінчився біль і йому готується вінець правди. Але, – каже – не тільки 
мені, а всім тим, хто полюбили явлення Господнє». І цим самим апостол 
нагадує, що цей вінець буде в той день, тобто в день, коли знову прийде 
Господь, коли буде наступне явлення, але вже буде в силі і в славі. Цього 
разу Господь з’явився як один із немічних простих людей для того, щоб 
кожен із нас не мав жодної перешкоди для спілкування з Ним. А потім 
з'явиться у Славі, як Правдивий Суддя. Тому, за словами апостола Павла, 
щоб разом з Ним осягнути ці вінці Правди, ми повинні полюбити явлення 
Господнє. Полюбити тут, на землі, працюючи і вирівнюючи стежки для 
Нього у кожному серці, для того, щоб як і апостоли, як і всі святі, полю-
бивши явлення Господнє, ми дійсно сподобилися вінців правди, які 
кожен з нас повинен заслужити у цього Месії, у цього народженого 
Христа-Спасителя, Якого ми так славно звеличуємо і прославляємо.  

Тож нехай дійсно слова апостола Павла будуть добрим закликом 
для нас, і ми, прославивши явлення Господнє, наступного явлення Гос-
поднього будемо гідними вінців правди Божої. 

 Амінь. 
 

(16.01.2005) 
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Проповідь у неділю після Богоявлення 
 

«Народ, що сидів у темряві і тіні смертній, побачив світло велике». 
Тільки що ми чули ці святі слова пророка Ісаї, ці слова повторив євангеліст 
Матфей з нагоди початку проповіді Сина Божого. Почалася проповідь після 
того, як був взятий під варту Іоанн Предтеча, бо, як свідчили пророки, 
спочатку має проповідувати Предтеча, щоб підготувати шляхи Господові. І 
Господь після Хрещення не одразу почав проповідувати, Він збирав учнів, 
але лунала проповідь ще Предтечі. І оскільки Іоанна вже було взято під 
варту Іродом, то Господь переселився з Назарету ближче до Йордану, до 
Капернауму, і з цього часу розпочалася Євангельська проповідь.  

В Капернаумі, який був приморським містом, жило багато народу, 
не тільки юдеїв, які вважали себе праведниками, було багато галілеян та 
інших змішаних народів язичників, і тому правовірні фарисеї, юдеї, які 
вважали себе обраними, зневажали цей народ і вважали, що він темний. І 
тому Господь якраз і оселяється у цьому місті, щоб засвідчити, що «світло 
приходить у темряву і просвітлює всіх людей».  

Це символічно для всіх, для всього світу, що Господь, починаючи 
свою проповідь, оселяється не в Єрусалимі, не серед книжників, не серед 
праведників, як вважали себе деякі, а в тому місті, яке вважали містом 
грішників, містом народу темного. Для того щоб засвідчити свою справж-
ню місію, бо для того і прийшов Господь, щоб покликати немічних, оздо-
ровити хворих і просвітити тих, що перебувають у темряві. Ось символ, 
ось виконання пророцтва, ось і початок звіщення Євангелія.  

Ми з вами так само прийняли Євангеліє, і сьогодні, прийнявши це 
Євангеліє, згадуємо, як воно почало розповсюджуватися. І розповсюд-
жується воно якраз серед людей, які потребують світла. І ми з вами 
просвітлені. Ми отримали це світло. Ми охрещені, ми є членами Церкви 
Христової, й кожен з нас у міру можливості є носієм світла Божого. 

 Сьогодні ми чули, як саме апостол Павло у цьому сенсі нас повчає у 
своєму Посланні до ефесян. Апостол Павло говорить, що кожен з нас має 
дар благодаті Божої, але цей дар є у міру дару Христового. Що це означає? 
Немає жодного християнина, який не мав би дару благодаті Божої. Тільки 
ця благодать, яка є в кожного з нас, відрізняється, не тому що благодать 
різна, а тому що ми різні, ми маємо різну силу, різні здібності й можли-
вості. Але не в цьому відрізняється благодать. Бо кожний з нас по-різному 
сприйняв Христа, і тому як ми з вами сприймаємо Христа, у такій мірі у 
нас є і благодать всеосвячувана і всепросвітлююча.  
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Але, безперечно, кожен із нас порівну отримує від Бога благодать, і 
ось ці неділі, неділі після Просвітлення, бо саме свято Водохреща чи Про-
світлення, є свідченням того, що жодного охрещеного, жодного христия-
нина немає, який би не був носієм благодаті Божої. І ми відповідаємо за 
цю благодать. Відповідаємо перед Богом і, звичайно ж, перед самим 
собою. Бо кожен з нас, отримавши благодать, авансом отримав і святість. 
І апостол Павло говорить сьогодні, що ми отримали цю благодать і що 
додатково Господь дав благодать, доручивши кожному з нас обов'язки, бо 
ми одне суспільство, одне Тіло Христове.  

Кожен з нас має свої обов'язки. «Одних настановив бути апостола-
ми, других євангелістами, третіх пророками, четвертих пасторами, а 
п'ятих наставниками і вчителями», й інші дарування дав нам Бог в 
Церкві. Таким чином, кожен у міру своїх доручень з особливого Божого 
благословення повинен піклуватися про Церкву, для того щоб вона 
зростала, для того щоб вона мужніла, більше і більше піднімалася в міру 
зростання Христового для довершення святих, – каже апостол Павло. І що 
це означає – для довершення святих? Він має на увазі нас, тому що коли 
ми читаємо послання апостольські, дуже часто зустрічаємо слова святі, 
якими апостол звертається до звичайних християн, бо і Святе Письмо 
говорить: «Будьте святі, бо Я святий». Отож пам'ятаймо Божий заклик до 
святості для кожного з нас, задатки якої ми отримали від Бога, примно-
жуймо її проявляючи у жертовному служінні ближньому.  

Амінь. 
 

(23.01.2005) 
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Проповідь у 36-ту неділю після П’ятидесятниці 
 

Дорогі брати і сестри! 
 

Сьогодні ми почули проповідь євангеліста Матфея, коли Господь 
зцілив дочку хананеянки. Цей випадок був незвичайним, він тому і зали-
шився у Святому Письмі, щоб наставляти нас і навчати й показувати, 
яким чином Господь навчав і Своїх апостолів. Найперше цей випадок був 
виховний для самих апостолів, для тих, хто повинен був потім про-
довжити місію і виконати її на теренах цієї землі, сповіщаючи людям 
Євангеліє без урахування націй і народів. 

 А ось що в той час сталося? Господь на деякий час вирішив вийти з 
Юдеї, вийти за межі для того, щоб усамітнитися, тому що всі дні навколо 
Христа перебував великий натовп народу. Навіть перед цим, коли Він був 
ще на околиці Єрусалиму і там чули, що Він іде, по всіх селах і містечках 
виносили хворих немічних людей, які потребували допомоги. Тому 
Господь, як ми знаємо, віддалявся в пустельне місце, щоб просто духовно 
перепочити з найближчими Своїми апостолами. Так і в цій розповіді 
вирішив відійти у землі Тиру і Сидону – це колишня землі Фінікії. Вона 
межувала з Юдеєю. Для того, щоб побути там кілька днів і відпочити від 
такого постійного напруження. Коли Він йшов, хоча й ніхто не знав, хто 
такий Господь, коли тільки ця жінка дізналася чи почула про Нього, як ми 
знаємо з Євангелія, почала голосно вслід Йому кричати: «Ісусе, сину 
Давидів, помилуй мене, допоможи мені». Вона довго ззаду голосно кри-
чала, і Господь, як ми бачимо, не відповідав. І як ми зрозуміємо, Господь не 
відповідав не тому, що Він немилосердний, а тому що Він найперше має 
наміри навчити нас, а потім і допомогти. І найперше Своїх учнів, бо учні, 
апостоли, вони як і всі люди, чекали від Христа земних благ, вони до кінця 
до самого Хреста, до самого розп'яття надіялися, що відбудеться велике 
чудо – і Господь як цар сяде на троні. Недарма вони, ідучи в Єрусалим і 
слухаючи неодноразове повторення, що ми йдемо в Єрусалим, де Син 
Людський буде розп'ятий, буде знищений, то вони між собою мало не 
сварилися за місця, які будуть займати у Царстві Божому.  

Тому й тут, коли вони пішли у Фінікію у землі Тиру і Сидону, серед 
апостолів були нарікання: навіщо Господь іде до тих людей; а може, Йому 
якось прийдеться допомогти їм, тому вони вважали недоречним ділитися 
своїм Месією навіть у дрібницях, у простій допомозі людям. І взагалі в 
Юдеї була дуже висока думка про народ свій і про себе. І те, що відповів 
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Христос цій жінці, стосувалося не так її, як апостолів, котрі ідучи згаду-
вали усі ці особливі ідеологічні основи, що не треба йти, не потрібно, що 
народ нечистий, темний, треба найперше в Ізраїлі будувати своє царство, 
а потім вже іншим. І ці розмови слухаючи, мову, яку вели між собою учні, 
Спаситель і допустив такий випадок. І те, що не всі ті, що ходили за 
Господом, залишилися з Ним і стали святими апостолами нашої Церкви.  

Ми бачимо неодноразово, скільки разів в Євангелії говориться, що 
відійшли найближчі учні, правда, не з дванадцяти дванадцять відійшло, 
відпав лише один Юда. Пригадайте, як ми читаємо щоразу на утрені від 
Матфея, коли зібралися перед Вознесінням Господнім одинадцять учнів – 
багато їх не повірили, але сказано: «… але деякі засумнівалися…» і не 
сприйняли навіть воскреслого Господа, а відійшли. Тому ми можемо 
розуміти: були інші учні, які в той час жили такими політичними надіями 
щодо Месії. Тому і Господь сказав це, як воно є насправді, що прийшов 
найперше до загиблих овець дому Ізраїлевого. Цим самим підтвердив 
можливість того чи іншого народу піклуватися про себе і значення тієї чи 
іншої нації для Бога.  

Але коли далі цей діалог продовжився, коли підійшла жінка і почала 
просити: «… допоможи мені…», то Господь у присутності апостолів сказав: 
«Хіба добре взяти у дітей хліб і кинути псам?». Це була, звичайно, при-
казка, яка використовувалася в різних випадках, а також у цьому випадку 
використовували юдеї, коли говорили про можливість серед числа поган і 
язичників отримати допомогу від Бога і Спасителя. І ось Господь сказав це 
уже тоді, коли учні самі просили Його: «Допоможи цій жінці…», тобто 
зроби їй те, що вона хоче, тобто Господь дав їм можливість духовно 
змінитися. І хоча вони, йдучи дорогою, ще нарікали, що Господь йде через 
чужі землі й тому Йому треба буде допомагати чужинцям. І Господь 
нагадав їм те, як говорили, і те, чим живуть в Ізраїлі. Але жінка своїм 
смиренним проханням і вірою перевершила всіх. Своєю відповіддю вона 
навіть стала певним уроком для самих апостолів. Вона сказала зі смирен-
ням і з вірою, що «навіть і пси їдять крихти, що падають зі столу госпо-
даря». Вона не відчувала межі, вона не відчувала якоїсь перешкоди в тому, 
що Господь може вже не послухати її, що вона не має права просити про 
допомогу. І Господь відповів: «Віра твоя спасла тебе, нехай буде тобі по вірі 
твоїй. Іди, одужала твоя дочка». 

 Ось, як ми бачимо, Господь навчає нас найперше шанувати свій 
народ, свою націю і в той же час пам'ятати про те, що допомога не має 
меж, вона не може ділитися чи обмежуватися за якоюсь національною чи 
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будь-якою іншою ознакою. У Святому Письмі говориться: немає різниці 
між націями, але християнство незнищенна нація, воно не перетворює 
народи світу у щось невидиме інтернаціональне без паспорта, без облич-
чя. Господь благословляє кожну людину як особистість, і благословляє 
також об'єднану громаду. І це ми повинні знати, коли розбудовуємо свою 
Церкву, свою державу. Для Божого благословення всі є рівні, тому що 
сказано «…немає ні раба, ні вільного у Христі». Це не означає знищення, 
це означає рівність, немає вищої раси, немає нижчої раси, нема панської, 
нема службової. Всі рівні, а тим більше, коли вони християни. Тим більше 
у Христі взагалі немає різниці, всі для Христа рівні і перед Христом рівні. 

Сьогодні цим прикладом Господь постарався навчити спочатку Своїх 
учнів, які нам потім розтлумачити нам у своїх святих писання. Ми повинні 
брати приклад з цієї жінки хананеянки, приклад смирення і наполегливої 
молитви. Вона не засумнівалася, вона не злякалася, що народна думка була 
іншою, і все ж таки хоча вони знали, що не мають права спілкуватися з 
юдеями, вона заради допомоги своїй дочці пішла на все, і пішла з вірою. І 
ми повинні сьогодні задуматися, як вона просить Господа. Вона не каже: 
«Господи допоможи моїй дочці», вона каже: «Господи допоможи мені» 
тому, що вона сприймає хворобу дочки, як власний стан, як своє горе, своє 
особисте страждання. І це правильно, інакше не може бути, хіба не най-
більшим стражданням чи матері, чи батька є страждання їх дочки чи сина. 
Ми маємо багато прикладів зараз коли біснуються діти, а їхні батьки не 
просять допомоги у Христа Спасителя, а ця жінка просила через силу, 
через всякі заборони і перешкоди і отримала допомогу. 

Так і ми, дорогі брати і сестри, повинні знати, що потрібно йти до 
Господа через всі перешкоди, просити наполегливо, просити і не боятися 
нікого, ніяких заборон, ніяких відмов, а особливо просити за своїх дітей, 
щоб Господь і нас помилував, як помилував цю хананеянку і її дочку. Тому 
сьогодні нехай цей приклад з жінкою хананеянкою буде для нас прикла-
дом, тому що сьогодення вимагає так само і такої віри, і такої надії, такої 
молитви. І нехай Господь почує і наші молитви, а ми так само, як ця 
хананеянка, будемо молитися і звати голосно і постійно нашого Спасителя: 
Господи Ісусе Христе, помилуй мене грішного, допоможи мені.  

 
Слава Ісусу Христу! 

Амінь. 
 

(06.02.2005) 
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Проповідь у неділю про Блудного сина 
 

Ми тільки що почули притчу, яку розповідає євангеліст Лука, – 
притчу про Блудного сина. Розповів цю притчу Господь у свій час тим, 
хто Його оточував. А це були і праведники, і грішні. Це були ті, що 
каялися, митарі. Це були фарисеї, які шукали, в чому б докорити Христа – 
Його неправди, несправедливості. Або в тому, що Він переважає спілку-
ватися з грішниками, як вони думали, а зневажає праведників.  

Отже, що ми чуємо в цій притчі? Найперше – це життєва сцена. 
Картина, яку, я думаю, в житті може відчути або пережити кожен батько, 
кожна мати, коли є слухняні й неслухняні діти. Коли є ті, що виконують 
волю батьківську, але є ті, які тільки споживають, розтрачують, марно-
тратять, а ще й до того зневажають батька чи матір. І ось якраз Господь і 
скористався такою життєвою картиною для того, щоб показати тим, хто 
Його слухав, і змалювати всім нам Божу любов, Божу милість до людей.  

Таким чином, ми бачимо двох синів у батька. Праведника – сина, 
який виконує у всьому волю батька. І молодшого сина, який не захотів бути 
з батьком. Він вирішив забрати своє. Тобто те, що йому належало. Хоча 
воно не було його, але як син, згідно із законодавством, він мав право на 
частку спадку. І батько не перешкоджає. Він виділяє його частину майна. І 
ось, взявши все своє, цей син з часом вирішив відійти, відділитися від 
батька, пожити самому. Але пожити взагалі далеко. Відійшов в іншу, – як 
сказано, – країну, край. І ось там почав жити без батьківського догляду, як 
хотів. А ми бачимо, як він жив – займався марнотратством, розпустою. І 
цим знищив все майно і сам потрапив майже в рабство.  

Ось до такого стану дійшов своїми зусиллями цей молодший син. І 
його в притчі називають блудним сином. А якщо точніше, то це син, який 
є розтратником. Не в тому розумінні, що він тільки займався розпусним 
життям. Це слово означає, що він взагалі марнотратець. Він через роз-
путне життя витратив все те, що йому належало від батька. І зійшов з 
правильного шляху. Тому що він справді зблудив у своїй дорозі. 
Відійшовши від батька, потрапив у тенета, звідки важко було вибратися.  

І найважливіше, для чого ця притча була Господом розказана, що 
він, цей син розпутний, знайшовся сам для себе. Він не впав у гордість. 
Він не впав в якесь марнославство або в ненависть. І він, будучи в ганеб-
ному стані, як говориться в притчі, що «він пас свиней», навіть не мав 
права насититися їжею, яку давали свиням. Він почав думати і розмірко-
вувати над собою. І ось в цьому стані, коли він почав розмірковувати, 
його осяяла думка про покаяння. Про покаяння, яке потребує рішучості, 
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дієвості, сили. Перебуваючи в тому стані, він сказав: «Скільки слуг в мого 
батька і вони всі мають що їсти і пити, одягаються. А я тут страждаю. 
Тому встану і піду до батька».  

Ось для цього моменту якраз ця притча вся і була сказана. В цьому є 
перший початок спасіння або оновлення людини, яку ми бачимо і нази-
ваємо розпутною. В цьому є початок покаяння. Бо покаяння в перекладі з 
грецької мови означає «переосмислення», «передумування». Ось коли 
людина щось надумала зробити, а потім оцінила і зрозуміла, що це по-
гано, і вона кардинально змінила думку на протилежну і зробила навпа-
ки, відкинувши попередню свою думку чи рішення, ось це є покаяння. 
Тобто зміна своєї свідомості. Зміна своєї думки, свого рішення. Але це 
покаяння – воно тільки в розумі, в свідомості, повинно бути підкреслено і 
підтверджено життям. І ось тут якраз цей син, який, здається, все втратив 
і вже не мав права повернутися, бо не мав з чим – в нього нічого не 
залишилося. Хіба він один-єдиний, хто каже: «без гроша» і без чогось 
іншого? Але він не побоявся цього. Тому що він подумав: «що не потрібно 
вже мені навіть слави бути сином. Хай я вже втратив. Але я хоч слугою 
буду. І все ж таки буду в безпеці, буду в стані, коли буду мати їжу і одежу».  

І ось цей стан смирення – це є наступний крок покаяння. Перший – 
рішучість – розкаятися, змінити свою думку, змінити свої плани. Бо в 
нього були якісь рішучі наміри жити без батька, жити далеко, жити у своє 
задоволення. І коли він дійшов до цього стану, він змінив свою думку на 
протилежну. Але зробивши це, не знайшов підстави для того, щоб повер-
нутися в попередній стан, бо в нього немає бази для цього. Він тоді вирі-
шив зупинитися, принизитися. Тобто повернутися таким, яким він є – 
рабом, слугою, але краще в батька, ніж на чужині. І ось коли він це 
надумав, коли він душу свою наповнив смиренням, він тоді сказав собі: 
«встану і піду». І він зробив перший крок. Він зробив, може, найскладні-
ший для себе крок. Бо він пересилив себе і прийшов. А батько чекав його. 
Чекав і виглядав. Тому ви чули, як говорить в Євангелії Лука, що як тільки 
батько «побачив здалеку сина, сам побіг йому назустріч», відчуваючи і 
знаючи його покаяння. І коли він його зустрів, то він, як ви бачите, навіть 
не дозволив або не дав йому часу сказати все, що він хотів сказати. Його 
вчинок він оцінив, тільки той почав говорити, щоб батько прийняв його 
як слугу. Він йому одразу дав знак, що він син. А це ці ознаки, як 
говориться в притчі: «дав йому одежу сина. Дав йому перстень на руку» 
як наслідника. «І дав йому взуття» як того, який є вільним. Бо раби 
ходили босими. А взуття одягали вільні люди.  
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Ось це – наслідок. Наслідок Божої милості, яка діє через або завдяки 
покаянню людини. А з іншого боку, ми бачимо іншу людину – брата-
праведника, який працював у той час. Працював на батьківських полях чи 
в інших якихось заходах. І коли він прийшов додому, бо він, звичайно, 
обурювався, що його брат зрадив батька, відмовився від нього, він не 
зрозумів вчинку батька. Він почув пісні й танці, які були, і покликав 
одного із слуг запитати, що це там таке. А коли дізнався, то не пішов. І 
батько прийшов так само умовляти його, пояснюючи, що він святкує не 
тому, що син його розтратив майно. А тому що «він був мертвий і ожив». 
Це той лейтмотив, який вкладає Господь у кожну притчу, коли показує, 
чому така «велика радість буває на небі, коли кається хоч один грішник». 
Бо покаяння наше – це є по-новому воскресіння. Це є повернення від 
смерті – найгіршої, духовної смерті.  

Ми, дорогі брати і сестри, коли згадуємо щоразу цю притчу, повинні 
найперше усвідомлювати, що немає такого гріховного стану людини, з 
кого вона не могла б вийти через покаяння і через смирення. Ідучи 
назустріч Богові, просячи Його, щоб Він прийняв нас хоч як останнього 
раба чи слугу. А з іншого боку, ця притча нас застерігає. Бо дуже часто ми, 
перебуваючи в стані цього розпутного сина, уявляємо себе старшим 
сином. Це найбільша небезпека. Самі потребуючи покаяння і зі сми-
ренням молитви, щоб Господь помилував нас, ми осуджуємо інших, яких 
вважаємо грішнішими за себе. І таким чином втрачаємо все – навіть ту 
нагоду, яку мав розпутний син. Бо ми, якщо щось добре зробили, то вже 
вважаємо, що ми на вершині слави і Бог уже нам зобов'язаний всім і все. І 
забуваємо, що ми безмежно завинили перед Богом. Навпаки, все розтра-
тивши і не дбаючи про те, щоб щось відновити, що в нас є у підпо-
рядкуванні. Тому це ще більша небезпека.  

Тому Господь і застерігає нас, даючи нам приклад Божої милості, 
застерігає, щоб ми не були з вами черстві до своїх братів, щоб ми часом 
не зневажали Бога через Його милість. Бо коли ми бачимо, що Господь 
прощає чи милує, як ми вважаємо, когось грішником, ми собі тоді місця 
не знаходимо. Ми вже не вважаємо за потрібне назвати когось братом, 
так як цей син каже. Він не говорить: «це мій брат», а каже: «ось твій син 
цей розпутний». І цим самим зневажаючи і обвинувачуючи самого 
батька, як ми Бога, коли кривдимо, коли вказуємо на гріхи своїх ближніх. 
А ми повинні в будь-якому випадку – працюємо ми чи не працюємо, 
відчуваємо якісь здобутки перед Богом чи не відчуваємо – завжди 
старатися бачити свій гріх, яких у нас безліч. Шукати в собі сили 



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________  Живе слово Архіпастиря 
 

– 75 – 

піднятися, покаятися, передумати, переосмислити і прийняти карди-
нально нове рішення. Рішення боротьби з гріхом і через смирення йти 
шукати допомоги, йти шукати примирення з Богом. Не бачачи навколо 
себе нікого грішнішого за себе.  

Тому що тільки так душа, яка хоче праведності, – тільки так вона її 
знаходить. Тільки так душа, яка шукає покаяння і помилування, її зна-
ходить – це помилування і покаяння. Коли вона молиться зі смиренням, 
коли вона йде з трепетом і надіється тільки на найменше: на прощення, 
на приєднання до Божої милості, хоча б на те рабство, на те слугування 
для того, щоб перебувати тільки в оселях ближче до Бога.  

Тому нехай ця притча буде нам і нагадуванням, і застереженням, і 
свідченням про велику Божу милість і про те, що в яких би ми гріхах не 
перебували – ми не маємо права на відчай, бо Бог Всемилостивий і 
закликає кожного з нас. Тому нехай Господь буде Милостивим до всіх нас 
і помилує нас. Амінь. 
 

(27.02.2005) 
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Проповідь у Сиропусну неділю (Прощена неділя)  
 

Ми наближаємося до Великого посту. Великий піст, або ще його 
називають Свята Чотиридесятниця, – це перший найбільший піст у житті 
християнина. Він існував із самих перших днів життя нашої Церкви і є за 
прикладом того подвигу посту, який показав Господь Ісус Христос після 
Хрещення, коли сорок днів нічого не їв і молився у пустелі. І ми, хрис-
тияни, вкладаємо особливий зміст у цей піст, називаючи його “Великим”, 
готуючись до центральної події в році, а також у нашому житті – Святого 
Воскресіння Христового.  

Таким чином, ми, як християни, повинні розуміти, що ми маємо 
різні обов’язки. Ми, найперше, повинні мати віру. Віру, яка формується і 
основується на важливих догматах, які є основою віри. Це є Свята Трійця, 
що Бог є Трійця, і другий, основний, догмат. Основа нашої віри, що Ісус 
Христос є Син Божий. Споконвічно, Який існував і народжувався. А в 
останні дні, як ми і читаємо у Символі віри, прийняв людське тіло і 
народився від Приснодіви Марії й став повноцінною людиною. І тому, 
будучи Богом, став людиною і через Своє страждання і воскресіння є 
нашим Спасителем. Це є основа нашого життя, основа нашої віри.  

Але крім догматів, для того щоб ми засвідчили себе і для себе, що 
ми християни, в нас є багато зовнішніх форм і ознак. Це, найперше, наші 
храми, наші зібрання спільні на молитву. Це наші християнські бого-
служіння. Це є виконання заповідей. Це є чесноти, які ми повинні мати. 
Це є пости. Це є особисті молитви. І сказати конкретно – це є спосіб жит-
тя, зовнішня форма життя християнина. І якщо ми подумаємо і розваж-
ливо поглянемо навколо себе, то побачимо, що кожна людина, якщо вона 
належить до якоїсь релігії, має свій спосіб життя. Свій спосіб життя 
мають мусульмани. Мають індуси. Мають юдеї. І тим більше ми, христия-
ни, так само маємо свій спосіб життя. І якщо ми порушуємо цей спосіб 
життя – зовнішні його прояви, то цим ми самі себе ставимо в становище, 
коли ми вже не відповідаємо тому, чим ми є. Навіть якщо ми десь в 
глибині душі й називаємо себе віруючими.  

Для кожної людини – чи в громадському відношенні, чи в релігій-
ному, чи духовному – є статутні обов’язки. І у нас, християн, є свої обо-
в’язки. Обов’язки, до яких входить і піст. Обов’язок відвідувати храм. 
Обов’язок молитися. І обов'язок постити. Піст не є догмат – як ми гово-
рили про інші догмати. Але це є святий обов’язок. Це є норма життя всієї 
Церкви і спільна. І якщо хтось щось не виконує, значить, він порушує. Він 
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є порушником цих норм, які є спільними для всього суспільства, і тому це 
є гріх. Не тому, що це є догмат. А тому що це є обов'язок, і якщо ми його 
порушуємо – ми чинимо гріх. Ми повинні розуміти для себе, що всі 
обов’язки ми виконуємо тому, що взяли на себе таку обіцянку – особисто. 
Ми з власної волі можемо бути християнами, а можемо й не бути. І тільки 
з волі, коли ми це робимо з вільної, незалежно, без утисків, ми й отри-
муємо нагороду або покарання. Бо через силу, через насильство людина 
не може здобути від Бога ні покарання, ні нагороду. Отже, піст входить у 
ці наші обов’язки.  

Я, перед тим як сказати конкретніше про піст, нагадаю, що кожна 
людина повинна обирати собі свій вид, свою форму зовнішнього посту. 
Тобто є різні люди по здоров’ю, по віку, і тому кожна людина повинна так 
постити, щоб вона відчула, що вона все-таки проводить дні згідно з 
церковними вимогами. Але в той же час, щоб не завдавала собі шкоди, 
якщо вона хвора.  

Ті обов’язки посту, про які ми говоримо, які написані в книгах, 
особливо монаших уставах, вони є добрими. І хто може виконувати їх, це 
надзвичайно корисно. Але це не означає, якщо написано так для строгих 
монаших усамітнень, то кожна людина повинна виконувати. А якщо не 
може виконувати – зрікається і цим робить ще більший гріх. У кожного з 
вас повинен бути духівник або священник, у якого ви сповідаєтесь. І тому 
ви повинні попередньо узгодити або попросити благословення на послаб-
лення посту з різних причин: причини хвороби, з якоїсь іншої причини. 
Але все ж таки це повинно бути усвідомлено, що ви з благословення робите 
те, що ви не можете зробити у повній мірі. І таким чином, закон буде 
зберігатися, і форма нашого життя зовнішня, християнська буде зберіга-
тися. Ми не маємо права втрачати своє надбання.  

Але крім цього, є піст духовний. І тут уже всі ми без застереження 
можемо в повній мірі цей піст принести і пронести – виконати. Він не буде 
впливати на наше тілесне здоров’я, а навпаки, буде допомагати і зцілю-
вати. Тому крім стримання в їжі, яким є піст для людей, крім стримання 
або неприділення великого часу для приготування різноманітних страв, а 
споживати просту їжу, ми повинні особливо в ці дні молитися. Ми повинні 
уникати гріхів. Ми повинні уникати розваг. І це не є шкодою для здоров’я. 
Ми повинні уникати сварок. Як сьогодні ми чули в апостольському послан-
ні, ми повинні старатися жити наче вдень – коли нас всі бачать, – як каже 
апостол Павло. “Ніч пройшла, наступив день”. Ми не повинні віддаватися 
п'янству, об'їданню, розпусті, зраді подружній. Ми не маємо права, 
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особливо в час посту, гніватися, мстити одне одному. Ми повинні стверд-
жуватися у Заповідях Божих. Ось до чого нас закликає кожен раз Господь, 
як Свою Церкву, в ці дні посту. Дні, коли ми повинні особливо задуматися 
над своїм життям. Коли повинні ще раз згадати, що їжа тілесна наша для 
того, щоб підтримувати життя тут нашого тіла, як оселі Духа Святого – 
душі, для того, щоб разом і в тілі, і з душею, ми як повноцінні люди змогли 
здобути користь. Змогли використати по-справжньому наш час.  

Тому святий піст, який ми шануємо, якраз приносить нам цю 
користь і дає можливість мати результат. Якщо ми, дорогі брати і сестри, 
будемо забувати свої статутні обов’язки, то цим ми відійдемо від Бога. 
Ми втратимо усвідомлення своєї відповідальності. Ми не зможемо себе 
оцінити. Тому що ми будемо думати, що ми святі і є таке, і апостол Павло 
наводить це у Святому Письмі, прислів’я: «що для праведника нема 
Закону». І люди, які звикли не виконувати Закон, вони починають ду-
мати, що нема Закону, бо вони праведники. Але коли людина починає 
крок за кроком, із самого меншого, старатися виконати Закон, тоді вона 
починає розуміти, наскільки вона немічна і наскільки їй далеко до пра-
ведності. І справді, коли вона все виконає, то тоді їй не потрібен Закон, бо 
вона і так все виконує. Але поки ми ще перебуваємо в такому немічному 
стані, на нас ще діють закони. І ми відчуваємо, як тяжко їх виконувати.  

І коли ми почнемо задумуватись, що піст – це один з найпростіших 
законів і вимог, а ми не можемо виконати цієї вимоги, то що це означає? 
Це означає, що сіль, яка повинна бути солоною, втрачає свої властивості. 
І що тоді буде? А ми так само, якщо не можемо або не виконуємо своїх 
обов’язків – ми втрачаємо свої властивості.  

Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні думати і про себе: і про своє 
спасіння і робити це для своєї користі, як сьогодні чули в євангельському 
читанні, пам'ятаючи про скарби на небі. Не поститися напоказ перед ближ-
німи, не насуплювати обличчя, – як говорить Спаситель, не посипати 
волосся попелом чи ходити брудним, нібито сумним для того, щоб людям 
показатися великим посником. А Господь каже: “хочете постити для своєї 
користі для Бога – намастіть оливою волосся своє, вимийте обличчя своє. 
Бо той, хто лицемірить, то він цю користь собі хоче перед людьми здобути і 
сам. А ви для Бога турбуйтеся і для своєї душі – збирайте собі скарби на 
небі”. Для неба ми повинні працювати тут, на землі.  

Тому будемо старатися, щоби піст був для нас добровільним. Щоб 
ми це робили тому, що ми християни. Тому що хочемо, найперше, для 
себе засвідчити, чи ми справді християни. Чи ми справді спроможні 
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виконувати хоча б незначні наші статутні обов’язки. Чи ми просто так 
називаємося або принаймні нас так називають. І ще повинні пам’ятати, 
якщо ми стараємося виконувати і, по крайній мірі, з Божою допомогою, 
хоч щось виконаємо – нам буде молитися краще. Ми будемо мати більшу 
відвагу і сміливість щось просити у Бога, бо ми хоч щось виконали.  

І тому в ці дні посту будемо старатися виконувати статут про піст 
для своєї користі. Проводити дні посту в любові до Бога, до ближніх. 
Пам'ятати про молитву в храмі й особисту молитву. А особливо виганяти 
гнів і ненависть зі свого серця. І такий піст допоможе нам відновитися. 
Допоможе нам відновлювати і наші християнські звичаї. І за такі наші 
справи Господь пошле нам і благословення в нашому особистому житті, і 
благословення в нашому суспільному житті. Амінь. 
 

(13.03.2005) 
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Проповідь у неділю Сиропусну (Прощена неділя) 
на вечірній під час чину прощення 

 
“Якщо не будете прощати людям провини їхні, 
то і не простить вам Отець ваш Небесний”.  

 
Дорогі брати і сестри, всечесні отці! 

 
Сьогодні в євангельському читанні, яке ми чули за Літургією, якраз 

звучали слова Спасителя, звернені до нас. І ми повинні розуміти зна-
чення цих слів, цю главу. Слів, які промовляє Господь. Бо багато говорять, 
що в нашій Церкві є багато різних думок, вчень, висловів отців святих, 
пустельників. Але ми найперше повинні реагувати і, відповідно, звертати 
увагу на те, що слова про покаяння і прощення – це є слова Бога. Сам Бог 
вимагає від нас цього. А раз вимагає, то знає, чого вимагає. Бо це є наша 
сутність. Це є, як ми називаємо іншим словом, онтологічна потреба. 
Тобто життєва необхідність нас, людей, прощати.  

Що означає прощати і навіщо прощати? Прощати – це означає 
знищувати у собі зло. Це означає очищатися від всякого гріха, який є в 
нашій душі. Тому що ненависть, злопам'ятство – це є той момент гріхов-
ності, в якому нас в будь-який час може полонити лукавий. Ми, коли 
живемо на цьому світі, повинні бути захищені від усякого зла, від усякого 
підступу. Тому нам найперше необхідно робити так, щоб ніхто і ніщо не 
могли нас на чомусь зловити або вчепити. А гріх нерозкаяності, зло-
пам'ятності, ненависті – це якраз є ті можливі гачки, за які ми чіпляємося 
і за які нас тримає сам лукавий.  

Для нас, християн, покаяння і прощення є синонімами. Як можна 
покаятися, якщо ми не прощаємо? Покаяння означає “зміна свідомості”, 
“зміна своєї сутності”. Зміна, звичайно, поганого на добре. І якщо ми не 
прощаємо, якщо не вириваємо зі свого серця гріх ненависті, якщо не 
долаємо злопам’ятство, то де, в якому місці, яким чином можемо спов-
нюватися покаянням?  

Отже, сьогодні, коли ми стоїмо на порозі Великого Посту, періоду, 
який з початку буття нашої Церкви присвячувався випробуванню, роз-
думуванням, усвідомленню нашої долі на цій землі через біль. Ці дні посту 
ми повинні проводити, найперше, в добрі, в доброму стані, в ухилянні від 
зла. У нас є властивість пам'ятати. Але пам'ятати для своєї користі ми 
повинні не все. Ми повинні пам’ятати добре і не забувати його. Починаючи 
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від Бога і закінчуючи будь-якою людиною, яка нам робить добро. І ні в 
якому разі не пам'ятати зло. Злопам’ятство повинно бути виключено, як 
властивість, з нашого буття. Бо через злопам’ятство ми не тільки робимо 
собі шкоду духовну, а ми і своє тіло знищуємо. Людина, яка постійно гні-
вається, яка злиться, яка ненавидить, міняється на обличчі. В неї обличчя 
зле. Вона спотворена вже тут. Вона вже сама себе покарала. І далі карає. І 
знищує свою душу.  

Пригадайте, як Господь сказав яскраво і просто про останній день, 
про Страшний Суд, який, звичайно, “страшний” для нерозкаяних грішни-
ків. Господь за допомогою своєрідної притчі з життя сказав: “що будуть 
ділитися праведники від грішників, як розділяють пастухи на Сході, 
овець від козлів”. Тим самим дав зрозуміти, що людина, яка зла, яка грі-
ховна, вона не зможе заховатися. Не потрібно буде книг, документів, 
свідків. Бо як вівці білі, а кози чорні, як біле і чорне не можна переплу-
тати, так само грішники з праведниками не зможуть змішатися. Біле буде 
білим – без ніяких свідчень, а чорне буде залишатися чорним. І тому той, 
хто дбає про те, щоб чорнота сповнювала його душу, щоб знищувала його 
тіло, він і на Страшному Суді не буде мати іншого місця, ніж того, яке 
призначено для таких людей. І ми в своєму житті якраз так розподіляємо 
час, щоб мали всі можливості ухилятися від того, щоб не бути чорними, 
щоб не бути заплямленими, щоб не бути сповненими зла.  

Тому хочемо ми того чи ні, в нас склалася уже така традиція свята, 
що ми повинні прощати одне одному. Ми повинні прощати щодня. Але, 
найперше, ми повинні пам’ятати, що коли ми йдемо в храм – молимося, 
ми повинні прощати братам своїм. Коли ми йдемо до причастя – тим 
більше ми повинні прощати одне одному гріхи і провини наші. А особ-
ливо, коли ми вступаємо у Великий піст. Ми повинні, найперше, подбати 
про взаємне прощення, про викорінення гніву, ненависті й всякого зла.  

Дорогі брати і сестри! Коли ми говоримо про прощення, дуже часто 
знаходяться люди, які намагаються підірвати авторитет християнського 
вчення і говорять, що християнство таким чином знищує людську осо-
бистість. Воно знищує повагу людини до себе. Воно зневажає права люди-
ни, бо людина повинна бути міцною. Вона повинна бути готовою здачу 
дати, відстояти свої права. А християнство вчить по-іншому.  

Ми, християни, повинні розуміти справді те, що ми вчимо і чим жи-
вемо. Християнство, навпаки, найбільше вивищує людську особистість. 
Бо в християнстві тільки особистість незнищенна – вона вічна. Нею 
опікується безпосередньо Бог. Вона забезпечена, за дією добра, вічним 
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життям, великими нагородами. Але особистість наша забезпечена і вся-
кими правами і в цьому світі. Ухиляння від зла не означає приниження 
наших прав і свобод, навіть у християнстві. Ми не говоримо про відмову 
від своїх прав. Про захист прав законних наших, які ми маємо. І ви 
знаєте, що християни свої права відстоюють і відстоювали, що стосується 
їхніх свобод на віру, на правду, на життя. І відстоювали її, але хрис-
тиянськими засобами. Починаючи від часів Христа, апостолів і до наших 
днів. Відстоювали їх мужньо. Не зраджували своїй вірі, не зраджували 
своїм батьківським традиціям, своїм правам. Відстоювали свої права, 
якщо торкається й інших свобод і наших прав.  

Але одна справа відстоювання прав, а інша – помста, злопам’ят-
ство, ненависть, пересуди, обмовляння людини і таке інше. Ми говоримо 
те, що людина повинна уникати ось таких гріхів, які повсякденно, наче 
черв, точать людину, її мозок, її душу, її серце. Точать тому, що людина 
не може заспокоїтися від гніву. Вона не може придумати покарання за 
якусь незначну дрібницю своєму найближчому знайомому чи найближ-
чому другові за те, що він її принизив, за те, що він її зневажив, за те, що 
якимсь словом не тим зустрів – ось ми про що говоримо. Говоримо про 
повсякденну суєтність і перебування людини у цьому важкому гріхові, 
який є, за порівнянням святих отців, як вогонь, що постійно цю людину 
палить і вона не знаходить собі місця.  

Ми повинні думати про інше. Не про відстоювання своїх прав, які 
ми маємо, задля чого ми маємо і церковні канони, й права, і закони. А 
про відмову мститися. Про відмову злом відповідати на зло. Ще ніхто, – 
як говорять святі отці, – не перемагав, відповідаючи злом на зло. Апостол 
Павло нас застерігає: «Браття, – каже апостол, – не давайте себе подолати 
злу – не відповідайте злом на зло». Бо якщо ми відповідаємо злом на зло, 
це означає, що ми повинні мати в собі це зло. Це означає, що ми його 
примножуємо, що ми це зло із свого боку ще й надбали. І вже зло вдвічі 
збільшилося. І таким чином, у прогресії збільшується зло. І що доброго, 
що ми взяли верх? Ще більше зла вчинили своєму ближньому. А він зали-
шився в свідомості, як придумати нам ще якусь капость, щоб ще більше 
для себе відомстити.  

Ось про що вчить нас Спаситель. Ось про що нас застерігають 
апостоли. Уникати цього зла, уникати злопам’ятності, уникати ненависті – 
головне наше правило. Це не тільки для монахів. Це правило будь-якої 
людини. Християнина тим більше. «Сонце, – як каже апостол Павло, – не 
повинно заходити у вашому гніві». Тим більше ніякі різкі кроки, ніякі різкі 
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рухи або якісь дії ми не повинні робити під тиском гніву, в стані ненависті. 
Тому що зло, яке ми зробимо, – неповоротне. І потім відновити те, що було 
до цього моменту, ми вже не зможемо. А чи зможемо ми потерпіти 
покарання від Бога за те, що ми вчинили – тут уже виникає велике 
запитання.  

Тому для нас найважливіше, щоб нам самим не вступати у від-
повідальність перед Богом. А пам'ятаючи слова Спасителя, Який нас 
застерігає, Який нас просить – бо знає нашу людську природу, просить 
прощати, ми повинні налаштувати себе в своєму житті на прощення. 
Наскільки це можливо, прощати своїм ближнім. Наскільки це можливо, 
не відповідати злом на зло. І цим самим ми будемо відчувати, яку здо-
буваємо перемогу. Найперше над собою, бо найтяжче перемогти себе. Це 
найбільша проблема для кожного у цьому земному житті. А якщо ми 
будемо відчувати, що можемо перемагати себе, можемо перемагати зло в 
собі, тоді зрозуміємо, що боротися треба зі злом і не можна попускати 
зло. Але треба відрізняти зло від людини. І любити людину, не люблячи 
зла. Борючись зі злом, не кривдити людину – наскільки це можливо, з 
Божою допомогою.  

Тому починаючи цей піст сьогодні, вступаючи у цей великий пе-
ріод, усвідомленням свого справжнього стану, стану, до якого ми дійшли 
через непослух, через богозневагу, ми повинні починати з найменшого і 
в той же час найголовнішого – уникати зла. Уникати чинити зло. Робити 
добро, а цим самим старатися очищати свою душу, своє серце, свій розум 
від помсти. Пам'ятаючи, що Господь є месник за нас від ненависті, від 
злопам’ятності. І давати волю Богові. Засвідчувати такими малими, не-
значними справами, що ми віримо Богові, довіряємо і знаємо, що Бог – 
Сам Суддя праведний. І Сам визначить, як краще, найперше нам і всім 
тим, хто для нас здається кривдниками або порушниками прав. Для нас 
не повинно бути ворогів – як не було для Христа. Господь постраждав на 
хресті, й жоден навіть той, хто Його розпинав, не вважався Ним за ворога. 
Тому для нас це великий приклад, який повинен давати наснагу. Якщо 
навіть ніщо нам вже не допомагає і здається, що найлютіший ворог нас 
принижує, ми повинні завжди в той момент згадувати про Христа, про 
тих, хто Його розпинав, і про молитву, якою Господь молився за них.  

Нехай і цей святий піст, і ця наша традиція прощати одне одного, 
вступаючи у Великий піст, дадуть нам знову поштовх – поштовх усвідом-
лювати свої обов’язки. Поштовх жити життям «святим і незлобивим», як 
співаємо ми в різних піснеспівах. Поштовхом служити Богові, а не злу.  
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І утверджувати на цій землі, кожен у своєму серці, добро, а не зло. А для 
цього прощати всім ближнім і дальнім – хто б чим кого не скривдив.  

І я, дорогі брати і сестри, сьогодні, вступаючи у Великий Піст, каюся 
перед вами і прошу у всіх вас, всечесні отці, клірики наші, викладачі, наші 
вихованці, дорогі наші парафіяни, прощення за те, чим би міг вас скрив-
дити або скривдив, чи словом, чи якоюсь поведінкою, чи іншими спра-
вами, які я пам’ятаю чи не пам'ятаю. Тому прошу вас так само простити 
мої провини і вибачати мої неправди, щоб і Господь Бог прийняв мою 
молитву в цей піст і мої подвиги. Простіть мене, всечесні отці! 
 

