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ХРАМУ ВСІХ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ У ЛЬВОВІ
виходить у світ 
з 27.11.1998 р.Б.

МОЛИТОВНО-ПОЕТИЧНЕ 
ПАЛОМНИЦТВО

Після тривалої паузи парафіяльний осередок «Матерів в молитві» 
вирушив у мандрівку до Зарваниці. І не лише молитовну 

Разом зі звичними наміреннями, які «Матері в молитві» за посередництвом Пречистої Діви 
Марії у Зарваницькій чудотворній іконі прославленої зазвичай заносять перед престол Пресвятої 
Трійці – за потребуючих і хворих, подружні покликання і добрі християнські сім’ї, дар батьківства і 
розвиток спільноти, священиків і воїнів, – вони також підготували поетичну програму.

Продовження на стор 2.
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М
олитва і спів побожних пісень протягом 
неблизької дороги до відпустового 
місця чергувалися з читанням поезії 

знаних і незнаних українських авторів, яку дехто 
з матерів заздалегідь приготував. Головний 
молитовний намір паломництва  – за Україну  – 
спільнота виразила, одягнувши в дорогу 
вишиванки. Його разом з іншими намірами та 
душпастирським благословенням на початку 
мандрівки висловив о.  Андріян Марцін, який 
супроводжував групу. Тож не тільки дух 
побожності витав над її представниками, а й 
відчувалася атмосфера любові до Батьківщини, 
вболівання за її долю. 

А найпростіший спосіб, в який ми можемо це 
вболівання здійснювати – терпелива витривала 
молитва. Яка здатна зрушувати гори. 

Про ці гори страху, відчаю, крику Йова не 
втомлюється свідчити пані Ірина. Ще детальніше 
під час подорожі прозвучала історія чудесного 
зцілення її внука Богданчика від лейкемії. Слова 
жінки змушують задуматися кожного з нас, яким 
є наше християнство. Чи воно є щирим пошуком 
живих стосунків з живим Христом, незалежно 
від обставин, а чи втіленням принципу «Як 
тривога, то до Бога»?

Бо жила їхня сім’я,  – каже пані Ірина,  – як і 
багато наших сучасників – «по-всякому». Ходила 
до церкви, брала кредити. Діти вивчилися, 
одружилися. Народилися онуки. І раптом грім 
серед ясного неба – життєрадісному трирічному 
Богданчику лікарі винесли вердикт – лейкемія. 

«Я впала у ступор,  – свідчить жінка.  – 
Вселенна завмерла. Мені здалося, що я одна 
у всесвіті. Тоді звернулася до Бога. І немовби 
почула голос: «То треба було, щоб захворіла 
дитина, аби навернутися до Бога?» Вона почала 
інтенсивніше молитися, відвідувати храм. 
Побачивши на дошці оголошень фото «Матерів 
в молитві», прийшла на зустріч спільноти. 
«Пані Олечка  – перша людина, яка вивела 
мене зі ступору, – продовжує пані Ірина. – «Ми 
вимолимо вашу дитину»,  – сказала вона мені 
тоді. Відтоді я щосереди бігаю на спільноту як 
на побачення. Через два роки аналізи показали, 
що у Богданчика ракових клітин немає». 

МОЛИТОВНО-ПОЕТИЧНЕ 
ПАЛОМНИЦТВО

Продовження, поч. на стор 1.
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Ще одне підтвердження того, що Бог 
вислуховує молитви. Подає бажане. Іноді в 
такий спосіб, як ми очікуємо, але частіше – 
в незбагненний для нашого слабкого 
людського розуму і від того ще славніший.

Підбадьорені цим свідченням матері 
молились. «За добру долю України. За 
припинення війни. За те, щоб наша мова 
була справді нашою мовою,  – додала до 
вже висловлених намірів Ольга Пушкар. – 
За абортованих дітей і за врятування тих, 
яким загрожує аборт. Це може здатися 
чимось незначним, але долучаючись до 
таких діл, стаємо вбивцями. За душі в 
Чистилищі. Вони не можуть молитися за 
себе – тільки за нас, а ми можемо молитися 
і за себе, і за них».