(13.03.2005) 
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Проповідь після читання Великого покаянного канону 
преп. Андрія Критського 

 
Як ви усі пам’ятаєте зі Святого Письма, піст був особливим засобом 

для випробування людей, для самоочищення, для покаяння і для багато 
чого іншого. Піст – це особлива форма людини контролювати себе. І тому 
ми бачимо, що піст мав різні призначення та різні форми. Найперший піст, 
у принципі, який існує завжди, був закладений ще в раю. Мета цього посту 
була випробувати вірність людини Богові. Тому перші люди – Адам і Єва – 
це перше сімейство. Вони мали право на все. Вони були повелителями 
природи. Бог їм підпорядкував все: землю, все творіння, назвавши «вінцем 
природи». Дозволив їм споживати все в раю. Тільки визначив плоди одно-
го дерева, як сказано у Святому Писанні, пізнання добра і зла. Для того, 
щоб цим самим у формі посту – обмеження, як ми бачимо, людина могла 
випробовувати себе і засвідчувати, що вона вірить і слухає Свого Творця.  

Але ще було найголовніше у райському житті для людини – дерево 
життя, до котрого людина мала вільний доступ. Воно було постійно, і 
людина могла без обмежень користуватися цими плодами. Але людині 
забажалося іншого. Вона пожертвувала життям ради того, щоби пору-
шити піст. І цього, як кажуть, забороненого вкусити. І тут є якраз той 
знак, коли людина через свою непослушність, через свою самовпевне-
ність або самовольність вирішила не повірити Богові, не послухати Бога і 
цим кинути виклик. Як ми чули, спокусник сказав: «Неправда, неправда. 
Ви не помрете. Просто ви станете такими, як Бог».  

І ось людина послухала спокусника і зневажила Бога. І знаком цієї 
зневаги було порушення цього посту, як ми кажемо, першопочаткового. 
Тому впродовж всієї історії людства піст залишався єдиним знаком чи 
визначенням, чи виявом людського поклоніння, поваги, молитви до Бога. 
Тому найчастіше піст використовувався як крайній засіб умилостивлення 
Бога. Як останній знак засвідчення перед Богом: «Ось, Господи, ну ми ж 
Твоє творіння таке нещасне, таке забруднене. Хіба Ти можеш нас не 
пожаліти?».  

Ось, наприклад, ми можемо зараз згадати найяскравішу подію, яка 
відбулася в Ніневії – столиці древньої Ассирійської імперії. Коли вели-
чезне місто, яке жило дуже багато, яке вже відійшло від Бога, зневажало 
Божі закони. І, як завжди, зло оволоділо всім і призвело до загибелі. Ви 
знаєте цю історію з пророком Іоною. Коли Іона змушений був піти, бо Бог 
послав сказати: «Кайтеся. Кайтеся, бо вже ось вже кара над вами і Я 
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знищу це місто». Але Бог виносить вирок, як ви бачите, не для того, щоб 
карати. А для того, щоб схаменулася людина. І ось коли Іона нагадав їм 
про це, що вони найперше зробили? Вони знали, як каятися. Вони, почи-
наючи від найстаршого, тобто від царя їхнього, і до найменшого, ого-
лосили піст. І не простий піст, як ми зараз сприймаємо в Новому Заповіті. 
А піст із знаками самоприниження.  

Оголошений був піст як своєрідна форма жалоби всенародної. 
Заборонялося давати їсти не тільки дорослим, а й немовлятам, дітям, 
навіть тваринам – всі повинні були постити. І не просто постити, а поки-
нути свої домівки – не жити в будинках. Не одягатися в одежі свої, а одяг-
нутися в просте лахміття – саме жалюгідне, від царя до останнього. І вийти 
на дорогу, в порох сісти і порохом посипати голову, плакати і каятися: «Ось 
ми хто. Тобто показати Богові, що ми врешті зрозуміли, хто ми є. Ми вже 
зрозуміли і ми знаємо, що Ти наш Бог, а ми ніщо. Тому не карай нас, а 
прийми наш піст». І ви знаєте, що цей піст для Ніневії став її спасінням. І 
Бог помилував. А Іона, який знав про гріхи цього міста, не зміг простити їм 
як людина. І пішов геть, після чого, ми знаємо, його кит проковтнув.  

Але тут ми бачимо приклад і сили посту, і велич Божої милості, і 
прощення. Людська неміч, яка не може навіть Богові простити, коли Бог 
прощає грішника. Ми в Новому Заповіті живемо в інший час. Час, коли ми 
вже свідомо сповідуємо своє спасіння. І дуже часто навіть зловживаємо 
цим – ось цією святою Голгофою. Тому що думаємо, якщо вже Господь 
прийшов, якщо вже постраждав на Голгофі, то нам не треба нічого 
робити. Можемо знову жити як хочемо. Зловживати своїми обов’язками. 
Не те що порушувати, навіть не виконувати головні заповіді. Бо Господь 
простить, Він, як кажуть: «Господь милостивий. Господь наш Спаситель. 
Ми вже святі, – як часом деякі кажуть, – ми вже спасенні». Таким чином, 
все більше входить і безпам'ятність, безпечність, ще більше руйнуємо на-
шу людську природу. Ми не повинні забувати, що і зараз, після голгоф-
ської жертви, ми ще залишаємося спадкоємцями того старого Адама, 
який згрішив і зруйнував нашу людську природу цим необдуманим грі-
хом, який не мав пояснення. Покинути дерево добра, дерево життя 
вічного, плоди якого давали можливість взагалі не знати, що таке смерть, 
і послухати спокусника, зневаживши Бога. Ми продовжуємо бути носіями 
гріховної природи Адама. Хоча і Христос вже став нашим Адамом новим. 
Але ми не зовсім або зовсім мало зробили для того, щоб одягнутися в ту 
нову одежу. По-справжньому одягнутися, стати справді носіями або 
вмістилищем Духа Христового у своєму єстві. 
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І ось тому нам дуже важливо так само випробовувати себе. Дуже 
важливо так само використовувати і ті засоби, які ми використовували 
споконвіку, – засоби посту. Не тому що ми в темряві. Не тому, що ми 
Богом забуті. А тому щоб для себе згадати, хто ми, на якому ми етапі чи 
на якій стадії розвитку або єднання з Христом. Скільки в нас сили, чи ми 
готові слухати Бога, вірити нашому Небесному Творцю. Вірити і жити 
життям, і способом життя нашого Спасителя. Чи знову ми залишаємося 
тими старими, тими дітьми того старого Адама і продовжуємо грішити. 
Продовжуємо жити у тому стані, коли не Бог, а спокусник визначає, що 
нам робити, як нам жити. 

Цей піст, який ми беремо на себе у християнстві, не для зовніш-
нього якогось засвідчення, не для прояву якоїсь лжепечалі чи смутку, а 
для духовного нашого зростання, для випробування, потрібний нам. Піст 
як особисте добровільне бажання. Випробувати себе і засвідчити, що ми 
вже не як старий Адам. Не як ті нащадки гріха, але як наслідники нового 
Адама, можемо виконувати Божі заповіді. Хоча б навіть у самих простих 
формах. На деякий час для того, щоб більше віддатися молитві, богомис-
ленню, обмежити себе в деякій їжі, менше турбуватися проблемами 
гастрономії, менше виготовляти страв і витрачати часу, а більше того 
часу витрачати на молитву, на роздумування про своє життя, на читання 
Святого Письма, на повторення тих особливих найважливіших для нас 
знань, догматів віри і взагалі на те, щоб робити добро собі й людям.  

Піст, коли ми так стараємося до нього підходити, ми розуміємо, що це 
не просто якась дієта, а це планомірна робота людини над собою. Це не 
обмеження, якого треба боятися, за яке будуть карати, тому що я випадково 
з'їв не те, що треба. Ні. За це не будуть карати. Якщо ви відчуваєте часом, 
забули, що відбувається – є для того сповідь: людина покаялася і совість 
чиста. Піст не є покарання нам, а для користі даний. Ми повинні ним так і 
користуватися – як засобом для духовної довершеності, для користі.  

З іншого боку, ми не повинні ні в якому разі догматизувати піст. Він 
може мати різні форми, різні варіанти. Але в душі він буде один і в ідеї 
буде єдиний. Це може бути піст, як ви бачите в Ніневії, до повного від-
речення від життя. Як вони, будемо постити, поки Бог нас не помилує. Це 
може бути піст людини, як в Євангелії сказано: «Коли постите, помийте 
своє обличчя, одягніться пристойно, намастіть волосся єлеєм і щоб ніхто 
не бачив, що ви постите. А Бог в тайні від людей прийме, це і буде вам 
нагорода на небі».  
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Але найголовніше, щоб це не була зовнішня форма чи обряд. І щоб 
це не була ознака догмату. Піст – це не догмат. Це наш спосіб привернути 
Бога, нагадати Богові про свою немічність, нікчемність і видимим знаком 
попросити у Бога через таке покаяння прощення. У нас в Церкві для 
загалу, для мирян немає конкретно розписаної дієти, меню, що коли їсти. 
Ми маємо устави церковні. Ми маємо монаші устави. І ми взагалі, з 
давніх часів, використовуємо один з уставів монастирів для визначення 
посту. Людям, які здорові, які можуть, пропонуються ці устави. І про них 
ви всі знаєте, особливо про Великий піст. Що можна їсти, як в монастирях 
їли. Починаючи з першого дня, в деяких монастирях взагалі не спожи-
вали їжу, в деяких тільки хліб і воду. Є дні, коли є строгий піст. Є дні, коли 
є просто піст.  

Ми повинні знати найперше, що піст – це є відмова від доброї, 
приємної для нас, якісної, калорійної їжі – від м'ясного і молочного, 
частково від риби. Не тому що це погане. Не тому що це грішне. А тому 
що це найкраще, тому ми ради покаяння відмовляємося від цього. Є 
варіанти, коли взагалі упродовж посту майже не їдять. У Церкві, щоб ви 
знали, жоден піст не має догматичного підґрунтя.  

Кожен повинен знати, що піст для християнина обов'язковий. І якщо 
ми не будемо постити, навіть формально в їжі, то тим самим ми не маємо 
права називати себе християнами. Якщо вам не вдається постити так, як 
сказано в Типіконі: не їсти на першому тижні, не споживати взагалі риби 
чи іншого, то ви не повинні впадати у відчай і взагалі порушувати піст. В 
кожного християнина повинен бути духівник. І ви повинні кожен чи по 
здоров’ю, чи по іншому стану підійти і узгодити: «Отче, ось я так і так, 
порадьте мені, як мені постити, щоб я і постив, і совість була чиста. І я міг 
нормально в цей час працювати, щоб не зашкодити здоров’ю». Дуже прос-
то це вирішується. Але головне, що піст не порушується. Особливо, коли 
людина хвора. Вона повинна знати, що вона, узгодивши це зі своїм духів-
ником, може і споживати їжу ту, яку їй треба, постити в той же час і буде 
відчувати радість в душі від цього посту. Головне, що стверджуватися буде 
Закон Божий. І ми будемо жити як повноцінна християнська спільнота, де 
виконуються заповіді, духовні приписи святих отців, за якими живе 
Церква тисячоліттями. Бо постити, ходити в храм, відвідувати богослужін-
ня, відзначати свята наші християнські є змістом виконання заповідей 
Божих і життям православного християнина.  
 

(16.03.2005) 
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Проповідь у 2-гу неділю Святого Великого посту 
(про зцілення розслабленого) 

 
Ми прослухали розповідь євангеліста Марка про те, як Господь 

зцілив розслаблену людину, розбиту паралічем, в місті Капернаумі. 
Прийшовши у Капернаум, Господь декілька днів перебував в оселі апос-
тола Петра. Він усамітнився від народу, і ніхто не знав, що Він там зна-
ходиться. В той час Він старався навчати самих апостолів, розповідаючи 
їм про Царство Боже. Але чутка розповсюдилася, що Він знаходиться в 
домі, як сказав євангеліст Марк. І ті, хто дізнавався, вони поспішали, щоб 
знайти Господа. І тому зібралося багато людей – стільки, що вже не те що 
в будинку, але навіть у дворі не було місця. Всі юрмилися. І коли вже 
хтось хотів пройти другий – не міг пройти. І в той час, нам описує 
євангеліст Марк, прийшло четверо людей, які несли на ношах хвору 
людину, розбиту паралічем, яка не могла ні ходити, ні рухатись. І коли 
вони побачили, що жодним чином їм не проштовхатися, бо стільки 
народу, що один не може пройти – здоровий. А щоб пройшли четверо та 
ще з ношами – це було неймовірно.  

І ось тут ми бачимо рішучість, наполегливість, яка підживлювалася і 
стверджувалася вірою цих чотирьох людей. Вони насмілились на не-
ординарний вчинок. Використовуючи архітектурні особливості тих країв, 
вони піднялися на плоску покрівлю, бо будівлі, будинки в тих областях 
будуються з плоским дахом. Розібрали цей дах і через дірку в стелі опус-
тили в будинок цього хворого. І самі якимось чином туди пробралися.  

І ось нам важлива реакція самого Спасителя. На відміну від людини, 
яка б розгнівалася, почала сердитися за таку шкоду, яку вони вчинили, 
розламавши стелю і дах, Господь зреагував по-іншому. Він побачив у 
цьому не втрату, не шкоду, а надбання, яке визначається вірою. І Він цю 
віру зробив прикладом для всіх, хто буде згадувати про цю подію. Гос-
подь сказав, це свідчить євангеліст, – що їхня віра сильна. Тому бачачи 
їхню віру, Він звернувся до хворого і сказав йому: «Прощаються тобі гріхи 
твої. Встань і ходи».  

І ось тут почули законники, що Господь сказав про прощення гріхів. 
А вони знали, так само як і ми всі знаємо, що прощає гріхи тільки Бог. 
Вони це не висловили вголос, але зрозуміло, що подумали про це. Поду-
мали із засудженням, з осудом. І Господь, знаючи їхні думки, навмисне 
звернувся до них із запитанням: «Скажіть Мені, що легше сказати: 
прощаються гріхи твої чи встань і ходи?». Тут ми повинні вдуматися. 
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Мова не йде про прощення гріхів. Мова йде про те, що легше сказати. 
Господь не запитує, що легше зробити, а запитує, що легше сказати. 
Звісно, законники не могли відповісти. Бо, звичайно, хоч і неможливо 
людині відпустити гріхи. І самі законники розуміли, що це неможливо 
зробити, й тому вони це не говорили. Але з іншого боку, це легко сказати. 
Бо прощаються чи не прощаються гріхи – неможливо прямо доказати, 
якщо це скаже людина. А з іншого боку, людина має право сказати: 
«встань і ходи». Але знов-таки – це неможливо зробити. Тому ці закон-
ники не знайшли що відповісти, будучи пройняті осудом і зневагою до 
Спасителя. І тому Господь їх так покарав і сказав: «А щоб ви знали, що 
Син людський, – так називав Себе Господь, – має право прощати гріхи». 
Тож звернувшись до хворого, сказав: «Встань, візьми ліжко своє і йди в 
дім твій». І він на очах у всіх, великої кількості народу, встав як ні в чому 
не бувало, взяв свою постіль, на якій його принесли четверо, і пішов.  

Цим самим Господь засвідчив, по-перше, що Він є Бог, Який по-
справжньому прощає гріхи. А те, що гріхи прощає чи те, що Він сказав: 
«прощаються тобі гріхи твої», є реальністю – засвідчена дія слів «встань і 
ходи». І ось цей хворий виздоровів. І всі побачили це велике чудо і диву-
валися, як говорить євангеліст: «що не було ще такого в наших місцях». І 
найголовніше, зрозуміли, що людина це не може зробити.  

Таким чином, найперше, ці події визначні засвідчували і засвідчу-
ють, що Ісус Христос справді Бог, справді Його дії є Божі. І найголовніше, 
Він прийшов для того, щоб спасти всіх нас. Спасти через Своє страж-
дання. Але спасти через прощення наших гріхів. Бо ми, люди, через гріхи 
свої страждаємо. Якби ми не грішили, то ми б зовсім не страждали. Як і 
апостол Павло нагадує, що через гріх не тільки страждання, а і смерть 
увійшла в світ. Не було б гріха – не було б смерті. Через гріх смерть 
увійшла в світ. І так у всіх людей вона панує, – говорить апостол Павло. І 
ми це знаємо. Господь перший і єдиний, Син Людський, – як Себе нази-
вав Спаситель, будучи Богом, переміг гріх, знищив його в Самому Собі. І 
ця перемога над гріхом є знищення смерті. Тому в Ісусі Христі як немає 
гріха, так і немає смерті. І всі ми, єднаючись з Христом, долучаємося до 
цієї вічності, спокутуючи або очищаючи себе від гріхів.  

Ми в цьому випадку, який нам розповідає євангеліст Марк про 
зцілення цього хворого, але про особливість зцілення, яке пояснює сам 
Спаситель, повинні розуміти, що гріх обов’язково веде до покарання. А 
найперше це є наші хвороби і страждання. Святе Письмо і Сам Господь 
ніколи не говорив і не стверджував, що обов’язково хвороба є наслідком 
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якогось гріха. Ми не можемо це говорити – чому хворіє та чи інша лю-
дина. Ми не маємо права виносити вироки. Але, в той же час, ми повинні 
знати, що будь-який гріх, навіть найменший, який ми чинимо, він є 
обов'язково причиною нашої хвороби чи тілесної, чи духовної. І якщо ви 
вдумаєтеся в це, то зрозумієте: самий звичайний побутовий гріх – чи 
переїдання, чи п'янство – обов’язково призведе до захворювання. Чи 
зможемо жити без гріхів? Не зможемо. Що ж робити? Навчитися правиль-
ного покаяння, яке допоможе нам оздоровитися як духовно, так і тілесно. 
Амінь. 
 

(27.03.2005) 
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Проповідь у 6-ту неділю Великого посту  
(свято Входу Господнього до Єрусалиму) 

 
Це одна з центральних подій в земному житті нашого Спасителя. 

Вона була необхідною і об'єктивно звершилася в той час, коли жив 
Христос, але ця подія не втрачає свого значення і в наш час. І завжди буде 
мати це неперевершене значення, поки будемо існувати ми, люди, наша 
Церква і цей світ. Як відбувалося це входження Господнє і що воно 
означало? Господь напередодні воскресив Лазаря. Лазар був одним із 
знайомих Господа. Він взагалі, як говорить євангеліст, мав дуже близькі, 
приязні стосунки з родиною Лазаря – в нього було ще дві сестри. Це відомі 
нам Марфа і Марія. У них, певно, Господь часто зупинявся, коли бував у 
Єрусалимі. Бо це поселення Віфанія було поряд з Єрусалимом.  

Коли Господь прийшов з Галілеї, Він знайшов, що Лазар уже помер і 
пройшло чотири дні. Ніхто не сподівався на воскресіння Лазаря. Вірили, 
звичайно, що воскресне Лазар в останній день, коли всі воскреснуть. Про 
це і говорила Марія, яка сказала: «Знаю, Господи, що воскресне». Але 
Господь говорив про воскрешення Лазаря, про його повернення з 
мертвих як великий знак. І тоді всі з подивом пішли за Христом до гробу. 
Одні із здивуванням, одні з хвилюванням, одні з цікавістю, що зробить 
цей великий вчитель і пророк, цей чудотворець, про Якого всі знали. Бо 
Господь уже неодноразово воскрешав з мертвих людей. А деякі засуд-
жували, говорили: «Що ж Він за пророк? Хіба Він не міг свого друга від 
хвороби зцілити, а він помер?». І такі були. І всі вони разом зібралися. І 
коли вони зібралися біля цього гробу Лазаря – Господь знав їхні думки. 
Але Він, спершу як людина, просльозився за втратою, як і ми всі, коли 
втрачаємо близьких і рідних, але як Бог, Він вигукнув: «Лазарю, вийди 
геть!». І Лазар, мертвий чотири дні, як говорить сестра його: «Господи, не 
чіпай, бо вже і запах тління». Але Бог могутньою своєю силою, будучи 
Творцем людини, Він і це здійснив безперешкодно, і Лазар, зв'язаний, 
оскільки його похоронили за чином юдейським, на ногах і руках пеле-
ною, вийшов, таким чином з гробу, всі жахнулися і весь натовп загув від 
здивування.  

Ця звістка моментально розповсюдилася не тільки в околицях – 
вона охопила весь Єрусалим. А в той час наближалася Пасха і в Єрусалимі 
збиралося багато, до мільйона людей. І всі, один одному, попереказували 
це велике чудо – мертвий, який похоронений вже більше трьох днів, по-
вернувся до життя. Почалися вже зворотні паломництва – не в Єрусалим, 
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а з Єрусалиму у Віфанію. Як говорить євангеліст: «Не скільки для того, 
щоб бачити Ісуса, скільки щоб побачити Лазаря воскреслого». Бо і Лазаря, 
як говорить євангеліст: «Дуже багато знало». Він був відомою людиною. І 
книжники, старійшини юдейські, почувши про це чудо, навпаки, озло-
билися, вони ще більше розлютували. Вони підняли бунт із свого боку і 
хотіли вбити Христа. Через це Господь удалився на день звідти в пустель-
не місто. Господь знов прийшов у Вифанію, коли наближалася Пасха, де 
Йому влаштували у домі Лазаря гостину. Він і Лазар, воскреслий з 
мертвих, разом споживали їжу. Натовпи продовжували приходити, щоб 
подивитися і, вочевидь, відчути це чудо.  

Господь вирішив йти на другий день в Єрусалим. Старійшини, 
книжники – вороги Христа, думали, що Він буде крадькома в Єрусалимі. 
Вони дали вказівку всім наглядачам, щоб вони слідкували, якщо з'явиться 
таємно – щоб дали знати. Але Господь не скривається. Господь йде, і йде 
як цар. Це ніхто не може заперечити. Тому що Господь йде так як 
говорили старозавітні пророцтва. Він вступає в Єрусалим. Його вітають 
всі як царя. Але на відміну від царів, Він в'їжджає в Єрусалим на моло-
дому осляті, що було свого роду іронією над світською могутністю світу 
цього. Бо ніколи царі не в'їжджали після перемоги на віслюках. Вони 
завжди на колісницях золотих, багато пар коней.  

Господь входить як цар, як переможець не тільки земних своїх 
однокровних братів-ворогів, а переможець справжнього ворога – смерті. 
Але входить як найвищий миротворець. Бо сам віслюк є символом 
наймиролюбнішої тварини, яка постійно використовувалася в слугуванні 
людям і тільки в мирних цілях.  

Господь йде як такий цар, цар миру у свою столицю. Народ вітає, 
проявляє знаки царські – бо так вітали царів, кричачи їм: «Осанна!». Тоб-
то в царях вбачали осіб, які, нібито, з неба зійшли. Бо слово «осанна» 
означає «спасіння з неба» – і Господа вітали так само. Вітали, може, не-
свідомо в більшості, вітали навіть діти, які не розуміли, що вони роблять.  

І це чудо, знов-таки ми бачимо, не сколихнуло, не вразило против-
ників Христових. Бо старійшини юдейського народу, які хотіли політич-
ної влади і політичного, могутнього царя, який би потопив у крові ворогів 
і дав би їм земне панування, не хотіли Христа – Він їм не підходив. Він 
був царем небесного царства – Він приходив як цар всіх людей, де немає 
різниці «ні між елліном, ні юдеєм» ні в соціальному відношенні, ні в 
родинному. А їхні плани були земне панування. Тому вони, незважаючи 
на це чудо, ще більше запалали гнівом і навіть у Христа вимагали: 
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«Заборони дітям. Чи Ти не чуєш, що вони говорять?». Бо діти вітали, коли 
вже дорослі перестали вітати – бо боялися дорослі, що їх виженуть із 
синагоги, проклянуть. Діти продовжували вітати. Господь відповів: 
«Якщо Я дітям забороню, то каміння проговорить».  

З цього ми бачимо, що серця, якщо вони сповнені ненависті і злоби, 
то вони гірші, ніж каміння. Бо каміння, сказав Господь: «що проговорить». 
А ці, озлоблені, які шукали земної слави і величі, не мали змоги серцем 
сприйняти Христа як Бога, як Царя, як спасіння з неба. Шукали його вбити і 
ще більше озлоблювалися. Але попри все це, Господь увійшов в Єрусалим 
як цар і вчинив як цар. Бо ми повинні пам’ятати, що коли ввійшов у храм 
Господь, то Він владою царя очистив храм, який перетворили в той час на 
базар – вигнав всіх. Тому що в храмі були міняйли, тобто банки, були 
торговці, які створили храм – місце для бізнесу, для торгівлі. Тоді ніхто не 
міг нічого заперечити. Всі первосвященники, котрі бачили це, мовчали, 
цим вони визнали, що Христос, Який увійшов в Єрусалим, є царем. Хоч 
вони і не вітали Його – вітав Його народ і діти.  

Тому коли Пилат написав на хресті «Цар Юдейський», незважаючи 
на те, що юдеї заперечували, він знав, що написав. Йому було відомо, як 
вітали Христа у народі. Може, навмисне зі знущанням, але написав 
справді те, що є правда. Історична правда незмінна.  

І ми, дорогі брати і сестри, повинні знати, що не буде іншого царя 
Ізраїльського, не буде іншого Месії. В історії світу був Месія і не повто-
риться. І є зараз багато спроб щось відновити, щось змінити в історії свя-
тій, біблійній історії, але це неможливо. Був такий приклад, коли відступ-
ник Юліан в 361 році хотів показати, що історія Божественного Одкровення 
недійсна. Він вирішив всупереч цьому побудувати єрусалимський храм. Він 
дав багато золота, він відіслав багато робітників, він завіз всі матеріали. І 
коли він дав наказ будувати храм, земля поглинула всіх людей і ті мате-
ріали. Злякалися всі. Тому що з Богом жартувати неможливо і небезпечно. 
Історія не міняється. А Господь, Який увійшов в Єрусалим, Він і зараз у 
цьому Єрусалимі, але новому. Ми всі з вами є новим Єрусалимом, є новим 
духовним Ізраїлем, є дітьми Божими, синами і дочками Бога-Отця, бра-
тами і сестрами нашого Христа-Спасителя. Цей день повинен бути днем 
усвідомлення, що Господь до нас прийшов, і ми повинні вітати так само 
Його, віддаючи належну шану. Вітати Його як царя, як спасіння з неба. Бо 
Він прийшов з перемогою – з найбільшою перемогою, бо подолав смерть.  

І знаком цього, цієї перемоги, є Лазар, якого ми згадуємо сьогодні, і 
його воскресіння, яке означає, що наше воскресіння з Христом дійсне і 
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реальне, воно є і буде. А поки що ми живемо, як каже євангеліст Іоанн 
Богослов: «першим воскресінням». Бо ми вже воскресли з Христом через 
хрещення. І тому зараз повинні дбати, щоб і залишався з нами Христос 
постійно. Щоб ми Його не виганяли своїми ганебними вчинками. Для 
того, щоб Господь залишався з нами, нам треба виконувати поради апос-
толів, тих учнів, яких послав Господь і дав їм обов’язки і владу звіщати 
Його Євангеліє.  

Сьогодні ми чули так само в читанні апостольському, що нам 
апостол Павло радить. А він говорить нам, якщо ми хочемо, щоб Господь 
був з нами, постійно був з нами і не відходив від нас, а прославлявся 
нами і звеличувався як цар і як Спаситель з неба – ми повинні думати і 
роздумувати тільки про благе, про святе, про чисте, про те, що є славне, 
про те, що є похвальне, про те, що є любе нам, що є корисне нам. Якщо 
ми будемо так думати і виконувати, як каже апостол, то ми навчимося 
жити так, як вимагає святий закон і святі заповіді. Тоді ми зустрінемо 
нашого Господа, Він завжди буде з нами. З нами і Своєю ласкою, і Своєю 
благодаттю. Господь прийшов до нас для того, щоб ми завжди перебували 
з Богом, а Бог Миру завжди був з нами навіки віків. Амінь. 
 

(24.04.2005) 
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Проповідь у Велику П'ятницю 
 

«Слава страстям Твоїм, Господи», – це слова, які визначають той 
настрій і ті думки, що проймають нас в ці дні, а особливо сьогодні.  

Дорогі брати і сестри! Ми з вами сьогодні є учасниками надзви-
чайно страшної події. Події, яка не піддається розумінню нашого людсь-
кого розуму. Цього не розуміли навіть найближчі учні Господа – святі 
апостоли. Але ми вірою своєю сприймаємо те, що сталося в той історич-
ний час. Коли прийшов на землю Христос-Визволитель, Якого чекало 
людство для того, щоб спасти його. Ніхто не знав із людей про це, що 
Господь Ісус Христос є життя серед людей; як Людина, здійснює спасіння. 
Ця таємниця була невідома людству, і про неї також не знали й ангели, 
духи безтілесні, котрі постійно перебувають з Богом і виконують Його 
волю. Через це з першого погляду і для нас незрозуміло: для чого Христос 
перетерпів такі страждання? Він же був безвинним, безгрішним і 
праведним у своєму житті.  

Сьогодні ми, як і тоді колись, в тридцятих роках початку нашої 
християнської ери, супроводжуємо тіло померлого Спасителя до гробу. І 
уявіть собі той настрій, який мали апостоли і всі ті, хто супроводжував 
Господа протягом Його земного життя. А разом з тим, ми повинні подума-
ти і про свій настрій, який ми повинні мати, коли беремо участь у цьому 
страшному дійстві. Хоронять надію, – як говорили ті ж учні Господні. І 
хоронять Спасителя, Учителя не Його учні, не ті, хто був з Ним близько, не 
ті, кого Він навчав, а хоронять, як ви чули сьогодні з піснеспіву, Йосиф з 
Никодимом. Які не були його відкритими учнями, вони були таємні уче-
ники Господа, бо займали високі посади в синедріоні, у вищому органі 
тогочасної юдейської влади.  

Бо ті, котрі відкрито говорили, що вірять в Господа, покинули Його. 
Вони втекли, бо боялися, що їх можуть ув’язнити і вони будуть мучені та 
розіп’яті. Про це Спаситель як Бог знав, що Він буде терпіти страшні 
муки, тому Він молився і говорив такі слова: «Господи, навіщо Ти Мене 
покинув?». Його покинули всі, хто клявся у вірності Йому. 

Хіба не вони, найближчі Його учні, за два-три дні перед цим навви-
передки бігли, випрошуючи собі місця у царстві, коли Господь зацарює. 
Та їм казав Господь, що «не знаєте, що просите», коли вони просили: 
«Дай нам, щоб ми сіли, одному справа, а другому зліва». Хіба не Петро 
казав: «Господи, хай Тебе всі зрадять – я ніколи не зраджу Тебе, навіть 
якщо мені вмерти треба»? І де вони зараз?! Нікого немає. Жодного. Той, 
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що так сміливо заявляв, що готовий вмерти, зрадив, відрікся перед 
звичайною служницею, від якої нічого не залежало. Де ті, хто просив 
місць справа і зліва? Чому їх нема біля тіла Господнього? І тільки, як ми 
чули в євангелістів, здалека стояли змучені, перелякані жінки, які бояли-
ся підійти, щоб і їх не покарали через те, що вони родичі Розп’ятого 
Злочинця – як зробили з Христа тодішні старійшини і князі юдейські.  

Але, як ви бачите, яким би не був світ, все одно якась часточка 
добра залишається. Господь цим показав, чому і для чого прийшов, щоб 
цей світ спасти, щоб не зовсім він загинув. Бо знаходяться ті, які, зда-
валося, були далеко. Які начебто і не щодня були з Господом. Яких могли 
вважати чужими. Але вони не побоялися ні Пилата, ні начальства юдейсь-
кого, будучи самі в синедріоні, а таємно, наскільки це було можливо, 
прийшли і попросили у Пилата тіло, щоб Його похоронити по-людськи, 
щоб віддати останню шану цьому великому Вчителеві, Якого і вони таєм-
но шанували.  

І тому ми, дорогі брати і сестри, коли беремо участь у цьому 
священнодійстві, то так само повинні роздумувати: «Де ми? З ким ми? 
Якими шляхами ми йшли з Господом до цієї миті? Чи ми йшли шляхами 
користолюбства і вигоди? Чи ми йшли тому, що нам було обіцяно великі 
маєтки, – як думав один з апостолів, коли казав: «Господи, а що ж нам 
достанеться? Ми ж з Тобою всі дні ходимо». Чи може, справді ми надія-
лися на славу, на знатність, на владу, як думав Юда, який вирішив, що 
можна так просто заробити гроші, скориставшись всемогутністю свого 
Вчителя. Чи все ж таки ми благорозумні, як той Йосиф з Никодимом, і не 
чекаємо земної, матеріальної слави чи почестей, ідучи за Господом, а 
готові і в найтяжчу хвилину засвідчити, що ми з Ним, з Христом? Що ми з 
Богом, бо нам важливо не земне, а те Царство Небесне, заради якого 
Господь прийшов.  

Те, що ми бачимо, і те, що сталося, і те, в чому ми беремо участь 
реальну, як послідовники Христові, це і є спасіння. Це означає спасіння 
людства і всього світу. Апостол Павло старається пояснити нам зрозумі-
лими словами цю велику жертву і велику Божу любов до людей, до нас. 
Він говорить: «Навряд чи хтось згодиться померти за праведника. Хіба 
що, – каже, – можливо, хтось би за благодійника свого погодився помер-
ти. Але Бог засвідчує Свою любов до нас тим, що Сина Свого послав на 
смерть, коли ми ще були грішниками». Бо каже апостол Павло: «Бог всіх 
нас, коли ми ще були ворогами, примирив смертю Сина Свого». І ми, 
коли стоїмо перед хрестом, повинні думати і про тих, які стояли перед 
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тодішнім реальним хрестом і розп'яттям Спасителя. І розуміти, що вони 
справді були прикладом тих ворогів, за яких Господь страждав і помирав. 
Бо Він не за кого іншого, а за них, за тих, хто кричав: «Вараву відпустити», 
за тих, хто кричав: «Розп’ясти». Він за тих помирав і молився до 
останньої миті, щоб Господь прощав їм.  

І це не просто молитва. Це реальність. Для цього Господь і помер на 
Хресті – щоб їх спасти. І не тільки їх, але й нас. Ми не повинні думати про 
себе високо і з погордою, що ми далеко стоїмо від того Хреста, і від тих 
людей гнівливих і злих, які хотіли розіп’яти Господа. Ми забуваємо дуже 
часто, що ми уже самі хрестилися в смерть Господню. Але продовжуємо 
жити старим життям, продовжуємо повторювати ті гріхи, які повторю-
ються і повторювалися від Адама до наших днів.  

Тому, дорогі брати і сестри, для нас важливо, щоб ми зрозуміли цю 
ціну, зрозуміли цю потребу, яка була. Через усвідомлення своєї гріхов-
ності й через розуміння того, що цією смертю, цим похороном, який ми 
звершуємо сьогодні, – ми вже не вороги. Навіть якщо ми ще продовжуємо 
ворогувати з Богом, то Бог для нас не ворог. Тому що Він для нас все 
робить, навіть помирає. Ми учасники у своєму житті не тільки сьогодні 
страстей Господніх, Голгофи, смерті, а й, звичайно, воскресіння, і най-
перше, коли ми згадуємо страждання, не повинні жаліти Господа.  

Нас, нашу душу не жаль повинен охоплювати. Бо жалісність – це 
приниження, це коли ми по-людськи когось жаліємо, вважаючи людину 
страждальцем, але в той же час як нещасну. Тому що вона потрапила в 
якісь страшні ситуації, біду і ми, наче із своєї висоти, сходимо до неї, 
жаліємо її. Але Господа ми не повинні жаліти. Бо Він не в біду потрапив. Це 
ми потрапили в біду. Він прийшов, щоб нас з цієї біди визволити. А 
плакати ми повинні, коли роздумуємо і спостерігаємо це дійство. Тому що 
бачимо ту неосяжну для людського розуму любов і велич милосердя. Коли 
людина кричить: «Розіпни Його». А Він іде на Хрест і справді приймає це 
розп'яття, щоб спасти цю людину. Ось тут повинні бути наші сльози. Тому 
що ми так само, коли чинимо гріх, коли гніваємось, коли розпинаємо свого 
брата чи сестру – це ми Христа розпинаємо. Бо Господь сказав: «Що ви 
чините одному з менших цих – Мені чините». Але Господь, незважаючи на 
це, спасає нас, бо Він не ворог наш, Він наш брат, Він той, що любить нас.  

Ми повинні плакати, усвідомлюючи цю страшну смерть, омивати 
свою душу, своє серце від наших гріхів. А це потрібно, щоб ми, оплакую-
чи ту подію, що сталася, не були подібними до тих, хто звершував цю 
подію, хто брав участь у цьому. А щоб раз омившись чи хоча б сльозою 
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окропивши своє серце, ми стали кращими, ми стали достойнішими, ми 
стали тими, хто через смерть Христову примирився, а життям Його спаса-
ємося. Для цього треба жити так – жити своїм життям, щоб переборювати 
те старе, за яке Господь помер, і бути учасниками, спадкоємцями того 
нового, що Христос здобув.  

Тому стоячи перед цією плащаницею, перед цим гробом Господнім, 
в якому, здається, зникає остання надія, ми з вірою у воскресіння повинні 
поклястися, що не будемо лицемірні в своєму житті, в цій своїй діяль-
ності, не на зухвалість Петра, не на грошолюбність Юди, не на страх і 
нікчемність інших апостолів, не на Пилатову неправду, яку він чинив над 
Господом тільки через боязнь про свою власну долю, не на інший народ, 
який користувався благами Спасителя – в одну мить відрікся від Нього. 
Тому що він побачив, що втрачає те, що мріяв – земне, матеріальне благо. 
А будемо, навпаки, всупереч тим особам і праобразам такими послідов-
никами Господніми, що готові не просто символічно, а по-справжньому, 
по крайній мірі у своєму серці, переживати ту страшну жертву, те величне 
сходження до гробу, яке здійснив Господь, щоб через смерть знищити її, 
розбити кайдани пекла і воскресити душі тих, що там заковані.  

Тому і в цей день, роздумуючи разом із благообразним Йосифом і 
Никодимом, супроводжуючи Господа до Його гробу, будемо все-таки 
вірити, що Господь допоможе нам у житті не повторювати тих страшних 
помилок, які повторювали в той час найближчі до Господа. І цим самим 
завжди прославляти велике довготерпіння Сина Божого. Амінь.  

Слава довготерпінню Твоєму, Господи, слава Тобі! 
 

Свято-Покровський кафедральний собор м. Рівне 
(29.04.2005) 
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Проповідь у день пам'яті преподобного Іова Почаївського 
 

Дорогі брати і сестри, сьогодні ми прославляємо святого преподоб-
ного Іова Почаївського. Пам'ять вашого покровителя, вашого храмового 
святого. У цей день, за нашою християнською традицією, ми обов’язково 
звершуємо Євхаристію, святу Літургію. Сьогодні, святкуючи преподоб-
ного Іова, ми згадуємо і дещо зі Святого Писання.  

Так вже встановлено, що з нагоди вшанування того чи іншого 
святого ми читаємо якийсь уривок із Святого Письма, який найближчий 
чи найбільш притаманний діяльності святого. Щойно ми почули уривок, 
в якому розповідається про Нагорну проповідь, про заповіді Блаженств. 
Починається він словами: «Блаженні убогії духом». І кожної літургії ми 
щораз співаємо ці заповіді, називаючи це прикладом справжнього хрис-
тиянського життя.  

І чому, коли ми святкуємо святих, преподобних, ми завжди згадуємо 
з Євангелія цей уривок? Ми маємо заповіді різні. Маємо заповіді, почи-
наючи зі Старого Заповіту. Найперше, ці десять заповідей – це основа, на 
яку орієнтується вся юриспруденція й право. Бо це є закон, за яким живе 
людство. Він даний Богом пророку Мойсею на горі Сінай, щоб відокремити 
людину від гріха, від зла і самознищення. Ці заповіді є справді чимось 
таким, через що Бог старається людину захистити від знищення, від само-
знищення. Тому ці заповіді, в основному, за своїм змістом є заперечними, 
щоб від зла людину вберегти. І тому ви знаєте заповіді Мойсея, це: не вбий, 
не перелюбствуй, не кради, не свідчи неправду.  

Бо якщо ми будемо це робити, то ми і ближнього знищимо, і себе. 
Якщо ми будемо вбивати, то врешті-решт хто виживе? Так само перші 
заповіді: не створи собі кумира, святкуй день суботній, святковий і не 
роби в ньому ніякого діла. Бо якщо ми будемо порушувати і цю заповідь, 
то ми своєю захламленістю людською, коли ми дбаємо тільки про мате-
ріальне, себе знищимо.  

Ось чому ці заповіді є обмеженими. Вони утримують нас як утри-
мували людей із самого початку. Але коли ми стали християнами, то ці 
заповіді для нас не стали остаточними і основними. Вони залишилися, ми 
їх не завжди можемо виконати. Але для нас Господь дав нові заповіді в 
Євангелії – заповіді Блаженств. Це заповіді, які за своїм змістом вже 
спонукають нас до праці. Ті кажуть: «не роби», а ці кажуть: «роби». Але 
роби що? Будь блаженний, будь убогим духом, плач – маєш муку сер-
дечну, будь смиренним, будь кротким, будь сином Божим, будь 
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миротворцем і так далі. І ось ці заповіді – це вже є заповіді будівництва, 
самобудівництва, самостворення.  

Ми, дорогі брати і сестри, покликані, як були покликані інші люди, 
які стали святими до цього будівництва. Оскільки святі і преподобні, про-
йшовши це життя, не просто обмежувалися і не робили цих дій, але 
робили великі і святі справи, то ми нагадуємо в пам’яті про них ці запо-
віді Блаженств. Заповіді, завдяки яким вони стали блаженними – святи-
ми, тобто богоподібними. Тобто вони були найперше смиренні за Божим 
духом. Вони не думали, що вони щось є неповториме. Вони віддавалися у 
волю Божу, через що жили скромно, терпеливо й працелюбно. Постійно 
молилися, постійно постили, якщо ви згадаєте життя преподобного Іова, 
який молився, постійно постився, входив у затвор. Тобто усамітнювався, 
роками перебуваючи у печерах для того, щоб перед Богом покаятися у 
своїх гріхах. І чим більше каявся, тим більше розумів потребу свого по-
каяння. Цим самим здобував блаженство, бо робив це в затворі для себе, 
створюючи в собі, в своїй душі, у своєму серці те, що називається оселя 
Божа. І ці заповіді Блаженств ми з вами повинні виконувати.  

Повинні плакати, коли чинимо гріх, не тому, що побоїмося Бога, а 
тому що як дитина, яка скривдить батька – їй жалко стає, що батько 
добра людина, а вона скривдила. Так само і ми не повинні боятися Бога. 
Але коли ми каємося, ми плачемо, що Бог помилує нас, а ми навмисно 
грішимо. Бог старається нас спасти, а ми чинимо беззаконня.  

Ці заповіді Блаженств дають нам спосіб життя у світі як справжнім 
віруючим, які володіють істинною вірою в Бога. Бо християни – це ті, котрі 
живуть у любові, все роблять з любов’ю, творять в такий спосіб мир на цій 
землі. Про що говорить апостол Павло: «Будьте в мирі зі усіма людьми. Не 
гнівайтеся. Не сваріться. Не говоріть недостойних слів. Не звинувачуйте. 
Не обмовляйте. Але вже творіть добро. Випереджуйте один одного шано-
бливістю». В іншому посланні апостол Павло каже: «Шукайте робити добро. 
Робіть навіть ворогам своїм добро. Благословляйте їх, моліться за них». В 
нашій християнській вірі це закладено, щоб ми стали блаженними, бо 
через нас, які будуть блаженними, Бог благословляє світ, зберігаючи все у 
добрі. Тому святі – це ті, котрі примножують добро у цьому житті, бо-
рються так проти ворога людства лукавого, сатани та його слуг, бісів.  

У святих немає ворогів, бо вони усім прощають. Так само і ми 
повинні робити – завжди прощати. Якщо ми не будемо прощати, гнів нас 
знищить і лукавий заволодіє нами, тому не потрібно ворогувати людям 
між собою. І дійсно, які можуть бути вороги? Як я можу просити у Бога 
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прощення, якщо в мене є вороги? Я повинен спочатку сам простити всім. 
У них попросити прощення, а потім і надіятися на Боже прощення із ми-
лосердям, з чистим серцем. Ось, як ви бачите, такі прості, такі звичайні, 
такі необхідні нам духовні, такі сердечні почуття, такі відчуття – вони є 
блаженними. Вони є тими заповідями, котрі роблять нас справжніми, які 
дають нам святість, які підносять нас і урівнюють зі святими. Коли ми 
молимося святим, коли ми у святій Літургії єднаємося із всіма святими, і, 
починаючи із нашого Спасителя Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці, і з 
усіма святими християнської Церкви.  

У житті дуже багато спокус нам посилає диявол. Спокус для того, 
щоб нас роз'єднати. Бо коли ми єдині, коли ми разом, християни, ми дуже 
сильні. Молитва спільна, на яку збирається громада села, міста чи пара-
фії – вона надзвичайно сильна. І тому дуже велике значення має мир, 
злагода в громаді, в парафії. Для того, щоб знищити щось треба розді-
лити. Ви знаєте цей принцип. Що треба, щоб знищити предмет? Треба 
просто розчленити, розділити. Цей загальний принцип фізичного буття, 
але це і є принцип духовного буття. Бо так само, навіть, якщо людина 
духовна в собі розділяється – вона знищена. І тому нам важливо кожен 
раз, коли ми задумуємося, коли приходимо в храм, думати про те, щоб 
нас не захоплювали, щоб нас диявольські думки не відволікали від єд-
ності. Старатися бачити, старатися розглянути і розгледіти, де є дійсно 
думки лукавого. Бо часом так підходить лукавий для того, щоб мир в душі 
знищити, роз'єднати і розділити.  

Людина повинна завжди знати, навіть, якщо сталося щось погане і 
вона винна. Не треба залишатися в тому стані. Треба каятися. Треба 
повертатися до єдності, до об’єднання своїх почуттів, до примирення і 
спокою. Бо гріх діє так, щоб тіло й душа були різні, між ними була 
боротьба, сперечки і неспокій. Подібно є у людей, між нами усіма. Хтось 
хоче дбати про тіло, про комфорт і статки матеріальні, хтось інший про 
віру, молитву, духовність; люди різні й потреби їх різні, тому кожен 
піклується про своє і починає ворогувати з ближнім, щоб його бажання 
перемогли і були всезагальними для всіх.  

І людські стосунки є саме такі. На цьому прикладі, я хочу сказати 
взагалі про Церкву. Створилася Церква українська – Православна Церква 
Київського Патріархату. І відразу знайшлися сили, які для того, щоб 
знищити й розділили її. Створили невеличку іншу церковну структуру, 
котру почали штучно підтримувати, дехто спокусився і розділив благу 
справу. Так само люба справа, яка створюється, вона знищується поділом 
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чи в церковному, чи в державному, чи в політичному житті суспільства. І 
це ми бачимо на рівні парафій, на рівні міст, на рівні єпархій, на рівні 
цілої країни створити єдиній Церкві іншу ще церковну структуру, щоб не 
дати бути людям єдиними.  

З одного боку здається це добре, бо кожна людина має право виби-
рати у що вірити, та як їй вірити. Але це є зло, бо розділення – це слабкість, 
це гріх, адже ми українці повинні мати свою єдину Православну Церкву. І 
коли ми запропонували об’єднатися з Церквою УАПЦ, де між нами не має 
розбіжностей, для цього підписали всі документи, опублікували їх, бо нас 
ні чого не розділяє. І почали готувати собор про об’єднання з благословен-
ня Вселенського патріарха Варфоломія, щоб на соборі остаточно завер-
шити церковну структуру, як нам сказав святіший патріарх: «Тепер їдьте в 
Україну і разом служіть. Разом проводьте свята. Разом готуйтеся і доведіть, 
як можна справу, до того, щоб мати одну Церкву. Тим більше, що одні 
думки, одні ідеї, одна держава і одна віра». То через деякий час, на 
передодні собору, єпископи і священики УАПЦ відмовилися об’єднуватися, 
а згодом перестали з нами служити.  

Тому я хотів сьогодні сказати, що нічого немає гіршого, ніж роз-
ділення. Розділення ніколи не може привести до позитивного. Навіть 
якщо ви або вам вкладуть думку, що це для самоочищення, це для вияв-
лення правди. Майте на увазі, це прояви диявола.  

Тільки в єдності здобувається перемога над лукавим, і в єдності 
будується Церква, держава і сім´я. Коли важко об’єднатися, то потрібно 
почати з того, щоб молитися разом, бо Господь дає єдність. І я вірю, що 
Господь з нами. Господь повернув Своє обличчя до нашої Церкви, до нашої 
України. Але від нас залежить ще багато чого, щоб викорінити всяку 
незгоду, суперечності, несправедливість і зло. Якщо будемо молитися до 
Бога, то все це зробимо, бо тільки в єдності сила, бо в єдності з нами Бог.  

І нехай завжди з нами перебуває Бог. А ми через виконання 
заповідей. Заповідей, які закликають нас робити добро, щоб освятилися й 
сподобилися блаженств, які тут, на землі, дані на прикладі святих. Життя 
святих дане нам для виховання нас самих, прийдешніх поколінь наших 
громадян і наших членів Української Православної Церкви. Господь 
нехай допомагає, а з молитвами преподобного Іова Почаївського нехай 
стверджує нас усіх. 
 

(10.09.2005) 
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Проповідь у свято  
Усікновення глави Іоанна Хрестителя 

 
«Чесна перед Господом смерть преподобних Його», – в цих словах 

Церква згадує мученицьку смерть пророка Господнього Іоанна Предтечі. 
Він загинув несправедливо, але своїм життям засвідчив, що правда Божа 
на землі виявляє гріх, і гріх не може існувати з істиною. І його життя 
стало яскравим прикладом, що перебороти зло можна тільки правдою. 
Але лише тоді, коли людина використовує правду не для своїх особистих 
цілей, а заради виконання волі Божої на цій землі.  

Сьогодні ми святкуємо та прославляємо Предтечу Господнього і 
Хрестителя пророка Старого Завіту Іоанна. Він завершив своє життя 
смертю, бо викривав нечестя царя Ірода, за що він наказав убити пророка 
усікновенням його голови. Тому цей день ми вшановуємо святим постом. 
І як ви помітили, завжди святих, наприклад, мучеників, великомучеників, 
преподобних, преподобномучеників, апостолів інших святих, ми вшано-
вуємо в день їхньої смерті. І святкуємо цей день. Святкуємо навіть, якщо 
бувають дні посту, навіть послаблюється піст ради того чи іншого свя-
того, якого ми шануємо.  

Хоча їхня смерть була жахливою, адже більшість з них загинули від 
меча, від вогню, від інших засобів знищення людини. Але коли ми про-
славляємо упокоєння пророка Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього, 
цей день у нас, навпаки, є днем ще більш суворого посту і стриманості, і 
незалежно від того, коли він випадає, навіть якщо він випадає в неділю, у 
день Воскресіння Господнього.  

Для нас день усічення Іоанна Предтечі Господнього – це день скор-
боти, день смутку, день жалоби. Бо цього дня ми стикаємося з людським 
злом, яке завжди бореться проти правди Божої на землі, й тільки Бог 
може його подолати. За людським розумінням, зло, яке йде від людини, 
можна подолати тільки знищивши цю людину. Тоді думається, якщо 
знищити людину, то не буде зла. Але Бог, як ви знаєте, не прагне знищу-
вати людей, Господь, навпаки, послав Сина Свого, щоб Він постраждав 
замість людини, щоб кожному дати шанс на спасіння. Люди не розуміють 
цього, вони ще більше ворогують між собою, бо ставлять зло вище від 
Бога, вище від правди, закону, Істини. Зло ще більше їх полонить, бо 
грішити означає не виконувати Закон Божий; але одночасно злі й грішні 
люди бояться, що їх викриють, розкриють їхні справжні діла й наміри. Це 
і робив пророк Іоанн Предтеча – він викривав людські гріхи, закликав до 
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покаяння усіх людей без винятку і звертався відкрито серед людей до 
царя Ірода, за те що він живе нечестиво, блудно й порочно. 

Бо цар для ізраїльського народу був помазаником Божим. Він мав 
дивитися за виконанням Закону Божого, але Ірод цей закон порушував, 
зневажав і приховував від народу свої злі справи й нечестиве життя. Це 
все викрив пророк Іоанн Предтеча своєю смертю. І так робили усі святі 
під час земного свого життя.  

Ірод за це боявся Іоанна-пророка. Він знав, що той говорить правду, і 
в багатьох випадках слухав його й часто говорив з ним. Але коли пророк 
почав його критикувати за жінку Іродіаду, котру він переманив у свого 
брата, Ірод ув’язнив пророка. Це було найбільшим порушенням Закону 
Божого, не можна було брати за дружину жінку брата, котрий був іще 
живий. Це був гріх дуже великий, бо сім´я є священна, встановлена і благо-
словенна Богом. Хто руйнує сім’ю, бореться проти Бога і Його законів.  

Ірод ув’язнив у фортеці пророка Іоанна, котра була біля його 
палацу, він часто приходив до нього на розмови і дозволяв пророкові 
приймати відвідувачів. Але за те. що пророк продовжував його кри-
тикувати і викривати за гріх, він не міг його відпустити і боявся, що слова 
пророка пробудять народ до повстання. Та дуже смерті пророка Іоанна 
хотіла Іродіада, святий був їй ненависний, бо викривав її за зраду своєму 
чоловікові.  

Іродіада, прагнучи знищити пророка, досягла свого під час святку-
вання дня народження Ірода, котрий на великий бенкет запросив усіх 
своїх вельмож, командирів, чиновників і придворних. Під час застілля 
дочка Іродіади – Саломея так гарно танцювала, що Ірод сказав їй просити 
все. чого вона схоче, навіть половину царства. Хоча сам не мав нічого, бо 
був царем названим, а його держава були у складі Римської імперії, й це 
були декілька провінцій. Тому ні влади великої, ні багатства він не мав, 
він, звичайно, лукавив, коли говорив це, бо не думав, яким буде бажання 
Іродіади.  

Він думав, що попросять багатства, слави, майна якогось, посади 
для фаворитів. Але дівчина іншого просить. Дочка, не знаючи, що про-
сити, йде до матері, а та вимагає відразу просити голову пророка Іоанна 
Хрестителя. Що робить Ірод? Керівник царства, правитель, який повинен 
захищати закон. Для цього Бог ставить правителів. І він ради свого слова 
царського, бо вже пообіцяв, повстає проти Бога, порушує Божий Закон, 
знищує без суду безневинну людину. Наказує вбити пророка Іоанна і 
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принести голову його на бенкет для гостей та для Іродіади, щоб усі 
побачили, що він цар і слово своє не порушує.  

Цим самим він вчиняє найбільший гріх, який може зробити 
людина. Бо він виступає проти Бога. Він чинить гріх проти Духа Святого, 
бо пророки були покликані на своє служіння благодаттю Божою, вони 
пророкували не від себе, а від Святого Духа. Цей злочин, який він вчинив, 
він не прощається, бо це боротьба проти Бога.  

Ми, дорогі брати і сестри, сьогодні по-особливому вшановуємо 
Іоанна Предтечу. Ми прославляємо його, славимо, молячись до нього, 
щоб він захищав нас, заступався, допомагав нам. І в той же час ми 
стараємося пригадати всі обставини нашого життя, коли ми чинили так, 
як Ірод: говоримо слово і всупереч правді виконуємо сказане. Зневажаю-
чи Бога і правду в такий спосіб, через те що ми горді, а гординя часто 
веде до самогубства. Через що важка спокуса самогубства не покидає 
наше суспільство. Ми повинні з цим боротися кожен у самому собі. Не 
допускати в себе гордості, не допускати зухвальства, завжди пам’ятати, 
що над нами Бог і правда Божа. Якщо правда Божа щось говорить щось 
нам, а нам неприємно це чути, то слід шукати в собі причини і змінювати 
себе так, щоб робити правильні вчинки. Тому сьогодні, згадуючи пророка 
Іоанна, його життя, смерть і прославлення, обміркуймо і про долю царя 
Ірода, Іродіади та її доньки Саломеї – вони стали забутими усіма, життя 
завершили в злиднях і стражданнях. Досі ніхто не знає, куди вони по-
ділися з історії, відомо тільки, що Саломеї теж відрубали голову, Іродіада 
збожеволіла від горя. Тоді як пророка Божого Іоанна ми прославляємо, 
що він виконав правду Божу не землі, підготував людство до пришестя 
Сина Божого, Господа Ісуса Христа. Він благовістив про Спасителя не 
тільки тут, на землі, але і померлим в аду нашим праотцям, що ми всі 
воскреснемо під час воскресіння нашого Господа Ісуса Христа.  

Нехай Предтеча Господній, той, який прийшов звістити нам про 
Христа, допоможе нам пізнати волю, правду й милість Божу до нас гріш-
них. Амінь.  
 

Свято-Покровський кафедральний собор м. Рівне 
(11.09.2005) 
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Проповідь у день свята  
Казанської ікони Божої Матері  

 
Сьогодні ми відзначаємо пам’ять в честь ікони Пресвятої Бого-

родиці Казанської. Це означає, що ми вшановуємо Пресвяту Богородицю. 
Що означає святкування ікон? Ми, за нашим православним вченням, не 
ікону шануємо і не іконі поклоняємося – дереву, фарбі. Ми вшановуємо 
першообраз. Тобто ми вшановуємо ту особу, яка на іконі зображена. І 
через зображення вже ми і шануємо сам предмет, який називається ікона.  

Так само й сьогодні ми вшановуємо Пресвяту Богородицю. До Неї 
молимося, Її просимо допомоги, але перед іконою з такого чи іншого 
випадку чи події, які сталися. І ми, коли згадуємо про цю подію, яка ви-
никла з приводу чи завдяки тому чи іншому зображенню Пресвятої Бого-
родиці, стаємо сміливішими, що Пресвята Богородиця почула, допомогла 
і так само і нам допоможе, коли ми будемо просити Її допомоги.  

Тому ми сьогодні ще раз згадуємо Пресвяту нашу Матір Небесну, 
вшановуємо Її і поклоняємося Їй. І якраз саме ми кланяємося, ми святкує-
мо, ми вшановуємо Пречисту Богородицю. І ми, як діти свою матір, так 
само хоч і дорослі, стараємося якомога частіше бачити її, чути, спілку-
ватися з нею. Ось тому і наше християнське серце нас постійно змушує 
або веде до того, щоб ми якомога частіше з будь-якого приводу знахо-
дили хвилини, коли ми спілкувалися, молилися до нашої Небесної Матері 
Пресвятої Богородиці, відчували Її присутність через спільну молитву, а 
також особливо Її небесне заступництво.  

Сьогодні, дорогі брати і сестри, я б хотів, щоб ми разом згадали про 
святу Богородицю. Про те, яким чином Вона здобула таку святість і таку 
велич, яку Вона має серед всіх людей. І такі можливості, які Вона має – 
допомагати всім людям і бути Опікункою, Заступницею, Молитвеницею за 
всіх нас. А цю велич Вона здобула з найглибшим смиренням. Ми співаємо, 
молимося, згадуємо постійно на службі, що «блаженні смиренні – синами 
Божими назвуться, вони мають Царство Небесне» і так далі. І якраз через 
смирення, через те, що Пресвята Богородиця не шукала свого – своєї вигоди 
в житті, а повністю віддалася на волю Божу – Вона і здобула цю велич.  

Найперше, коли Вона почула благовіствування – звістку архістра-
тига Гавриїла. Цим самим, погодившись стати Матір’ю Сина Божого, Вона 
свідомо віддала Себе у земному житті на поневіряння, на знущання, на 
гоніння, на переслідування. Вона ж не жила спокійно, не жила в достатку, 
Її постійно переслідували, навіть через те, що Вона була Матір’ю Сина 
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Божого. Згадайте втечу в Єгипет, згадайте різні переховування, згадайте 
потім страждання материнського серця, коли знущалися, коли розпинали 
Христа – Її Сина. І майте на увазі, що ми звикли бачити у величі, у славі 
Пресвяту Богородицю і часом забуваємо, що все це Вона здобула через 
глибокі страждання. Вона не мала, – як кажуть нам святі отці, стверд-
жують і ми знаємо вже від них, – Свого дому. І навіть після смерті Свого 
Сина, Його Воскресіння і Вознесіння, Вона залишилася в домі Іоанна 
Богослова. Вона не була багатою в житті. Вона не на тронах сиділа, не на 
престолах – ми Її зараз так змальовуємо. Так, духовно – в Небесному 
Царстві Вона царює, але на земному поприщі, в земному житті Вона 
несла великі випробування. 

Навіщо нам це знати або згадувати? А для того, щоб ми не впадали 
часом у відчай. Щоб ми не думали, що ми страждаємо більше, ніж хто. 
Щоб ми не думали, що нас випробовує Бог більше, ніж кого. І ми повинні 
згадувати і святих, і Пресвяту Богородицю, не говорячи вже про Самого 
нашого Господа Ісуса Христа. Ми, дорогі брати і сестри, повинні зали-
шатися християнами – бути такими. Найперше, для того щоб мати впев-
неність на ті блаженні і святі заповіді, заповіти, обіцянки, які нам дав Бог 
як послідовникам Христовим, як християнам.  

Так само, будучи християнами, ми маємо надію і на заступництво і 
Божої Матері, і святих угодників, які вже здобули у Бога святість і бла-
женство. І для цього ми повинні знати, що наше життя повинно бути так 
само випробуванням. І в своєму житті ми не повинні шукати свого. Ми не 
повинні, найперше, вивищуватися.  

Ось тільки що ми почули євангельську розповідь євангеліста Луки 
про те, як Господь подорожував з учнями. Господь Ісус Христос, Син 
Божий, Бог, Який втілився, подорожував, проповідував Євангеліє. І в од-
ному селі Його не допустили – не впустили в село, прогнали. Учні знали 
про силу Свого Вчителя, але вони як люди не розуміли, для чого прийшов 
Христос, не розуміли Його душі, Його волі. І коли прогнали, разом з 
учнями, то Іоанн і Яків сказали: «Господи, скажи і ми вогонь зведемо з 
неба на це місто, на це село за такий злочин». Прийшов Бог, Який хотів 
звістити їм про спасіння, а вони Його не пускають. І що думає людина? 
Треба знищити таких злочинців. І ми праві – ми так само думаємо. І ми б 
так само поступили. Але Господь сказав: «Ви не знаєте, якого ви духу. Син 
Божий прийшов не погубити, а спасти».  

Тому коли ми дуже часто молимося Богові: «Господи, покарай 
нашого кривдника. От мого собрата чи брата, чи просто мого знайомого. 
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Він мене скривдив. Покарай його. Пошли на нього кару, смерть і так 
далі». То так само ми повинні задумуватись – Господь так само, якщо ми 
будемо слухатися, скаже: «не цього ви духу». Бо Бог не для того є, не для 
того прийшов на землю і нам відкрився, щоб виконувати наші злі наміри. 
Не для покарання, не для знищення, а для спасіння прийшов Господь. І 
навіть не карав тих, Хто Його зневажав. Тим більше не буде карати тих, 
хто нас зневажає.  

Кожна людина отримує по своїй праці, по своїх заслугах – чи добре, 
чи зле. Але це вже інша справа. Це є правда Божа. А любов Божа вища. І 
ми, дорогі брати і сестри, з вами якраз живемо завдяки любові Божій. І 
повинні думати про це. як сказав Господь, – якого ми повинні бути з вами 
духу. А найголовніше, щоб залишатися християнами і спільниками Пре-
святої Богородиці, ми, найперше, повинні виконувати найпростішу запо-
відь, для якої не треба мати великої науки і великих знань. 

Як сказав Господь, – «не робити іншому того, чого не бажаєш собі» – 
ось і все. Не робити того, чого не бажаєш собі. Не бажаєш собі зла, не 
бажаєш собі прикрощів, не бажаєш собі якогось горя чи іншого злого 
вчинку – не роби це і ближньому своєму. І на цьому ми будемо стверджу-
ватися і як люди, і як богоподібні істоти, бо це теж в іншому місці Господь 
нам говорив, що «Отець ваш Небесний любить і праведників, і грішників. 
І ви поступайте так як поступає Отець ваш Небесний». 

Ми сьогодні говоримо про це якраз з приводу того, що вшановуємо 
Пресвяту Богородицю, Яка своїм життям засвідчила найвищу любов до 
Бога, найвищу любов до людей і найвищу любов або смирення до того, 
щоби Вона виконала найголовнішу людську заповідь – не робити нічого 
тому, іншому, чого не бажаєш собі. 

І ми, дорогі брати і сестри, якщо зможемо, хоча б в деякій мірі, 
виконувати цю заповідь – то все решта нам додасться. Тому що ми змо-
жемо уберегти життя. Ми зможемо поступово зменшувати зло. А зло – це 
найперше гнів, це кривда, це озлобленість людини. І за цей гріх кара нас 
чекає вже тут. Бо гнів, зло, роздратованість приводять людину до хвороб, 
до нервових зривів, до інсультів, до інфарктів – і людина сама себе зни-
щує. А щоб цього не було, треба не піддаватися злу, не піддаватися тим 
підступам лукавого, який шукає весь час на чомусь нас вчепити і змусити 
грішити.  

Ми всі люди слабкі. Ми всі не можемо обійтися без того, щоб не 
прогніватись або когось не скривдити. Але апостол Павло каже: «Якщо ти 
прогнівався, то сонце нехай не зайде в гніві твоєму». А якщо ми грішимо, 
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ми повинні знати, що в нас є святе таїнство Покаяння і Причастя, і 
повинні систематично вичищати душу свою, викидати всякий гріх для 
того, щоби бути здоровим і тілом, і душею і мати ще запоруку і надію на 
вічне життя.  

Тому нехай сьогоднішнє наше святкування на честь Пресвятої 
Богородиці нагадає нам про смирення, яке ми повинні мати. Нагадає нам 
про любов, якою ми повинні сповнюватися до всіх людей. І нагадає нам і 
про нашу відповідальність жити достойно і гідно, згідно з Христовими 
заповідями, але, найперше, згідно з найпростішою і найголовнішою – 
нічого не робити іншому того, чого не бажаєш собі. Амінь. 
 

(04.11.2004) 
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Проповідь у день пам’яті мц. Параскеви П’ятниці 
 

 Дорогі брати і сестри, сьогодні ми згадуємо пам'ять святої муче-
ниці Параскеви – вашої небесної покровительки, якій посвячений святий 
престол у цьому храмі. Посвята престолу означає надзвичайно багато.  

 Свята Параскева у своєму земному житті особливо нічим не відріз-
нялася від інших людей, але ми бачимо, що в іншому житті – бла-
женному, небесному – вона сподобилася окремої слави, такої, що навіть 
святі храми беруть її за основу свого існування. Недаремно святі отці 
говорили і навчали, що церква наша збудована на мучениках або, точ-
ніше, на крові мучеників. Блаженний Тертулліан говорив: «Кров муче-
ників – то є насіння християнства». 

Що це означає? Ми знаємо, що без насіння нічого не виросте, якщо 
не посіяти – нічого не зійде. І мало що б ми не хотіли, але якщо не 
посіємо пшеницю, то вона не зійде. Так само сприймається кров муче-
ників, які є насінням Церкви. Бо Церква – це наче ті колоски, а зернини – 
це ми кожний окремо. Як посіяти, щоб ми зійшли, щоб стали достойними 
синами Церкви? Ось цим насінням стала кров мучеників. І прикладом 
цьому якраз є і свята Параскева, і безліч інших святих мучеників, яких ми 
шануємо в Церкві. А як це сталося, яким чином мученики стають основою 
Церкви, а їхня кров є насінням, в якому зростає могутня велика Церква, 
ми бачимо з життя святої Параскеви. 

Жила вона на початку IV ст., уже недовго залишалося до проголо-
шення християнства дозволеною релігією (років десять). І приблизно в 303 
році почались гоніння на християн за імператора Діоклетіана. В той час 
свята Параскева була юною дівицею, вона була дитям християн – чистим 
плодом віруючих, тих, що любили і боялись Господа, як вона сама про себе 
казала. Але на той час батьки вже відійшли до Господа, і вона залишилася 
сама. У неї було дуже велике майно, багатство, і вона була надзвичайно 
красива тілом, через те дуже багато знатних і багатих мужів до неї зали-
цялося. Але вона вирішила посвятити своє життя Богові, проповіді Святого 
Євангелія. Тому вона відмовляла всім, навіть найвищим претендентам на 
шлюб. Це, звичайно, обурювало їх, особливо язичників. А жила вона в місті 
Іконія – це в Малій Азії, недалеко від побережжя Середземного моря, де 
колись був апостол Павло і заснував у свій час Церкву. 

І хоч там було багато християн, можливо, і більше, ніж язичників, та 
влада була в руках язичників. Імператор якраз під цю подію видав декрет – 
про загальне переслідування християн і переведення їх назад в язичники. 
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Тому ті, хто був проти святої Параскеви, схопили її, навіть не маючи 
санкції на це, і кинули її до в’язниці, чекаючи посильного – представника 
від імператора, яких він послав по всіх округах, щоб вони вершили суд над 
християнами і змушували їх переходити назад у язичництво. Їхнє завдання 
було не так знищувати, як змушувати силою, хитрощами та підкупами 
повертатися в язичники. І от якраз коли прибув такий воєвода в це місто, 
йому говорять: от є у нас одна така, що руйнує нашу віру в ідолів, ти 
повинен з нею розібратися. Коли вона була приведена на суд, то воєвода 
остовпів, побачивши її надзвичайну красу, і не знав, що казати, тому почав 
ласкаво її настановляти, докоряти, що вона, така красуня, марно своє 
життя хоче потратити. Він запитав, як її звати, а свята відповіла: я 
християнка, раба Христова, це моє основне ім’я. Обурився воєвода, але все 
одно ласкаво, зважаючи на красу святої, сказав: навіщо ти хочеш мене 
розізлити, твоя краса не дозволяє так вчиняти, скажи ім’я своє. Свята 
говорить: правда, яку я сказала, злить тебе, але це правда – я християнка, а 
моє земне ім’я, яке мені дали батьки, Параскева. Мої батьки дуже шану-
вали п’ятницю, а п’ятниця грецькою – Параскева. Шануючи п'ятницю, 
вони шанували Господа і Його страсті, Його страждання, і коли Господь 
дарував їм мене, вони в честь цієї віри, цієї поваги та страстей назвали 
мене Параскевою, тобто п’ятницею. І моє ім’я, і сама я є співучасницею 
страстей Господніх. 

Воєвода почав пояснювати: навіщо ти собі в голову взяла таке, в 
тебе велика перспектива, якщо ти погодишся, навіть я згодний взяти тебе 
за жінку. Свята коротко відповіла: в мене наречений – Христос Спаси-
тель, я йому себе посвятила.  

Таким чином, свята засвідчила віру, а ми знаємо, дорогі брати і 
сестри, що Церква наша в основі своїй має тверде свідчення віри. Чому 
мученики стали основою? Тому що вони стали нерушимою стіною, фун-
даментом віри в Христа Спасителя. 

Свята Параскева – звичайна юна дівчина, слабка як усі, яка мала 
велику життєву перспективу, але віра у Христа Спасителя, яку вона мала, 
змусила її до кінця стояти і навіть віддати своє життя, бо якби вона зра-
дила вірі, то перестала би бути християнкою. І тому зрадників нищать, а 
на крові таких мучеників будують. І ось вона своєю вірою і впевненістю 
вистояла і цим засвідчила, що віра непорушна і ніхто з людей не може 
знищити віру в Ісуса Христа, яку мають вірні послідовники Христові.  

Над нею почали знущатися, мучити, але старалися якось, зважаючи 
на красу, не знищити її, і знову привели її на допит. Свята сказала: ви 
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робіть зі мною що захочете, але душу мою не заберете від мене, бо я раба 
Христова і віри своєї не зраджу. Тоді почали бити її, здирати шкіру і 
майже мертву кинули у в'язницю, а вночі до неї прийшов ангел і сказав: 
мужайся, Господь зціляє тебе. І відразу вона стала повністю зцілена, 
жодної рани в неї не залишилося, наче не було тих тортур і страждань. 
Коли на ранок знову прийшли взяти її на допит, то жахнулися, побачив-
ши її живою, здоровою та ще красивішою, її обличчя ще більше сяяло 
красою. 

Коли це побачив воєвода, то сказав: бачиш, боги наші тебе зцілили. 
Свята коротко відповіла: де ті боги? Піди подивись, сказав представник 
імператора, і наказав єгипетським жерцям відвести її до капища в ідоль-
ський храм. Коли прийшла свята в храм, помолилася: Господи Спасителю 
мій, покажи віру свою і справжність, що ти є Бог всемогутній, а не ці 
істукани, ідоли! Після цієї молитви всі ідоли, що були в храмі, впали на 
землю і перетворились на порох. Люди злякалися і почали кричати: ве-
ликий Бог християнський!  

Цим самим свята стала не тільки основою своєї віри, але й основою 
віри багатьох людей, які були свідками її сповідності. А жерці обурилися і 
сказали воєводі, що вона чаклунка, ворожбитка і своєю магією знищила 
їхніх ідолів. Тоді воєвода наказав знову знущатися над святою Параске-
вою, але народ дуже обурився, в тому місті почалося своєрідне повстання. 
І воєвода, злякавшись великих повстань, наказав таємно вбити святу ме-
чем. Так вона закінчила своє життя, проливши кров, але ця кров зрости-
ла, як ви бачите, сотні християн, які, побачивши сміливість святої, відки-
нули ідольське неправильне вчення, віру лживу і повернулися до Христа. 

Ось як зростає Церква, ось чому святі мученики є основа Церкви, бо 
вони є основа віри, вони є свідченням, що віра непорушна, віра свята і 
вона є їхня кров, вона є основою віри багатьох. І для нас зараз, дорогі 
брати і сестри, так само, хоч минуло уже, як бачите, 17 століть, але вона 
сьогодні стверджує віру, вона як жива, залишається міцною, непорушною 
і нам говорить: а ви маєте таку віру, а ви готові свою віру захистити, не 
давши її потоптати кому б то не було – чи своїм близьким чи далеким 
ворогам. 

І ми повинні дивитися на цю святу і пам’ятати, як потрібно 
виконувати заповіді Господні й що означає нести хрест свій, і що означає 
любити Господа понад усе, любити Бога більше, ніж себе, ніж матір, ніж 
батька, ніж майно своє. Пам’ятаєте, в Євангелії, коли прийшов юнак 
багатий і запитав, «що мені робити, щоб Царство Боже осягнути», Господь 
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сказав: виконай заповіді. Юнак відповів, що виконує, і сказав Господь: 
«віддай майно своє, візьми хрест свій і йди за мною». Юнак засмутився, 
бо майно для нього було дорожче, ніж слідування за Спасителем. А свята 
Параскева була юною та прекрасною, мала велике майно, але вона його ні 
за що мала в порівнянні з тим, що вона була послідовницею Господньою і 
мріяла завжди залишатися зі своїм Господом. 

Так і ми, дорогі брати і сестри, повинні так само, як вона, свідчити 
свою віру без страху, знати, що Господь завжди з тим, хто йде за ним, хто 
вірить у Нього, і пам’ятати, що цим самим ми виконуємо звичайну запо-
відь, яку повинні виконати – слідування за Господом. І якщо ми це зроби-
мо, то і ми спасемося, і навколо нас спасуться багато. Тож нехай свята 
мучениця Параскева, пам’ять якої вшановуємо у цей день, молиться за 
нас, підтримує нас у наших життєвих стежках на цій землі. Амінь. Слава 
Ісусу Христу! 
 

(10.11.2004) 
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Проповідь у неділю Всіх святих 
 

Сьогодні перша неділя після Святої П'ятидесятниці. Вона розпочинає 
відлік всіх тижнів або неділь церковного року. Ми, згадуючи, що ця неділя 
присвячена всім святим, повинні ще згадати, що П'ятидесятниця, день 
Святого Духа, Зішестя Святого Духа, – це є восьма неділя після Пасхи. А 
сьогодні восьмий день після Зішестя Святого Духа. В цьому є свій символ, 
християнський символ. Бо світ наш ділиться на сім днів. Кожен раз 
повертається знову до першого. Так, у межу «сім» вклав Господь весь наш 
тимчасовий світ. Але восьмий день Господь запланував, тільки день цей 
вже немає відношення до цього світу. Бо цей день – це є та вічність, яку 
Господь приготував кожному з людей.  

Тому вічність в нашій християнській термінології означає щось не 
земне, що немає тимчасового і не підпорядковується земним формам 
виміру часу. Тому в цей восьмий день, у восьму неділю після Пасхи, 
Господь послав Духа Свого, Який започаткував або відновив вічне життя 
на землі. І в цей восьмий день по щоденному ліку, починаючи з першого 
дня, коли Дух Святий зійшов на апостолів до сьогодні є ніби своєрідний 
знак вічності.  

І тому ми сьогодні святкуємо Всіх святих. Але це означає, що свя-
тих, які тільки колись або у певний історичний період стали святими. 
Церква, наша свята, християнська, цей день встановила із самих початків. 
Але це не стільки для наших земних прославлень, скільки для знаку 
небесного, вічного, що у Царстві Божому живуть святі й будуть жити 
святі. І що Дух Святий для того зійшов, щоб усі були святими, і всі ми на-
повнили ті оселі, про які сказав Господь: «Багато у Отця Мого Небесного 
осель». Це для того сказано, щоб усі стали святими, заповнивши все, що 
Бог приготував для нашого прославлення.  

Отже, ми повинні знати, що разом із прославленням святих, всіх чи 
кого ми пам’ятаємо, ми взагалі вшановуємо в цю неділю образ Царства 
Небесного, де всі святі і Бог Святий перебуває.  

У Старому Заповіті не було цієї святості, людина втратила її через 
гріх. І якщо були, ми знаємо, великі люди, достойні, угодники Божі, то 
вони не були в нашому розумінні святими. Вони були праведниками, вели-
кими праведниками, бо вони сповнили Закон, вони виконали правду Божу. 
Але оскільки вони не мали викуплення від гріха, то вони були просто 
праведниками, але гріх і смерть над ними тяжіли, і вони перебували в 
пеклі. Не в прямому розумінні, а в розумінні, що над ними головувала 
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смерть. І там вони чекали визволення, чекали з надією – визволення і 
святості.  

Цю святість нам приніс Ісус Христос. Він прийняв нашу грішну 
природу людську, її освятив повністю, обновив, воскрес із нашою при-
родою. Бог вічний, вічний Бог народився знову як людина, помер як 
людина і воскрес як людина. Цим Він знищив гріх і смерть для людини, 
освятив нашу природу тим, що вознісся на небо як людина, будучи Богом 
завжди у світлі Отця Небесного. Ось оця святість, яку Господь ствердив у 
день святої П'ятидесятниці, бо піднявши нашу природу, Господь зробив 
так, щоб не тільки в одній істоті, в одній іпостасі була природа свята. Щоб 
ця святість розлилася як море, як ріки наповнила море це наше людське 
життя. І Дух Святий – це як символ ріки повноводної, Який зійшов з неба 
від Отця і через Сина Божого, повернув нам життя. Головне повернув нам 
святість, котру ми всі отримали з вами Духа Святого під час таїнства 
хрещення.  

І недаремно в книзі Одкровення говориться, що ми є свідками або 
носіями першого воскресіння. Бо ми вже воскресли з Христом, коли 
хрестилися, тому ми, як християни, повинні знати, що ми є обрані. Ми є 
носіями святості й воскресіння, над нами смерть не володіє. Хоча вона ще 
не знищена, але переможена.  

Цю святість ми святкуємо сьогодні, називаючи це неділею Всіх 
святих. Розуміючи, що ми славимо усіх, які у подвигах досягли слави і 
святості. Але славимо і можливість кожному з нас досягати цієї святості. 
Для цього ми і покликані у це життя.  

Євангеліє, яке ми сьогодні читали, є, скажемо так, кодексом того 
громадянина святого Царства Божого, якого ми сьогодні святкуємо. Там 
сказано, ви чули слова Спасителя: «Якщо хто визнає Мене перед людьми, 
і Я того визнаю перед Отцем Моїм Небесним». Це означає, якщо ми 
визнаємо Ісуса Христа, не боїмося, не лицеміримо, щиро віримо, щиро 
служимо нашому Спасителю, то ми вже є громадяни оцього вічного 
життя, громадяни цього царства святості.  

Господь Сам нам пообіцяв: що і Я того визнаю перед Отцем Моїм 
Небесним, хто визнає мене своїм Богом і Спасителем. І ще ви чули, що 
сказав Господь: «Якщо хто зречеться свого хреста і не піде за Мною – той 
не наслідує Царства Небесного». Бо коли людина зрікається Бога, вона 
зрікається свого покликання у житті як творіння Боже. Але Господь мило-
сердний, Він чекає до останку, і навіть і більше, Він розбійника на хресті в 
останню мить готовий прийняти, тільки щоб людина навернулася.  
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Деякі, які не розуміють істини християнської, говорять, що Господь 
наш жорстокий, що Він вимагає зрікатися дітей, родини, дружини і таке 
інше. І цим самим робить протиставлення себе із своїми рідними і 
близькими. Мова не йде про протиставлення, мова йде про рівність, про 
важливість Царства Небесного для кожної людини. Сказано в Євангелії: 
«що з того, що людина душу свою здобуде, якщо втратить Царство Небес-
не. Що вона зможе дати у викуп за свою душу». Нічого. Навіть весь світ 
цей, якщо вона здобуде, він не потягне за одну душу.  

Тому мова йде про те, щоб людина не занапастила своєї душі. Ні за 
жодних обставин, ні за жодних умов. Під умовою любові до дружини чи 
любові до родини. Якщо стоїть умова – кого вибираєш: Царство Боже, віч-
не життя чи тимчасове життя або радість спілкування зі своїми рідними? 
Людина, яка не дбає про Царство Боже і не розуміє, що таке життя вічне, а 
живе сучасним життям, може спокуситися. Але тим самим вона втрачає 
все, близьких втратить, і рідних, навіть якщо побуде з ними ще й сто років. 
Але життя вічне не обраховується роками, воно є назавжди. Але якщо вона 
відмовиться ради Христа від тимчасового спілкування, то вона завжди 
буде з рідними, близькими в Царстві Небесному.  

Ми маємо свідчення, ми маємо тисячі, мільйони свідчень такого 
ставлення. Не жорстокості, а любові. Коли настає момент істини, коли 
необхідно показати свою віру, не перед Богом, а у своєму житті для себе, 
щоб отримати вічне життя. Ви пам’ятаєте святе сімейство Віри, Надії, 
Любові і матері їхньої Софії, вони ж не спеціально хотіли один від одного 
зректися через страх смерті. Перед ними постало питання: «Чи бути разом 
у Царстві Небесному, чи тут насолоджуватись цим грішним земним жит-
тям, зрікаючись Бога?».  

Вони зробили правильний вибір, щоб отримати святість і вічне 
життя, бо тільки в єдності з Богом можна любити по-справжньому своїх 
рідних і близьких, що і дається нам у вічному житті Господом.  

Тому для того, щоб зрозуміти часом важкі моменти життя, ми по-
винні згадувати пам'ять наших подвижників, наших мучеників, угодників 
Божих, які такі самі слабкі були, як і ми. Але вони все-таки в момент, коли 
вимагалося від них визначитись: чи бути християнами чи зректися хрис-
тиянської віри, вони приймали страждання, були вірними Богові. Хоча 
деякі, як і тоді, так і зараз, відмовляються від віри. Хто так зробив і зро-
бить, втратить усе, найперше усі свої статки, бо тимчасове життя, а 
вічність є тільки з Богом і в Богові.  
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Ми, дорогі брати і сестри, ще сьогодні повинні згадати, що коли ми 
хрестилися, то отримали святість. Цю святість отримали ми як задаток. 
Вона може залишитися в нас, ми її можемо збільшити. Вона може стати, як 
сказав Господь, що ми, прийнявши Духа Святого, з утроби своєї будемо 
мати джерела води живої. Ми можемо так збільшити нашу святість, а 
можемо її втратити. Але ви повинні знати і пам’ятати, що до сьогодніш-
нього дня в нашій святій Літургії ми самих себе називаємо святими. Колись 
апостоли писали, і ми читаємо ці листи, де говориться: «передай вітання 
святим Церкві від іншої Церкви». Це означало передати вітання христия-
нам Коринфської Церкви, християнам Афінської Церкви чи християнам 
нашої Церкви. Бо слово «святий» було синонімом слова «християнин», 
котре у той час не вживалося, бо святими вважаються всі у Церкві, хто 
приймає благодать Божу. Що і робимо на кожній святій Літургії, тому на 
сьогоднішньому богослужінні, коли ми після освячення Святих Дарів 
підносимо Дари. Ми виголошуємо: «Святеє святим». Святеє, що тримаємо 
у руках. – це Тіло Христове. А святим, маючи на увазі всіх вас, хто стоїть у 
храмі. Тому коли ми будемо пам’ятати про своє велике покликання, про те, 
що Дух Святий у нас живе і що ми є відповідачами дій Духа Святого і того, 
що Він накопичується у нас.  

Ми з такою відповідальністю повинні старатися менше робити тих 
справ, які не є від Духа Святого. І нехай ця неділя Всіх святих, неділя, в 
яку ми відзначаємо Всіх святих Церкви, яких знаємо і не знаємо, як тор-
жество нашої майбутньої святості у Царстві Небесному, дасть нам сили, 
дасть нам мужності завжди бути з Господом і завжди тут, на землі, жити 
так, щоб відчували себе, як сказав апостол: «Що ми є оселя Духа Святого і 
Дух Святий в нас живе». Амінь. 
 

(26.06.2005) 
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Проповідь у свято Воздвиження Чесного  
і Животворчого Хреста Господнього  

 
«Для загиблих хрест – це юродство, а для тих, хто спасається, – сила 

Божа і Божа премудрість». Ось ці слова ми тільки що чули, які до нас про-
мовляє апостол Павло, і ми, християни, які живемо вже майже дві тисячі 
років після цієї проповіді, повинні усвідомлювати, що так починалася 
вона – з проповіді Хреста Господнього. Не велич шукали собі апостоли і 
не якусь велич проповідували, а звіщали про ті страждання, про ті поне-
віряння і приниження, які перетерпів Господь Бог, що втілився, прийняв 
нашу людську природу, став людиною і таким чином всіх нас визволив 
від страждань вічних, від вічної смерті, дав шлях визволення від гріха і 
освячення або обоження. І тому що це відбулося і відбулося на найганеб-
нішому знарядді знущання і покарання людини, яким був споконвіку 
Хрест, тому ми і шануємо цей Хрест. Бо на Хресті відбулося наше спа-
сіння. На Хресті Бог з'єднався із землею і передав нашому світу благодать 
спасіння.  

І ми, дорогі брати і сестри, повинні пам’ятати, що проповідь Хреста – 
це проповідь із самого початку Євангелія. І якщо хтось знаходиться муд-
рий, який себе називає християнином і зрікається Хреста – то ви повинні 
боятися цих людей і їхніх слів, бо вони відволікають людей від Бога, від 
спасіння, яке вчинив Бог, як ми співаємо: «посеред землі», на цьому дереві, 
яке стало животворчим, бо через нього життя почало діяти і розвиватися у 
нас, людях. Слово хресне, проповідь Хреста засвідчена у Святому Писанні. І 
ми повинні, знаючи це, шанувати святий Хрест. Але пам'ятати, що святий 
Хрест – це не є знаряддя, яким ми повинні воювати, яким ми повинні зни-
щувати людей – своїх близьких чи знайомих, друзів чи ворогів. Тому що 
для людини друг і ворог – це дуже близько: сьогодні друг, а завтра ворог.  

Чи найменший щабель займає людина чи найвищий, завжди шукає 
якогось знаряддя, якоїсь непереможної зброї. І ми співаємо і виголошуємо 
у храмах, і стверджуємо устами святих отців і Церкви, що Хрест справді є 
зброя непереможна – ніщо не може перемогти Хрест. Але ця зброя 
непереможна перемагається людською гордістю, людським зазнайством і 
людською гріховністю. Бо якщо ми не використовуємо Хрест для захисту 
від гріха, від зла, від злої й нечистої сили, від лукавого підступного 
диявола, то тоді цей хрест для нас не є зброєю. А він стає бездіяльним. 
Тому що ми оминаємо його. Господь наш Ісус Христос, Він не оминув 
Хреста як людина.  
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Пригадуєте, ви бували у Страсний тиждень на богослужіннях, чули 
Євангелія. Він до кривавого поту молився, плакав і просив Отця Небес-
ного: «Отче, якщо це можливо, нехай мине Мене ця чаша, нехай омине 
Мене». Тому що Він добровільно йшов на це страждання. Він, Боголюди-
на, Який мав владу на небі, Який є Єдиносущний, Одноістотний із Отцем 
Святим, ставши людиною, продовжував користуватися цією владою. Він 
добровільно йшов на це найжахливіше страждання від своїх рабів, тво-
ріння, яке створив і яким опікується. Не маючи і краплини злоби, до них, 
тих, які чинили Йому постійно безчестя, ганьбу, знущання, кривду. Але 
Отець Небесний не благоволив інакше – тільки так, як це сказано в про-
років і як і Сам Господь говорив у бесіді з Никодимом, що «так полюбив 
Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб всі, хто повірить у 
Нього, мали життя вічне». І тому Господь добровільно прийняв Хрест – це 
найстрашніше страждання і в зв’язку з цим переміг.  

І ця перемога настільки велика, що вона достатня для всіх нас – і 
тих, що були, тих, що зараз є, і тих, що будуть. Але тоді вона для нас дієва, 
коли ми з цією перемогою стаємо тотожні, коли ми разом приймаємо цей 
Хрест через прийняття свого хреста, через сумлінне його носіння в 
чистоті, в смиренності, у вірі й надії на Бога.  

Свято наше, яке ми так велично і світло святкуємо – Воздвиження 
Хреста Господнього, виникло в 336 році й остаточно склалося як велике 
щорічне свято. Хрест Христовий вшановувався і проповідь Хреста продов-
жувалася від самого початку, але сам хрест як дерево, як знаряддя, речовий 
вивірений хрест – він був закопаний ворогами християнства, тими 
юдеями, які не прийняли Христа. А потім римляни-язичники ще більше 
закопали цей хрест, насипавши на тому місці, де була Голгофа, де був 
животворящий і живоносний гріб, де закопані були хрести, пагорб. І там 
збудували язичницький храм і зруйнували весь Єрусалим, назвавши його 
зовсім іншим іменем. Єрусалим називався майже 250 років Елія Капітолій-
ська. Тому що там основним храмом зробили Зевса капітолійського. Таким 
чином, за гріхи зневаги і Єрусалим був знищений – взагалі зник з лиця 
землі. І навіть ще на першому Вселенському соборі, в 325 році, єпископ, 
який був в Єрусалимі, підписувався «єпископ Елії Капітолійської». Але при-
йшов інший час і благовірний імператор, цар Костянтин, навернувся сам 
до Христа і почав свідчити про Хрест і про Христа розп’ятого і воскреслого.  

А сталося це тому, що він бачив видіння Хреста на небі, перед своїм 
визначним боєм з Максентієм, царем, римським диктатором, проти якого 
виступили римляни і попросили їх звільнити царя Костянтина. Він звіль-
нив їх, але перед цим зробив знамена – лабари, де був хрест і надпис 
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«Ісус Христос». Іменем Христовим пішов на захист і на визволення. І 
таким чином, почалося визнання Христової віри.  

Ще другий раз йому з'явився Хрест на небі з підписом «У цьому 
перемога», тобто в Хресті, Хрестом перемога, але перемога, звісно, себе, як 
це сталося з царем Костянтином. Він себе переміг, він став християнином. І 
потім у 323 році воював за східну частину імперії проти соправителя Лікінія. 
Разом вони підписали Міланський едикт, який дозволив християнству 
існувати офіційно. Тобто дав право на життя Церкві, яку перестали гнати. 
Але цей Лікіній був язичником. Він просто під натиском Костянтина під-
писав цю політичну угоду. А потім, коли став сильнішим, вирішив відмо-
витися від цієї угоди. І почав у себе втілювати закони, які знов забороняли 
християнство, які почали переслідувати християн, забороняв будувати 
храми, звершувати богослужіння. І взагалі почалося справжнє гоніння знову 
на Церкву Христову. І тоді імператор Костянтин, який був у Римі, був сопра-
вителем, бачить Хрест, який закликає його на захист Церкви. Він іде і з 
молитвою, з Божою допомогою перемагає цього зрадника, який відступився 
від свого договору, і йому Господь благословляє всю Римську імперію.  

З того часу він запроваджує віру Христову скрізь, дає свободу Церкві й 
починає активні роботи з відновлення Єрусалиму. А особливо над цим 
попрацювала його мати – Єлена. Вона все своє останнє життя віддала на 
побудову храмів, на відновлення Єрусалиму і на віднайдення цієї найвелич-
нішої святині – Хреста Господнього. Для того, щоб цей Хрест мав постійне 
пристановище, на кошти імператора Костянтина та його матері було 
збудовано величний храм – храм Воскресіння Христового. На тому місці, де 
був гріб, де була Голгофа. Цей великий храм охоплював всі ці місця. І туди в 
337 році на постійно був внесений Хрест, де він прославлявся всіма, хто 
приходив у храм.  

Але саме Воздвиження, саме знайдення Хреста відбулося на років 
десять раніше. Воно сталося у 324-325 роках, коли знайшли цей Хрест. І 
коли маса народу приходила в Єрусалим, щоб поклонитися – приходили 
десятки тисяч, не всі могли навіть побачити Хрест. Тому в окремі дні Єру-
салимський патріарх Макарій, духовенство виносили Хрест, ставали на 
найвищому місці й воздвигали його перед народом, благословляючи, для 
того щоб всі могли побачити. Таким чином і започаткувалася традиція 
Воздвиження Чесного Хреста Господнього, а потім і наше щорічне свято.  

Є великий приклад, який має великий зміст. Випадок, який відбувся 
з самим Хрестом Господнім. Людина, коли користується Хрестом для 
смирення, для спасіння душі – вона отримує користь, і Хрест корисний. А 
людина, яка користується Хрестом для того, щоб використати Божу силу 
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для своєї користі або для свого мирського звеличення, не отримує наго-
роди, а навпаки, кару. І бувало так, що Хрестом спасалися, захищаючись 
від ворога, отримували Божу допомогу. А бувало так, що брали Хрест і 
йшли в напад на інші народи. І Господь попускав, що Хрест брали навіть у 
полон. Так сталося на початку VII сторіччя: воюючи з персами, візантійці 
взяли Хрест Господній і змусили його нести перед військом – для того, 
щоб Хрест воював, здобуваючи земну славу царям. І Бог попустив велику 
поразку, хоч військо було і християнське. І навіть Хрест у полон забрали, і 
духовенство, яке несло цей Хрест, і 14 років Хрест був у полоні у невір-
них – у персів, вогнепоклонників. І тільки через 14 років, через покаяння 
вони зрозуміли свій гріх.  

Через піст і молитву Господь дав силу імператору Іраклію, який 
визволив Хрест, підписав мирну угоду і в зв’язку з цим забрав з полону і 
духовенство, і Хрест. А повертаючись до Єрусалиму, він сам особисто ніс 
Хрест. Ніс його в повній величі, в повному імператорському одіянні. І коли 
дійшов до Єрусалиму, до тих воріт, через які колись входив Господь, йдучи 
на Голгофу, на страждання, то він зупинився і не зміг далі йти, наче якась 
невидима сила утримувала його руки і ноги, і всі дивувалися. Попри всі 
намагання імператор ні кроку не міг пройти далі з Хрестом. Тоді всі 
почали молитися, і патріарху з'явився ангел і сказав: «Господь не так ніс 
Хрест. Не в царському одіянні і не з великою величчю в супроводі рабів чи 
прислуги, а ніс голодний, побитий, роздягнутий і босий, йдучи на страж-
дання, а не на трон». І тоді імператор зрозумів, роздягнувся, роззувся і 
босим, і одягнутим у просту одежу зміг пронести Хрест і поставити його з 
покаянням і сльозами на те місце, де він був у давнину покладений.  

Ось так Господь засвідчив про те, що Хрест вимагає від нас не гор-
дості людської, а смирення, не величі, а душевної скромності, щоб ми, 
маючи Хрест, не користувалися ним для того, щоб на троні возсідати. А 
Хрестом ми можемо користуватися для того, щоб Господь допоміг нам 
кожному нашу Голгофу пройти так, щоб ми не втратили нічого, а тільки 
здобули разом з Христом. А здобувати є що – воскресіння.  

Тому у своєму житті будемо пам’ятати, що життя наше – це в тій чи 
іншій мірі наближення до Голгофи. І хрест наш повинен бути схожим до 
Господнього Хреста. Але ми повинні йти разом з Христом не боячись. Бо 
Господь нас завжди підтримає, але підтримає тоді, коли ми будемо зі 
смиренням, з вірою і надією споглядати на Його святий і животворящий 
Хрест. І через цей Хрест ми і собі здобудемо воскресіння з Христом 
нашим Спасителем і вічне життя у Його Царстві Небесному. Амінь. 

(27.09.2004) 
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Проповідь у свято Воздвиження Чесного  
і Животворчого Хреста Господнього 

 
Всечесні отці, дорогі брати і сестри! 

 
Сьогодні для християн великий і святий день. Сьогодні ми прослав-

ляємо Чесний Хрест Господній. Цю найбільшу нашу святиню, яку створив 
Господь через Своє страждання. Хрест – це найвища прикраса нашої Церкви. 
Але ця прикраса перетворилася з найганебнішого знаряддя покарання. І 
перетворилася Богом. Це є знак того, що і людина від смерті, від гріха, яку 
вона собі обрала, перетворилася через хрест і страждання Спасителя на святу 
і безсмертну. Знову стала такою, як Бог створив. Бо Бог нас створив живими. І 
не просто живими, а для того, щоб жити. Жити – це означає, щоб не було 
межі. Життя не може мати межі, якщо це життя. Бо Бог є життя. І ми знаємо, 
що Бог немає жодної межі – ні минулого, ні майбутнього. Тому і ми знову 
стали тим образом і тою подобою Божою завдяки Христу.  

Що це означає? Завдяки смиренню, завдяки тому приниженню, як 
вчать нас апостоли, пояснюючи, яким чином Бог став людиною. Через ве-
лике приниження, самоприниження. Коли будучи Богом неосяжним, 
всюдисущим, став настільки приниженим, що прийняв на Себе людську 
плоть. Став людиною та й ще потерпів, переніс найганебнішу смерть. Не 
за Себе, не за праведників, а за грішників, за злочинців, які відступили 
від Бога. Відступили своєю волею, своєю злою волею.  

І тому ми зараз шануємо Хрест. Хрест як прикрасу, Хрест як силу, 
Хрест як знаряддя захисту, Хрест як межу між життям і смертю. І якщо ми 
з вами, дорогі брати і сестри, будемо нести свій хрест – у своєму житті, то 
цим самим ми ідемо шляхом життя. А якщо ми будемо зрікатися свого 
хреста, то цим самим ми переходимо межу, де вже нема життя, а де знову 
панує смерть, гріх і беззаконня. Тому ми якраз стараємося вшанувати 
Хрест. Але шанувати – це означає нести свій хрест, іти за Христом і щоб у 
нашому серці і в нашій душі було правильне відображення, наче тінь 
справжнього Хреста Господнього. І якщо буде таке в нас відображення в 
нашій душі, то не важливо, де ми будемо знаходитись, чи нас будуть 
оточувати хрести, чи не будуть. Але хрест, який в нас, в нашій душі, не 
дасть нам зійти на манівці безчестя, ганьби, гріха і, як наслідок, смерті. А 
буде нас утримувати на правильному шляху, іти слідом за нашим Спаси-
телем, піднімаючись щораз вище. Для того, щоб ми отримали повне 
обожнення і здобули справді повноцінне воскресіння у вічному житті.  
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Ми повинні пам’ятати, що не обов’язково, чим більший і чим кра-
сивіший хрест в кого є на тілі. Ми повинні знати, що не обов’язково, чим 
більше хрестів у храмі або в нашій оселі. Так само не означає, що чим 
більше хрестів на кожному перехресті стоїть. Це вже праведність або 
святість. Святість залежить від нашої доброї волі. Якщо вона добра ми 
повинні зректися світу цього, як сказав Господь, ми сьогодні читали, йти 
за Ним. І не стидатися йти за Ним, не стидатися нести свій хрест і свід-
чити, що ми є християни скрізь і повсюдно, щоб ми не занедбували цей 
дар, який нам дає хрест. І тоді це буде означати, що справжній хрест 
начертаний чітко і ясно в нашій душі. Всі ті хрести, які нас оточують, є 
просто справжнім відображенням нашої душі. А якщо душа не така, то всі 
хрести, які нас оточують – ніщо. Бо вони не є хрестами Христовими, якщо 
вони не споріднені з нашим внутрішнім духовним хрестом.  

Це ми повинні пам’ятати кожен раз, кожен день, кожну хвилину 
свого життя. Бо в цьому є запорука нашого життя. І в цьому є запорука і 
нашого майбутнього блаженства, до якого ми всі, як християни, прагне-
мо, направляємось і чекаємо.  

Сьогодні, дорогі брати і сестри, в нас радість подвійна. Тому що в 
цьому величному, невеликому, але стародавньому храмі, який нам зали-
шили наші предки, певно, ще доби козацької, ми вшановуємо по-особли-
вому хрест, бо цей храм зведено на честь Воздвиження Чесного Хреста 
Господнього. І тому, звісно, ми торжествуємо, ми радіємо і віримо, що 
Господь силою хресною оберігає цей храм, оберігав його і буде оберігати. 
Своєю силою хресною буде оберігати і ваше село, ваші оселі, ваші родини. 
Ми молилися сьогодні, щоб було так, щоб і в майбутньому у цьому храмі 
прославлялося ім'я Господнє. Щоб і в майбутньому тут гідно і достойно 
звеличувався Хрест Христовий. І щоби в майбутньому приходили сюди 
покоління і покоління богдашівців для того, щоб з'єднуватися з Богом, 
щоб отримувати Божу благодать і сповнюватися силою животворящого 
Хреста Господнього.  

Тому сьогодні, в цей храмовий день, в це світле свято Воздвиження 
Хреста Господнього, я хочу привітати всіх, подякувати за ваші спільні 
молитви. Подякувати нашому священству, яке зібралося, щоби підтрима-
ти вас. Отцю-благочинному Здолбунівського району, отцю Миколі Бере-
говичу – нашому старійшому священнику, отцю Миколі – нашому гостю з 
Рівненського благочиння, вашому сусіду – отцю Василю. Отцю Віктору з 
Березного, який приїхав помолитися разом, звеличити наше свято.  
Отцю Юрію з Млинівського благочиння, сусіду вашому – отцю Віталію. 
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Отцю Володимиру, отцю Ігорю. Ну і так само привітати ще раз і отця 
Тараса з його нагородою патріаршою і подякувати йому за його працю. І 
побажати, щоб Господь стверджував його, давав йому сили і здоров’я. А 
ви допомагали йому, щоб він ще багато користі зробив для своєї парафії, 
для вас і загалом для нашої святої Церкви.  

Я вітаю вашу парафіяльну раду, хор, сестринство, братство і бажаю, 
щоб Господь укріпляв вашу парафію, щоб стверджував її. І щоб ви були 
зразком твердості, зразком віри, яким ви зрештою є, але і в майбутньому 
щоб з вас брали приклад і діти ваші, й інші парафії, які вас оточують. 
 

(27.09.2004) 
Свято-Хрестовоздвиженський храм  

с. Богдашів Здолбунівського району 
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Проповідь на Введення Пресвятої Богородиці 
 
«Ангели входження Пречистої 
бачачи здивувалися, як то Діва 
входить у Святеє Святих» 

 
Ми, дорогі брати і сестри, співаємо і ці, й інші пісні в сьогоднішній 

день, коли святкуємо Введення у храм Пресвятої Богородиці. Ця подія не 
записана у Святому Євангелії, і це свято не виникло одразу, з перших днів 
існування нашої Церкви. Воно стало знаком усвідомлення церковного 
значення всіх тих пророцтв, які були про Неї сказані ще у Старому Завіті. 
Звичайно, ця подія була, і безперечно свідчила про ту велику місію, яка 
покладалась на Пресвяту Богородицю. 

Найперше, ви знаєте, що народилась вона у престарілих Йоакима та 
Анни, які все життя терпіли зневагу та насмішки своїх ближніх і друзів, 
що були бездітні. А це вважалось знаком якогось гріха. Та Бог дарував їм 
дитя, дочку, і вони, молячись все життя Богові, щоб Він дав їм чадо – 
пообіцяли, що присвятять його Богові. 

В той час бувало так часто, що батьки, особливо бездітні, молячись 
Богові, отримували те, що просили, і при відповідних обставинах віддава-
ли на посвяту Богові. Це не була повна посвята на все життя, а для слу-
жіння, навчання, для того, щоби це дитя виховувалося при храмі Божому. 

І коли цій отроковиці сповнилося три роки, вони зібрали своїх зна-
йомих і рідних і привели Пресвяту Богородицю до храму в Єрусалимі. За 
повелінням Духа Святого до храму був приведений первосвященник 
Захарія, деякі вважають, що це якраз той Захарія, який є батьком Пред-
течі. Він прийняв Її на руки, і сам, не знаючи, що робить, ввів не просто в 
храм, в приміщення, де знаходились інші посвячені Богу діти, а у саме 
Святеє Святих. У старозавітному храмі було приміщення, в яке ніхто не 
входив, про що вказується в апостольському читанні. Тільки один раз, як 
виняток, архієрей входив з кровною жертвою, щоб окропити жертовник, 
або кіот, який там знаходився. І те, що відбулося, також стало знаком, 
відповідним символом, чим є і чим повинна була стати ця трирічна 
дівчинка. 

Церква, використовуючи старозавітні приклади, називає Діву Марію і 
“ковчегом спасіння”, і “посудиною з манною”, і “скіпетром”, тобто посо-
хом Мойсеєвим, який розцвів і багатьма іншими назвами, які символі-
зують Пресвяту Богородицю. Бо як манна – вона ніколи не пропадала, 
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протягом сорока років, поки юдеї ходили по пустелі, і підтримувала їхні 
життєві сили, так і Пресвята Богородиця – стала тією посудиною манни, 
що народила нам життя вічне, Христа Спасителя, яке також ніколи не 
вичерпується, скільки б ми його не черпали. Вона так само, як той посох 
Мойсеїв, який був із сухої деревини, але розквітнув і дав плоди, так само 
Діва – безсіменно від Духа Святого зачавши Сина, народила Спасителя 
світу. Вона справді є тим ковчегом спасіння, храмом одухотвореним, як ще 
ми співаємо сьогодні, тобто храмом живим, який вводиться у храм 
матеріальний, тому що, дійсно, Вона, як живий храм, породила Бога, що 
прийшов на землю і прийняв із неї нашу людську плоть. 

Тому ми і святкуємо цю подію. Тому ми, усвідомлюючи всі ці 
пророцтва Старого Завіту і всі ці події, які відбулися в Новому Завіті, таке 
велике значення вкладаємо у подію Введення в храм Пресвятої Діви Марії. 
Але крім цього ми повинні знати і не тільки про цю торжественність, ми 
повинні знати, про звичайне, земне життя Пресвятої Богородиці, яке було 
подібне до нашого. Ми звикли до чогось особливого та надзвичайного і 
воно так, правда, все це є, хоча вони довго чекали на це дитя, та все ж не 
порушили обіцянки, а віддали це мале дитя до храму, на виховання чужим 
людям. Її часто навіщала праведна Анна. Батьки Пресвятої Діви Марії дуже 
рано померли, і вона залишилась круглою сиротою. В храмі Вона справді 
приймала служіння ангелів, із Передання відомо, що ті, що були в храмі, 
бачили присутність ангелів, які подавали небоподібній Діві особливу їжу, 
але в той же час Пресвята Діва навчалася не тільки молитись до Бога, але й 
працювати, навчилась різних ремесел, тому що в майбутньому власноруч-
но заробляла на прожиття. Вона особисто сплела хітон, який розпинателі 
не могли розідрати, а кинули жереб. Тому ми повинні знати і про Боже 
обранство Пресвятої Діви, про Її земне життя. Святкуючи, ми повинні па-
м’ятати і про величні символи, про які ми співаємо разом з псалмоспівцем, 
“щоби стала Цариця праворуч Тебе”, і про ту земну атмосферу, труднощі, 
страждання, в яких ця Цариця жила і перебувала. 

Тому, дорогі брати і сестри, ми, святкуючи в цей день, згадуємо цю 
подію і її великий зміст для того, щоб зрозуміти, хто така є Діва Марія і 
чому ми Її вшановуємо, і в той же час, собі стверджуємо, що не просто у 
святкуванні ми віддаємо похвалу Богоматері, а у визнанні Її величі ми 
шукаємо і своєї допомоги. Тому що хіба Вона не почує сироту, яка буде до 
Неї молитися, будучи сама сиротою? Хіба Вона не зрозуміє вдовицю, 
будучи Сама незаміжньою, і Сама, яка повинна була турбуватися за себе, 
хіба Вона не зрозуміє ту матір, яка страждає за своїх дітей, якщо Вона сама 
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пережила наругу і розп’яття Свого Сина. Тому ми, православні, особливо 
вшановуємо Божу Матір, ми Її ставимо другою після Христа-Спасителя, але 
ми не боготворимо Її, ми називаємо Її Богородицею, знаючи, що Вона така 
ж людина і прожила таке ж страшне і випробувальне на цьому світі життя. І 
тому знаючи, що Вона стоїть біля Божого престолу, і пам’ятаючи про Її 
слова, в яких Вона обіцяла апостолам завжди молитися і пам’ятати про них 
і про всіх нас, ми також, як і апостоли у всі дні, особливо у дні свят, звер-
таємось за Її допомогою і розуміємо, що хто як не Вона знає потреби всіх 
нас. 

І ми, дорогі брати і сестри, повинні молитися і просити допомоги у 
Пресвятої Діви найперше за себе, а друге за своїх дітей, щоб і вони брали 
приклад, і ви разом з ними, зі святих Йоакима і Анни, які пішли на все, 
переступивши свою батьківську любов, віддавши на виховання Діву 
Марію до храму. І щоб ви так само віддавали час і потуги на виховання 
своїх дітей і молилися так само, щоб Богородиця була помічницею, щоб 
не тільки ви зараз тут стояли, а щоб ви були спокійні в душі й переконані 
в тому, що в майбутньому замість вас тут будуть стояти ваші діти, які і за 
себе, і за вас будуть молитися. 

Тому в цей день Введення в храм Пресвятої Богородиці будемо 
думати про введення і наше в храм, і наших дітей, щоб вони завжди були 
при храмі, і щоб цей живий храм дав нам можливість і сприяв тому, щоб і 
ми всі з вами стали тими храмами, в яких би оселився Бог. Тому сьогодні, 
від всієї глибини душі й серця помолимось до Пресвятої Богородиці: 
“Пресвята Богородице, помагай нам”. Амінь. 
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Проповідь на Стрітення Господа нашого Ісуса Христа 
 
Дорогі брати і сестри, сьогодні Стрітення Господа Бога і Спаса нашо-

го Ісуса Христа. Сьогодні ми чули розповідь євангеліста Луки, як відбулася 
ця подія і що вона означає. Найперше, уважно слухаючи євангеліста Луку, 
ми почули, що відбулася подія, яка визначалася законом Мойсеєвим – це 
подія очищення і в 40-й день принесення жертви батьками і посвячення 
немовляти Богові. Тим більше, за законом всякого чоловічого роду 
первенець присвячувався Богові. Таким чином, ми розуміємо, що сьогодні, 
в 40-й день після народження Христа, відбувалася подія традиційна і 
обов'язкова, яку виконували всі вірні ізраїльтяни. ті, що шанували Бога 
істинного. Це, звичайно, і нас всіх змушує пам'ятати закон, правила, свої 
обов'язки, щоб ми не порушували закону, за яким живемо. Бо якщо навіть 
Господь благоволить, щоби все по закону було виконано над Ним, тоді ми, 
люди, повинні свято шанувати і пам'ятати, що від виконання закону 
залежить наша праведність і наша близькість або спорідненість з Богом.  

Але все ж таки ми сьогодні відзначаємо більше не молитву на 40-й 
день, не очищення, яке відбувалося за законом, а, як ми звикли, нази-
ваємо і пам'ятаємо, і святкуємо чи відзначаємо Стрітення. Що це таке 
Стрітення? Стрітення – це зустріч Ісуса Христа праведним Симеоном. Це 
вже зовсім інша подія. Одна подія відбувається за законом, а інша подія 
відбувається вже за благодаттю. І той Симеон, який є уже глибоким 
старцем і ніхто вже не пам'ятав, скільки йому років. З одного боку, він 
представляє той Старий Заповіт і той древній закон букви, який відходив 
і засвідчував час благодаті Божої нової ери, коли засвітить Сонце Правди 
і освітить всіх людей. І ось якраз цей момент ми засвідчуємо сьогодні і 
святкуємо, бо сталося, нагадую, принесення Господа в храм.  

У цьому законом визначеному принесенні відбулось Стрітення. 
Праведний Симеон, який прожив довге життя і отримав від Бога благо-
словення, або, як кажуть деякі, обіцянку або кару. Тому що він засумні-
вався в перекладі слів Святого Письма – «ось Діва прийме і зачне в утробі, 
і породить Сина…». Але він сумлінно чекав виконання цього Божого 
слова, і він ходив смиренно в храм. Він чекав побачити Того обіцяного 
Месію, і він дочекався. Але як він Його зустрів, як він дочекався? Він 
побачив сорокаденне Немовля, і у цьому Немовляті пізнав Христа. Ось в 
чому особливість цього дня, цього свята: що він зустрів не царя чи якось 
великого полководця чи навіть якогось ангела могутнього з силою 
чудотворця. Він зустрів звичайне немічне Немовля, Яке принесли батьки 
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в храм. І ось тут якраз ми говоримо початок ери благодаті Божої для 
достойних людей. Бо благодать Божа за Симеонове правдиве життя від-
крила очі йому, цьому старцю праведному, і він, побачивши це Немовля, 
зрадів і сказав: «Накінець Ти відпускаєш мене з миром, бо побачили очі 
мої спасіння Твоє…». А чому з миром? Тому що кожна людина живе 
надією, і вона хоче залишити в мирі та гармонії світ, бо смерть руйнує 
все. І той старець, який повинен був відійти, він, не бачивши Христа, не 
зустрівши Його, перебував у великому стані протистояння збурення, бо 
людська природа не сприймає смерті. І тому, коли він побачив Месію, він 
врешті заспокоївся і зрозумів, що можна відходити, бо прийшов Христос і 
життя відновилося. Господь повернув нам вічне життя. Ось цей мир він 
отримав, зустрівши свого Спасителя. І не тільки він один, а і пророчиця 
Анна, яка була праведницею у віці 84 років від роду, яка всього сім років 
прожила в шлюбі і весь час трудилася і подвизалася при храмі Божому. І 
вона побачила і впізнала Месію, і вона почала пророкувати, що ось це 
Немовля – це є Син Божий.  

Але, найперше, вона зустріла Христа для себе і для своєї користі, 
так само, як і праведний Симеон. Праведний Симеон зустрів Христа спов-
нився миром для того, щоб відійти на спокій, на спочинок до Царства 
Божого, але сказав як провидець про ті великі проблеми і труднощі, які 
будуть у людей на шляху зустрічі кожного із Спасителем. Тому що неза-
лежно від того, що Господь прийшов як об'єктивна реальність, незалежно 
від того, що Господь постраждав і воскрес, як об'єктивна реальність, як 
один із нас, у свою чергу, повинен з'єднатися з Христом особисто. А це 
означає особисто пережити зустріч, впізнати Христа, зустрітися з Ним, як 
це сьогодні зробив при цій події праведний Симеон, як це вдалося святій 
пророчиці Ані. І без нашої праці, без наших зусиль нічого не зможемо 
отримати. Адже багато років докладав зусиль праведний Симеон так 
само, як і праведна Анна, і вони були нагороджені великою зустріччю.  

І ми з вами, дорогі брати і сестри, повинні пам'ятати, що так само 
від нас вимагається праця, вимагається наполегливість, вимагається 
зусилля. Без цього ми не зможемо зустріти Спасителя, щоб стати з Ним 
єдиними, щоб отримати цей мир, щоб сповнити свідченнями того, що ми 
знову стали учасниками життя вічного і Царства Небесного. І для нас є ці 
проблеми, про які сказав, які засвідчив праведний Симеон. Він сказав, що 
«… це лежить на падіння і вставання багатьом, це є знак протиріччя і 
суперечок…». І скажіть, чи неправда, чи не спочатку від народження 
Господнього почалися ці суперечки? І продовжуються, і будуть 
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продовжуватися навіть коли Господь воскресне, навіть коли зібрав най-
ближчих Своїх учнів і послідовників для Своєї останньої промови перед 
Вознесінням. І коли Він вознісся на небо, навіть тоді багато з тих, хто 
були присутні, засумнівалися і почали сперечатися, заперечуючи, чи це 
справді Господь. Будучи свідками такого великого чуда, так само як і в 
багатьох інших випадках, будучи свідками Воскресіння, сперечалися, що 
Він воскрес.  

Тому ми не повинні спокушатися тим, що існують і будуть існувати 
суперечки. Так воно і є. Бо людина повинна пройти через ці суперечки, 
пройти випробування і отримати нагороду. Бо якщо ми не зможемо 
пройти якісь випробування, то за що нам буде нагорода? А ще більше ми 
сьогодні повинні пам'ятати, що для кожного з нас стоїть важлива 
проблема пізнати Христа, тому що Господь тільки в Другому пришесті, в 
останньому приході в останній день з'явиться як Цар, як Бог. А поки що 
Він на землі з'явився як Немовля, як Людина, як Жертва. Хоч і перво-
священник, як ми сьогодні чули, говорить апостол Павло, але це перво-
священник, який сам себе приносить в жертву: не Він когось або щось 
приносить в жертву, а Сам Себе приносить в жертву. Тому і тут є велика 
проблема пізнати цього первосвященника, цю Жертву, бо ми бачимо 
Людину і Страждальця на Голгофі, на Хресті, але в Ньому потрібно 
впізнати Царя Небесного.  

Ось чому виникають суперечки: одні зі щирим серцем і світлим 
розумом вірять і бачать в Ньому, цьому голгофському Страждальці, 
Христа Бога, а інші – не хочуть бачити або навіть навмисно заперечують. 
Ось в чому полягає наша праця моральна, етична, духовна, що ми по-
винні побачити і вірою сприйняти Господа, зустріти Його, щоб потім бути 
Йому близькими і друзями, коли Він з'явиться у славі. І недаремно Гос-
подь сказав, щоб ми не шукали на небі Бога або Христа, а щоб шукали 
поміж себе, навколо себе. Бо Господь сказав: «Якщо ви одному з менших 
Своїх братів допоможете, то ви цим велику послугу зробите Мені». Тому 
ми тепер брати і сестри.  

Сьогодні, в день, коли ми святкуємо Стрітення Господнє праведним 
Симоном і праведною Анною, будемо наполегливо працювати і бажати, 
щоб і ми зустріли Господа, щоб ми часом не обманулися і не шукали яко-
гось начальника і не шукали якось вождя, а шукали Господа в кожному, 
хто потребує нашої допомоги: злиденному, немічному. Тому що там Гос-
подь, там Він потребує нашої допомоги і тільки там ми зможемо знайти 
нашого Господа і Спасителя і послужити Йому. Тому ми, християни, які 
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все-таки з'єдналися з Христом, які зустріли Господа в день свого хре-
щення, будемо старатися жити з Богом і через заповіді любові до 
ближнього, через жертовну любов і допомогу один одному будемо цим 
самим це Стрітення, яке вже в нашій душі, стверджувати своїми добрими 
справами, щоб Господь, Який у славі прийде, був для нас знайомим, а ми 
для нього були друзями.  

Амінь. 
Слава Ісусу Христу! 
 

(15.02.2005) 
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Проповідь на Cтрітення Господнє 
 

В ім’я Отця, Сина і Святого Духа! 
Дорогі брати і сестри! 

 
Сьогодні ми відзначаємо величну подію в історії нашого спасіння – 

Стрітення Господнє. Відбулось воно в Єрусалимі, куди за законом Мой-
сеєвим до храму сорокаденне немовля-Христос був принесений для 
посвячення Богові. Як вимагав закон, “всяка дитина чоловічої статі, яка 
розкриває утробу, повинна була посвячуватись Господеві” (Лк. 2,23). Тому 
і Христос Спаситель, хоч і Бог, але як першородний із людських синів 
засвідчує зразок виконання закону. Так само і Його Преблагословенна 
Матір, яка не потребувала очищення, що було необхідне для всіх інших 
матерів, приносить в жертву дві горлиці за законом очищення (Лк. 2,24). 
Тільки велике смирення Пресвятої Богородиці, а не звичайна потреба, як 
свідчать святі отці, привели її до єрусалимського храму, щоб вшанувати 
закон. Це смирення Пречистої Діви і поклало початок стрітенню – зустрі-
чі синів і дочок людських з Її Божественним Сином. 

В той час в Єрусалимі жив праведний Симеон, старець надзвичайно 
поважного віку. Ніхто не міг сказати, скільки йому років, тільки ширилася 
чутка, що колись він був знатним перекладачем Святого Письма. Перекла-
даючи книгу пророка Ісаї з єврейської мови на грецьку, він завагався 
буквально перекласти те місце, де говориться, що “Діва в утробі прийме й 
народить Сина, і дадуть ім’я Йому Еммануїл” (Іс. 7,14). Тоді Бог Святим 
Своїм Духом настановив праведного Симеона і застеріг Святе Письмо від 
помилки, а йому самому було обіцяно, “що він не побачить смерті, доки не 
побачить Христа Господнього” (Лк. 2,26). І ось найбільшою і єдиною метою 
його життя залишилася ця надзвичайна зустріч, яка повинна була розвіяти 
всі його сумніви та пролити світло на нове життя цього древнього старця. 

Зі смиренням ніс свій подвиг чекання праведний Симеон, напо-
легливо наближаючись до своєї доленосної зустрічі зі Спасителем. Як 
свідчить євангеліст, він був чоловік праведний і побожний і чекав утіхи 
Ізраїлевої (Лк. 2,25). Дух Святий діяв у ньому. І в цей день праведний 
старець з особливим натхненням прийшов до храму. Він побачив батьків 
з немовлям, що прийшли виконати законний звичай. Через свою бідність 
вони спромоглися принести в жертву тільки дві горлиці. Але просвічені 
очі праведника, натхненного Духом Святим, впізнали Месію. Впізнали 
Його в немовляті бідних родителів. Він підходить до них, бере немовля на 
руки і з тремтінням, впізнаючи свого Творця і Спасителя, промовляє: 
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“Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом Твоїм з миром” (Лк. 2, 
28-29). Так відбулась ця перша свідома зустріч праведника і пророка зі 
своїм Спасителем, який прийшов у світ. Крім того, праведний Симеон 
передбачив великі труднощі й навіть трагізм всіх майбутніх Стрітень-
зустрічей синів і дочок людських зі Своїм Спасителем. А звертаючись до 
Пресвятої Богородиці, він сказав: “І тобі самій меч пройде душу” (Лк. 2, 
34-35), передбачаючи тяжкі муки, які наповнять її материнське серце за 
своїм улюбленим Сином, що від грішників постраждає. 

З тих. хто знаходився в храмі, окрім праведного Симеона, впізнала 
Месію і зустріла Його ще й праведна Анна Пророчиця. Ця 84-літня вдова, 
яка прожила з чоловіком всього сім років, а решту свого життя присвя-
тила храму, “постом і молитвою служачи Богові день і ніч” (Лк. 2,37). 
Вона не обмежилася тільки своєю особистою зустріччю з Месією, а, як 
свідчить Євангеліє, “славила Господа і говорила про Нього всім, хто чекає 
визволення в Єрусалимі” (Лк. 2,38). 

Праведний Симеон вистраждав своє стрітення з Господом. За це він 
сподобився називатися Богоприїмцем. І не стільки тому, що взяв на руки 
немовля-Христа. Головне – він мав Христа в своєму серці, побачив Його 
своїми духовними очима. Тому і ми повинні бути подібними до правед-
ного Симеона в бажанні зустрічі зі Спасителем. Тим більше, що ми, хрис-
тияни, за покликанням уже сподобилися стати богоприїмцями. Всі ми в 
таїнстві Хрещення з’єдналися з Христом, стали його братами і сестрами. 
Нам тільки залишається не втрачати цього єднання, жити, усвідомлюючи 
своє Стрітення з Господом і піклуватися, щоб не зганьбити того найбіль-
шого титулу на землі – бути богоприїмцем. 

Цього року день Стрітення Господнього випав на неділю м’ясопусну, 
яка присвячується спомину про Страшний суд. В цьому поєднанні нам 
важливо визначитись, для кого другий прихід у славі Господа нашого Ісуса 
Христа буде страшним. Хіба для нас, християн? Чи для того ми зустрілися з 
Христом, щоб боятися Його? Звісно, ні. Але все ж таки зустріч кожної 
людини з Христом Спасителем буде визначати, чи останній суд буде мо-
ментом великого торжества та незмінної радості. Про це свідчить правед-
ний Симеон, який в день свого Стрітення сказав про Христа Спасителя: 
“Ось, лежить цей на падіння, і на вставання багатьох в Ізраїлі і на знак спе-
речання” (Лк. 2,34). Бо дійсно, хто, зустрівши Христа, впаде, для того і буде 
суд страшним, а хто, навпаки, хоч і впав, підніметься, для того останній суд 
буде початком постійного перебування з Христом Спасителем у Царстві 
Небесному, яке уготовано праведникам від створення світу (Мф. 25,34).  

Амінь. 
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Проповідь у свято Вознесіння Господнього 
 

Сьогодні ми відзначаємо чергову подію в історія спасіння – свято 
Вознесіння Господнього. Сорок днів після Свого воскресіння Господь 
являвся Своїм ученикам. Всі ці сорок днів Господь їх настановляв, навчав. 
А вони, в свою чергу, звикали до Свого Господа не як до іншої Людини, як 
до Бога, Який уже за свою оселю має небо. І ось настав цей останній мо-
мент, коли Господь, настановляючи, даючи останні повчання, почав возно-
ситися і коли взагалі зник в небі перед учнями й іншими послідовниками 
Своїми, які стояли і дивувалися. З'явилися два ангели в білих одежах. Вони 
привернули увагу всіх, хто був спостерігачем Вознесіння, і сказали: «Мужі 
галілейські, чого ви тут стоїте і дивитесь на небо? Цей Ісус таким чином, 
яким і вознісся на небо, прийде знову у славі Своїй». І ось тоді, наче 
розбуджені ангелом, вони повернулися знову до своїх реалій. Повернулися 
в Єрусалим, згадали прохання Спасителя: «перебувати і чекати Утіши-
теля». І таким чином з радістю почали усвідомлювати те, що сталося.  

І з того часу, як свідчить Святе Передання, коли апостоли після 
Вознесіння з гори Єлеонської повернулися до себе, де вони збиралися, в 
сіонську горницю, вони всі проспівали цей гімн, який ми співаємо кож-
ного разу, коли славимо Воскресіння Христове: «Воскресіння Христове 
бачивши». Тому і ми всі, дорогі брати і сестри, починаючи з апостолів, 
говоримо, що ми також бачили Воскресіння Христове. І якщо святкуємо 
Вознесіння Господнє, то цим самим також свідчимо, що ми бачили 
Воскресіння Христове. Бо якби ми не бачили Воскресіння Христового, то 
який сенс у святкуванні Вознесіння? І якби ми не бачили Воскресіння 
Христового, то який сенс нашої віри в те, що ми воскреснемо?  

І сьогодні ми святкуємо завершення тієї місії, яку Господь повинен 
був виконати задля нас – людей. Бо людина, яка згрішила, не могла навіть 
за себе оправдатися перед Богом, а не те що допомогти іншим. Ми, люди, 
зараз є носіями уже двох джерел людської природи: старого від Адама, від 
якого ми отримали через гріхопадіння свою природу з тлінням, природу з 
гріхом; і «нового Адама» – Ісуса Христа, через хрещення, з'єднавшись з 
Ним. Тому коли ми говоримо про Вознесіння Господнє, то повинні розу-
міти, що ми говоримо про щось своє, надзвичайно близьке і необхідне.  

Тільки що ми чули Євангеліє від Луки, коли Господь явився Своїм 
учням, апостолам і показував їм Свої руки, Свої ноги, Свої рани. Пере-
конував їх, а через них і нас, що Він не привид, Він не дух. І прямо казав: 
«Ось подивіться. Дух тіла і костей не має. Як бачите, Я маю. Ось вони – це 
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тіло, це кістки». Вони дивувалися, тому що це було зовсім інше тіло. Це 
було тіло надзвичайно високих якихось можливостей. Ви знаєте, що це тіло 
вже не мало перешкод на землі. Ми не знаємо, якими іншими властивос-
тями вже володіло це оновлене тіло, оновлена людина. Але ми бачимо, що 
надзвичайно великими. І тому справді дивувалися апостоли. Господь, щоб 
ще більше їх переконати, їв перед ними. Попросив у них щось їсти. І вони 
Йому дали. Ми чули, що Він рибу їв, мед їв. Це багато разів робив Господь.  

Протягом всіх сорока днів багато-багато разів з'являвся, і на озері, і 
в інших місцях, щоб розвіяти всякі сумніви. Ось коли вознісся, то цим 
самим ми побачили, що вознісся Господь, не Син Божий тільки, а Бог-
Слово, Котрий завжди на небі був і перебуває. А вознісся Ісус Христос – 
Бог втілений, Син Божий, Який прийняв нашу людську природу, вознес-
лося й матеріальне тіло. Ми повинні вдуматися, хоч це надзвичайно 
тяжко зрозуміти нашим людським розумом. Ісус Христос вознісся, Син 
Божий, але Син Божий, Який втілився, Який жив на землі, Який прийняв 
наші тіло і кості, Який постраждав, але Який воскрес і через воскресіння 
переміг гріх, став Переможцем і оновив нашу природу.  

І ось оновленою наша природа, тобто наше тіло, наші кості, наша 
людська істотність, сутність, особистість возноситься на небо. Поверта-
ється до своєї справжньої Батьківщини. Бо Бог створив людину для того, 
щоб вона обожнювалася, щоб вона вічно жила. А людина зневажила Бога. 
Вона думала, що Бог її обманює, і повірила змієві. І втратила все, навіть 
життя, а не небо. Вона втратила і землю. А Господь сьогодні, возносячись, 
повертає нам небо.  

Бо що б було, якби не вознісся Господь? Навіть будучи оновленою, 
новою людиною, Господь не міг би належати всім. Тому що земля – це не 
той простір, де люди рівні, де є можливості. Господь повертається до нашої 
справжньої Батьківщини, куди ми всі повинні прагнути, куди ми всі 
повинні спрямовувати свої погляди. Але не бездіяльністю, не споглядан-
ням, а активним життям, активною працею, активним служінням Богові. 
Тому що так само ангели, коли наче розбудили тих учнів, що стояли і не 
знали, що їм думати, і дали їм настанови, щоб вони працювали. І як сказав 
Господь, і ангели нагадали, що «свідчення про це, що сталося, розійдеться 
по всьому світові. Починаючи з Єрусалиму, Самарії, Галілеї і аж до країв 
землі». І так воно сталося.  

Але і ми зараз, дорогі брати і сестри, є тим ланцюгом, який передає 
це свідчення, передає своїм життям, передає своєю активною діяльністю. 
І в той же час володіє і відчуває близькість Свого Спасителя. Господь 
вознісся на небо для того, щоб стати близьким кожному з нас. Тому що 
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ми, кожен з нас, маємо право на небо і ніхто в нас його не забирає. І коли 
Господь на небі, то Він з нами, бо Господь є глава Церкви, а ми є тіло 
Церкви. І тому наша Церква об'єднує небо і землю. І коли ми себе усві-
домлюємо в Церкві й живемо в Церкві, живемо церковними законами і 
правилами, то тоді і небо, і земля об'єднуються у цьому святому єднанні. І 
тому в такому церковному єднанні ми не відчуваємо себе позбавленими 
Христа, ми не відчуваємо відсутності Христа, а навпаки, близькість і спо-
рідненість з нашим Господом. І в той же час радість і впевненість, що 
Господь сидить праворуч Бога і Отця. Там, де всім нам так само належить 
бути і де ми будемо, якщо будемо до цього йти і працювати, виконуючи 
Господні настанови. 

Тому, дорогі брати і сестри, день сьогоднішній – це великий день. 
День завершення цієї спасенної справи, яку Господь прийняв на Себе че-
рез великі страждання, але воскресінням і вознесінням. Це день і нашого 
свідчення, нашої великої впевненості, що недаремно Господь приходив. І 
ми знову оновлені. Ми знову маємо відкритий рай. Ми знову є спадкоєм-
цями цього раю. Тепер нам уже знову дуже важливо, щоб не обманутися, 
щоб який лукавий ворог знову нас не ввів у блуд і не завів нас на манівці 
від нашого Спасителя. Господь всіх кличе. Господь всіх закликає до Себе.  

І в цей день святого Вознесіння Господнього будемо пам’ятати, що 
наша мета, живучи на землі, думати так само про це Вознесіння. Тому що 
наша мета не земні багатства, не земні царства, а скористатися цим зем-
ним життям, яке Господь кожному виділяє ту чи іншу кількість років. Для 
того, щоб ми були на землі з Господом і заслужили собі право завжди 
залишатися з Богом у Царстві Небесному.  

Тому помолимося сьогодні до нашого Спасителя, Який нам пообі-
цяв, що Він завжди з нами буде до кінця віку і що цієї радості ніхто від 
нас не забере, бо Господь з нами. Щоб Він насправді підтримував нас в 
найтяжчі хвилини, в усіх випадках нашого життя, а ми, послідовники 
Христові, дамо собі так само слово, що не будемо зраджувати нашого 
Спасителя. А з радістю будемо завжди служити Йому і сьогодні, і завтра, і 
на віки вічні. Амінь. 

(09.06.2005) 
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Проповідь про шанування дня Господнього 
 

Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми почули розповідь євангеліста Луки 
про зцілення Христом Спасителем жінки, яка 18 років була скорчена, не 
могла підвести свої очі до неба (Лк. 13, 10-17). Але євангеліст акцентує 
нашу увагу на тому, що це чудо звершилось в суботу. Господь зціляв неза-
лежно від дня. Безліч людей приходило до Спасителя почути Його вчення, 
а найперше оздоровитись, отримати допомогу. І жоден з тих, хто з вірою 
приходив і з надією, просив про допомогу – не відходив, не отримавши 
допомоги. Ось ця жінка прийшла, знаючи, що Господь буде в синагозі в 
суботній день. Але ми не бачимо. щоб вона насмілилась вголос попросити 
про зцілення. Однак Господь, покликавши її, зцілив на очах у всіх.  

В той же час супротивники, які, бачачи чудеса і знаючи, що це є 
Божий Посланець – Месія, вчинили навпаки. Вони вирішили перед наро-
дом осоромити цього Великого Вчителя. І тому старійшина синагоги звер-
тається не до Христа Спасителя, а до людей, ніби повчаючи їх, що ніби 
вони нерозумні, спокушають Вчителя порушувати закон. Отже, цей старій-
шина сказав: “Є шість днів, в які дозволено робити, в ті і приходьте зціля-
тися, а не в день суботній” (Лк. 13, 14). Таким чином, він хотів показати, що 
Месія Христос Вчитель, якого сприймав народ, є порушником закону. А 
якщо це так, то Він не може бути святим, не може бути від Бога, бо хіба 
може бути порушник Закону від Бога? Але ви чули, як Господь коротко і 
зрозуміло відповів цьому старійшині. “Лицеміре! Чи не відв’язує кожен з 
вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку 
Авраамову, яку зв’язав сатана ось вже вісімнадцять років, чи не належало 
визволити від цих пут у день суботній?” (Лк. 13, 16-17). І євангеліст продов-
жує далі: “Противники Його засоромились, і весь народ радів” (Лк. 13, 17). 

З цієї короткої розповіді про зцілення, яке сталося у суботу, є дуже 
багато повчального. Але найперше хочеться пригадати й інші випадки 
про ставлення до суботи і її призначення, тому що в наш час, вже близько 
двох тисяч років потому як це відбулось, знаходяться люди, які разом з 
тими лицемірами докоряють і звинувачують нас, християн, Церкву і 
Самого Христа в тому, що ми порушуємо суботу, вказуючи на те, що Сам 
Господь встановив суботу, а християнство внесло порушення закону, і за 
це Бог повинен нас покарати. Ми повинні чітко знати найперше із 
Святого Письма, із слів Самого Спасителя, з Його діянь, що субота була 
дана як праобраз, як і все, що було в Старому Завіті. Ми повинні розуміти, 
і на цьому наполягав і Сам Спаситель, навчаючи нас, і апостоли, що 
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Старий Завіт і Закон був навчителем, був керівником, який вів до Христа і 
взагалі, Старий Завіт був тінню, і все, що там відбувалось – було про-
роцтвом, праобразом для того, щоб приготувати народ до Христа. Та тінь 
повинна була привести і показати, де сонце, і тому все, що відбувалося, 
все, що було – мало своє історичне значення. Але в більшості випадків – 
воно мало месіанське значення. 

Тому коли прийшов Христос, то Він прийшов для того, щоб спов-
нити (виконати) Закон, не скасовуючи його, а доповнити і роз’яснити. І 
ми, дорогі брати і сестри, нічого не відкидаємо. Все, що було Богом дане 
людям, – зберігаємо, все воно освячується християнством і Церквою, але 
освячується в світлі Нового Завіту, нашого нового буття, тому що Господь 
став новим Адамом і через Своє воскресіння створив нову еру нашого 
життя. Ми повинні знати відповідь на запитання або докір тих лицемірів, 
які є сьогодні, і ми їх знаємо. Вони наполягають на тому, що потрібно 
святкувати суботу, але мало того, що вони наполягають, вони запере-
чують воскресіння, вони зрікаються воскресіння. І тому щоб довести, що 
вони є спадкоємцями тих юдеїв, вони стають на шлях лицемірства і 
богоборства, тому що вже борються із Самим Господом. 

Господь якось сказав фарисеям, які постійно Йому докоряли, що Він 
порушує суботу, що “Син Людський є господарем суботи”, а в іншому 
випадку сказав, що “не людина для суботи, а субота для людини”. Як це 
розуміти? Субота – це сьомий день. Буквально означає “спокій”. Шість 
днів Бог дав закон працювати для себе і робити всі свої діла. Так звучить 
заповідь: “Сьомий день субота, потрібно посвятити його Богові”. Але 
задумаймося, не для Бога потрібна ця посвята, а для нас, людей. Бог, 
турбуючись наперед про Своє творіння, знає можливості й знає бажання і 
жадібність людини, і вона, якби не було цього закону – знищила б себе 
постійною працею. Або інші, які володіли іншими людьми, змушували б 
працювати їх до смерті. А так закон Божий вимагав навіть через погрозу 
смерті шанувати сьомий день і, таким чином, давати людському орга-
нізму відпочинок. І ви знаєте, що в Старому Завіті сотні разів є нага-
дування про те, що потрібно шанувати суботу, і погрози про покарання. 
Це означає, що не шанували, ухилялися від цього Божого Закону, який був 
даний не ради Бога, а заради людини. І ми з вами, дорогі брати і сестри, 
виконуємо цей закон, ми його зберігаємо, і обов’язково наставляємо і 
інших, повинні навчати сьомий день віддавати Богові. Але для нас цей 
день – це день воскресіння, день неділі, як ми називаємо українською 
мовою, день, в який Господь воскрес. 
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Остання субота, яка для нас мала зміст, це субота, коли Господь 
знаходився у гробі, а це велике суботство, або цей великий спокій, який 
був всесвітній, коли Сам Бог оселився в гробі, і здавалося, наче все 
назавжди заспокоїлось і назавжди життя відійшло із землі. Ось ця субота, 
і всі ті суботи від початку, коли Господь дав закон, і до цієї останньої 
мали значення праобразу, але коли Господь воскрес, то відійшли суботи 
як тінь, сонце зійшло для нас і тому, починаючи з цього першого дня від 
суботи, коли прийшли жінки-мироносиці, коли прийшли апостоли, цей 
день став святим для всіх людей, і не тільки християн. І зараз, слава Богу, 
в світі всі шанують день воскресний, недільний, всі, навіть і не хрис-
тияни. Господь так благословив.  

Але все одно, є інші віросповідання і народи, які мають свої дні. Хто 
п’ятницю, хто інший день, юдеї продовжують святкувати суботу. Але ми 
повинні знати, що наша справа – шанувати день Господній, який для нас 
є днем воскресіння Спасителя. І як це робили перші християни і нам 
передали, так і ми повинні це робити, заперечуючи цих лицемірів, які 
нав’язують юдейське шанування, коли субота – це просто неробство, 
просто якась обмеженість. Ми святкуємо день Господній не тому, що ми 
не працюємо, а тим, що ми його присвячуємо Богові. Це означає, що ми 
працюємо, але для своєї душі. Ми відвідуємо храм, ми повинні читати 
Святе Письмо, ми повинні читати те, що корисне для нас із святоотців-
ських повчань і життя святих, і взагалі, робити добро. Навіть якщо 
потрібно працювати, як виняток, для того, щоб зробити комусь добро, 
або допомогти хворому, відвідати немічну людину, яка страждає – ось це 
наше християнське святкування сьомого дня. Тому для нас сьомий день – 
день воскресіння Христового, тому що Син Людський є господарем 
суботи, і Він як законодавець визначив, який день дати нам. Цей день для 
нас – день воскресіння Господнього. 

Тому ми повинні його шанувати, але й повинні знати вчення, яке 
ми отримали від Самого Христа Спасителя і розуміти, що воно дуже 
просте, дуже доступне, кожен з нас зможе зрозуміти його, якщо буде 
знати одну-єдину істину: все те, що було сказане колись у Старому Завіті, 
має зміст тільки тоді, якщо воно сприймається в світлі Нового Завіту, 
тільки через Новий Завіт, окремо ніякі слова, ні закони Старого Завіту не 
мають значення. Про це постійно наголошував апостол Павло. І ми 
знаємо з його послань та з життя Церкви, що лицеміри, яких назвав 
Христос сьогодні, переслідували апостолів, вони засновували Церкви, а ті 
йшли слідом і змушували їх переходити в юдейство, приймати суботу, 
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обрізуватися й інші обряди Мойсеєві, чи навіть не Мойсеєві, а юдейські 
сприймати форми. Тому апостол Павло змушений був писати: “Нехай 
ніхто не докоряє вас за суботи, чи інші свята”.  

Тому ми, дорогі брати і сестри, повинні бути впевненими, що ми 
зараз з вами сповідуємо святу апостольську віру, яку приніс нам Сам Спа-
ситель, і виконуємо ті норми, ті звичаї і обряди, але й повинні їх викону-
вати, повинні шанувати цей святий наш день, шанувати ради Бога і для 
себе, для своєї користі і тіла, і душі. 

Тому, знаючи відповідь цим лицемірам, будемо сповнюватись ві-
рою і впевненістю в тому, що ми правильно діємо, і навчати інших стара-
тися домогтися того, щоб і в нашому суспільстві в повній мірі святкувався 
день Господній, щоби не було непотрібних занять, які б відволікали 
людей від Бога, від відпочинку і виснажували людину, яка заради наживи 
готова і в день Господній працювати тільки для того, щоб здобути якусь 
тимчасову користь. Тому нехай Господь, який є господарем суботи, дасть 
нам силу, щоб ми завжди правильно розуміли Його вчення, завжди слі-
дували за Ним і завжди святкували Його святий день, в який Він воскрес, 
знаючи, що це день нашого воскресіння. Амінь. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Проповіді ______________________________________________________  

– 142 – 

Проповідь у Свято-Георгіївському чоловічому монастирі  
на Козацьких Могилах:  

«Пам’ятаймо, що ми – нащадки героїв-козаків!» 
 

В ім’я Отця, Сина і Святого Духа! 
 

Дорогі брати і сестри, 90 років виповнилося з того дня, коли на цьому 
місці був освячений храм, розпочалося чернече життя і почала звер-
шуватися щоденна молитва за спокій душ спочилих козаків, героїв, які, як 
сказав Христос: “Душу свою поклали за друзів своїх” (Ін. 15,13). Вони 
загинули за близьких, за рідних, за свою Батьківщину, за православну віру. 
А скільки років поневірянь терпіли ці наші українські герої з того часу, як 
вони загинули, скільки зневажалися кості полеглих тут козаків... 

Після заснування монастиря знову настали лихоліття – почалася 
Перша світова війна, поділ, а далі – революція і більшовицька навала. 
Польща захопила Західну Україну – почалися заборони. Потім – Друга 
світова війна і до останніх часів – комуністично-більшовицьке засилля. 
Це святе місце зневажалося, але, з Божої волі, збереглося до 90-х років ХХ 
століття, коли наші люди пробудилися, згадали, що в нас є така святиня, 
куди можна йти, вшановувати своїх героїв, і не тільки вшановувати, але 
на їхніх молитвах набиратися сили, звитяги, щоб ставати на боротьбу за 
свою волю та незалежність, будувати свою Українську державу та боро-
нити її. 

Сьогодні вперше з того часу, коли 1914 року в дев’яту п’ятницю 
після Пасхи освятили цей монастир, ми святкуємо ювілей; святкуємо, дя-
куючи Богові, що нещодавно знову відродився цей монастир святого 
великомученика Юрія Переможця. На кістках героїв, у цьому пантеоні 
козацької слави, відновилася щоденна молитва за всіх козаків, воїнів, 
гетьманів, щоб Господь приєднав їх до праведників і зі святими упокоїв. 

Дорогі брати й сестри, сьогодні ми, святкуючи ювілей цього духов-
ного меморіалу козацької слави, молимося, щоб Господь дав нам добру 
пам’ять, будив нас від сну, в якому ми знаходимося, щоб дрімота не ово-
лодівала нами, бо поки ми дрімаємо, інші тим користуються! А ми забу-
ваємо: і за ті кістки, і за тих героїв, і за ті жертви, і за ту кров. І якщо ми 
справді забудемо, то накличемо на себе кару, втратимо свої здобутки і 
знову доведеться кістками вимощувати дорогу до незалежності. Але 
нехай цього ніколи не буде! І Бог цього не хоче!  
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Бог нас благословив державною волею і церковною незалежністю. 
Наше право і обов’язок відвідувати це святе місце, приходити сюди роди-
нами, молитися тут, вшановувати своїх героїв, згадувати їхній подвиг і 
усвідомлювати, якою ціною ми здобули те, що маємо. А що ми бачимо 
сьогодні? Більшість наших співгромадян – напівсонні, в дрімоті, вони не 
розуміють своєї відповідальності ні перед минулим, ні перед майбутнім. 
А обов’язок у нас спільний: і в керівників, і у звичайних громадян; і у 
священства, і у простих мирян. Всі відповідаємо перед Богом і за нашу 
державу, і за ті жертви, які були задля неї принесені. І якщо до нас 
повернеться той дух, той настрій, який був 90 років тому, коли тут, на 
Козацьких Могилах, піднявся весь український люд, щоб вшанувати 
борців за свою свободу, то ми тоді зможемо спокійніше дивитися в наше 
майбутнє. Згадуючи події 90-річної давнини, в історичних записах чи-
таємо, що люди йшли тисячами сюди, на освячення цього місця. Тоді не 
було таких транспортних засобів, як тепер, – пішки йшли, здалеку, і не 
боялися труднощів. А в наші дні, при таких можливостях, нема тут людей, 
не віддається належна шана цим святим місцям. 

Де українці? Де пам’ять? Де хвилювання за наше майбутнє? Чому 
ми зневажаємо своє славне минуле? 

В день закладення каменю і початку будівництва в 1910 році, як 
свідчать історики, було близько 50 тисяч народу! З Дубна, Почаєва, Берес-
течка та інших міст йшли хресними ходами тисячі людей, для того щоб 
вшанувати козаків, щоб відсвяткувати свою свободу, своє право на право-
славну віру, на вільне віросповідання. Йшли з хоругвами, разом з безліч-
чю національних прапорів. Навіть тоді, в Російській імперії, не насмі-
лилися заборонити такого національного прояву, бо дух національної 
свідомості був сильний! 

В наш час волі, в час державної незалежності, де теперішні українці, 
чому їх немає? Чи, може, померли батьки наші й духу їхнього у нас не 
залишилося?  

Без духу національної свідомості неможливо ні жити нації, ні 
існувати державі. Необхідно, щоб цей дух воскресав, щоб не залишався у 
тлінні – дух нетлінний! Для цього ми повинні приходити сюди, до цього 
пантеону, до цього козацького захоронення, щоб тут надихатися на бо-
ротьбу, на працю, на захист своєї Батьківщини та своєї православної віри. 
Тому я надіюся, що всі ми сьогодні тут зможемо відчути цей дух, 
зможемо доторкнутися до історії й зрозуміти, що ми – одне ціле! 
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Ми сьогодні звершували Святу Євхаристію. Нас багато учасників, 
але не стільки, скільки хотілося б. На жаль, навіть не всі священники 
достатньо усвідомили необхідність і потребу бути тут, взяти участь у цій 
Святій Євхаристії. А чому ми це все робимо? Тому, що так робили перші 
християни і від них до нас прийшла ця традиція. Вони йшли до гробів 
мучеників і на них звершували Євхаристії, щоб єднатися з мучениками в 
єдиному Тілі Христовім, і щоб їхня сила, ревність та непорушна віра, які 
не зламала навіть смерть, переходили до тих, що живуть. Тому і ми по-
винні відчувати таку необхідність приходити сюди, на Козацькі Могили. 

Сьогодні тут, в це 90-річчя, у Святому Таїнстві Євхаристії не тільки 
ми видимо беремо участь, а й тисячі козаків, православних запорожців, 
невидимо присутні з нами. І вже не ми, а вони дають нам силу, пере-
дають свою віру, ревність та наполегливість. Ось для чого ми йдемо сюди, 
для чого нам необхідні такі місця і такі дні. 

І нехай Бог продовжує нам ці дні, нехай відкриває для нас й інші 
місця, де знаходяться кості героїв, ті святі тлінні останки, куди б ми при-
ходили, де б з ними з’єднувалися і де б ми відправляли Святу Божу 
Євхаристію. 

Нехай сьогодні буде вічна пам’ять цим воїнам запоріжцям, право-
славним козакам. Нехай Бог упокоїть їх в оселях святих, нехай приєднає 
їх до праведників, а нам усім дасть добру пам’ять, щоб ми пам’ятали – 
хто ми і чиї нащадки. І щоб ми мали бажання і воління у душі частіше 
єднатися з тими славними героями минулого, єднатися в святій молитві, 
щоб вони в минулому не залишалися, а єдналися з нами так, як це сьо-
годні відбулося у Святій Літургії. В цьому буде запорука Божої милості та 
благословення на наш народ та державу нашу – Україну навіки віків. 
Амінь. 

 
(11.06.2004)  
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Промова після освячення Свято-Покровського храму  
в селі Шубків Рівненського району  

 
Шановні депутати,  

шановний пане голово територіальної громади села Шубків,  
дорогі брати і сестри! 

 
Сьогодні з милості Божої у вас подвійне свято. Сьогодні ваші труди, 

ваш подвиг увінчалися успіхом. Цей святий і величний храм сподобився 
освячення за вашими молитвами. І в цей день Покрови, в день свята, на 
честь якого збудовано цей храм, ми його разом освятили. Тому це справді 
подвійне свято для вас. Але це свято вашої перемоги, вашої звитяги. Бо 
ви засвідчили любов Божу тим, що збудували храм як оселю Богові, для 
того щоб приходити до нього, молитися в ньому, відчувати Божу присут-
ність. І особливо відчувати присутність Божої Матері, Її небесний покров 
над нами, земними людьми. 

І тому я сьогодні хочу щиро привітати вас з цим величним святом, 
вашим храмовим днем, храмовим святом і побажати, щоб ваша праця і 
ваші труди, цей подвиг невеликий, але важливий для вас, прославлявся у 
віках. Щоб у цьому храмі молилися діти, внуки, внуки внуків ваших. І щоб 
ця молитва завжди Богом була вислухана. Найперше за вас, будівничих, а 
також і за всіх тих, хто буде жити у цьому селі Шубків. 

Тож нехай Господь благословляє вас, нехай Господь кріпить вас. А 
сьогодні ми засвідчимо радість того, що могли побути з вами разом і на 
ваше прохання, і наполегливе побажання освятити цей храм. Ви далі на 
чолі з благочинним Рівненського благочиння, вашим настоятелем, все-
чесними поважними отцями продовжуйте святу Літургію, службу великої 
подяки Божої за ту Божу милість, яку Господь посилає нам. І завжди 
залишайтеся такими – вірними синами і дочками нашого Отця Небес-
ного, братами і сестрами нашого Господа Ісуса Христа і щирими грома-
дянами нашої святої неньки України, за яку так само віддавайтеся до 
кінця для того, щоб вона була для нас Богом благословенна, була святою, 
православною. І щоб ми з дня в день відроджували наші традиції, і щоб 
нами керували достойні православні християни. Починаючи від села і 
закінчуючи президентом держави. 

Тому я бажаю вам Божої сили, наснаги у всіх ваших справах най-
важливіших і найкорисніших. Тож нехай буде на вас, над усіма вами Боже 
благословення і заступництво Пресвятої Богородиці. Я бачу, що є пан 
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Василь Червоній. Я б хотів зараз попросити, щоб він привітав громаду, 
тому що він так само не зможе залишитися до кінця. Покровських храмів 
дуже багато, дуже шанують Покрову. Тому стараються, щоб якомога було 
більше покровських храмів. І ви знаєте, що наш кафедральний собор 
Покровський сьогодні святкує своє престольне свято, з яким святкує все 
місто Рівне.  

 
(14.10.2004) 
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Промова після хресного ходу  
на Покрову 

 
Ваше Високопреосвященство,  

всечесні отці, дорогі брати і сестри! 
 

Сьогодні величний і святий день, день цей святий для всього право-
славного люду. По всьому світі шанують Пречисту Богородицю з нагоди її 
особливого знаку Покрови. Але для нас, рівнян, цей день особливий і цей 
день торжества подвійний тому, що ми сьогодні тут засвідчуємо повноту 
нашої Святої Церкви, бо Церква має видимо свою частину і ми є цією 
Церквою. Але ми маємо, як православні, церковну структуру і очолює 
нашу Церкву патріарх, тому коли разом на чолі з патріархом ми звер-
шуємо нашу святу Літургію, цим ми засвідчуємо перед небом повноту 
нашої Церкви, якою ми є на Землі.  

І ми вдячні сьогодні Святішому Патріарху Філарету, що він щороку 
майже в день Святої Покрови приїздить до нашого міста, котре святкує 
свій «День міста», для того щоб ми тут відчули цю велич Христову, щоб 
ми насолоджувалися його настановами, і так само разом підсилювалися 
його молитвою, яку б вислуховував наш Спаситель за сприянням і мо-
литви нашої Пресвятої Богородиці. Я хочу від імені всього нашого кліру 
Покровського собору, від наших парафіян, від всіх рівнян православних, 
які шанують Пресвяту Богородицю і сьогодні тут моляться, подякувати 
вам, ваша Святосте, за ваш візит, за ваші теплі молитви, за вашу постійну 
молитву і особливо вашу підтримку Свято-Покровського собору.  

Нехай і вас постійно охороняє покров Пресвятої Богородиці, нехай 
молитви нашої Небесної Матері постійно будуть теплими за вас перед 
престолом Божим, щоб ви своєю твердістю і наполегливістю ще багато-
багато років очолювали нашу Святу Церкву, а ми переймали від вас цієї 
твердості, щоб допомагаючи вам, стверджували віру нашу святу право-
славну і розбудовували нашу Святу Помісну Православну Церкву Київсь-
кого Патріархату. 

Тому я хочу від всіх нас побажати міцного здоров'я, успіхів, постій-
ної опіки Божої Матері, щоб наступні Покрови ви були з нами і підносили 
тут, у нашому святому соборі, свої молитви, стверджуючи нашу Святу 
Церкву помісну і підтримуючи наше місто і наш кафедральний собор. 
Многії і благії вам літа! Іс полла еті деспота! 
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Сьогодні, дорогі брати і сестри, громаду нашого кафедрального 
собору привітав наш постійний гість, який майже всі роки бував у день 
Покрови, кандидат у президенти Віктор Андрійович Ющенко. Він не зміг 
сам прибути, але передав щирі і теплі привітання для всіх нас з нагоди 
цього величного і святого дня. 
 

(14.10.2004) 
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Промова після хресного ходу  
в Свято-Різдвобогородичному храмі  

села Певжа Млинівського району 
 

Я ще раз з радістю вітаю всіх вас з цим святом, яке відбувається у 
вашому селі в день відпусту, в день, коли ми вшановуємо Пресвяту Бого-
родицю заради її чесної ікони Казанської. Я найперше хочу побажати, 
щоб Пресвята Богородиця була помічницею і молитвеницею кожного з 
нас, і щоб ми з вами були гідними її небесного заступництва.  

Ми повинні радіти і пишатися тим, що ми є християнами, що ми є 
послідовниками Христовими, що ми є синами Царства Божого. Як гово-
рить нам Святе Письмо, що ми є сини і доньки Царства Небесного, і ми це 
Царство Небесне маємо кожен тут, біля себе, у своєму селі, своєму місті. 
Колись до Христа, пригадуєте, був один храм для всього народу Божого, й 
інший храм будували самаряни, і через це точилася суперечка, тоді Бог 
вчинив обмеження, щоб лишився тільки єдиний храм у місті Єрусалимі. 
Так Господь хотів виховати у людей істинну віру, бо тогочасний народ був 
нестримний, народ був пристрасний, він не розумів, що втрачає шану-
вання Істинного Бога, тому Бог обмежив їх одним центром. 

Зараз ми не маємо такого центру на землі, ми маємо тільки на небі 
центр – це Бог наш Ісус Христос. А там, де живуть люди, там є центр Бого-
шанування. І тому ми стараємося, щоб у кожному селі був такий центр, 
щоб там, де живуть люди, була церква Христова. Пам'ятаєте, Господь гово-
рив: «Де двоє або троє зійдуться, там я посеред вас». Тому ми з вами і 
творимо ту Церкву, яка є тіло Боже, Тіло Христове. І дуже приємно, що й 
тут, у вашому невеликому селі, є храм вами оздоблений, вами прикра-
шений, де ви можете творити себе Церквою Христовою помісною.  

І немає різниці – село Певжа чи місто Рівне, одна і та сама Церква, 
одні й ті самі властивості і благодать та сама. Адже ми сьогодні у вас 
зібралися таким великим собором, тому яка різниця, жодної нема різ-
ниці, але взагалі де служиться свята Євхаристія, там є і Віфлеєм і 
Єрусалим – там є все. Тому майте на увазі, що краще ще раз сподобитися 
Святого Причастя і взяти участь у Святій Євхаристії, ніж десятки разів 
відвідувати Єрусалим. Що нам дасть таке відвідування? А свята Євхарис-
тія нас єднає з Богом і з тілом Христовим.  

Тому ми радіємо сьогодні, що змогли помолитися тут з вами і 
пережити цю велич церковної єдності. Церква свята і єдина, і ми з вами, 
коли молимося в церкві, стверджуємо цю істину, коли ми зібралися разом 
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і за спільними молитвами здійснили Святу Літургію та цю Божественну 
Євхаристію, в якій єднаємося з Богом. Ми здійснили і таїнство священ-
ства. І нам не треба інших соборів, тому що там, де ми зібралися, там, де 
ми молимось, там є Христос посеред нас, там будь-яке таїнство дієве. І 
таїнство священства, і таїнство Євхаристії здійснилося у вашому храмі, й 
отець поставлений Віктор тут сподобився цього божественного представ-
лення і продовжувати буде служіння в іншій парафії. 

А це для того, щоб ми усвідомлювали, що кожна церква, кожна 
парафія самодостатня і повноцінна. Залишається вам тільки берегти свою 
парафію, відвідувати свій храм і не пропускати богослужіння, тому що 
коли ми пропускаємо богослужіння, то ми самі себе ставимо поза Божою 
благодаттю, поза присутністю Христовою. Господь каже: ходіть з нами, а 
ми не хочемо з ним бути. Важливо, щоб ще й ми підтримували свої пара-
фії, відвідували свої храми і щоразу як Господь нас кличе, були з Госпо-
дом, стверджували його святість, Його Святу Віру, яку він нам дав, і це 
вчення, яке ми повинні виконувати. 

Я сьогодні вітаю вас з вашим відпустом і бажаю, щоб Пресвята 
Богородиця допомагала всім вам, настановляла всіх вас, починаючи з 
найменших, підкріпляла і старших, щоб всі разом ми відчували цю 
велику благодать і присутність Господню посеред вас. Щоб проявлялися 
миром, злагодою в родинах, добробутом і всякою Божою ласкою. Щоб 
дощ був вчасно і сонце світило, відповідно, щоб земля наша родила, щоби 
люди були працьовиті й щоб все менше і менше звершувалось всяких зло-
чинів і гріха на землі. Тому нехай і Пресвята Богородиця, яку ми просимо, 
і Сам Господь наш Ісус Христос це стверджує, укріплює в нашій святій 
православній церкві. 
 

(04.11.2004) 
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Промова після хресного ходу на паперті  
Свято-Параскевського храму смт Тучин Гощанського району 

 
Слава Ісусу Христу! 

 
Всечесні отці, дорогі браття й сестри! Вітаю всіх вас зі святом вашого 

храму, з днем пам’яті святої мучениці Параскеви тут, у цій святій парафії, 
де ми сьогодні звершили за прикладом перших днів існування Церкви 
Христової святе богослужіння і зібрання з нагоди мучениці Параскеви. 

Церква наша існує від дня П’ятидесятниці. З першого дня її існу-
вання у Церкві з’явилися мученики, і на знак блаженної пам’яті про них 
перші християни збиралися на місцях їхньої мученицької кончини або 
поховання і звершували таїнство Євхаристії. Особливо святочно і уро-
чисто це відбувалося у дні пам’яті цих мучеників, коли вони утвердили 
віру своїм життям і прославили себе мученицькою смертю. 

Тому ми хоч вже більше тисячі років за прикладом, як і перші 
християни, з тим же духом, з тим же настроєм зібралися тут і хоча не на 
гробниці, але на святому престолі, який посвячений святій мучениці Па-
раскеві, разом із собором духовенства, разом з вами, дорогі брати і сестри, 
звершили Євхаристію, Святе Причастя, Тайну найбільшу і найсвятішу, 
через яку ми стверджуємо і стверджуємось, що ми є Церква і спільнота 
спасенних. 

І дуже приємно, що і діти сьогодні присутні на святковому бого-
служінні, що вони також можуть приступати до Святого Причастя. А 
взагалі необхідно, щоб всі, хто присутній у храмі або більшість прихожан 
приступали до Святої Чаші. Колись в той час, який ми згадуємо, за гріхи, 
як кару, людей-християн на якийсь час відлучали від Причастя Тіла й 
Крові Господньої. Це вважалося найбільшою ганьбою, найбільшим пока-
ранням – взагалі відлучення від богослужіння. 

У нас, на жаль, зараз зовсім інші настрої, інше бачення, хоча закони 
залишаються ті самі. І вже ми самі себе, а не хтось інший, відлучаємо від 
участі у богослужінні, від життя у Церкві Христовій, самі відлучаємося від 
Чаші. Майте на увазі, що у нас немає різниці між священиком і миря-
нином; є тільки обов’язки різні, а перед Святою Чашею всі однакові й всі 
мають однакові права і обов’язки. І, звичайно, добре було б, якби більшість 
християн і парафіян з нагоди такого великого свята засвідчили, що вони 
справді єднаються навколо Чаші, приймають Тіло і Кров Спасителя і тим 
самим, радіючи і прославляючи Господа, утверджують себе у вірі. 
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Ми надіємося, що з часом будуть відходити у минуле ті стереотипи 
темряви, коли людей відганяли від Церкви, коли залякували, коли насад-
жували інші світогляди, для того щоб взагалі знищити Церкву. Але ми ра-
діємо, що наша Церква незнищенна, так само як незнищенні ті наслідки і 
ті плоди мучеників, яких ми маємо і пам’ять яких сьогодні вшановуємо. 

І ми разом віримо, що поступово будемо вставати з колін і під-
німатися, наче по сходинках, все вище і вище і будемо повертатися до 
того першопочаткового справжнього життя Церкви, коли ми будемо мати 
і громади повноцінні, й будемо мати життя повноцінне в громадах, і бу-
демо мати діяльність наших громад свідомою. 

І я надіюся, що наша Церква, Українська Православна Помісна 
Церква, має велику і святу перспективу. Ми це бачимо і в цьому пере-
свідчуємося сьогодні разом з вами, дорогі брати і сестри, тому що ви тут 
разом складаєте ту Святу Церкву, якою ми зібрались і Бога прославити, 
самі ствердитись в спільній молитві, попросити в Бога те, що нам необ-
хідно. А нам необхідно, щоб найперше ми були ревними виконавцями 
Закону Божого, і щоб милості Божі й Боже благословення були з нами. 

Ми повинні пам’ятати, якщо ми збираємося разом в Церкві й про-
симо у Бога щось разом спільно, то це нам Господь обов’язково подасть. 
Це істина, яку стверджує не людина, а Бог, бо це Христос Сам сказав нам. 
Тому так важливо, щоб щонеділі і в свята збиралися якомога більшою 
громадою і просили у Бога більше спільно, спільні речі, котрі нас єд-
нають. А це добробут у нашому житті, прохання на добру погоду і про 
здоров’я, про успіхи, і про державу нашу, щоб вона була справді хрис-
тиянською і демократичною, і про селище це. 

Але молитва має бути спільною, усвідомленою і щирою до Бога. І 
будьмо певні, якщо ми будемо так молитися, то неможливо, щоб Бог не 
почув нас – обов’язково почує, бо це нам сповістив Христос і пообіцяв, 
що почує і подасть нам за нашими проханнями. «Бо якщо ми, – каже Гос-
подь, – люди злі і то даємо добре своїм дітям, то хіба нам Отець Небесний 
не дасть у молитві того, що просимо». Він і без нашого прохання знає, що 
нам справді потрібно, і посилає всіляке добро. Але якщо ми ще й попро-
симо, то будемо користуватися цією нагодою, що ми всі є сини і дочки 
нашого Небесного Отця, і всі ми маємо право на Його заступництво, на ті 
ласки, на ті дари, які Він дає нам. 

Тому будемо шанувати Церкву, збиратися Церквою, громадою і не 
марнувати ті святі дні, в які ми маємо молитися і прославляти Бога.  

(10.11.2004) 



 
 
 
 
 
 
 
Промови _______________________________________________________  

– 154 – 

Промова з нагоди актового дня  
Рівненської Духовної семінарії в день пам’яті  

святого апостола Андрія Первозванного 
 

Ваше Високопреподобіє, всечесний отче ректоре, всечесні отці, 
дорогі брати і сестри, в нас сьогодні актовий день, день нашого небесного 
покровителя святого апостола Андрія Первозванного. В це офіційне 
зібрання на честь небесного покровителя нашої духовної школи, на якому 
ми і молимося, і в той же час і згадуємо свої справи, стараючись оцінити їх, 
обдумати, а також скласти по можливості свій перспективний план дій на 
майбутнє. Тому, звичайно, сьогодні приходиться говорити і про здобутки, і 
не тільки про здобутки. Але найперше сьогодні ми дякуємо Богові і 
нашому небесному покровителеві як вчили нас святі апостолі, щоб «завжди 
за все дякувати Господу і завжди радійте». Навіть якщо ми і дійсно не 
завжди могли здобути те, що хотіли, але дякуємо Богові за те, що маємо, бо 
навіть те, що маємо, ми часто цього і не заслуговуємо.  

Духовна школа як така є непростим навчальним закладом і не так 
просто вона може існувати. Для цього, як і самі ви прекрасно знаєте, 
потрібні великі зусилля. Найперше зусилля тих, хто в цій школі працює: 
це керівництво, це викладачі, але крім всього цього, я скажу, що школа не 
обмежується керівницьким і викладацьким складом – 20 чи 25 осіб, це 
взагалі величезний колектив, куди входять відомі і безіменні християни, 
які своїми пожертвами, своєю матеріальною підтримкою, або й навіть 
моральною, сприяють тому, щоби ця справа жила. А духовна школа – це є 
в прямому розумінні цього слова справа місіонерства, справа апостольст-
ва, можливо, не в такій формі, коли жили святі апостоли, але в такому 
принциповому форматі атмосфери виховання і навчання. Тому що 
духовна школа – це є жива проповідь Євангелія, це є засівання Слова 
Божого в серцях тих, хто прийшов сюди, щоб здобути духовну освіту і 
достойно послужити для наступного засівання святого Слова Божого, щоб 
воно далі примножувалося і давало плоди зі сторицею.  

Чому я сьогодні хочу підкреслити цей величезний колектив, який під-
тримує і створює відповідні умови для життя духовної школи? Ви повинні 
розуміти в рівній мірі їхню участь, а особливо ті, хто сьогодні навчається у 
духовній школі. Звичайно, вихованці, наші слухачі, вони є складовою 
частиною духовної школи, але і специфіка, і форма, і особливості духовної 
школи визначають роль вихованця. Ось це є визначальне – не диктатора, не 
диктувальника, не того, хто вимагає, а того, хто прийшов з проханням на 
поклик Божий отримати те, що ми називаємо Світло Істини.  
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Ось чому студенти мають підпорядковуватися по добрій волі 
порядку, дисципліні, вимогам, крім цього, повинні над собою працювати, 
щоби випробувати себе і відчути, наскільки покликання дійсне, а якщо 
воно дійсне, то наскільки можливо людині цій виконати це покликання, 
щоби потім не зламатися, не спіткнутися і не впасти взагалі. Бо краще 
тоді займатися якоюсь іншою прекрасною роботою, прекрасною профе-
сією і бути шанованою особою і Богом благословенною, ніж зневажливо 
нести свої обов’язки священничі, заслуговуючи зневагу від людей і пока-
рання від Бога.  

Сьогодні я найперше хочу подякувати керівництву, отцю-ректору, 
протоієрею Ігорю Швецю, інспектору, секретарю, нашій інспекторській 
службі, викладачам духовно-церковних предметів і гуманітарно-історич-
них дисциплін, які створюються по можливості всі необхідні умови, щоб 
існувала ця наша духовна школа. Я хочу подякувати всьому технічному 
персоналу, які так само велику роботу роблять для того, щоб створювати 
умови необхідні для існування нашої духовної школи; і особливо хочу 
відзначити кухарку Ганну Дмитрівну Мельничук, яка щиро і навіть до 
самозречення часом працює, щоб створити такі умови всім вихованцям, 
які би сприяли вам, щоб ви найперше могли дбати про духовне. І в сьо-
годнішній святковий день окрім подяки, ми вручимо їй ще й певну гро-
шову премію, яку отримає в приміщенні семінарії.  

Далі я хочу сказати, що значимі не лише ті співробітники, які пра-
цюють у стінах духовної школи, а й ті, які ззовні допомагають і підтри-
мують семінарію. Не буде зайвим згадати слова святого апостола, який 
говорить, що всі, хто економічно підтримують проповідь Євангелія, є спів-
робітниками Євангелія. Так, наприклад, апостол Павло називав Филимона 
й інших, які самі не проповідували, а фінансово допомагали апостолу 
Павлу, його учням, його школі в їхній проповіді. Вони створювали сприят-
ливі умови для проповіді, і тому апостол Павло нагородив їх титулом 
«співробітники благовістя апостольського». Тому і в нас є співробітники, 
нашого викладацького складу, нашої духовної школи – це всі ті щирі хрис-
тияни, які допомагають матеріально. Бо якби не їхня допомога, не так 
легко або і зовсім не могла б існувати духовна школа, а від так засіватися 
духовна нива і звіщатися Слово Боже. Тому всі вони є нашими співробіт-
никами. І сьогодні деякими нагородами ми хочемо підтвердити їхню 
достойність і подякувати їм за благодійництво на користь нашої духовної 
школи. Від так ми молимося, щоб Господь також їх відзначив і благословив 
добрим здоров’ям їх, їхні родини і колективи, щоб Господь Бог завжди 
посилав їм Свої щедроти і ласки.  
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Крім того, я хотів би ще сказати на завершення, що ми повинні 
жити за покликанням, і сьогодні ми згадали про це покликання, коли 
читали святе Євангеліє, де говориться про апостола Андрія. Ви всі чули, 
що апостол Андрій відразу пішов за Христом, покинувши свої рибальські 
сіті, і залишався з Ним до кінця, не до Голгофи, а до кінця свого власного 
життя, своєї власної Голгофи, не бажаючи бути звільненим від свого 
смертного хреста, на якому був Андрій розіп’ятий. Тому що на завер-
шення страждань назрів момент, коли його хотіли звільнити від хреста, 
але апостол Андрій помолився, щоб Господь забрав його душу.  

І тому ми, дорогі брати і сестри, дорогі наші вихованці, всечесні 
отці, всі маємо покликання, бо без покликання ми б тут не були. Ми від-
гукнулися, але пригадайте той час, коли жив Христос, було і тоді багато 
таких, які відгукнулися на поклик, але мало залишилося вірним своєму 
Божественному Вчителю, бо більше відійшло. Я би хотів, щоби ми брали 
приклад з тих, хто залишився вірним, а особливо з апостола Андрія. Бо 
покликання важливе не тим, що ми відгукуємося, а в тому, якщо ми 
відгукнулися, то сформувати це покликання у відповідну життєву норму, 
позицію, світогляд. І воно буде в нас до кінця життя. Тому так важливо, 
щоб за період навчання в духовній семінарії всі ви зрозуміли і оцінили 
своє покликання, зважили свої можливості, щоб його ви згодом не 
зрадили. І якщо ви зможете його оцінити, його зважити наскільки воно є 
сильним і благодатним, то далі на своєму подальшому шляху ви повинні 
не тліти, а горіти, проповідувати Слово Боже полум’яно, жити так само 
полум’яно для того, щоб ви могли принести користь Церкві, здобули собі 
повагу і в людей, і в Бога.  

Я би хотів ще одне зауваження зробити відносно тієї основної 
нашої теми сьогодні: відносно права в Церкві. Так, Церкви не буває без 
права, без канонів святих, але канони і правила церковні – це не є щось 
далеке і абстрактне. Це є спосіб поведінки кожного з нас. Не існує правил 
для архієреїв, для священників, для мирян – правила спільні для всіх. І 
якщо, наприклад, навіть і є правило, що встановлює піст, то постити 
потрібно всім, а найперше священнослужителям, бо вони їдять хліб зі 
своєї праці духовної й пастирської. Вони повинні найперше стверджу-
вати життя Церкви, і вони повинні бути взірцем для інших. Якщо є 
правило, норма чи канон, щоб щонеділі чи щосвята повинна бути служба 
Божа і богослужіння, християнин повинен бути у храмі, то це найперше 
стосується самого священника, який звершує цю службу Божу.  
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Тому нехай кожен з вас задумається, що значать правила церковні 
для життя Церкви. Отже, церковне право є основою Церкви, нашою осно-
вою. Бо якщо ми не будемо виконувати і жити за цими правилами і кано-
нами, то як буде існувати Церква? Тому я закликаю всіх вас шанувати 
наші традиції, і не просто традиції, а наші святі правила, наші церковні 
канони, і бути взірцями їхнього виконання не за страхом, а по совісті, 
щоб нам легко жилося, щоб ми відчували ту легкість, щоб ми мали відвагу 
перед Богом і в молитві, і в праці, і в служінні, і в проповіді. 

Я вітаю всіх вас ще раз із актовим днем нашої Духовної семінарії й 
бажаю, щоб апостол Андрій Первозванний був добрим покровителем і 
добрим наставником, і добрим молитвеником за всіх нас, керівництва 
нашої духовної школи, всіх викладачів, і особливо всіх наших вихованців.  
 

(10.12.2004) 
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Промова після молебню з нагоди освячення  
центрального офісу ДАІ 

 
Дорогі брати й сестри! Сьогодні ми освятили місце вашої профе-

сійної діяльності, закликали на вас зішестя благодаті Святого Духа, щоб 
Господь беріг вас, допомагав вам у вашій професійній діяльності, допо-
магав усім хто у дорозі подорожує для охорони і безпеки на наших 
дорогах, взагалі Бог був з усіма, хто працює для добра в нашій державі.  

Я найперше хочу сказати, що всі люди потребують Божої допомоги, а 
найбільше її потребують ті, що працюють для ствердження Законів Божих. 
Хочемо ми того чи не хочемо, але в державі мусять бути служби, які 
працюють для того, щоб основні заповіді, заповіді, які стверджують життя 
людини, не порушувалися. Тому правоохоронні органи і є ті справді сили, 
які повинні забезпечувати дію Заповідей Божих, які виконують і стверд-
жують закон, добросусідство, мир та злагоду між людьми.  

Тому сьогодні ми молилися, щоб справді Господь завітав до вас, 
щоб Господь Ісус Христос був з вами і благословляв вашу діяльність. Ми 
молимося і щиро віримо, що так воно і буде, ваша подальша діяльність 
буде успішною, буде з Божим благословенням. Сьогодні, у переддень ва-
шого професійного свята, я особливо хочу привітати вас і побажати сили, 
наснаги під Божим благословенням, доброго Божого заступництва для 
всіх вас і для ваших родин, щоб ваша служба була так само безпечною, 
щоб ангели-охоронці на чолі з архістратигом Михаїлом, який є вашим 
покровителем, охороняли вас у всяких складних ситуаціях, а ми, в свою 
чергу, будемо молитися, щоб так воно було, і благати Бога, щоб Він 
повсякчасно посилав до вас Своїх могутніх ангелів-охоронців.  

Сьогодні я щиро вітаю вас, ваше командування, ваш особовий склад з 
професійним святом і бажаю, щоб і надалі ви щиро, з відвагою, з мужністю 
охороняли закон наш, берегли устої нашої держави і створювали ті відпо-
відні норми доброї атмосфери діяльності людей, до чого ви і покликані. 
Нехай Господь охороняє вас всіх, а на знак тієї нашої молитви, благосло-
вення і освячення я б хотів подарувати вам, як керівникові, ту Святу 
Біблію, яка вперше вийшла в повному перекладі на українську мову, бо до-
недавна ми мали лише неповний переклад частини книг Святого Письма, а 
сьогодні вже весь канон книг Священного Письма є українською мовою 
завдяки праці Святійшого Патріарха Філарета і виданий цією прекрасною 
книгою. І нехай вона буде для вас видимим знаком сьогоднішнього благо-
словення. Нехай Слово Боже, яке є сильним і могутнім, допомагає вам у 
вашій праці і вашому керівництві. 

(18.12.2004) 
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Промова на майдані Короленка після освячення води  
на Водохреща 

 
В ім’я Отця, Сина і Святого Духа!  

Дорогі брати і сестри! 
 
(нерозбірливий запис) … благодать Божа розповсюдилася повсюдно. 

Вода, яка в цей день освячується спільно нашими молитвами, є цим 
знаком Божим, цим знаком неба про те, що ми уже живемо в новий час, 
коли близькі до Бога, коли ми маємо можливість скористуватися силою 
Божою. І сьогодні ми всі разом молимося, щоб Господь споглядав на нас, 
щоб давав нам сили завжди перебувати з Ним, щоб Бог був повсякчасно з 
нашим народом, нашою державою, щоб в нас завжди жила правда, щоб 
ми завжди відчували Боже світло, і щоб в цьому світлі Божому просяяло і 
наше життя, щоб воно осяяло нашу життєву дорогу, творилося тільки 
добро і жила би тільки правда.  

І тому нехай і ця вода, яка освячується, буде загальноочищаючою, 
нехай вона буде нам на очищення і душ, і тіл, і нехай вона змиє всякий 
бруд і зробить наше життя чистішим і світлішим. Тож нехай Господь, 
Який хрещається в Йордані, хрещенням Своїм сподобить і нас, Духом 
Своїм. Щоб цей Дух давав нам силу очищення і вів нас дорогою правди. 
Тому Божого благословення і Йорданської чистоти, благодаті Божої всім 
вам і вашим родинам, нашому місту, нашій країні й нашому народу. Зі 
святом вас, дорогі брати і сестри! 

 
(19.01.2005) 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
Промови _______________________________________________________  

– 160 – 

Промова після панахиди  
на місці загибелі Клима Савура 

 
В ім’я Отця, Сина і Святого Духа! 

 
Дорогі брати і сестри, представники нашої влади, наші вояки і 

визволителі, сьогодні ми відзначаємо 60-річчя з дня героїчної загибелі 
Дмитра Клячківського (Клима Савура). Сьогодні 60 років з того моменту, 
коли він як герой віддав жертовно своє життя за волю свого народу і 
незалежність Батьківщини. І це вперше, хоч ми святкуємо незалежність 
України вже багато років, ми відзначаємо цей ювілей у своїй державі й зі 
своєю владою. Жодного разу до цього ювілею наші герої не вщанову-
валися нашими можновладцями. Народ зберігав пам’ять, люди в серцях 
проносили вогонь віри і любові до них. Але, на жаль, скільки років існує 
вже наша Україна, наша держава, про яку мріяли і за яку гинули, не 
вшановувала наших героїв. І тому ми сьогодні радіємо разом, я думаю, і з 
нашим героєм, разом з Климом Савуром, ми віримо, що він бачить це, 
тому що Милостивий Бог змилосердився і його жертву прийняв, і тому 
дав нам сили, щоб ми вибороли цей час, коли зможемо вільно і достойно 
вшанувати тих, хто став фундаментом і основою нашої державності, й 
нашої незалежності, і сьогоднішнього дня нашої влади.  

І дуже приємно, що коли Василь Михайлович вчора офіційно 
вступав на посаду, сказав, що він: «…якраз буде черпати силу тут, звідси, 
від цих імен, від цих подій і цих героїв». І це буде наша влада. Влада, яка 
пам’ятає жертви, яка пам’ятає трагедії, яка пам’ятає ті втрати, які віддав 
на цей вівтар нашої свободи наш український народ. Господь сказав: «Не 
бійтеся тих, хто можуть убити тіло, а душі не можуть вбити». І ось таким 
був керівник, полководець і визволитель, борець за волю України Клим 
Савур (Дмитро Клячківський). Він не боявся, що тіло вб’ють, дух його 
ніхто не міг здолати. І цей дух його і сьогодні живий на небі, але серед нас 
і в наших серцях, щоб він могутніше проявлявся і в наших керівників, у 
нашій молоді, яка підростає, яка ніколи не повинна забути наших героїв. 
Ми віримо і знаємо, що наша влада українська, своя влада, яка вихо-
валася у боротьбі і протистоянні всілякій неправді, яка через перешкоди 
набиралася духу тут, – біля цих могил і цих хрестів. Вона зробить все, щоб 
герої наші служили далі нам, молились за нас перед Богом, а ми будемо 
тут, на землі, гідно працювати і прославляти їх своїми вчинками.  
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І сьогодні, коли ми молимося за спокій душі Дмитра Клячківського 
(Клима Савура) і коли з надією будемо проголошувати вічну пам’ять, що 
ми цю вічну пам’ять проголошуємо в Україні, бо якщо в нашій пам’яті 
будуть завжди такі герої, то буде наша Україна. Тому нехай Господь 
пошле Царство Небесне Климу Савуру (Дмитру Клячківському) і всім його 
побратимам, а нашій Україні злагоду і так само достойне і славне життя 
на віки віків. Амінь. 

 
(12.02.2005) 
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Промова після постригу в Свято-Миколаївському 
жіночому монастирі м. Дубна 

 
Слава Ісусу Христу! 

 
Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися з приводу досить особ-

ливого. Ми зібралися з приводу постригу однієї людини, це є особиста 
справа, але Господь сказав, що ангели всі радіють, якщо хоч одна душа 
кається. Постриг – це є найвищий спосіб покаяння, який існує для людей, 
але цей спосіб покаяння вимагає великої праці. Тому що суть не в тому, 
щоб змінити зовнішню форму життя, не в тому, що вона змінює фасон 
одягу, а в тому, що вона змінює спосіб душевного життя, яке було до цьо-
го часу. Постриг монаший – це повністю, добровільно людина віддається 
волі Божій. І тому, як ми чули сьогодні, це починається із запитань і 
настанов, які вислуховували і зачитували з початків самих Церкви всім 
преподобним отцям і матерям нашим, які давали ці обіцянки.  

І вони найперше вимагають смирення, а разом зі смиренням 
вимагають душевної й тілесної чистоти. Це два найважливіших способи і 
дві найважливіших чесноти, які свідчать про те, що людина стала на шлях 
покаяння через постриг чернечий. Якщо людина втрачає смирення, якщо 
вона втрачає духовну і тілесну чистоту, то незалежно, як би вона одяга-
лася, вона не здобуде того, чого чекає від свого монашого постригу.  

Ми сьогодні стали свідками твого, сестро Маріє, постригу і обітниці, 
які давала перед Богом, і всі ми чули, що ти готова послужити Богові, го-
това так, як Бог буде давати тобі сил. Тому ми сьогодні молимося разом, 
щоб Господь посилав сили для боротьби із силами піднебесними, силами 
зла, на ділання добра, на збудування своєї душі, спасіння свого тіла і душі 
й на розбудову, звичайно, іночеського і чернечого життя в нашій Церкві. 
Бо хоча я починав з того, що це є індивідуальний шлях, справа особиста, 
але ця справа не тільки важлива і для Бога, і шанується ангелами небес-
ними, вона вкрай необхідна і для нас, щоби бути прикладом: спасаючись 
самі і для інших вказувати шлях, який існує в Церкві для того, щоб люди 
могли вибирати. Тому що немає гіршого і кращого: одні спасаються в 
світі, виконуючи заповіді Господні, перебуваючи в любові Божій; а інші 
спасаються у віддаленні від світу в монастирях, але знову ж таки з обо-
в’язковим виконанням і дотриманням тих самих заповідей і тієї самої 
заповіді любові. Тому нехай твій особистий подвиг звершується, і нехай 
загальноцерковний подвиг тобою буде звершеним, щоб свідченням 
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добрим бути, щоби бути світлом, як ми чули, отримуючи свічку, щоб інші 
бачили і приклад отримували.  

Тому я сьогодні так само прошу всіх присутніх, які своєю молитвою 
ствердили твої обітниці, і надалі молитися, і надалі підтримувати духов-
но, щоб чернечі обітниці здійснювалися і щоб Господь через твоє спа-
сіння спасав і всіх навколишніх і посилав Свою небесну благодать. Але 
щоб не дай Бог через твоє непослушання і порушення не посилав ніякої 
кари, тому що ми знаємо, що Бог є Милосердним і Він тільки милує і 
спасає всіх тих, хто кається і шукає Божого помилування. Тому нехай 
завжди буде милість Божа з тобою і Боже благословення на тебе і на цей 
монастир, який все-таки, ми надіємося, буде розбудовуватися і разом з 
чернецтвом буде розвиватися і духовність, і церковність, і наша свята 
православна віра.  

Амінь. 
 

(25.04.2005) 
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Промова після літургії на Гурбах 
перед закладкою Свято-Воскресенського монастиря 

на Повстанських Могилах 
 

В ім’я Отця, Сина і Святого Духа! 
 

(нерозбірливий запис)... визволителі та оборонці нашої вільної дер-
жави і святої віри нашої. Сьогодні ми відзначаємо надзвичайно велике 
свято і святу подію – Воскресіння Христове. Для нас, християн, це не 
просто свято – це наше життя, тому що Христос Воскрес для того, щоб ми 
жили і жили найперше душею, стверджуючись вірою, що життя нескін-
ченне. І людина є якраз носієм цього життя. Христос для цього помер і 
воскрес, як каже апостол Павло, “став першим серед померлих”, а ми всі 
за Ним у своїй черзі.  

Ми сьогодні в незвичайному середовищі відзначаємо це велике 
торжество Воскресіння – ми його відзначаємо на братських Повстанських 
Могилах. І, здавалося б, як можна поєднати цвинтар, могилу і Воскре-
сіння Христове? Але ми повинні знати, що якраз це все і поєднується, 
тому що після Воскресіння Христового всі могили є місцями тимчасового 
перебування тіла. І тільки тіла, яке є матеріальним і тлінним, але не душі, 
бо душі живуть у відповідному місці за свої заслуги. І ми якраз тут, на цій 
могилі, щоб засвідчити свою віру, що могила не є крапкою в нашому 
житті, а це є шлях до Бога, це є та необхідна умова, яку ми як люди 
повинні так само пройти, щоб навіки з Христом з’єднатися і жити разом, 
насолоджуючись надзвичайними благами.  

Ми сьогодні знаходимось тут для того, щоб висловити свою повагу і 
надихнутися цієї звитягою і тією вірою, яка засвідчена цією могилою, бо 
тут поховані герої, ті, які віддали життя своє за віру. Вони ідею Воскре-
сіння ствердили своїм життям. Бо вони вірили, що Україна живе, вони 
вірили в Бога, що Бог її благословив. І тому вони, вірячи в це, не 
шкодували свого життя. Бо якби вони сумнівалися в цьому, то б так не 
вчинили. Людина, якщо сумнівається в чомусь, вона не захищає своїх 
сумнівів, а взагалі втрачає орієнтири. Тільки твердий вірою захищає свої 
ідеї й свою віру. Тому ми тут знову-таки для того, щоб навчитися від 
їхньої віри та їхньої мужності захищати свою віру і свою Батьківщину. І 
попри все вірити в те, що вона є, є наша Україна, є наш народ, є наша 
Церква. І ці могили повинні нас стверджувати, що це назавжди.  

Ми з волі Божої, спільно з нашим керівництвом, з громадськими 
організаціями ще минулого року дійшли до спільної думки і почали її 
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втілювати, щоб на цих святих могилах був монастир для того, щоб тут 
постійно звершувалися богослужіння, щоб здійснювалася молитва за 
душі наших національних героїв і щоб молилися за нашу Батьківщину, за 
яку вони полягли. Щоб Господь завжди був милостивим і до них, і до нас. 
Ми віримо, що вони, звершивши найвище, що може людина звершити, 
віддали своє життя за людей, за Батьківщину, досягли Божих осель. Ми в 
це віримо і тому надіємося, що наші славетні сини, герої, мученики 
будуть сприяти цій молитві, що відбуватиметься на цьому місці.  

І сьогодні ми вперше проводимо храмове свято майбутнього монас-
тиря, який є вже тут теоретично, або документально, спільною нашою 
згодою і який буде називатися Свято-Воскресенським. Бо цей монастир 
справді Воскресіння, на могилах воскресіння нації, воскресіння віри, 
воскресіння нашої держави. І наші молитви будуть підсилювати цей 
подвиг, і будуть давати сили і наснаги нашому поколінню і всім нащад-
кам у тому, щоб той подвиг, ті святі справи і ті заслуги, які здобули наші 
діди і прадіди, прославлялися у віках і стверджували нас так само на по-
дібні справи. Тому зараз ми звершили Святу Літургію, Безкровну Жертву, 
Євхаристію як відзначення храмового свята цього Свято-Воскресенського 
монастиря, бо сьогодні всі Воскресенські храми і монастирі відзначають 
своє храмове свято.  

А зараз, продовжуючи наше богослужіння, ми відправимо панахиду 
і чин перепоховання невідомих вояків, останки яких знайшли тут побли-
зу, на цьому полі.  

На завершення хочу нагадати, що християни з перших віків най-
більшою святинею мали якраз могили, місця поховання своїх мучеників. 
І до сьогодні існує традиція, що в наших святих престолах, на яких ми 
звершуємо Святу Євхаристію, закладено частки мощей мучеників. А тут, 
на цьому святому місці, у нас не тільки частки, у нас сотні мучеників, які 
тут поховані. Тому це місце повинно бути священним, і святинею не 
тільки церковною, а всенародною. І сьогодні ми помолимося, щоб Гос-
подь просвітив всіх нас і благословив це місце, щоб як у древності, в 
перші часи існування Церкви Христової, християнські могили ставали 
центром богослужіння. Так само і ці Повстанські Могили – могили наших 
мучеників за віру і Батьківщину – стали тим жертовником, на якому 
постійно будуть приноситися молитви і Бог буде їх чути.  

Тож нехай Господь упокоїть їх всіх, а ми помолимось за них Богові. 
Амінь. 

 
(03.05.2005) 
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Промова після літургії в Свято-Георгіївському чоловічому 
монастирі на Козацьких Могилах (9-та п’ятниця) 

 
В ім’я Отця, Сина і Святого Духа! 

 
Ваші високопреосвященства і преосвященства, владики, всечесні отці, 

дорогі брати і сестри! Шановний пане голово Рівненської обласної дер-
жавної адміністрації, голови районних адміністрацій, шановні і поважні 
гості, керівники!  

Сьогодні ми вшановуємо пам'ять полеглих героїв, які віддали життя 
своє за Батьківщину нашу, за Україну. І, звичайно, на цьому святі гостей 
бути не може, тому що козаки є спільними для всіх нас. Вони обороняли 
нашу спільну державу, тому ми повинні з увагою і трепетом ставитись до 
цієї святої землі, цього священного поля, яке колись було вкрито їхніми 
кістками і полито кров’ю. Щоб ми частіше збиралися і почувалися тут 
своїми, і тут сповнювалися любові, яку вони мали колись до своєї Бать-
ківщини. І так само, помолившись тут за них, де б ми не жили, в яких ку-
точках нашої неньки України, так само відчували біль своїм, а це означає, 
щоб боронили її, захищали, так працювали, щоб нас Бог любив і її 
шанували у світі.  

Ми, дорогі брати і сестри, молимося, щоб Господь зі святими упо-
коїв душі наших гетьманів, козаків і до праведних приєднав. Коли ми 
молимось, то віримо і знаємо, що так воно і є, і наша молитва і не голо-
слівна, і не безпідставна, бо Господь сказав, що нема вищої любові, якщо 
хто душу свою віддасть за друзів своїх. Вони, ці звитяжці, наші герої і 
козаки, ті, що тут полягли, захищаючи свою землю, полягли на своїй зем-
лі, вони не були окупантами, тому кров їхня – священна, жертва їхня – 
свята, і заповідь Господню вони виконали сповна. Тому ми віримо, що і 
вони перебувають серед святих. І я надіюся на те, що коли ми віднов-
люємо пам'ять їхнього вшанування, то і вони, якщо ми будемо достойні, 
будуть сприяти нам, щоб ця пам'ять все більше і більше, все гучніше і 
гучніше звучала, щоб вона давала відлуння у всіх серцях, принаймні, щоб 
все більше сердець сприймало це відлуння про вшанування пам’яті 
наших героїв.  

А ще головне, щоб ми були вдячні завжди за добрі справи тим, хто 
це робить, і тим, хто живе зараз, і тим, хто відійшов, і нашим героям-
козакам, яких ми сьогодні вшановуємо. А особливо, щоб були вдячні 
Богові, бо якщо ми будемо вчасно дякувати, то нам не прийдеться 
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просити, Бог Сам знає, що нам давати і чого ми потребуємо. Тому я 
радію, що ми сьогодні зійшлися до цього святого для кожного українця 
місця такою великою громадою. Зійшлися у своїй державі, при своїй 
владі, при можливості жити за християнськими заповідями, при можли-
вості беззаборонно вшановувати всіх борців за волю України, та й самим 
боротися і віддавати всього себе за заповіддю Господньою на захист і 
оборону Батьківщини. Що нам потрібно іще? Якщо б ми згадали тих, які 
вмирали, які страждали, які загинули тут, то вони всього цього не мали. 
Ми маємо все. 

Тому в цей день ми дякуємо Богові, приносимо Йому наші молитви 
подячні й віримо, що Бог приймає їх і молитви тих душ козаків, які з 
нами моляться. Те, що ми звершили Святу Божественну Літургію, те, що 
ми поминали їх, означає, що вони з нами були під час цієї Літургії. Бо в 
Літургії ми згадуємо всіх від віку спочилих і від Христа і апостолів, і коли 
згадуємо, ми їх уявляємо наче живими, бо вони не тілом, але духом – 
живі. І перебуваючи в Царстві Божому, вони близько з нами через Божу 
благодать. Так само, звершуючи на цьому святому місці Святу Літургію 
такою великою громадою, ми змогли і їх запросити, цих героїв, до сьо-
годнішньої нашої служби, а можливо, і нам долучитися до їхньої молит-
ви, якою вони моляться, продовжуючи і далі захищати ту свою рідну 
неньку Україну, якою вони жили і за яку помирали.  

Тому заради тих героїв ми повинні шанувати той дар Божий, який 
нам дав Господь, без крові, без поту, без труда – а дав нам державу, дав 
нам волю, дав нам свободу і незалежність. Зараз треба зберегти це все, 
вибороти, допрацювати і доробити те, що не встигли наші діди і прадіди. 
А особливо це стосується Церкви. Бо якщо державна незалежність нам 
прийшла зненацька, то за волю в Церкві нам, виявляється, треба 
поборотися, бо мова йде про душі, про інертність душ багатьох наших 
українців, які не дбають про себе і про свої душі і по інерції продовжують 
залишатися рабами. А якщо раб – то він не син, не друг Божий. Але він 
хоче бути рабом, бо як його діди в Москві були рабами, так і він до 
сьогодні залишається рабом.  

Але в нас є воля, в нас є свобода між християнами, в нас є Помісна 
Православна Церква. Ось перед вами зібралася Помісна Православна 
Церква, представники її і ви всі разом, зі всіх куточків України: з Великої 
Волині, з Галичини, із Запоріжжя, з Криму та інших місцевостей, – ми є 
Церквою. Тому треба, щоб і решта українців усвідомили, що нема чого 
нам ще по задвірках чогось шукати: Христа чи святощів, у нас є наші 
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герої, в нас є наше небо, в нас є наша земля і з нами Бог, і з нами повинна 
бути Україна, а в ній Свята Єдина Помісна Православна Церква.  

Я хочу подякувати найперше голові Рівненської обласної державної 
адміністрації Василю Михайловичу, який всі роки віддавав всі сили для 
того, щоб відновити тут вшанування героїв, відновити цю традицію, під-
няти народ з колін, щоб він свідомо це робив. І сьогодні Господь благо-
словив, щоб він очолив адміністрацію і дав йому ще більше можливостей, 
щоб він як керівник області сприяв цьому. І сьогоднішнє святкування 
особливо показує, що в Рівненській області вже своя влада. І тому я дякую 
Василю Михайловичу і як християнину, і як українцю, і як керівникові.  

Я хочу подякувати нашому священству, яке справді свідчить про 
духовне зростання. І так повинно бути, бо вони своїм прикладом повинні 
показувати своїм парафіянам, як потрібно робити, як потрібно вшанову-
вати козаків, передавати їм пам'ять, доносити їм ту істину, ту інформа-
цію, той дух цього торжества, цього святого місця. І через них я хочу при-
вітати всіх парафіян наших, і не тільки з нашої єпархії, а й всіх християн, 
які прийшли вшанувати наших героїв, помолитися сьогодні за цією 
поминальною службою.  

Я так само хочу подякувати братам-архієреям, які прибули для того, 
щоб піднести і звеличити, підсилити нашу молитву, бо ми знаємо, що 
чим більше ми збираємось і чим більше ми молимося, то Господь нас тим 
більше чує і більше виконає те, про що ми просимо. Я хочу подякувати 
владиці Клименту, який очолює Кримсько-Сімферопольську єпархію, 
який пережив великі труднощі в попередні роки, але витримав і будував 
церкву в Криму і зараз будує тим більше. Він приїхав, щоб і самому 
набратися нашого духу козацького і поділитися з нами своїм духом. Я 
хочу подякувати і владиці Запорізькому Григорію, який походить із цих 
земель, а зараз у Запоріжжі будує церкву. Він цей дух приніс і знав його 
ще в ті часи, коли забороняли тут вшановувати героїв. Я хочу подякувати 
нашому собрату з Великої Волині владиці Ізяславу, який так само достой-
ний козацької слави і вшановує і розбудовує нашу Святу Помісну Церкву. 
Хочу подякувати владиці Феодосію Дрогобицькому і Самбірському, який 
з Галичини засвідчив повагу до цього місця своєю молитвою. І я хочу за-
просити, щоб у майбутньому більш широке представництво було, щоб не 
тільки Волинь, а й Галичина та інші землі воєдино збиралися тут і вша-
новували наших героїв минулого і сучасного.  

Я хочу подякувати найближчому моєму собрату владиці Михаїлу, з 
яким ми ділимо наполовину це свято, тому що владика Луцький і 
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Волинський навіть ближче з Луцька, ніж з Рівного. Ми домовлялися, щоб 
ці святкування і надалі були спільними, щоб це було свідчення Волині, 
всіх як волинян православних, так і духовенства, бо сьогодні є дуже 
багато духовенства як з Рівненської, так і з Волинської єпархії. Я дякую, 
владико, за ваше розуміння, за вашу таку щиру душу українця право-
славного, і нехай Бог дає вам сили. І щоб ми всі разом постійно тут 
вшановували козаків-героїв на цьому кордоні двох наших єпархій. 

Дякую вам, владики, і нехай Господь дає вам і вашим єпархіям всіх 
гараздів і міцного здоров’я і вділяє Свого благословення. Нехай Господь 
благословляє всіх нас, тут присутніх і відсутніх. Я б хотів, щоб ми думали 
про добре, але пам’ятали і були пильними, бо є ще багато таких, які 
недобре замишляють про Україну, є ще багато тих, що зазіхають на нашу 
волю, тому будьте пильні й моліться на користь Церкви і на користь 
нашої України. Амінь. 

 
(01.07.2005) 
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Промова при першому випуску та посвяті вогнеборців МНС 
 

В ім’я Отця, Сина, і Святого Духа! 
 

Я радий сьогодні бути з вами, радий відчувати ваше хвилювання, з 
яким ви вступаєте на цю справді важку професію. Тому що вона пов'язана 
з ризиками, небезпечними ситуаціями, з тими наслідками, які відбува-
ються через гріх, через недбальство людей.  

Тому ви в деякій мірі схожі на охоронців, і ми сьогодні особливо 
молимось за наших небесних янголів-охоронців. Молимось і просимо, 
щоб вони берегли всіх нас від небезпеки, особливо охороняли вас, тих, 
хто буде оберігати нас від небезпеки. Хай Господь допомагає вам сьогодні 
і завжди нехай оберігає вас, дає вам здоров'я, застерігає від небезпек, щоб 
захищаючи інших, ви з гідністю проводили своє життя, застерігали інших 
і формували гідність свою як громадянина, як працівника цього відпо-
відального міністерства. 

 Сьогодні ми просимо, щоб Господь посилав всім вам янгола небес-
ного охоронця і щоб сила Хреста Господнього, яка для нас, християн, є 
так само найбільшою, завжди вас охороняла. І ви так само пам'ятайте, і у 
всі тяжкі хвилини, які будуть випадати на вашу долю, так сам звертайтеся 
з молитвою про допомогу до Чесного Хреста Господнього, до наших 
кожного з вами янголів-охоронців. 

Для того, щоб цей день вам запам'ятався і щоб це благословення, 
яке ми сьогодні випрошуємо у Бога, було для вас більш відчутним, я від 
нашого управління єпархіального на знак розповсюдження Слова Божого 
хочу всім вам вручити цю Святу книгу Закону Божого, щоб ви, рятуючи 
людей від небезпеки, знали як врятувати свою душу. Амінь.  
 

(16.06.2005) 
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Промова після богослужіння 
в Свято-Петро-Павлівському храмі м. Костополя 

 
Слава Ісусу Христу! 

 
Дорогі брати і сестри, парафіяни цієї Петро-Павлівської парафії, 

гості і всі присутні! Щиро вітаю вас із днем пам’яті святих первоверхов-
них апостолів Петра і Павла, а також із храмовим святом. У Костополі в 
минулому було досить популярне це свято, потім традиція його святку-
вання на деякий час завмерла, сьогодні воно вже починає відроджу-
ватися, і ми вже неодноразово на цьому місці збираємось і молимося. І 
ми душею відчуваємо, що тут є Боже благословення і віра, ваша тверда, 
переконана віра. Вона свідчить тут цією звитяжною працею і трудами, і 
ми, коли молимося, так само надихаємося, від вас набираємося віри і 
впевненості.  

Сьогодні ми святкуємо пам'ять мученицької кончини двох апосто-
лів, які надзвичайно різні як особистості: один був із простої родини, 
людина від праці, сітей, рибалка – Петро, а інший – великим вченим, був 
з великих ревнителів віри юдейської – Павло. Але як перший, так і другий 
ревно попрацювали для Бога, так створив Господь, і віддали все своє 
життя для служіння Богові, щоб Церква наша була. І ми, дорогі брати і 
сестри, є свідченням їхньої слави, бо ми є наслідками їхньої проповіді.  

Так само і ми, дорогі брати і сестри, повинні дбати, щоб через наше 
життя, через наші дії було прославлено ім’я Господнє. Бо й вони були 
простими людьми, їх Бог покликав, і нас Бог покликав, простих людей, і 
ми повинні так діяти, щоби Церкву стверджувати. І ви так робите, бо піс-
ля себе залишите цей величний собор, і цілі покоління будуть надихатися 
тут, у цьому храмі. Таку віру ви закладаєте у це каміння, як і свою віру 
закладали у фундамент храмів і будівництво Святої Церкви Христової.  

Тому я хочу сьогодні побажати, щоб Господь давав силу і допомагав 
у вірі, щоб вона була такою, як була у цих апостолів – і в Петра, і в Павла. 
Вони були звичайними людьми, вони так само падали, спотикалися у 
житті, і Святе Письмо про це говорить. Для чого говорить? Щоб тоді, коли 
ми спотикаємося, не впадали у відчай, щоб ми знали, що маємо встати, 
піднятися і йти далі. Бо наша мета – служіння Богові, наша мета – до 
кінця віддавати своє життя для користі ближньому, для святого, для неба, 
разом з тим розбудовуючи своє матеріальне життя. І будемо пам’ятати, 
якщо наше духовне життя буде високе, якщо воно буде на рівні, то і наше 
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тілесне життя буде бездоганним і перебуватиме у всілякому добробуті. 
Тому нехай дасть Бог нам сили і віри апостольської, щоб ми достойно 
жили, прославляючи їх, і самі прославлялися вірою і надією.  

Я вітаю всіх вас і вашу парафію, вітаю всіх тих, хто тут з нами, і 
бажаю Божої допомоги нашому керівництву міста і району, і всім жертво-
давцям, і благодійникам, які допомагають у будівництві цього храму. І 
нехай Господь подасть вам всім Свою допомогу і при сприянні видимому 
і невидимому, благодатному і небесному святих апостолів достойно про-
жити своє життя, розбудувати цю парафію і справді бути тут великим ду-
ховним центром оновленого міста Костополя. Нехай Господь благосло-
вить всіх вас і повсякчасно допомагає вам. Амінь. 

 
(12.07.2005) 
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Промова після Божественної літургії  
на Козацькому редуті 

 
В ім’я Отця, Сина, і Святого Духа! 

 
 Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми зібралися тут, на цьому священ-
ному місці, згадуючи наших героїв-звитяжців козаків. Ми відслужили 
Святу Євхаристію для того, щоб ствердити, що козаки-герої – захисники 
нашої Батьківщини. Вони не мертві, вони віддали своє життя тілесне, але 
зберегли свою душу. Вони зберегли Батьківщину, бо віра їхня була в те, 
що є Україна, і вони помирали, знаючи те, що є їхня Батьківщина. Бо якби 
вони не вірили в Бога, в те, що є Україна, то їхня жертва була б марною, 
але ви бачите, що ця жертва недаремна, бо була, є зараз і буде Україна в 
майбутньому, і доказом цього є ці могили.  

Ми не для того на цих могилах знаходимося, щоб свідчити про 
поразки. Бо всяке бувало, і ця могила є один із тих випадків, коли 
змушені були боротися і відступати, проливати кров. Тут ми згадуємо про 
героїв, про нашу відповідальність перед їхньою світлою пам’яттю, про 
наш обов’язок. Бо вони не втратили себе, не втратили Батьківщину, вони 
не переможені, вони Господні. Уявіть собі гріб Господній, Христос на 
Хресті постраждав за нас, найлютішу смерть Йому придумали. Але чи був 
Він переможений? Ні! Він таким чином переміг взагалі всіляке зло і 
навіть смерть. Наші мученики, які постраждали, віддали своє життя 
земне, тілесне, вони не переможені! І ми це свідчимо кожного разу, коли 
молимося за них і навіть шануємо їх як святих, як небесних жителів.  

Їх не перемогли, бо Господь сказав, щоб не боятися тих, хто може 
тіло умертвити, а тих, хто життя вічне може занапастити. І вони, від-
давши своє тілесне тимчасове життя, здобули – вічне. Так само наші 
захисники-герої, наші прадіди, які боролися за волю, які захищали віру, 
які захищали Батьківщину, вони що, не хотіли жити? Хотіли. Але вони 
вірили у вище життя, вони вірили у Бога і виконували свої обов’язки.  

І ми, дорогі брати і сестри, також повинні шанувати наших героїв 
не просто для того, щоб виконувати якісь обов’язки зовнішні або з 
якогось примусу, а для того, щоб відновлювати пам’ять нашу, пам’ять 
українця православного, пам’ять громадянина цієї великої держави – 
Україна, за яку вони полягли. І я думаю, якщо ми свідомо це будемо 
робити і не просто збиратися раз у рік, а постійно пам’ятати їхній героїч-
ний подвиг, то будемо оновлюватися і преображатися, ставати кращими 
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християнами, правдивішими християнами, справжніми громадянами, 
використовуючи всі засоби, які дав нам Господь Бог.  

Ми зараз маємо найбільше можливостей, ми народ український, 
маємо незалежну Державу і Церкву. Раніше ми були невільниками, зро-
били нас рабами, обманюючи, що ми вільні, але ми були в рабстві, як у 
державному, так і в церковному відношенні. Зараз ми справді вільні, 
тому повинні скинути із себе оцю рабську свідомість. І пам’ятати, що ми 
маємо можливість і за допомогою Церкви, і за допомогою Держави кожен 
на своєму місці робити добро, відновлювати справедливість, стверджу-
вати віру і берегти нашу пам’ять.  

І нехай сьогоднішня поминальна служба в пам'ять про наших 
полеглих козаків, які 354 роки тому тут життя своє віддали за цю нашу 
українську землю, просвітить нас, дасть нам силу і світлу пам’ять, щоб ми 
завжди були вдячні їм, і молилися Богові за них, Який постійно тур-
бується про нас і дітей наших. Тож нехай Господь упокоїть душі загиблих 
наших козаків, воїнів, гетьманів, а нам дасть силу їх поминати. Амінь. 

 
(10.07.2005) 
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Промова після поминальної панахиди  
на Козацькому редуті 

 
В ім’я Отця, Сина і Святого Духа! 

Дорогі брати і сестри! 
 

 Що це означає “відроджуватися” і яке відношення до відродження 
має могила давня, давно полеглих воїнів, козаків, захисників Батьків-
щини? Але як би ми не дивилися і як би ми не думали, могили наших 
батьків є тими місцями, де відбувається єднання минулого з майбутнім, 
де тимчасове перестає існувати. Ми задумуємося над вічністю, задуму-
ємося над правдою, і якщо ми пам’ятаємо могили, якщо в нас є могили, 
якщо вони вшановані, якщо вони прикрашені, то це означає, що душа 
наша поки що жива, світла і прикрашена. А якщо в нас вже нема могил ні 
батьків, ні родичів, ні героїв, то, на жаль, можна сказати, в нас немає 
душі, вона мертва, пам'ять наша пуста і ми стоїмо на межі змертвіння. 

Народ наш прожив такі часи, коли нас змушували забути славне 
минуле і забороняли поминати наших героїв. Зараз, дорогі брати і сестри, 
ми поступово піднімаємося до рівня справжнього народу, який має па-
м'ять, народу, який має життя як народ, як явище, як особистість і кожна 
особистість зокрема. Бо якщо ми не зрозуміємо цього і не будемо кожен 
особистістю з народу, не будемо одне одного підтримувати, не будемо 
творити такі справи, як справи вшанування і відродження пам’яті наших 
героїв, то ми знову опустимось і втратимо все.  

І ось тут, на цій могилі, ми відновлюємо пам’ять, відновлюємо 
справедливість. Звичайно, якщо ми будемо пам’ятати це місце, воно 
поступово буде набирати іншого вигляду, воно буде оживати. Мертва 
могила буде жити, вона буде сяяти життям. І ви бачите, на прикладі цього 
святого для кожного українця місця, як за декілька років ожила ця 
могила. Ми надіємося, що з часом на цьому місці постане не тільки кап-
лиця, а й величний храм, храм-пам’ятник. Ми будемо не просто безімен-
но поминати героїв, а будемо відновлювати і відшукувати імена героїв і 
обов’язково молитися за тих, що колись загинули, і тих, хто недавно 
віддав своє життя за Україну, за її волю, за її народ.  

Але це тільки від нас залежить і тільки ми це можемо зробити: ми, 
наші діти, наші онуки. Тому я дякую вам, дорогі брати і сестри, тим, хто 
пам’ятає це місце, тим, хто приводить сюди своїх дітей і онуків, тим, хто 
разом стверджує нашу святу українську землю. Бо багато постраждали в 
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нашій історії, і зараз страждаємо від того, що забрали нашу пам’ять, у нас 
вкрали історію, в нас вкрали Церкву, і зараз засіяли кукіль непорозу-
міння.  

До сьогоднішнього дня ми, православні, які сповідують одну ідею – 
національної Держави і Помісної Церкви, на жаль, не можемо порозу-
мітися. Як ви думаєте, хто може допомогти? Я вірю, що Бог допоможе, 
якщо ми будемо молитися так, як сьогодні тут, на цих могилах героїв, які 
полягли і за єдину Україну, і за єдину Українську Православну Церкву. 
Тому частіше будемо збиратися тут, ревніше будемо молитися, і Господь 
врозумить нас, і не будемо сваритися, і не будемо ділитися. Бо якби 
сьогодні ми, православні українці, не ділились, ми б забули про сучасні 
проблеми, які є в нашій країні, в Москві чи у Вселенському Патріархаті 
нас би шанували, а не зневажали. А так одні нас зневажають, а інші з нас 
насміхаються, що ми, маючи державу, маючи всі засоби для ствердження, 
не можемо спокійно сісти, обдумати все, спокійно переговорити, забути 
всі проблеми і єднатися біля святого престолу і навколо однієї чаші 
Євхаристії.  

Тому нехай наше зібрання сьогодні в спільній молитві за тих героїв, 
що полягли і віддали найдорожче, що мали від Бога – власне життя, а 
тому досягли в Бога милості, нехай вони стануть молитвениками і заступ-
никами перед Всемилостивим Господом за кожного з нас. Нехай допома-
гають нам гідно любити свою Батьківщину, гідно любити свою Церкву і 
дбати про розбудову своєї держави і розбудову нашої єдиної Помісної 
Православної Церкви. І пам’ятники тоді у нас будуть, і пам'ять тоді у нас 
буде завжди живою, і Україна тоді завжди буде і завжди буде Свята 
Українська Церква. Амінь. Слава Ісусу Христу! 

 
(10.07.2005) 
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Промова на паперті Свято-Успенського храму  
після хресного ходу в день храмового свята  

(смт Клевань Рівненського району) 
 

В ім’я Отця, Сина і Святого Духа! 
 

(нерозбірливий запис) …Успіння Пресвятої Богородиці… духовно 
наповнювалися радістю, розуміючи, що вона з нами була, є і буде. А ми 
тому і святкуємо з року в рік Її славне Успіння, щоб і собі нагадувати, що 
Пресвята Богородиця з нами, і не забувати закликати Її як нашу спільну 
Матір Небесну, щоб вона підносила і свою небесну молитву за нас, за 
наші родини, оселі, наші міста і села. І недаремно ми збираємося в ці дні, 
тому що очікуємо на допомогу, але і насправді відчуваємо її благодатну 
допомогу і захист. Тому я особливо вітаю вас, парафіян Свято-Успенсь-
кого храму, ваших гостей та всіх присутніх, що прийшли до цього святого 
храму прославити Пресвяту Богородицю і попросити про Її небесне 
заступництво і молитву за всіх нас, як своїх вірних і слухняних дітей.  

Ми, дорогі брати і сестри, шануємо Приснодіву Марію, відзначаючи 
славну столітню дату від початку будівництва цього храму. І бачимо, що 
звичайна справа, яка наче була викликана горем, повернулася на радість. 
Тому, що ті люди, які хотіли принести Богові в дар каплицю, за добро, 
злагоду і успіхи, за особливе благословення Боже сто років тому, і не 
думали про те, що тут постане величний храм, буде славна парафія і буде 
таке урочисте звеличення Божої слави і Матері Божої. А стали вони тими 
ктиторами, тими будівничими, за яких ми молимося, і всі наші нащадки 
будуть також молитися. Тому, що справді сто років тому вони заклали 
фундамент, потім поступово ця каплиця будувалася. Ми знаємо, що вона 
за ці сто років пережила чимало лихоліть, але вижила як храм і знову була 
повернута громаді. Її не зруйнували в роки лихоліття, а це знову ж таки 
свідчить про особливу віру вашого села і громади.  

Люди, які жили тут, зберігали в серці віру в Бога і віру в Україну. І 
руйнувалися велетенські храми, а ця невеличка капличка була збережена 
молитвами ваших односельчан. І коли стала нагода і відновилася 
Українська Церква, наша справжня Церква, Церква, яку започатковував 
святий князь Володимир Великий, Церква, яку розбудовували князь 
Ярослав Мудрий, перші русичі митрополити Київські – Іларіон, Климент 
Смолятич, святі преподобні отці Києво-Печерські та інші угодники 
Божі, – ця Церква відновилася зараз у повній мірі. Вона була зневажена, 
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вона була потоптана, вона була перекуплена-продана ще триста років 
тому, але вона відновилася остаточно.  

І ми віримо, що Україна сьогодні піднеслася назавжди, і Церква 
наша Православна відновилася на віки. Ми бачимо це на прикладі цієї 
невеличкої церквиці на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Бог зберігає 
і подає нам ці свідчення, щоб ми не занепадали духом, а навпаки, під-
носилися духовно і дивилися в майбутнє з надією, що як і в минулому 
Господь був з нами, так і в майбутньому не залишить нас. Тому залиша-
тись вірними Богові – це найкращий шлях, шлях переможний навіть під 
час страждань.  

Коли ми страждаємо, але перебуваємо з Богом, то ми перемагаємо. 
Такої перемоги досягли апостоли, таку перемогу здобули всі мученики 
Христові, подібну перемогу здобували і наші борці за незалежність, волю 
і державність нашої України. Зараз ми не ділимо цих борців, ми не 
ділимо державність України та її Церкву. Бо знаємо, що за канонами свя-
тої Православної Церкви у самостійній Державі повинна бути самостійна 
самокерована Церква. Тим самим ми не зневажаємо інших, цим ми 
хочемо засвідчити, що ми по-братерськи хочемо ставитись до всіх, ми не 
хочемо чужого, нам не треба московських територій, хоча колись вони 
були наші: і Суздаль, і Ярославль, і Володимир. Та нам не треба чужого; 
українці ніколи чужого не брали і на чуже не посягали, але й свого ми не 
хочемо цуратися і свого ми не віддамо.  

Нам, на жаль, ще багато є над чим трудитися, бо багато наших 
братів-українців живуть минулим, живуть за свідомістю Москви часів 
імперії чи Союзу, не розуміючи, що зміни відбулись там, на небі, й на 
землі вже нічого не відбудеться по-іншому. Це є воля Божа, і треба, щоб 
чимскоріше зрозуміли наші брати, що наша спільна доля – це Україна, і 
наша спільна Матір Церква – це Українська Церква Православна. Тим 
краще ми будемо жити, тим краще ми прийдемо до злагоди, порозуміння 
і миру. І не будемо шукати ворогів у себе вдома, у своїй родині, а 
навпаки, будемо разом молитися в любові, славити Бога, дякувати Йому 
за Його велику премудрість і тішитися Його благословеннями і ласками.  

Я б хотів, щоб за нашими молитвами цей час прийшов якомога 
швидше, бо прозріння уже настало для народу в минулому році. І я вірю, 
що це Божа воля була і Бог дав нам прозріння, щоб ми Його не занедбали, 
а щоб з миром, любов’ю і братолюбністю один до одного пронесли його, і 
щоб зрозуміли, що своя велика українська Родина має обов’язки захис-
тити свою державність, яку Господь нам подарував за ті страждання, за 
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тисячі й мільйони загиблих героїв України і свою святу Православну 
Церкву, яку ми здобули від наших князів, блаженних, починаючи від 
Ольги, князів Аскольда і Діра, і Володимира, і Ярослава, всіх достойних 
керівників нашої славної Руси-України.  

І нехай сьогодні на цьому святому місці Бог почує наші молитви, 
допомагає нам, посилає Свою милість, щоб утверджував нам державу і 
Церкву, утверджував мир у нашій державі, щоб благодать Божа сходила 
на кожну людину і на цю парафію і щоб ви насолоджувалися всім цим і в 
загальному, і кожен зокрема, як особистість, як християнин, як чоловік чи 
жінка, як діти, як ті, до кого приходить Бог, як ті, хто прийшов до нашого 
Спасителя і до Його Пресвятої Матері Преблагословенної Богородиці. 
Тому нехай завжди помагає нам Пресвята Богородиця! Амінь. 

 
(28.08.2005) 
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Промова після освячення пам’ятника і дороги 
в селі Друхів Березнівського району 

 
В ім’я Отця, Сина, і Святого Духа! 

 
Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з цією важливою подією будів-

ництва і облаштування дороги, яка стала символом добробуту і покра-
щення умов вашого проживання.  

Дорога – це невід'ємна частина нашого життя, бо без дороги нема 
з'єднання, взаєморозуміння, суспільного устрою. Тому це велике свято, і я 
радію з приводу цього разом з вами, бо мріємо, щоб не було ні села або й 
навіть хутора, де б не було дороги, де б не було життя. Це є запорукою 
відродження і розвитку нашої України і нашого народу як нації. Але разом з 
тим це свято сьогодні стверджується чином освячення пам’ятника. Саме 
стверджується, бо такі пам’ятники є символами і знаками державності й 
самобутності нашого народу як нації. Бо були часи, коли ми в силу певних 
обставин втрачали державність, хоча це не означає, що була втрачена 
Україна. Україна не могла зникнути, бо якби вона зникла, її вже б досі не 
було. Не буває такого, щоб щось зникало, а потім знову з’являлось. Україна 
завжди була! Але не завжди мала державність, і ми жили, будучи пригноб-
леними, будучи окупованими, коли нами керували навіть чужоземні вороги.  

Але ось сьогодні ми освячуємо пам’ятник тим, у серцях яких і 
виживала Україна. Тому що якщо її не було реально, бо тут панували інші 
сили – чи то Російська імперія, чи то польська влада, то Україна зберіга-
лась у серцях наших героїв. І вона була в їхніх серцях реальною і завжди 
живою, бо інакше б вони не йшли на вірну смерть і загибель. Хто піде за 
якусь ілюзію гинути і віддасть найдорожче, що в нього є – його власне 
життя? І дуже важливо, що на таку геройську смерть і загибель заради 
живої й реальної країни такі люди йшли свідомо.  

А тому ця Україна в їхніх серцях і душах була і живою, і вистражда-
ною, і вимоленою в Бога, й освячена їхньою власною кров’ю. Ця Україна 
була не тільки з тими мільйонами, хто загинув, а й з тими тисячами, хто 
врятувався і сьогодні цю реальну Україну передав у наші серця. Господь 
прийняв їхній подвиг і сьогодні дав нам не тільки Україну в серцях, а й 
справжню реальну державність і незалежність, за яку свідомо віддавали 
своє життя мільйони наших українців. Тому дуже важливо, щоб такі 
пам’ятники ставали неначе кам’яні гори, наче якорі, які б не давали нам 
можливості похитнутись і зрушитись з цього святого місця, щоб хтось 
інший прийшов і запанував над нами і на нашій землі.  



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________  Живе слово Архіпастиря 
 

– 181 – 

Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні бути особливо пильними і 
уважними, щоб на нашому шляху знову не зустрілися поневолювачі ні 
фізичні, ні політичні, ні духовні. Слава Богу, наче фізичних вже немає. 
Але є політичні, які різними облесливими словами можуть нас звести в 
той чи інший бік. Є й духовні поневолювачі: коли хочуть володіти нашою 
душею. Ми повинні мати всі засоби державності: і фізичні – це тери-
торію, і політичні – це свою українську владу, і духовні – це свою Україн-
ську Церкву. Мова йде про керівництво. Церква – єдина: чи в Грузії, чи в 
Болгарії, чи в Греції, чи в Польщі – Православна Церква і в Америці є 
такою самою Православною Церквою, але мова йде про керівництво. Чи 
ви не дозріли ще, українці, щоб керувати самим у Церкві? Чи як нам 
кажуть: “Подождите, вам еще рано думать об этом, нужно время”?  

Сьогодні, перед цим пам’ятником вашим односельцям, справжнім 
українцям, я хотів би нагадати, що тільки від нас залежить, коли ми 
станемо зрілі у вірі чи невірі, й тільки ми можемо засвідчити, що ми зрілі 
уже і досить нам чужого ярма, будь-якого, а тим більше духовного. Не 
продавайте свої душі й не допускайте, щоб у цих душах орудували чу-
жинці й панували над вами. Пам’ятайте про подвиг наших героїв і беріть 
з них приклад. Майте на увазі, що Українська Церква Православна По-
місна від того, що в ній ви будете господарями і керувати будуть українці, 
не зміниться: від того вона не стане латинською чи уніатською – це 
обманюють вас, щоб тримати в ярмі. І обманюють вже довго, майже 14 
років, тому пора вже робити висновки, кожен повинен зробити рішучий і 
сміливий крок назустріч правді.  

Ми всі були разом в одній Церкві імперській Московській, і я був, 
молилися разом, але Бог послав нам Україну, і це є знак, щоб так само, як 
і президент є в Києві, і патріарх наш має бути в Києві. А всі решта право-
славні українці мають спокійно молитися разом і знати, що їхня струк-
тура відноситься до Києва, а не до Москви чи до Риму. Тому я закликаю 
вас так само зробити свій висновок і бути свідомими українцями. Зро-
бити так, щоб були всі складові державності у ваших серцях і у ваших 
душах. Тоді це буде гарантія, що Україна наша є і буде назавжди.  

Я хочу побажати всім вам успіхів, особливо підростаючому поколін-
ню, порадіти з вами за ті успіхи, які є у вас, і наголосити: дякуйте Богові 
за все, дякуйте постійно, бо якщо ви навчитеся дякувати, то ніколи не 
будете просити і ніколи не відчуватимете у чомусь нестачі чи потреби ні 
у Бога, ні в людей. Тому хай Богові завжди буде слава, а нашим полеглим 
героям – вічная пам’ять! Амінь. 

(24.09.2005) 
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Промова на паперті Свято-Хрестовоздвиженського храму 
після хресного ходу в день храмового свята  

(с. Вовковиї Демидівського району) 
 

В ім’я Отця, Сина і Святого Духа! 
 

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаю вас із храмовим 
святом і бажаю, щоб Господь дарував вам того Утішителя, Духа Премуд-
рості, щоб ми все розуміли і завжди могли спілкуватися за допомогою 
цього Духа, примножуючи любов, згоду і єдність братерську між собою. 
Вітаю всіх вас із храмовим святом цієї парафії, де уже 155 років підно-
ситься молитва і надихає й освячує парафіян на християнське благочес-
тиве життя, щоб спілкуватися із Богом і отримувати через святі таїнства 
благословення Боже. Тому цей храм вже стільки років є живим свідчення 
спасительності Церкви Христової, адже ваша молитва, праця і щедра 
жертва на користь цього храму перетворює його на живе свідчення того, 
що тут перебуває Господь. 

Господь вознісся на небо, але наші храми є не тільки місцем нашої 
молитви, а й є частка неба на землі, бо, як сказав Господь Ісус Христос, 
«де двоє чи троє зберуться в ім’я Моє, там Я посеред них», і «все, що 
попросите в ім’я Моє, те отримаєте». А ви сьогодні зібралися великою 
громадою, зібралися в мирі і єдності духу, щоб виблагати в Господа миру і 
злагоди нашому народу, нашій державі добробуту і процвітання, єдності і 
злагоди цій громаді. І ми маємо бути впевнені, що Господь не тільки 
почує нашу молитву, але і прийме її і виконає так, як ми просимо в Нього. 

Сьогодні ми з радістю святкуємо Вознесіння Христове. З радістю, не 
тому що нам приємно, що Господь вознісся на небо і залишив нас, а тому, 
що ми розуміємо, що Господь, Вознісшись на небо, нас не покинув, а 
навпаки, став ближчим до кожного. Що можна сказати про земне? Ви 
знаєте, що коли Господь Воскрес, то 40 днів Він з’являвся своїм учням, щоб 
переконати і настановити їх у вірі, бо вони не йняли віри, це і пере-
повідають святі євангелісти, нічого не приховуючи. От євангеліст Матфей 
розповідає, коли в останній розмові з апостолами Господь настановляв і 
благословляв, там було багато свідків, може 500, а може 600 осіб, і єван-
геліст каже, що учні повірили, а багато засумнівалися. Христа слухали осо-
бисто, були свідками Його численних чудес – і засумнівалися. І в інших 
випадках, ми знаємо, що учні сумнівалися, бо така людська природа, вона 
обмежена, вона не завжди відкрита для Духа Святого, для Слова Божого. І в 
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наші дні так само відбувається: одні відкриті, одні сприймають волю Божу, 
а інші сумніваються зі всіляким спротивом і навіть зневагою до всього 
святого.  

Вже в тому році сповнюється ще один ювілей – 10-ліття як ваша 
парафія сприйняла як волю Божу утворення України, вільної й незалежної 
держави, і стала складовою частиною Київського Патріархату, справжньої 
Української Помісної Церкви, яка повинна бути такою через вчення свя-
щенне, через канони святі, бо сказано, що всякий устрій в Церкві повинен 
узгоджуватися із межами і по кордонах держав. І ми, православні українці, 
вірячи Богові, не засумнівалися, що Господь дав нам державу. Бо Бог 
сильний, ми нічого не зробили, тоді в той час Бог дав нам державу і ми 
повірили Богові ради тих мучеників, ради тих жертв тисячі і десятки і сотні 
тисяч наших дідів і прадідів, які кров проливали, а ми цей дар отримали 
мирно, але, слава Богу, з вірою. Але не всі погодилися отримати цей дар, і 
не у всіх така віра, в багатьох і до сьогоднішнього дня сумніви. Багато хто 
не може перелаштувати свій розум, зрозуміти історію, мало того, що віри 
не мають, вони історії не знають: історії ні держави, ні нашої Церкви, яка 
мала своє незалежне існування в минулому. Вона ніколи не була москов-
ською. Вона через силу як 400 років була у постійних зневагах і поневі-
ряннях.  

Я хотів би нагадати сьогодні вже не зі Святого Писання, а зі звичай-
ної нашої історії, коли силою і різними хитрощами змусили об’єднатися 
Україну з Росією в 1654 році, то Церква Українська не погодилася на це, 
вона залишалась незалежною і перебувала у спільності із Вселенським 
Константинопольським Патріархатом, і довго ще впиралася, більше 25 
років, скільки мала сили. І тільки в 1686 році Москва знайшла сили під-
порядкувати собі Українську Церкву для повної влади над Україною. І 
була вказівка, щоб на Київську митрополичу кафедру в жодному разі не 
був обраний українець. Так вони боялися того, щоб не було жодного 
шансу для українців відновити справедливість, братерство і національну 
свідомість.  

І зараз Господь благословив часи інші, благословив нам можливість 
відновити справедливість. Це відновлення почалося з 1990 року. В цьому 
році вже 15 років нової історії, оновленої історії, і в цьому році Вселен-
ська патріархія заявила, що Московський Патріархат неканонічний в 
Україні, він виник через злочин, крадіжку і обман, обманули священство, 
підкупили турецького візира, присилкували тодішнього Вселенського 
патріарха, який побоявся навіть Синоду повідомити, і навіть крадькома 
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згодився, щоб Москва забрала Київську митрополію. Але ніхто не 
визнавав це правильним і справедливим, і ніколи воно не було визнано 
законним актом, тільки Москва це визнавала. І тільки ті люди, які зали-
шаються носіями цієї імперської чужої для українців ідеології, неправо-
славної за суттю, навіть нехристиянської. Бо Православна Церква не 
терпить чужоземних центрів, це принцип римо-католицький: де є один 
центр, а всі повинні йому підпорядковуватися, там нема православ’я. Так 
інший центр утворився на півночі – Московський, який захотів усіх поне-
волити, порушуючи, а то й руйнуючи, устрої Православної Церкви. В 
Православній Церкві Дух Святий дише і свідчить, що немає одного 
центру, в кожній державі й кожен народ має право на свого предстоятеля 
і на свій центр, а разом збираючись через собори вирішують проблеми і 
питання, які належать Православній Церкві.  

Тому, дорогі брати і сестри, я хочу нагадати, що ми повинні радіти, 
що Господь просвітив нас і дав сили зрозуміти правду, дав нам сили 
вимолити цю правду. І будьте певні, що Господь з нами, і дуже швидко ця 
наша правда буде свідчитися по всьому світу. Нас багато хто підтримує, я 
був на усіх зібраннях, які відбувалися на найвищих рівнях у Вселенському 
патріархаті і скрізь, жоден ще не сказав проти. Навіть московські владики 
кажуть: «Так ми не проти української автокефалії, але ми ще не готові». А 
ми кажемо: «Ми – готові». І наше молитовне зібрання сьогодні свідчить, 
що ми готові, і не просто готові, а і самі без них вирішили і вже будуємо 
свою Церкву. І знаємо, що не в Москві, навіть не в Єрусалимі, тим більше 
не в Римі Христос, а в нашому небі, тому що Він вознісся на небо і близь-
кий кожному з нас.  

І тому це є причина для радості і торжества на цій Вознесенській 
парафії в день урочистого свята. Будемо радіти, що Господь з нами. Бу-
демо духовними і фізичними очами бачити всі реалії теперішнього часу і 
будемо молитися, щоб Господь назавжди був з нами, в наших дітях і в 
наших потомках. І тоді, якщо будемо так жити і так молитися, то все буде 
в нас гаразд: і добробут, і мир, і злагода, і всі Божі ласки будуть з нами. 
Тому я бажаю, щоб за нашими молитвами, нашими добрими справами 
Господь не покидав нас, а завжди перебував у нашому святому українсь-
кому небі. Амінь. 

(27.09.2005) 
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Промова після богослужіння в Свято-Покровському соборі 
м. Дубно в день пам’яті св. рівноап. кн. Ольги 

 
В ім’я Отця, Сина, і Святого Духа! 

 
Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми вшановуємо святу рівноапос-

тольну княгиню Ольгу. І особливо вшановуємо її тут, у вашому Свято-
Покровському храмі, де є посвячений престол на її честь. До того ж у 
цьому році виповнюється десять років з часу освячення цього величного 
собору, з часу, коли ця будівля стала домом Божим. Звичайно, це ще 
невеликий ювілей, але як би там не було, оглядаючись назад, ви вже не 
бачите початку, бо для всіх нас він ніби стояв завжди, адже цей Свято-
Покровський собор став джерелом невичерпної благодаті Божої для 
багатьох вірних. Тому так приємно усвідомлювати сьогодні, що вже 
десять років на цьому святому місці височіє цей чудовий храм.  

Переконаний, що ви всі розумієте, що цей храм є наслідком 
особливої християнської опіки і турботи й молитви небесних заступників 
Святої Православної Церкви. Цей храм є не тільки прикрасою нашої 
округи, нашої землі православної, але й є місцем молитви, місцем сход-
ження Божої благодаті. Це є особливим знаменням нашого часу, коли 
після довгих років поневірянь, гноблення і занепаду ми повертаємось до 
першоджерел і до тих часів, коли жили і подвизались святі рівноапос-
тольні князі Ольга та Володимир Великий, коли та ж сама благодать 
наповнювала серця цих людей і спонукала їх звершувати величні справи 
для розбудови Київської Русі і Святої Церкви. І сьогодні благодать Божа 
допомагає подібним людям розбудовувати нашу землю, розбудовувати 
нашу Церкву, об’єднуючи наш народ і українське суспільство. Тому ми 
звершили цю Божественну Літургію як найбільшу дяку Богові, яку ми 
маємо на землі, яку нам дав Сам Спаситель – це Святе Причастя Пре-
чистих Тіла і Крові Христових. Цим самим, спільною участю у Пресвятій 
Євхаристії, ми ствердили, що ми є єдиний народ, єдина Плоть Христова.  

Сьогодні ми просимо Господа, щоб і надалі Всемилостивий Господь 
благословляв вашу громаду, цей священний собор. Те, що цей собор є 
особливий, і те, що він має особливий статус, підтверджено окремим 
документом – це підтвердив і Святійший Патріарх Філарет. Я думаю, що 
не в стінах, не у формі, не в тому, що так чи не так виконана архітектурна 
складова цього собору, а в тому, що він відбувся як жертва, як знак, як 
плід великої любові до Бога, любові тих людей, які покликані 
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відтворювати і відновлювати те, що було втрачено – наш дух, нашу 
національну свідомість, нашу релігійну сутність. А наша національна 
свідомість – це православ’я, українське православ’я, яке поширюється на 
нашій святій землі з часів князів Ольги і Володимира Великого. І воно 
буде і далі ширитись доти, доки ми будемо вірними нащадками і вірними 
продовжувачами їхньої справи. Бо якщо тут, у Дубному, чи по інших 
містечках нашої Рівненщини відроджуються і будуються нові чудові 
храми, то це є явною ознакою того, що Бог приймає нашу молитву і допо-
магає нам у нашій вірі та житті бути багатими і щедрими у кожній чесноті 
та добродійстві.  

Цю милість ми повинні відчувати щоденно. Ми повинні особливо 
дбати, щоб Закон Божий виконувався, щоб щонеділі й у свята наші храми 
наповнювалися вірними, а особливо дітьми і молоддю, щоб наші держав-
ні та соціальні структури теж були християнськими. І так ми виконаємо і 
волю Божу, і ті заповіти, які отримали від наших благочестивих предків 
та угодників Божих, таких як свята благовірна княгиня Ольга та рівно-
апостольний князь Володимир Великий. 

Дорогі браття і сестри, вітаю вас із першим священним ювілеєм. 
Бажаю, щоб ваші молитви разом, спільні, відкривали для вас у цьому свя-
тому храмі Небо, а воно дарувало вашим душам спасительну благодать. 
Щоб як молились при освячені цього храму, так і ця молитва примно-
жувалася великою кількістю парафіян, щоб тут був острах Божий, щоб 
благодать Божа сповна тут і навіки вічні тут перебувала. Вітаю настоя-
теля, вітаю весь причет, вітаю ктитора, шановного Данила Михайловича 
Корилкевича, вітаю всіх парафіян цього святого храму за те, що ви 
живете цим собором, що ви підтримуєте його, і він є центром вашого ду-
ховного християнського життя. Амінь. 

 
(24.07.2005) 
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Слово про виховання студента та собрата в архієрейському 
служінні єпископа Никона (Калембера) 

 
Божі присуди незбагненні. В розквіті сил, сповнений добрих задумів, 

декілька днів не доживши до свого 44-ліття, відійшов у вічність єпископ 
Чернігівський і Ніжинський Никон (Калембер). Господь у зрілому віці 
призвав його на ниву духовного служіння. Так судилося, що його духовний 
ріст, здобуття богословської освіти, пастирське та архієрейське служіння 
проходило під моїм безпосереднім контролем або в тісній співпраці. 

1991 рік. Тоді ще Володимир Калембер, виходець із славнозвісної 
Острожчини, залишає свою працю вчителя загальноосвітньої школи і 
вступає в Київську Духовну семінарію. Висновки медичної комісії були 
невтішні. Гіпертонічна хвороба фактично ставала перешкодою для подаль-
шого навчання. В той рік мене якраз призначили виконувачем обов’язків 
ректора Київської Духовної семінарії. Моя думка була вирішальною: нехай 
Бог потурбується про його здоров’я, а ми, люди, не повинні перешкоджати 
Володимиру Калемберу у здійсненні його мрії – здобути духовну освіту. 

Єпископ Никон рік навчався в Духовній семінарії, яка тоді роз-
міщувалась у Києво-Печерській лаврі. За цей час він закінчив два класи. У 
1992 році, після московської реакції та утворення Київського Патріархату, 
викладачі та вихованці Київської Духовної семінарії, які підтримали ідею 
незалежності Української Церкви, змушені були залишити стіни лаври та 
переселитися в приміщення стилобату Андріївської церкви та на Володи-
мирську гірку, в залишки приміщень Михайлівського Золотоверхого мо-
настиря. Одним з перших у числі тих вихованців був і Володимир Калем-
бер. На останньому році навчання в семінарії Володимир прийняв обіт-
ницю безшлюбності й був рукоположений в сан диякона. Священичу хіро-
тонію він прийняв у той же день, коли Господь сподобив мене прийняти 
архієрейське свячення. Він був якраз тим першим священником, якого 
мені довелося рукоположити. Я знав, що це було його наполегливе про-
хання, і тодішній патріарх Володимир (Романюк), який очолював мою 
архієрейську хіротонію, доручив мені, щойно висвяченому, рукоположити 
диякона Володимира Калембера у сан пресвітера. 

Таким чином, єпископ Никон не тільки здобув богословську освіту. 
Господь покликав його і до активної праці у Своєму винограднику. Його 
священиче служіння проходило в академічному храмі святого апостола 
Іоанна Богослова. Під час навчання в Духовній академії, маючи педа-
гогічний досвід, єпископ Никон викладав у Духовній семінарії, відвідував 
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з лекціями Закону Божого різні київські загальноосвітні школи. Таким 
чином, якось швидко і непомітно він з вихованця і студента став нашим 
колегою і співслужителем біля престолу Господнього. З його боку я від-
чував щиру повагу до себе, бачив його відданість Церкві та святій справі. 
Наскільки це було можливо, старався відзначити його першими священ-
ничими нагородами. 

Єпископ Никон був у числі моїх перших постриженців у Свято-
Михайлівському Золотоверхому монастирі. У Великий піст 1997 року він 
був мною пострижений в монашество з іменем преподобного Никона, 
ігумена Печерського. Але недовго йому судилось провадити спокійне 
чернече життя в стінах монастиря. В тому ж році, не маючи навіть змоги 
закінчити Духовну академію стаціонарно, Священний Синод обирає ієро-
монаха Никона єпископом Кіцманським і Заставнівським. Це служіння 
Владика Никон прийняв винятково як чернець, засвідчуючи свій повний 
послух Церкві. Бажання його серця було закінчити спокійно Духовну 
академію і зайнятися науково-викладацькою діяльністю. Та Провидіння 
Боже визначило інакше. Хоча і в цьому архієрейському служінні Владика 
Никон постійно займався педагогічною діяльністю. Йому вже не просто 
доводилось викладати, а дбати та опікуватися духовними школами. Це 
богословський факультет у Чернівцях та Духовне училище у Ніжині, коли 
Владика обіймав Чернігівську кафедру. 

Владика Никон запам’ятався простою, щирою людиною. Його від-
критість та неупередженість викликала відповідні почуття навколишніх. 
Він відрізнявся надзвичайною відповідальністю. В той же час його душа 
була дуже ранимою. Він тяжко переживав людську неправду, кривди та 
образи. Все це підривало і так слабке здоров’я. 

Прикро, що нема серед нас Владики Никона, собрата і спів слу-
жителя, біля престолу Господнього. На все воля Божа. Але назавжди в 
пам’яті залишаться світлими і радісними ті дні й години, коли випадала 
можливість спілкування чи співслужіння з Владикою Никоном: чи це в 
Києві, чи на Буковині, чи на Рівненщині. Любов та життєрадісність, яку 
випромінював Владика Никон до всіх навколишніх, сповнювала любов’ю 
до всіх, хто його знав. Ця любов до нього та світла пам’ять про нього в 
серцях людей є найбільшим пам’ятником йому тут, на землі. 
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РІЗДВЯНЕ ПРИВІТАННЯ 
 

голови Учбового комітету єпископа Вишгородського Даниїла 
студентам, вихователям та викладачам духовних навчальних 

закладів Київського Патріархату 
 
 

Христос народжується! 
 

Улюблені у Христі брати і сестри! Різдво Христове стало для світу 
початком нової ери. Народження Спасителя, яке сталося в останній час 
(1Петр. 1,20), започаткувало новий відлік часу. Завдяки втіленню Сина 
Божого і Його спасенній місії настала ера Новозавітної благодаті, яка веде 
нас до нового неба і нової землі (2Петр. 3,13). 

Зміст всесвітньої події Різдва Христового неодмінно віддзерка-
люється в її щорічному відзначенні. Тому щорічне святкування Різдва 
Христового стає для нас віхою, яка розмежовує час нашого земного жит-
тя. З кожним святкуванням Різдва Христового ми наче починаємо новий 
відлік часу, вступаємо в новий круг життєвої спіралі, яка повинна 
допровадити нас до Бога. 

У ці святі різдвяні дні хочеться вірити і надіятись, що новий відлік 
часу буде фіксувати тільки добро, що новий рік, який розпочинається, 
буде приносити тільки успіхи. Ось таких успіхів найперше мені хочеться 
побажати вихованцям та студентам наших духовних шкіл. Ви, дорогі 
питомці, юне покоління нашого українського народу, покликані на свя-
щенниче служіння так, як був покликаний Аарон у Старому Заповіті, святі 
апостоли – в Новому. Тому і відповідальність на вас лежить перед Богом і 
перед своїм народом, з якого ви вибрані. Тож нехай серця ваші палають 
духовним горінням, нехай Слово Боже знаходить у них вічну оселю, не-
хай Дух Святий сформує вас гідними пастирями і духовними вчителями. 
Завжди пам’ятайте, що від вас у майбутньому буде залежати духовний 
стан українського народу. 

Різдвяні поздоровлення та щиру вдячність складаю вихователям та 
викладачам наших духовних шкіл. Ви, дорогі брати і сестри, в тяжкий час 
становлення української державності й відродження духовності нашого 
народу є тими робітниками у винограднику Христовому, з якого повинні 
потекти благодатні ріки українського богослов’я. Нехай Христос Спаси-
тель надихає вас, Своїх вірних служителів, самовідданим служінням 
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духовному просвітництву. Нехай милість Господня кріпить вас у цій 
важкій і відповідальній праці. 

Радість різдвяна, світло Віфлеємське нехай сповняють серця всіх 
вас – тих, хто навчає і навчається. 

 
Христос народжується – славіте Його! 

 
Даниїл 

Єпископ Вишгородський 
голова Учбового комітету 

Різдво Христове 1994/1995 рр. 
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Різдвяні послання 
 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Архієпископа Рівненського і Острозького Даниїла  
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву  

та всім вірним Рівненської єпархії  
Української Православної Церкви Київського Патріархату 

 
 

Дорогі браття і сестри! Христос народився! Славімо Його! 
 
Звершилася Предвічна Рада, настало сповнення часів – Бог-Слово 

стає людиною. Невмістимий і Всюдисущий Бог немовлям народжується 
на землі, сприйнявши у всьому, крім гріха, подібне нам єство. 

Ця велика тайна була споконвіку відома людям. Ще в раю Бог сказав 
першим людям, що народжений жінкою зітре голову змія (Бут. 3:15). А 
пророк Ісая прямо говорить: «Ось Діва в утробі прийме і породить Сина і 
дадуть ім’я йому Еммануїл, що означає: з нами Бог» (Іс. 7:14). Та ставши 
реальністю, вона ще більше набула таємничості та недосяжності. Наш 
людський розум не в силі збагнути предвічне народження від Бога-Отця 
Бога-Сина, тим більше, він не в силі осягнути й історичне, в часі, від 
Пречистої Діви народження Христа, Сина Божого. 

Від людської неспроможності зрозуміти до кінця тайну Боговті-
лення не применшується велич Божого благовоління до роду людського, 
яке надмірно відкривається у втіленні Сина Божого (Єф. 1:9). Тому всім 
своїм єством ми торжествуємо Різдво Христове, а з глибини серця вигу-
куємо слова радості: «Христос народжується – славте, Христос з небес – 
зустрічайте, Христос на землі – возносітеся, співай Господеві вся земля, і 
весело заспівайте люди. Він-бо прославився» (1 ірмос Різдвяного канону). 

Різдво Христове стало визначальною подією в житті людства. З 
народженням Сина Божого розпочалася нова ера людської історії. І це не 
просто відлік часу. Незалежно від того, як кожен з нас сприймає цю 
Божественну подію, вірить він у втіленого Христа, Сина Божого чи ні – 
він живе в новій добі, в час, коли «Бог послав Сина Свого єдинородного … 
щоб нам прийняти всиновлення» (Гал. 4:4-5). 
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Тому якщо і залежить що від нас, то хіба що тільки прийняти це 
всиновлення, відчути себе спільником віфлеємських ясел, де сьогодні, як 
немовля, сповивається Христос – Бог необ’ятий. 

Про народження Месії свідчить усе видиме і невидиме. Світ духов-
ний, безтілесний засвідчив про цю подію хорами ангельськими, «Які 
славили Бога і викликували: Слава у вишніх Богові і на землі мир, в людях 
благовоління» (Лк. 2:13-14). 

Небо послало зірку, яка без слів промовисто закликала мудреців: 
прийдіть вклоніться народженому Месії. А земля надала вертеп, невелич-
ку стаєнку на околиці Віфлеєму, де в яслах подихами бездумних тварин 
зігрівалося немовля Христос. Уся бездумна і бездушна природа при-
нишкла в невимовному захопленні, випромінюючи радість. Тільки люди 
всі спали в цю тиху годину надранку, початку нового дня. І здавалося, 
нікого з них не цікавить, що відбувається у віфлеємському вертепі. 

Усе ж не всі були подолані сном. У полі знайшлися пастухи, що не-
подалік стерегли отару. Вони і отримали звістку від Ангела і разом з ним 
промовляють до нас: «Радість велика настала для всіх людей, бо в місті 
Давидовім нині народився нам Спаситель, Котрий є Христос Господь» 
(Лк. 2:10-11). А десь далеко, в країнах Сходу, зірка Різдвяна бентежить 
трьох мудреців. Вони, не знаходячи спокою, йдуть шукати новонарод-
женого Месію. 

Дві тисячі років відділяють наше сьогодення від Різдва Христового. 
Але подія Боговтілення не залишилася надбанням минулого. Вона є 
актуальна сьогодні і завжди, доки буде існувати наш світ. Тому з 2000-
річної давнини ми повинні запозичити тільки уроки і застереження, щоб 
не повторилася та черствість та байдужість до Сина Божого. 

На відміну від старозавітного світу, ми повинні пробудитися від 
гріховного сну і разом з пастухами поспішати до Віфлеєму, щоб достойно 
зустріти Бога, що людиною народжується. І кожен використовуй для 
цього всі засоби та можливості. 

Хто за покликом Ангела спіши поклонитися Христу новонародже-
ному, а хто за сяйвом зірки – шукай Месію. Мета ж залишається одною і 
єдиною: гідно зустріти Христа, споріднитися з Ним через своє достойне і 
святе життя й отримати обіцяне нам від Бога всиновлення. 

Наше сучасне літочислення є літочисленням Божої благості. Світ 
прожив дві тисячі, кожен раз починаючи відлік нового року з події Різдва 
Христового. З цьогорічного Різдва Христового ми починаємо відлік тре-
тього тисячоліття. Тому хоч сьогодні, на межі тисячоліть, зупинімося на 
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мить в нашому безупинному бігові, щоб оцінити минуле та подумати про 
майбутнє. 

Згадаймо, що ми святкуємо. Подумаймо, куди ми прямуємо. Бо і 
сьогодні неділя, перший день за біблійним відліком, в який Бог світ 
створив, в який, за найдревнішим християнським переданням, і Христос 
народився. Тому починаючи відлік нового тисячоліття, будемо вести його 
від віфлеємських ясел, цінуючи кожну мить і використовуючи час за 
прямим призначенням – здобувати спасіння. 

У цей святий і доленосний день Різдва Христового вітаю всіх вас, 
всечесних пастирів, боголюбивих і побожних християн і всіх мешканців 
Рівненської області. Цей день народження Месії є спільним для всіх, як 
спільним є тіло, в якому ми носимо найвищий Божий дар – життя. Тож 
спільною нехай буде для всіх вас і Різдвяна радість. Нехай Господь Ісус 
Христос пошле в наше суспільство єдність та мир. Нехай злагода панує в 
кожній домівці та в кожній родині. І нехай серце кожного з нас стане 
тими Віфлеємськими яслами, де б знайшов свій притулок новонарод-
жений Месія, Христос і Бог наш. 

 
Христос народився! Славімо Його! 

 
Даниїл 

Архієпископ Рівненський і Острозький 
Різдво Христове  

2000/2001 рр. м. Рівне 
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Архієпископа Рівненського і Острозького Даниїла 
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним  

Рівненської єпархії Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 

 
«Небо і земля нині торжествують. 

Ангели і люди весело празнують» 
(з Різдвяної колядки) 

 
Дорогі браття і сестри! Христос народився! Славімо Його! 

 
Сьогодні весь світ охоплює велика радість Різдва Христового. Вона 

переповнює все: небо і землю, людей і безтілесних ангелів. Бо Милосерд-
ний Бог святом народження Свого Єдинородного Сина благословляє нам 
новий рік Своєї благості, продовжуючи цьому світові віку. Тому ми, 
свідомі цього великого Божого дару, разом з хорами ангельськими вигу-
куємо: «Ой, радуйся, земле! Син Божий народився!». І справді, радіє вся 
земля, радіє людство і вся вселенна, бо Син Божий «ради нас, людей, і 
ради нашого спасіння з небес зійшов і воплотився від Духа Святого і 
Марії Діви і став Людиною» (4-й член Символу віри). Іншими словами, 
через втілення Сина Божого обожнюється природа людська. Людство 
знову підноситься до первозданного райського стану. 

Втілений Бог – це Новий Адам, який знищує облуду диявольську. В 
раю підступний змій за порушення заповіді Божої обіцяв людині зрівня-
тися з Богом. Він сказав жінці: «Ви не помрете, коли скуштуєте заборо-
неного плоду. Навпаки, коли будете з нього їсти, ваші очі відкриються і 
ви станете, немов боги, знаючи добро і зло» (Бут. 3:4-5). 

Та вийшло навпаки. Адам втратив рай і замість володіння життям 
став рабом смерті. І всі решта, ми, люди – його нащадки – за законом 
єства розділили цю втрату і підпали в те ж рабство. Та народжується 
Новий Адам – і людство через Христа повертається до незабрудненого 
джерела вічного життя. Син Божий, втілившись, надбав рай і знову всі 
люди в силу того ж єства стають спільниками цього раю. Бо через те, що 
Бог прийняв нашу природу, «зробившись подібним до людей і з вигляду 
став як чоловік» (Філ. 2:7), відновлюється первозданний Божий закон і 
рай приймає всіх бажаючих. 
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Отже, Різдво Христове тому є святом безмежної радості, що воно 
відновлює те, що, здавалося, було безнадійно втраченим. І неодноразово 
історія людства свідчила про цю втрату. Так, самим жорстоким чином 
помилилася Єва. Чекаючи обіцяного Богом Спасителя, вона, народивши 
свого першого сина, сказала з радістю: «Надбала чоловіка від Господа» 
(Бут. 4:1). А той, кого Єва прийняла за Спасителя, був Каїн, який, навпаки, 
став першим людиновбивцею на землі. Тому відчай і безнадійність усе 
більше охоплювали людські душі. Рідкісні спалахи невмирущої віри у 
Першоєвангеліє ми бачимо у ті нескінченні роки старозавітного чекання 
Месії. І то запалювалися вони, Богом послані пророки, які, як ті промінці, 
нагадували, що все одно зійде те майбутнє Сонце Правди, Христос, Син 
Божий, Месія світу.  

Народження Месії осяяло весь світ. І для цього світла нема ні 
земних меж, ні національних обмежень. Навіть родовідна книга Христа, 
яку наводять євангелісти і яка читається в цей день, яскраво свідчить, що 
народжений Христос – Месія всього людства. Так, євангеліст Лука, завер-
шуючи родовід Христа, говорить, що Христос є син… «Еносів, Сифів, 
Адамів, Божий» (Лк. 3:38). А чи є ж на світі така людина, родовід якої 
завершувався б інакше? 

У свою чергу, євангеліст Матфей серед імен нагадує родослів’я 
Христа Спасителя. нагадує нам про Рахав, блудницю з Єрихону; Руф, яка 
була з ворожого юдеям народу; згадує і про Давида, який породив Соло-
мона від Урієвої (Мф. 1:6), вказуючи на той гріх перелюбу, який він вчи-
нив. Все це свідчить про те, що Бог, втілюючись, приймає ту саму грішну 
людську природу, носіями якої є всі ми. 

Отож радіймо і торжествуймо сьогодні, в день пресвітлого Народ-
ження Христового! Бог народився у плоті, і вже нема жодного обмеження. 
Кожна людина в міру своєї можливості може прилучатися до новонарод-
женого Месії й ставати новим творінням. 

Тому не будемо гаяти часу, а шукати всі можливості, щоб при-
служитися цьому Божественному Немовляті. А для цього треба якомога 
більше звершувати справ милосердя, проявляти турботу про ближніх. 
Недарма існує стародавній український звичай – не сідати на Святвечір 
до вечері, не нагодувавши попередньо бідних і немічних. Бо тільки в 
служінні ближньому ми маємо можливість послужити Богові. І нехай 
віфлеємські ясла і Богонемовля, яке зігрівається подихами тварин, нага-
дують нам, що Христа треба шукати не в царських палатах, а серед бідних 
і знедолених, тих, хто потребує нашої допомоги. Тільки так діючи, ми 
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справді знайдемо Христа і ще тут, на землі, у своїх серцях почнемо 
відтворювати той рай, який для всіх нас відновлений народженням Месії. 

У цей світлий день Різдва Христового вітаю всіх вас – всечесних 
пастирів, дияконство, чернецтво, всіх боголюбивих і набожних християн, і 
всіх жителів Рівненщини. Нехай Різдво Христове уділить кожному добра і 
миру, злагоди і любові. Нехай новонароджений Спаситель зробить добрі-
шими наші серця. Нехай Світло Різдвяної зорі освітить усі потаємні 
куточки нашої душі, щоб для зла там не знаходилося місця. І нехай тільки 
Добро править у ці Різдвяні дні, щоб наше земне славлення Христа Спа-
сителя зливалося у величну гармонію з ангельським оспівуванням народ-
женого Месії. 

 
Христос народився! Славімо Його! 

 
Даниїл 

Архієпископ Рівненський і Острозький 
Різдво Христове 

2001/2002 рр. м. Рівне 
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Архієпископа Рівненського і Острозького Даниїла 
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним  

Рівненської єпархії Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 

 
«Христос народжується – славте! 

Христос з небес – зустрічайте! 
Христос за землі – возносітеся!..» 

(1 ірмос Різдвяного канону) 
 

Дорогі брати і сестри! Христос народився!  
Славімо Його! 

 
Справдилися старозавітні пророцтва, відкрилася «велика благо-

честя тайна: Бог явився у плоті» (1Тим. 3:16). Син Божий, щоб відновити 
втрачене людиною богосинівство, «принизив Себе самого» (Флп. 2:7) і 
став людиною. Бог прилучився до земного життя. І щоб підняти людину 
до небесних висот, найперше Сам зійшов до рівня людини. Через це 
Різдво Христове – це початок нового творіння: Сам Бог відтворює люд-
ське єство, прийнявши людську природу, з’єднуючи її з Собою в одній 
Іпостасі незмінно і нероздільно. Євангеліст Іван Богослов говорить: 
«Слово стало плоттю і вселилось між нами» (Ін. 1:14). Та не тільки наше 
тіло прийняв Бог-Слово. Христос став повноцінною, довершеною люди-
ною. Він прийняв і людську душу з усіма її проявами та почуттями, крім 
гріха. Тому ми, християни, беззаперечно визнаємо Ісуса Христа правди-
вим Богом і справжньою людиною. Ця наша віра і є джерелом спасіння; 
бо в людськості Бога Слова заховується обожнення кожної людини. 

Отже, Різдво Христове – це втілення Бога, це народження Спа-
сителя світу, це початок реального спасіння людського роду. Христос став 
Новим Адамом, в якому відновлюється все людство. Бо «як в Адамі всі 
вмирають, так і в Христі всі оживуть» (1Кор. 15:22). Тому народження 
Христа Месії – цього Нового Адама – і є незмірною радістю кожної лю-
дини, її безмежною надією на життя і вічне єднання з Богом. 

Про це й сказав Ангел Господній пастухам: «Я сповіщаю вам велику 
радість, яка буде всім людям; бо нині народився вам у місті Давидовому 
Спаситель, котрий є Христос Господь» (Лк. 2:10-11). Різдво Христове 
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стало початком нового повного одкровення Божого людям. Здавна Бог 
«багаторазово і різноманітно говорив отцям через пророків, а в останні ці 
дні говорив нам через Сина» (Євр. 1:1-2), – свідчить апостол Павло. Сам 
Син Божий в людській подобі явив нам Отця Небесного і Його святу волю. 
Тому Христос для світу став наче сонце, яке змінює темряву невідання на 
світло вчинків грішних. Тільки через самозречення та смиренність ми 
знайдемо стежину до віфлеємських ясел, тільки через служіння людям ми 
зможемо послужити Богові. А Господь чекає нашої допомоги. Він – серед 
немічних, скривджених та знедолених. І як один із них, чекає нашої 
простої людської підтримки та допомоги. 

Скористаймося цією можливістю. Тільки так ми по-справжньому 
зможемо вшанувати новонародженого Месію і з’єднатися з Ним у Його 
святому Різдві. 

Всечесні пастирі, чесне дияконство, чернецтво, дорогі брати і 
сестри – наші парафіяни! Вітаю всіх вас та всіх жителів Рівненщини з 
великим і радісним святом Різдва Христового та Новим роком. Нехай 
Вифлеємська зірка вкаже вам вірний шлях до ясел Богонемовляти. Нехай 
зустріч з новонародженим Месією Христом сповнить ваші душі небесним 
миром, а серця – добротою та лагідністю. Від щирого серця бажаю всім 
вам різдвяної радості, святкового настрою, доброго здоров’я та благосло-
венних успіхів. 

Дякуючи Богові за Його благодіяння до нас та прославляючи Різдво 
Христове, помолимось, щоб Господь Бог і в Новому році зіслав на всіх 
нас, на нашу Святу Православну Церкву та нашу славну Україну Свою 
велику небесну милість. 

 
Христос народжується! Славімо Його! 

 
Даниїл 

Архієпископ Рівненський і Острозький 
Різдво Христове  

2002/2003 рр. м. Рівне 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Послання ______________________________________________________  

– 200 – 

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Архієпископа Рівненського та Острозького Даниїла 
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним  

Рівненської єпархії Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 

 
«Перший чоловік із землі, –  

земний: другий чоловік –  
Господь з неба» 

(1Кор. 15,47) 
Дорогі браття і сестри! 

 
Історія світу і людства ділиться на дві частини – до Різдва Христо-

вого та після Різдва Христового. Такий поділ – це не наслідок звичайного 
літочислення, яке взяло відому надію за віху для зручного відрахування 
років. Народження Ісуса Христа змінило весь світовий устрій, воно внесло 
корективи в буття, стало актом нового творіння Всемогутнього Бога. Бо 
як говорить апостол Павло, «перший чоловік Адам став душею живою, а 
останній Адам є дух животворящий» (1 Кор. 15:45). Тому до Христа була 
ера першого Адама, чоловіка із землі, провідника тління та смерті. Ісус 
Христос став засновником нової ери і, як чоловік з неба, є провідником 
нетління та життя вічного, родоначальником нового людства, сповненого 
силою духа животворящого. 

Перша людина – Адам – був створений Богом із землі (Бут. 2,7) та 
сповненим духом життя. Йому у володіння був наданий рай, а за умови 
виконання заповіді Божої нагороджений безсмертям. Та Адам згрішив і 
позбавлений був усіх благ. Спотворена через гріх людська природа стала 
надбанням усіх людей. Щоб відновити людство та визволити від цього 
згубного надбання і звершується «велика благочестя тайна: «Бог явився у 
плоті» (1 Тим. 3:16). «Предвічне Слово Боже стало плоттю і вселилось між 
нами – свідчить євангеліст Іван Богослов, – і ми бачили славу Його, славу 
як Єдинородного від Отця» (Ін. 1:14). Таким чином, Христос Спаситель, 
втілене Предвічне Слово, Син Божий Єдинородний, стає Новим Адамом – 
джерелом нової людської природи, сповненої нетлінням та безсмертям. 

Свято Різдва Христового в черговий раз відкриває нам всю глибину 
любові Божої до нас, людей. А це відкриває нам джерело безмірної 
радості. Тому що, як говорить святий Григорій Богослов, «ми святкуємо 
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нині прихід Бога до людей, щоб ми, які відпали від благодатного буття 
через гріх, знову були повернуті до Бога через Боговтілення» (Творіння, 
Том 1, с. 523). Ось це надихає всю Церкву єдиними устами та єдиним 
серцем співати Богонемовляті Христу: «Христос народжується – славте! 
Христос з небес – зустрічайте! Христос на землі – возносітеся!» (1 ірмос 
Різдвяного канону). 

Так, Бог ради нас, людей, благоволив прийняти нашу людську 
природу від Пречистої Діви Марії, прожити всі періоди росту, пройти всі 
випробування, перетерпіти страждання та смерть на хресті. І тому коли 
ми чуємо повчання євангеліста, що «Слово стало плоттю» (Ін. 1:14), ми 
повинні чітко усвідомлювати, що Син Божий став Сином Людським, щоб 
нас, синів людських, зробити дітьми Божими (св. Іван Золотоустий. 
Творіння, т. 1. С. 74). 

Ми, християни, з надзвичайною радістю святкуємо Різдво Христове. 
Проте необхідно пам’ятати, що наше святкування – це не тільки пре-
красні народні традиції, різдвяні колядки, багаті застілля, святкові гу-
ляння. Святитель Григорій Богослов закликає нас святкувати народження 
Спасителя «не пишно, а по-Божому; не по мирському, а по-небесному, не 
як власне свято, а як свято Того, Хто став нашим... свято нашого Владики, 
свято зцілення та відтворення». Тому починати святкування нашого 
Спасителя треба з очищення нашого розуму, серця та всіх почуттів. зі 
сприйняття слова Божого, яке повинно знайти добру оселю в наших ду-
шах. А продовженням святкування повинно бути єднання з Богом, нашим 
Творцем Небесним, який «ради нас людей і ради нашого спасіння з неба 
зійшов і втілився від Святого Духа і Діви Марії і став людиною» (ІІІ член 
Символу віри). 

Справжнє християнське святкування Різдва Христового повинно 
виливатися в яскраве свідчення всім нашим єством, що ми живемо в 
новій Христовій ері, що ми нащадки Нового Адама, Господа з неба і що 
все старе пройшло, тепер все нове; «бо хто у Христі, той нове Творіння» (2 
Кор. 5,17). Тому святкування Різдва Христового повинно бути черговим 
кроком до святості, рішучою відмовою від гріха та всякого зла. Усвідом-
лювати через святкування Різдва Христового, що народився Бог, і про-
довжувати грішити та чинити беззаконня означає свідомо зневажати 
Бога, знущатися над нашим Творцем, Який, створивши нас, покликав до 
святості (1 Сол. 4,7). 

Святкування Різдва Христового змушує нас визначитися, чи справді 
ми стали спільниками Божими, чи, живучи в новий час, продовжуємо хо-
дити за законом гріха, залишаючись спадкоємцями стародавнього Адама. 
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Святитель Симеон Новий Богослов говорить: «Як те, що ми є спільниками 
єства праотця Адама, що згрішив, впізнаємо по тій властивості, що і ми 
грішимо і порушуємо заповіді Божі, так і те, що ми стаємо спільниками 
Божественної благодаті нашого другого родоначальника Христа Господа, 
впізнаємо по тій властивості, що більше не грішимо, оскільки отримуємо 
цю Божественну благодать» (Творіння, т. 1. С. 316). 

Дорогі брати і сестри, будемо святкувати Різдво Христове з небес-
ною радістю та духовним натхненням; будемо святкувати народження 
Спасителя з найбільшою користю для себе, «скинувши, – як вчить ап. 
Павло, – стародавню людину з ділами її та вдягнувшись у нову, яка 
оновлюється в пізнання за образом Творця її» (Кол. 3:9-10). Тільки таким 
чином ми зможемо бути спадкоємцями Нового Адама, тільки таким чи-
ном буде «з нами Бог» – як ми і співаємо в храмах у цей світлий день 
Різдва Христового. І все це стане запорукою того, що ми вже не будемо 
рабами гріха та тління, а вільними, готовими на всяке добре діло та 
спадкоємцями вічного життя у Христі Ісусі. 

З нагоди Різдва Христова та Новоліття вітаю всіх вас, всечесні 
пастирі, чесні диякони, боголюбиве чернецтво, побожні наші парафіяни 
та всі жителі Богом береженої Рівненщини. Нехай народжений у Вифлеє-
мі Христос Спаситель зішле на кожного з вас свою щедру небесну ми-
лість, нехай благодать Божа, яка зійшла на землю з народженням Месії, 
буде вашим добрим надбанням. Єднаючись у святкуванні Різдва Христо-
вого, помолимося щиро до нашого Небесного Отця, щоб дав нам сили на-
слідувати свого нового родоначальника – Господа з неба та запроваджу-
вати закони нової Христової ери в усі сфери нашого життя.  

 
Христос народжується! Славімо його! 

 
Даниїл 

Архієпископ Рівненський і Острозький 
Різдво Христове  

2003/2004 рр. м. Рівне 
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Митрополита Рівненського і Острозького Даниїла 
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним  

Рівненської єпархії Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 

 
Христос народився! Славімо Його! 

 
Дорогі брати і сестри! 

Скільки б не промайнуло років від народження Сина Божого на землі, 
в якому б столітті від Різдва Христового ми не жили, ця подія кожен раз з 
новою силою хвилює та бентежить наші серця. Як колись віфлиємські 
пастухи, так і ми, покоління ХХІ століття, проймаємось новою радістю від 
того, що народився нам Спаситель, котрий є Христос Господь (Лк. 2:10). Не 
маючи змоги стримати цю радість, так само спішимо поділитися цією 
небесною новиною з кожною людиною – з усім світом. 

«Нова радість стала», «У Віфлиємі нині новина…», «Бог Предвічний 
народився…» – такими простими словами велика і незбагненна істина 
Боговтілення, долаючи всякі межі богослов’я, всеохоплюючим людським 
багатоголоссям полонить весь світ. 

Довгий і надмірно тяжкий період чекання пройшло людство від 
Різдва Христового. Втрата раю стала причиною втрати богосинівства і по-
чатком великого розділення неба і землі. Людина по своїй волі відійшла 
від Бога і гріхом вимурувала нездоланну стіну. Гріх смертельно гнітив 
усіх. І як свідчить псалмоспівець Давид, «всі заблудили, всі нікчемні ста-
ли: нема тих, хто чинив би добро, нема жодного» (Пс. 13:3). Тому, як 
наслідок гріха, безроздільно панувала смерть. Але людський розум не міг 
з цим змиритися. Душа людини, в якій залишився відблиск світла вічного 
Бога, надіялася на Визволителя. 

Мрія про відновлення єдності неба і землі ніколи не полишала 
людство. Найкращими її носіями були пророки та стародавні філософи. 
Останні, в міру свого розумового просвітлення, свідчили про повернення 
золотого віку, в якому буде знищено протистояння людини з Богом, а 
вічно буде панувати добро. Сповнені Божественним одкровенням, старо-
завітні пророки чіткіше вказували на Отрока Божого, на Якого Господь 
Бог покладе дух Свій і сповістить через Нього народам суд (Іс. 42:1); або 
змальовували той час, коли люди перекують мечі на орала і списи свої – 
на серпи (Мих. 4:3). 
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Різдво Христове стало сповненням найпотаємніших мрій людства та 
старозавітних пророцтв. Ликує Ісая, який сповістив: «Ось Діва в утробі 
прийме і породить Сина, і дадуть ім’я Йому Еммануїл, що означає: «З нами 
Бог»» (Іс. 7:14). Радіємо всі ми, бо справді Бог знову з нами. Відновилася 
втрачена єдність неба і землі, бо Христос народився. І вже нема перешкоди 
між людиною і Богом. Споконвічне богосинівство – відновлене і стало 
досяжним для кожної людини. Про це й ап. Павло навчає нас: «Коли ж 
настала повнота часу, послав Бог Сина Свого (Єдинородного), котрий наро-
дився від жони…, щоб нам прийняти всиновлення. Тому ти вже не раб, а 
син» (Гал. 4:4-5,7). Таким чином, з народженням Сина Божого розпочалася 
ера оновлення світу та людства. Але таке оновлення відбувається не через 
якісь фізичні зміни чи катаклізми. Найперше, жодним чином не пору-
шується формальна свобода людини. Христос з’єднав Бога з людиною – 
з’єднав у Самому Собі. «Будучи сяянням слави і образом іпостасі Його (Бога 
Отця) і тримаючи все словом сили Своєї» (Євр. 1:3), народився на землі як 
людина. Цим покладено початок єднання з Богом всіх людей. Втілення 
Сина Божого є непорушною основою єдності неба і землі. Сам Господь наш 
Ісус Христос – правитель тихий. Як ще свідчив пророк Ісая, він «тростини 
надломленої не переломить, і льону тліючого не загасить» (Іс. 42:4). Тому 
тільки з власної волі ми можемо ставати синами Божими, сповнюючись 
вірою в Ісуса Христа (Гал. 3:26).  

Весь світ святкує Різдво Христове. На всій планеті, певно, не знай-
деться містечка чи навіть села, де б не переймалися різдвяними турбо-
тами. Але коли ми поглянемо на наш світ, заглибимося у вир подій, поба-
чимо протилежну різдвяному настрою картину. Зло наче ще з більшою 
силою заволоділо світом, ненависть та ворожнеча визначають поведінку 
людей. Протистояння, кровопролиття, війни навіть між християнськими 
народами – ось те, що, здавалося б, продовжує визначати зміст нової ери. 
Де правда, хто помилився – пророки чи ангели? В один голос всі свід-
чили, що з народженням Сина Божого спасіння людства – це звістка не 
людська і навіть не ангельська. Це є Божа правда і сумніву не підлягає. А 
видимий парадокс має надуману основу. Він базується на тих людях, хто 
не сприймає Христа, хто не вірить в Євангеліє, хто не тільки свідомо, а й 
несвідомо нехтує Божими законами та не дбає про своє особисте спа-
сіння. Нова ера Христова має об’єктивну реальність, але втілюється вона 
суб’єктивно, конкретною особистістю, кожною окремою людиною зокре-
ма. Тому беззаперечно можна сказати, що нова ера реалізується в наших 
серцях та в наших душах. 
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Дорогі брати і сестри, святкування Різдва Христового має надзвичай-
не значення для нашого спасіння. Тому важливо, щоб це було справжнє 
святкування. Не потрібно святкувати тільки для фізично-естетичного 
задоволення. Велелюдні народні гуляння, пишні застілля та багато чого 
іншого, що вже стало традицією в ці дні, не будуть мати жодного значення, 
якщо ми Того, народження Якого святкуємо – Христа Спасителя не впусти-
ли в своє серце. Тільки сповнюючись духом Христовим, тільки стверджую-
чи в своїй душі засади нової ери Христової, ми будемо справжніми шану-
вальниками Його Святого Різдва. 

Звеличуючи всім своїм єством Різдво Христове, ми сповідуємо 
Богоцентричність світу. Бо в справжньому святкуванні Різдва Христового 
є й подяка Богові Отцеві за Його безмірну любов до роду людського, є й 
свідчення про нашу, кожного з нас, особисту спорідненість з Христом. В 
цьому є те спасіння, на яке так довго чекало людство і яке стало доступ-
ним для кожного з нас. Тільки спасіння – це процес. Залежить він від 
кожного особисто. Розпочався цей процес із Різдва Христового. Бо для 
того Христос і прийшов на землю, щоб ми підносились до неба. І чим 
більше ми будемо звільнятися від гріховного полону цього світу та 
зростати «в мужа досконалого, в міру повного віку Христового» (Єф. 4:13), 
тим більше будемо почуватися громадянами нової – Христової – ери, ери 
спасіння, добра і Божої благодаті. 

Всечесні отці-пастирі, чесне дияконство, боголюбиве чернецтво, 
побожні наші парафіяни та всі жителі Богом береженої Рівненщини! Від 
щирого серця вітаю вас з Різдвом Христовим та Новоліттям благості Божої. 
Закликаю вас гідно вшанувати новонародженого Христа Месію. Бажаю, 
щоб і цьогорічне святкування Різдва Христового наблизило нас до Бога та 
зробило наше спасіння незворотним та незнищенним. Для цього будемо 
чинити добро та старатися, щоб ніхто не був обділений нашою любов’ю. 
Знайдімо в собі сили не шукати для себе ближнього, а з Божою допомогою 
будьмо ближніми для всіх і кожного, хто потребує нашої підтримки. Тільки 
таким чином ми зможемо засвідчити єднання неба і землі в новонарод-
женім Христі Ісусі, а наше власне спасіння буде яскравим фактом цієї 
святої єдності. 

Христос народився! Славімо Його! 
 

Даниїл 
Митрополит Рівненський і Острозький 
Різдво Христове 2004/2005 рр. м. Рівне 
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Пасхальні послання 
 

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Єпископа Рівненського і Острозького Даниїла  
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву  

та всім вірним Рівненської єпархії 
Української Православної Церкви Київського патріархату 

 
Всечесні отці, дорогі брати і сестри!  

 
Христос Воскрес! Цими словами розпочинається нова ера буття 

людини і всього творіння. Бо межею всіх сподівань був гріб, і смерть за-
полонила все. І Христос помер, і Христос був покладений у гріб. Здава-
лося б, згасла остання надія людства і навіки запанувало зло. Але Бог не 
залишив свого творіння: через гріб до пекла зійшов Христос – Син 
Божий. Тому пекельні сили зруйновані, тому гріб Спасителя відкритий, 
тому Ангели звіщають жінкам-мироносицям: «Чого шукаєте живого між 
мертвими? Нема Його тут. Він воскрес» (Лк. 24:5-6). 

Він воскрес – Христос воскрес! Був похований як людина, а воскрес – 
як Бог, був переможений смертю, як тлінний, а воскрес – як нетлінний, як 
Руйнівник смерті і пекла. І все це відбулося заради нас, заради всього 
людського роду, бо Христос «був виданий за гріхи наші і воскрес для ви-
правдання нашого» (Рим. 4:25). І в цю святу Пасхальну ніч гріб Христовий є 
першим і найвірнішим свідченням нашого виправдання. Бо він порожній, 
бо не знайшли там «тіла Господа Ісуса» (Лк. 24:3). 

Один по одному зі страхом і людським нерозумінням заглядали в 
порожній гріб Христовий жінки-мироносиці, Петро та інші апостоли. До 
нього вони бігли зі страхом і подивом, а з нього, з Живоносного гробу 
Христового, почерпали знання і відходили від нього з вірою, що Воскрес 
Христос. І Сам воскреслий Христос з’явився їм. І уже кожен з них, радію-
чи, один одному звіщав, «що Господь воістину воскрес» (Лк. 24:34). 

Ми всі, послідовники Христові, від святих апостолів сприйняли 
знання про Воскресіння Христове, на якому ґрунтуємо нашу віру. Тому, 
сьогодні особливо, разом з жінками-мироносицями і святими апостола-
ми ми стоїмо перед відкритим і пустим гробом Христовим і разом з ними 
чуємо цю дивну для людського вуха ангельську звістку: «Не жахайтеся; 
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Ісуса шукаєте назарянина, розп’ятого: Він воскрес» (Мф. 16:6) і як свідки 
цього невимовного чуда в один голос гучно промовмо слова перемоги: 
Воістину Христос воскрес! 

Дорогі брати і сестри! Христос для того воскрес, щоб всі ми мали 
життя вічне. Бо «як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі оживуть» 
(1Кор. 15:22). 

Воскресіння Христове – це не просто наша віра, а спосіб нашого 
життя, це те знання, яке одноголосно стверджувалося всіма послідовни-
ками Христовими. Жодних сумнівів не повинно входити в наші серця, бо 
через Христа ми всі є носіями воскресіння і життя вічного. Тому що «Бог 
воскресив Господа, воскресить і нас силою Своєю» (1Кор. 6:14), – гово-
рить апостол Павло. 

Життя християнина – це свідчення словом і ділом великої істини – 
воскресіння Христового. І нехай на цьому шляху не лякають нас ніякі 
сили ворожі. Заперечити воскресіння Христове неможливо, так само як 
неможливо заперечити існування цього світу і його Творця. А ті, хто за-
перечує воскресіння Христа, а найбільше вони заперечують воскресіння 
мертвих, – це грішники, які не бажають розкаятись, бояться Божого суду. 
Бо «вийдуть (з гробів) ті, хто творив добро, у воскресіння життя, а ті, хто 
чинив зло, – у воскресіння суду» (Ін. 5:29), – вчить нас євангеліст Іоанн 
Богослов. І ми знаємо, що як гріх до Христа панував над усіма, а через 
гріх і смерть, так після Христа над усіма панує воскресіння. «Тому як 
злочином одного (Адама) – всім людям осудження, так правдою одного – 
всім людям виправдання до життя» (Рим. 5:18). 

Всечесні отці, дорогі брати і сестри! Вітаю всіх вас зі Світлим 
Христовим Воскресінням. Нехай світло живоносного гробу Христового 
укріпить нашу віру у воскреслого Христа і вселить у наших душах надію 
на життя вічне з Христом кожного з нас. Для цього, як знамено перемоги, 
будемо у всі дні свого життя нести велику віру у воскреслого Спасителя. І 
нехай невимовна Пасхальна радість охоплює все наше єство, «бо Христос 
воскрес із гробу, радість вічная». 

 
Воістину Христос Воскрес! 

 
Даниїл  

Єпископ Рівненський і Острозький 
Пасха Христова  
2000 рік м. Рівне 
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Архієпископа Рівненського і Острозького Даниїла 
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним  

Рівненської єпархії Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 

 
Христос воскрес! Всечесні отці, дорогі брати і сестри! 

 
Цими словами ми сповіщаємо один одному про велику перемогу. 

Це наша спільна перемога. Перемога всіх разом і кожного окремо. Бо 
воскрес Христос – запорука нашого життя і воскресіння. І якщо Господь 
говорить кожному з нас: «Я є воскресіння і життя: віруючий в Мене коли й 
помре, оживе» (Ін. 11:25), то що більше зможе у наших серцях стверджу-
вати цю віру, як не воскресіння самого Христа Спасителя. Бо якщо 
Христос воскрес, то і всі ми воскреснемо. І вже ніщо не зможе перемогти 
життя, тому що смерть знищена воскресінням Христовим. І цим непере-
вершеним гімном перемоги – Христос Воскрес – ми засвідчуємо це і собі, 
і всьому світові. 

У воскресінні Христовому все людство торжествує перемогу. Ця 
подія об’єднує всіх. І вже ні дальніх, ні ближніх. Усі, хто був об’єднаний 
гріхом, об’єдналися воскресінням Сина Божого. Бо колись «через одного 
чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на 
всіх людей» (Рим. 5:12). Тепер же «правдою одного всім людям виправ-
дання до життя» (Рим. 5:18). І якщо прадавній Адам всіх нас зробив 
спільниками гріха та смерті, то новий Адам – Ісус Христос, подолавши 
смерть, усіх нас зробив спільниками воскресіння та життя вічного. Бо Він 
«був виданий за гріхи наші і воскрес для виправдання нашого» (Рим. 
4:25), – вчить нас святий апостол Павло. 

Радість воскресіння неможливо перевершити нічим. Правда, біль-
шої цінності, ніж життя, у світі немає. Але коли життя втрачає силу, коли 
життя знищується смертю, тоді тільки воскресіння може бути могутні-
шим і неперевершеним. Тому-то воскресіння і є найбільшою перемо-
гою – бо життя перемогло смерть. Але це життя, яке перемогло смерть, – 
це є Бог, який є справжнім життям у Самому Собі. І для нас Бог є тим 
життям, до якого ми приступаємо через спільне з Христом воскресіння. 
Бо ми віруємо, що й жити будемо з Христом, «знаючи, що Христос, 



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________  Живе слово Архіпастиря 
 

– 209 – 

воскреснувши з мертвих, уже не вмирає: смерть уже не має над Ним 
влади» (Рим. 6:8-9). 

У людей нема іншого засобу з’єднатися з Богом, як тільки через 
Христа і у Христі. «Я є путь і істина, і життя: ніхто не приходить до Отця, 
як тільки через Мене» (Ін. 14:6), – говорить нам Син Божий. Іншого шляху 
немає. Бо Христос є і Бог, і людина. Як Бог – Він переміг смерть, а як 
людина – «сів праворуч престолу величі на висоті» (Євр. 1:3). Або як в 
іншому місці вчить нас святий апостол Павло: «Христос, принісши одну 
жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога» (Євр. 10:12). Тому через віру 
в Ісуса Христа ми всі стаємо Синами Божими (Гал. 3:26), тому через 
єднання з Христом Спасителем ми всі розділяємо славу сидіння праворуч 
Бога і Отця. 

Воскресіння Христове повинно бути змістом життя і діяльності 
кожного християнина. Бо «Бог з великої Своєї милості відродив нас 
воскресінням Ісуса Христа для живої надії» (1 Петр. 1:3). Ця жива надія і 
повинна проявлятись у свідомому свідченні воскресіння Христового. А це 
не тільки словами, але й ділами, коли кожна людина своїм життям дово-
дить, що вона живе для власного воскресіння завдяки воскресінню Хрис-
товому. Тому будемо старатись щиріше зодягатись у Христа, пам’ятаючи, 
що світло воскресіння Христового у цьому світі сяє тільки через наше 
життя. І нехай дійсно кожна людина, що у Христа хрестилася, своїм жит-
тям випромінює світлу радість Воскресіння Христового, і нехай цим 
світлом сповниться весь світ, не тільки видимий, але й невидимий. 

Таким чином, воскресіння Христове – це не предмет нашої віри. 
Це – знання, непорушна істина, яку ми отримали від перших свідків – 
святих апостолів. І самі свідчимо про це, всією церквою співаючи: 
«Воскресіння Христове бачивши, поклонімося святому Господу Ісусу». А 
предметом нашої віри є наше особисте воскресіння, яке ґрунтується на 
воскресінні Христовім. Тому свідчачи, що Христос воскрес, ми ще більше 
переконуємось у своєму власному воскресінні і житті вічному. 

У цей світлий день Святої Пасхи – Воскресіння Христового вітаю 
всіх вас, дорогі брати і сестри, з великою перемогою життя над смертю. 
Цей день створив для нас Господь. Тому зрадіймо і звеселімось. Просві-
тімось світлом воскресіння, бо Пасха Христова сьогодні. І Христос від 
землі до неба всіх нас переводить. Тому-то і співаємо ми пісні перемоги. 

Нехай воскреслий Христос Спаситель сповнить серця всіх вас ра-
дістю Свого воскресіння. Нехай торжество воскресіння Христового зни-
щить усяку ворожнечу і зло, щоб у стані миру та злагоди ми однодушно 
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славили Воскреслого Спасителя, промовляючи, як брати і сестри одне 
одному: «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у 
гробах, життя дарував». 

 
Воістину Христос воскрес! 

 
Даниїл 

Архієпископ Рівненський і Острозький 
Пасха Христова  
2001 рік м. Рівне 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________  Живе слово Архіпастиря 
 

– 211 – 

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Архієпископа Рівненського і Острозького Даниїла 
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним  

Рівненської єпархії Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 

 
Христос Воскрес! 
 
«Погляньте на руки Мої і на ноги мої; це Я Сам; 
доторкніться до Мене і роздивіться; бо дух тіла 
і кісток не має, як бачите у мене» (Лк. 24:39).  

 
Всечесні отці, дорогі браття і сестри! 

 
Такими словами звернувся Воскреслий Христос до своїх учнів, 

вперше з’явившись їм після Воскресіння. Цими словами звертається Гос-
подь і до нас, Своїх послідовників, незалежно від часу і місця нашого 
перебування. Спаситель закликає нас поглянути на Нього і переконатись, 
що Він з нами, з нами назавжди. Бо ніщо вже не може перешкодити Його 
присутності серед нас. Знищена остання перешкода – смерть. І ми, разом 
з апостолом Павлом, стверджуємо: «Христос, воскреснувши з мертвих, 
вже не вмирає: смерть уже не має над Ним влади» (Рим. 6:9). 

Святкування Пасхи – це святкування Божої присутності на землі. Бо 
наша Пасха – Воскреслий Христос, Син Божий. Як Бог, Він з Отцем і Духом 
споконвічно перебуває у славі неприступній; як людина, Він назавжди в 
єдиній іпостасі об’єднав з Божеством нашу людську природу і відкрив нам 
Рай. Тому всією Церквою ми сьогодні співаємо: «У гробі тілом, у пеклі 
душею як Бог, в раю з розбійником і на престолі був Ти, Христе невимов-
ний, з Отцем і Духом, наповнюючи все» (Тропар Пасхальних часів). 

Велику тайну повернення Бога на землю до людей сповіщав ще в 
стародавні час пророк Ісая. Він, пророкуючи про Месію, назвав Його – 
Еммануїл, що означає – з нами Бог (Мф. 1:23). І тільки воскресіння Ісуса 
Христа повною мірою відкрило нам суть пророцтва. Бо у воскресінні 
найяскравіше підтверджується Божество Ісуса Христа. Через Воскреслого 
Христа людина знову з’єднується з Отцем своїм Небесним. Це все і є 
оновлення Божої присутності з нами, людьми, уже назавжди. А обіцянка 
нашого Спасителя: «І ось, Я з вами по всі дні до кінця віку» (Мф. 28:20) 
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стверджує у нас непорушно цю святу Пасхальну радість Божої присут-
ності. 

Святкуючи Пасху, ми святкуємо і свою участь у цій події. Бо Пасха 
Христова – це і наша Пасха: свята і таємнича. Вона з’явилась для кожного 
з нас, відкриваючи нам двері раю. Пасха – це Христос Визволитель, який 
переводить нас від смерті до життя та від землі до неба. Тому воскресіння 
Христове – це і наше воскресіння, яке стало в особі Христа Спасителя 
нашим вічним надбанням. 

Воскресіння Христове вносить новий зміст у наше земне життя. Все 
старе і тимчасове втрачає силу. У тілі Воскреслого Христа Спасителя зни-
щується не тільки перешкода між людиною і Богом, але й відновлюється 
єдність між людьми. Воскрес Христос – і уже нема народу обраного і 
народу відкинутого. Воскрес Христос – і торжествує нове життя, де рівні 
всі: і народи, і нації, й кожна особистість зокрема. У Воскресінні Христо-
вому «Немає ні елліна, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, варвара, 
скіфа, раба, вільного, але все і у всьому Христос» (Кол. 3:11), – підтверд-
жує апостол Павло. Кожен отримав повноту благодаті; кожен має право 
на особисту співучасть у воскресінні Христовому. 

Із самих перших днів існування Церкви через проповідь Воскре-
сіння Христового стверджувалась рівність всіх націй і народів. Це засвід-
чується і найдавнішою церковною богослужбовою практикою. І до сьо-
годні в день Святої Пасхи Євангеліє читається на різних мовах. Це озна-
чає, що кожен народ має однаковий шанс почути про Сина Божого і що 
кожна мова отримує однакове освячення, щоб передати вчення Євангелія 
про Божество нашого Спасителя. Тому Воскресіння Христове вчить нас 
шанувати всіх людей як братів, а також цінувати і своє право бути з 
Христом і жити для Христа. 

Якщо ми живемо за іншими принципами, то це означає, що ми не 
живемо за законом Воскресіння. Ми, наче раби, підпорядковуємося ста-
рому і віджилому, а в наших стосунках із Богом переважають тимчасові 
вигоди. І хоча Христос все одно з нами, ми Його не бачимо. Ми, наче той 
Лука з Клеопою, подорожуючи до Емаусу, сперечаємось і плачемось за 
втраченими якимись земними сподіваннями, не зауважуючи, що подоро-
жуючий поруч – Христос. 

Всечесні отці, дорогі брати і сестри! Воскреслий Христос назавжди з 
нами. Як колись апостолам, Господь кожному із нас дає можливість розди-
витись Себе і доторкнутися до Себе. Тільки щоб побачити Христа, ми по-
винні перевести погляд з тимчасового до вічного. І тоді ми переконаємось, 
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що Господь поруч, а Його проколоті ребра для кожного з нас є не-
вичерпним джерелом життя нового – води життя вічного, що веде до 
нашого особистого воскресіння з Христом. Святкуючи Пасху Господню – 
нашого життя оновлення, оновімось духовно. Зупинімось хоч на мить, щоб 
побачити, що Христос поруч. Відкриймо свої серця для радості Воскре-
сіння Господнього. Створімо радість, ради Христа Воскреслого, хоча б 
одному зі своїх ближніх. Тоді священна радість Воскресіння Христового ще 
більше засяє в світі та буде твердою основою нашого земного життя і 
вічною запорукою життя майбутнього. 

Вітаю всіх вас, дорогі браття і сестри, зі світлим днем Воскресіння 
Христового. Нехай священна Пасхальна радість подолає в наших душах 
гріховний морок. Нехай Воскреслий Господь завжди перебуває з нами. 

 
Воістину Христос воскрес! 

 
Даниїл 

Архієпископ Рівненський і Острозький 
Пасха Христова  
2002 рік м. Рівне 
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ  
 

Митрополита Рівненського і Острозького Даниїла 
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним  

Рівненської єпархії Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 

 
Христос воскрес! Дорогі брати і сестри! 

 
Через воскресіння Христове відбулося оновлення всього Божого тво-

ріння, а найперше – людини. Христос воскрес і змінився порядок речей. 
Воскреслий Христос став новим Адамом. На відміну від першого чоловіка, 
який був із землі, другий чоловік – Господь з неба (1 Кор. 15:47), – вчить 
нас апостол Павло. Над Ним уже не панує смерть. В особі Христа Спасителя 
наша людська природа здобула безсмертя, бо «Христос воскрес із мертвих, 
первенець серед померлих» (1 Кор. 15:20). Тому вся Церква сьогодні 
радісно виголошує: «Святкуємо смерті умертвлення, пекла зруйнування, 
іншого – вічного життя початок» (7 пісня Пасхального канону). 

Збуваються слова пророка Осії. Він з глибини віків, передбачаючи 
цю перемогу, вигукував: «Смерте! Де твоє жало? Пекло! Де твоя перемо-
га?» (Ос. 13:14). Знищено жало смерті – гріх (1 Кор. 15:56). У своєму тілі 
Воскреслий Христос засуджує гріх до знищення. Тому Воскресіння Госпо-
да Ісуса – це перша справжня перемога життя над смертю. 

Християнське святкування Пасхи – це ствердження віри у все-
загальне воскресіння, це свято оновлення душі, це день, коли ми повинні 
в цьому напрямку зорієнтувати все своє життя. «Якщо ти хоча б трішки 
ухилився від здорового розсудку, опам’ятайся, допоки остаточно не втра-
тив розум і не піддався смерті; стань із вітхого новим і святкуй оновлення 
душі, – закликає святий Григорій Богослов і продовжує: – Нині спасіння 
світові, світові видимому і невидимому! Христос з мертвих – воскресайте 
з Ним і ви; Христос в славі Своїй – піднімайтесь і ви, Христос із гробу – 
звільняйтесь від кайданів гріха». Тому якщо ми хочемо достойно зустріти 
Святу Пасху – Христа Воскреслого, ми повинні звільнитися від усякого 
гріха та неправди, очиститись від старої розчини злоби та лукавства, ста-
ти новим тістом чистоти та істини (1 Кор. 5:8). 

Відновлення душі, відновлення чистоти розуму, відновлення щирих 
людських стосунків – ось наше святкування Пасхи. Зрештою, справжнє 
святкування Пасхи повинно відобразитись і на відновленні всього нашого 



 
 
 
 
 
 
 
 _________________________________________  Живе слово Архіпастиря 
 

– 215 – 

людського суспільства. Це б засвідчило, що наш народ не формально 
сповідує себе християнським, а реально слідує за Христом і виконує Його 
Святі заповіді. В такому разі кожен окремо і всі ми разом сповнювалися б 
Духа Божого. А це давало б нам нездоланну надію на воскресіння. Бо 
«якщо Дух Того, Хто воскресив з мертвих Ісуса, живе у вас, то Той, Хто 
воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом Своїм, 
Який живе у вас» (Рим. 8:11), – запевняє апостол Павло. 

Всечесні отці, дорогі брати і сестри! Вітаю вас із світлим і доле-
носним святом – Воскресінням Христовим. Бажаю всім, хто причетний до 
цієї величної події через купель Хрещення для відродження, щоб свято 
Пасхи Господньої стало ще одним щаблем для зближення з Христом 
Спасителем. 

Помолимось до нашого Спасителя і Господа, щоби з Його милості 
ми завжди залишалися спільниками Його славного Воскресіння. Щоби і 
цьогорічне святкування Пасхи Христової принесло оновлення в наші 
душі і тіла, просвітлення нашого розуму, дало сили для подолання вся-
кого гніву та ненависті, а братолюбсвто та мир щоб запанували в нашому 
суспільстві. Тоді насправді день Воскресіння – Христова Пасха – стане 
для нас днем просвітлення, а Христос всіх нас приведе від смерті до жит-
тя і від землі до неба (1 ірм. Пасхального канону). 

 
Воістину Христос воскрес! 

 
 

Даниїл 
Митрополит Рівненський і Острозький 

Пасха Христова  
2003 рік м. Рівне 
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Митрополита Рівненського і Острозького Даниїла 
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним  

Рівненської єпархії Української Православної Церкви  
Київського Патріархату 

 

«Погляньте на руки Мої і на ноги Мої: це Я 
Сам; доторкніться до Мене і роздивіться: бо 
дух тіла і кісток не має, як бачите у Мене» 

(Лк. 24:39) 
 

Христос воскрес! Дорогі брати і сестри! 
Воскресіння Христове – це головна подія в історії людства. Вона змі-

нила весь світоустрій. Відійшли в минуле людські жахи перед безвихіддю. 
Бо для всіх – праведників чи грішників була одна доля – пекельна темрява. 
Коли ж засяяло світло з живоносного Гробу Спасителя, воно розвіяло 
пекельний морок. Смерть втратила панування. Сповнилися слова пророка 
Ісаї про те, що тлінне зодягається в нетлінне і смерть буде поглинута пере-
могою (Іс. 25:18). І інший пророк сьогодні торжествує, гучно викликуючи: 
«Смерте! Де твоє жало? Пекло! Де твоя перемога?» (Ос. 13:14). Відпові-
даючи натхненному Пророкові, святитель Іван Золотоустий стверджує: 
«Воскрес Христос – і пекло знищене, воскрес Христос – і подолані демони, 
воскрес Христос – і радіють ангели» (слово на Святу Пасху). 

Так, Воскрес Христос – і знову життя торжествує. І ангели першими 
радіють за людей, повідомляючи їм про цю світлу подію. Це вони, 
небесна сторожа, залишилися оберігати опустілий гріб Христовий. Це від 
них дізналися жінки-мироносиці, які прийшли дуже рано до Гробу, коли 
ще було темно, що Христос Воскрес. Євангеліст Матфей свідчить: «Ангел 
же, звернувшись до жінок, сказав: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте 
Ісуса розп’ятого. Його нема тут – Він воскрес» (Мф. 28:5-6). А згодом і Сам 
Воскреслий Спаситель з’явився, найперше тим, хто Його мертве тіло 
поховав, а потім з’явився і багатьом учням та послідовникам. 

Як відбулося воскресіння Христове? Певно, про це не знають навіть 
Ангели. І євангелісти про це нічого не говорять. Ніхто не бачив, як вос-
крес Господь і як Він вийшов з гробу. Тому світле воскресіння Христове, 
як і Його втілення від Преблагословенної Діви Марії, залишається незбаг-
ненним. Зате багато свідків нам детально розповідають про численні 
з’явлення Христа Спасителя. Разом з ними ми стверджуємося у твердому 
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переконанні, що як і до Хресного страждання і погребіння, так і після 
воскресіння Син Божий залишився справжньою людиною. 

Щоправда, людська природа Спасителя набула вищих одухотво-
рених якостей. Для воскреслого Христа не було фізичних перешкод. 
З’явившись учням, коли двері були зачинені, Господь заспокоював їхнє 
хвилювання. Засвідчуючи, що вони бачать не духа, показував їм руки і 
ноги зі ще не загоєними ранами. А щоб остаточно розвіяти їхні сумніви, 
попросив у них їжі. І коли вони подали йому частину печеної риби і стіль-
никового меду, то взявши, їв перед ними (Лк. 24:40-43). Лише після цього 
насправді зраділи ученики і заспокоїлися, бо переконалися, що бачать 
свого Вчителя і Господа Воскреслим. 

Після воскресіння Ісуса Христа Його тіло набуло надзвичайних 
властивостей. Воно володіло здатністю бути за бажанням видимим або 
невидимим. Воскресле тіло Спасителя вільно проходило крізь усілякі 
матеріальні перепони, не руйнуючи їх. «Воскреслого Господа найближчі 
Йому люди, бачачи, не впізнавали, аж поки Він сам не бажав цього». Це 
означає, що у воскресінні людське наше тіло звільняється від грубих ма-
теріальних недосконалостей та обмежень. Воно позбавляється дебелості і 
цим знімає з душі кайдани плоті. Душа отримує можливість безпосеред-
нього єднання зі своїм Творцем та здатність повноцінної реалізації своїх 
проявів. Ось так відроджується Адам у Новому Адамі – Христі Спаси-
телеві і людська природа повертається до свого першопочаткового стану, 
якою вона й була створена Богом. 

Звичайно, залишаючись у тимчасовому становищі, ми не спромож-
ні навіть уявити всі якості оновленої людської природи. Тільки про деякі 
властивості воскреслого Сина Людського дізнаємось ми від святих єван-
гелістів та апостолів. Але найголовніше те, що вони для нас залишили, – 
це віру у Воскреслого Спасителя. Так, апостол Павло говорить: «(Христа) 
Бог воскресив на третій день, і дав Йому являтися не всьому народові, а 
свідкам, Богом наперед обраним, нам, які їли і пили з Ним після 
воскресіння Його з мертвих» (Діян. 10:40-41). Ці свідки – святі апостоли, 
вони засвідчили істинність цих слів своєю кров’ю, віддавши своє життя 
ради проповіді Воскресіння Христового. 

Воскресіння Христове – це об’єктивна реальність. Вона базується на 
незаперечних фактах. Хто може заперечити, що нащадки Адама не 
вмирають? Вмирають всі до єдиного. За таким же законом і всі оживуть. 
Тому апостол Павло стверджує: «Бо як через людину смерть, так через 
людину і воскресіння мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі 
оживуть» (1Кор. 15:20-21). І оживуть, як ми бачимо, незалежно від того, 
чи вірить хто у Воскреслого Спасителя, чи не вірить. 
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Загальне воскресіння буде неодмінно, бо «Христос воскрес з мерт-
вих, первенець серед померлих» (1Кор. 15:20). У свій час і всі решта лю-
дей воскреснуть, але кожен отримає у майбутньому воскресінні все, що 
заслужив у земному житті: добре або зле. 

Знаючи це, починаючи зі святих апостолів, безліч свідків Христових не 
шкодували свого життя, щоби до всіх людей дійшла звістка воскресіння 
Господнього. Святі люди, переживши досвід реального спілкування з Вос-
креслим Христом, розуміли, наскільки важливо для кожної людини єднання 
з Воскреслим Спасителем, участь у першому воскресінні, ще за земного 
життя. Тому і ми, православні християни, які сподобилися радості першого 
воскресіння, з’єднавшись з Воскреслим Спасителем у святому таїнстві 
Хрещення, повинні усвідомлювати себе свідками і очевидцями воскресіння 
Христового. І хоча ми не мали змоги, як апостоли, своїми тілесними очима 
спостерігати Воскреслого Спасителя, ми маємо змогу користуватися радістю 
тих, про яких сказав сам Воскреслий Господь: «Блаженні ті, що не бачили й 
увірували» (Ін. 20:29). В цій радості ми найперше повинні стверджувати 
самих себе. Крім того, як і перші свідки, свій досвід спілкування з 
Воскреслим Спасителем ми повинні свідчити всім навколишнім, щоб ті, хто 
з нами спілкується, також переконувалися, що Христос воістину воскрес, і 
разом з нами єдналися в цій великій всесвітній радості. 

Апостол Петро, звертаючись до нас, говорить: «Христа, котрого не 
бачивши, любите, і в Нього віруєте, і радієте радістю невимовною і пре-
славною» (1Петр. 1:8). І ця радість притаманна кожній християнській душі. 
Вона не може бути знищена. Бо це – радість воскресіння Христового, 
радість єднання з Богом, радість торжества життя, радість нашого онов-
лення, оновлення всього людства. Тому це наша радість, радість, яка єднає 
теперішнє з віком майбутнім. 

Всечесні отці, дорогі брати і сестри, шановні наші парафіяни і всі 
жителі Рівненської області! Щиро вітаю всіх вас зі світлим Христовим 
Воскресінням – Пасхою Христовою. Це за нас став жертвою Христос, це 
для нас Він ствердив Воскресіння. Тому нехай вселенська радість Воскре-
сіння повністю охопить наше єство і вселить у нас непохитну впевне-
ність, що якщо Воскрес Христос і переміг смерть і зло, то і ми перемо-
жемо всякий гріх і неправду в своїх душах і в нашому суспільстві. 

Воістину Христос воскрес! 
 

Даниїл 
Митрополит Рівненський і Острозький 

Пасха Христова 2004 рік м. Рівне 
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ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 
 

Митрополита Рівненського і Острозького Даниїла 
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним 

Рівненської єпархії Української Православної Церкви 
Київського Патріархату 

 
Христос воскрес! Дорогі браття і сестри! 

 
Християнське вчення про Воскресіння Христове – величне і водночас 

просте. Христос – вічний бог, воскрес як людина зі своїм тілом. Ця істина є 
очевидною. Ісус Христос після страждання і воскресіння являвся Своїм апос-
толам протягом сорока днів, говорячи їм про Царство Боже (Діян. 1:3) – 
свідчить Святе Писання. З’явлення Воскреслого Христа відбулося відкрито, 
одразу багатьом особам. Апостол Павло говорить про з’явлення Христа, яке 
одночасно бачили більш ніж п’ятсот братів, більшість яких у той час ще жили 
(1Кор. 15:6). Коли Христос з’являвся, то знаючи думки і сумніви своїх учнів, 
заспокоював їх, говорячи: «Погляньте на руки Мої і на ноги Мої: це Я сам; 
доторкніться до Мене і роздивіться; бо дух тіла і кісток не має, як бачите у 
Мене» (Лк. 24:39). Щоб повністю розвіяти сумніви, Господь попросив у 
апостолів їжу. Коли вони подали Йому печеної риби і стільникового меду – 
їв перед ними (Лк. 24:42-43). 

Воскреслий Христос надзвичайно піклувався, щоб всі Його очевидці 
були переконані в Його воскресінні не тільки духом, а особливо тілом. Для 
цього Господь задовольняє всякі людські примхи. Милосердний Господь не 
тільки не обурився на невірного Фому, а подав йому всі докази, які той 
вимагав: «Дай палець твій сюди, – говорить Господь Фомі, – і подивись на 
руки Мої, і не будь невірним, а вірним» (Ін. 20:27). Тема воскресіння 
Христового – це основний зміст всього Нового Завіту. Якби вилучити зі 
Святого Писання ті місця, де мова йде про воскресіння, то те, що зали-
шиться, неможливо буде зрозуміти. Без воскресіння Христового не може 
бути ні життя вічного, ні Царства Небесного. Саме християнство без ідеї 
воскресіння є порожнім та безглуздим. У такому випадку Новий Завіт 
поступався б навіть Старому. Бо у Старому Завіті людство мало хоча б віру 
в майбутнє воскресіння. Тому тільки воскресінням Христовим стверд-
жується Новий Завіт. Істина Воскресіння Христового стає наріжним каме-
нем всієї повноти Церкви Христової. 
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Воскресіння Христове – це об’єктивна реальність. Незалежно від 
того, вірить хто чи не вірить в це, воно відбулося. Про цю об’єктивну подію 
свідчать і євангелісти, і апостоли, зовсім не приховуючи своїх власних 
сумнівів та невірства. Наприклад, коли апостоли Петро та Іоанн прибігли 
до порожнього гробу, вони не одразу повірили, що Христос воскрес. «Бо 
вони ще не знали з Писання, – як свідчить сам євангеліст Іоанн, – що Йому 
належало воскреснути з мертвих» (Ін. 20:9). А святий євангеліст Матфей, 
розповідаючи про останню зустріч Воскреслого Христа перед Своїм возне-
сінням з апостолами і учнями, говорить, що деякі з присутніх засумні-
вались (Мф. 18:17). Всіх їх перевершує апостол Фома, який на розповідь 
братів-апостолів, що бачили Христа Воскреслим, відповідає: «Якщо не 
побачу… не повірю» (Ін. 20:25). 

Для сучасників Христових Його воскресіння було очевидною подією, 
відомою всім. Серед послідовників Христових воно не піддавалося 
сумнівам чи то запереченням. Сотні очевидців не дозволили б цього. Тому 
апостол Павло не вважає за потрібне доводити, що Христос воскрес. Він 
використовує факт воскресіння Христового як доказ загального воскре-
сіння мертвих. «Якщо нема воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес, – 
говорить апостол. – Але Христос воскрес із мертвих, первенець серед 
померлих» (1Кор. 15,13,20). Це означає, що і всі померлі воскреснуть. Бо «як 
в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі оживуть, – продовжує апостол 
Павло і пояснює, – кожний у своєму порядку: первенець Христос, потім ті, 
які увірували в Христа» (1Кор. 15:22-23). 

Коли після вознесіння Христового апостоли повернулися до Єруса-
лиму в Сіонську горницю, вони заспівали пісню: «Воскресіння Христове 
бачивши, поклонімося Святому Господу Ісусу». Цей звичай існує в Церкві 
серед послідовників Христових до сьогодні. Ми також кожної неділі, коли 
славимо Воскресіння Христове, зберігаючи дух апостольського свідчення, 
виголошуємо: «Воскресіння Христове бачивши, поклонімося святому Гос-
поду Ісусу». Це означає, що воскресіння Христове й для нас є очевидною 
істиною. Її ми сприйняли від святих апостолів через живе свідчення 
Церкви. А предметом нашої віри виступає наше власне воскресіння. Бо про 
нього не можемо сказати, що його бачили. Воно буде в прийдешньому віці. 
Але ми знаємо, що Христос воскрес. Тому ми і ґрунтуємо свою віру у 
власне воскресіння на непорушній основі воскресіння Христового. І ця віра 
є запорукою реальності, бо «хто воскресив Христа з мертвих, оживить і 
ваші смертні тіла» (Рим. 8:11), – переконує нас святий апостол Павло. 

«Воскресінням Христа смерть переможена, але не припинена, – 
вчить святитель Григорій Ніський. – Переможена тому, що всі воскрес-
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нуть. А не припинена тому, що всі помирають і будуть помирати, поки не 
завершиться коло цього чуттєвого часу». 

Господь Ісус Христос смертю смерть подолав і знищив тління. Ми, 
люди, також повинні пройти цим шляхом. Тільки йдемо вже ми ним як 
переможці, бо «хто в Христі, той нове створіння» (ІІ Кор. 5:17). І «життя 
наше на небесах, – вчить св. апостол Павло, – звідки і Спасителя очікуємо, 
Господа Ісуса Христа, котрий принижене тіло наше преобразить так, що 
воно буде відповідне славному тілу Його» (Флп. 3:20-21). 

Отже, живучи на землі, ми повинні бути синами Воскресіння. Ніщо 
земне вже не має нами володіти. У нас повинні бути ті самі почування, як 
і в Христі Ісусі. Для цього, як просить апостол, нам потрібно не про себе 
тільки піклуватися, але дбати кожний про інших, нічого не робити з охо-
ти до суперечок або чванливості, але в покірності шанувати один одного, 
бути однодумними та однодушними і завжди перебувати в любові (Флп. 
2:2-5). Тільки так ми зможемо засвідчити свою реальну єдність з Христом 
і дієвість Воскресіння Христового у своєму житті. 

Всечесні отці, дорогі брати і сестри! Вітаю всіх вас і всіх жителів 
Рівненщини з Воскресінням Христовим – величною перемогою життя над 
смертю. Зробімо все від нас залежне, щоб ця Господня перемога була й 
нашою спільною перемогою. Бо тільки через оновлення в Христі Ісусі, 
через воскресіння нашого духу можливе відновлення нашого суспільства 
та покращення матеріального добробуту. Тому нехай Воскреслий Господь 
сповнить новою силою кожного з нас, щоби дбаючи про своє власне 
воскресіння з Христом, ми своїм особистим прикладом стверджували дух 
Воскресіння у всіх сферах нашого життя та діяльності. 

 
Воістину Христос воскрес! 

 
Даниїл 

Митрополит Рівненський і Острозький 
Пасха Христова  
2005 рік м. Рівне 
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ПIСЛЯСЛОВО 
 

«Хто вірує в Мене, навіть коли помре, – оживе» 
 (Ін. 11,25) 

 
иття і діяльність Митрополита Даниїла – це приклад горіння 
духу і віри, про яке говорить Апостол, це пожертва своїм 
здоров’ям і життям заради духовного відродження людських 

душ. Всі ми, його співслужителі, духовні чада і співпрацівники в мину-
лому, з вдячністю згадуємо хвилини спілкування з ним та молимось за 
упокоєння його душі. 

Дана книга проповідей митрополита Даниїла з’явилася у світ не ли-
ше як вдячність і шана світлій постаті великого архієрея, але і як необхід-
ність, що викликана духовними потребами часу як для духовенства, так і 
для українського православного люду. Адже сприймаємо доленосну подію 
надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України Вселенсь-
кою Константинопольською Патріархією як наслідок тої титанічної праці і 
того духовного подвигу, який здійснив у своєму житті блаженної пам’яті 
митрополит Даниїл.  

Готуючи цю книгу до видання, ми використали аудіозаписи, що 
були записані, опрацьовані та видані у 2006 році теперішнім очільником 
Православної Церкви України Блаженнійшим Епіфанієм Митрополитом 
Київським і всієї України, який свого часу ніс послух іподиякона митро-
полита Даниїла, та матеріали із книги «Добрий пастир», що була надру-
кована у 2007 році стараннями Блаженнійшого митрополита Епіфанія та 
Святослава Михайловича Чокалюка, рідного брата покійного владики. А 
також кілька проповідей і промов було віднайдено у фондах бібліотеки 
Рівненської Духовної семінарії. Слід визнати, що, на жаль, більшість про-
повідей митрополита Даниїла залишились незаписаними, а те, що збе-
реглось, становить невеликий спадок архіпастирського проповідництва. 
Проте і цього достатньо, щоб відчути силу його слова та збагатитись його 
духовною мудрістю.  

Окремо хочемо подякувати за сприяння при виданні даної книги 
Його Блаженству, Блаженнійшому Епіфанію Митрополиту Київському і 
всієї України, керуючому Рівненською єпархією ПЦУ Високопреосвящен-
нійшому Іларіону Архієпископу Рівненському і Острозькому – за благо-
словення і підтримку, викладачам, студентам Рівненської Духовної семі-
нарії та Алконовій Л.М., які здійснили технічний набір та редагування 
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тексту проповідей. Віримо, що дана книга зможе зацікавити не тільки 
священнослужителів, але й усіх людей, хто шукає шляху духовного 
просвітлення. 

«Не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але 
на свічник, – і світить всім у домі» (Мф.5:15), – каже Христос Спаситель. 
Так і приснопам’ятний Владика Даниїл світив для усіх. І за велінням 
Божим догорів. Його життя, діяльність та видима любов до Святої Матері 
Церкви і Небесного Отця повинні бути взірцем для наслідування не лише 
пастирям стада Христового, але і для кожного віруючого християнина. 

А тому сьогодні, поминаючи його блаженне ім’я в день 15-ї річниці 
його упокоєння, ми приносимо слова св. ап. Павла на його могилу: «Подви-
гом добрим я змагався, свiй бiг закiнчив, вiру зберiг; а тепер готується менi 
вiнець правди, який дасть менi Господь, праведний Суддя, в той день; i не 
тiльки менi, але i всiм, що полюбили явлення Його» (2 Тим 4,7). 

 
Від редакції 
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