Під час подорожі «Матері в молитві» 
помолилися усі Таїнства Вервиці. 
Оживлювали цю молитву, яку дуже часто 
ми ризикуємо зробити монотонною 
і автоматичною, власні роздуми над 
кожним Таїнством Лесі Прийми. Вервиця 
насправді – не «Отче наш», 10 «Богородице 
Діво», «Отче наш», 10 «Богородице Діво»… 
За нею стоять глибокі уривки з біблійних 
історій життя Ісуса і Марії. Вервиця стає 
ще однією нагодою, аби застановитись 
над ними, запитати себе, що Бог у цю 
мить через них промовляє особисто до 
мене, чому хоче навчити. На ці питання і 
пробувала шукати відповіді Леся Прийма, 
молячись зі спільнотою Вервицю.

Поетичний марафон розпочала Леся 
Ряба. Вона познайомила присутніх з 
творчістю та життєвим шляхом сучасної 
української поетеси Наталії Крісман. 
«Успішна, юрист, красуня, – розповідає про 
цю жінку Леся Ряба. – Після тридцяти років 
дістає інсульт, через що втрачає роботу». 
Але життя триває. Під час Революції Гідності 
Наталія знайомиться з Романом Лесюком. 
Вони одружуються. У них народжується 
син Матвій. Ведуть активну громадську 
і творчу діяльність. Уже побачили світ 
їхні спільні збірки патріотичних віршів 
«Рабство у генах лікують повстаннями» та 
«Пуповина».

Ще одним відкриттям поетичної 
мандрівки стали вірші, присвячені 
Богородиці, вчительки Наталії Назар, 
активної учасниці «Руху за життя», 
яка, помираючи від раку і відчуваючи 
нестерпні болі, відмовилася від наркотиків 
та єдналася у своїх стражданнях зі 
стражданнями Христа. Також «Матері в 
молитві» читали багато з творчого доробку 
Ліни Костенко. 
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Прибувши до Зарваниці, спільнота взяла 
участь у Божественній Літургії, яку в її намірен-
нях відслужив о. Андріян. Свою проповідь він 
присвятив значенню Матінки Божої у житті кож-
ного християнина. На неї як ту, з якою Бог після 
гріхопадіння наших прародичів пообіцяв спокус-
никові ворожнечу, від кого мав народитися Ме-
сія, людство чекало віками. Священик звернув 
увагу на дві ключові для нашого спасіння події з 
життя Марії – Благовіщення, коли вона дала зго-
ду, щоб Син Божий від неї воплотився, та Голготу, 
на якій розп’ятий Ісус Христос в особі апостола 
Йоана Богослова, передав її материнській опіці 
все людство. «Вона  – та, що постійно день і ніч 
за нас молиться. Ми багато чого не маємо. Вона 
каже в Кані Галилейській до свого сина Ісуса: 
«Вина не мають» (пор. Йо 2,1-12). А у нас – цілий 
список, що нам потрібно для душі й тіла, для дер-
жави і у планетарному масштабі – щоб пандемія 
припинилася, щоб відбулося навернення та спа-
сіння грішників», – закликав у кінці проповіді о. 
Андріян звертатися зі своїми проханнями до Ма-
тінки Божої, щоб за її молитвами Господь Бог їх 
вислухав.

Ще однією наукою о. Андріян підсумував ман-
дрівку, коли «Матері в молитві» вже поверталися 
до Львова. У ній він наголосив на важливості мо-
литви та Святих Таїнств. На прикладі однієї пара-
фії проілюстрував, які біди з людьми траплялися, 
коли вони занедбали молитовне життя на ній. 
З болем відгукнувся про те, що дуже мало людей 
користають зі Сповіді та Причастя. 

«Я мав можливість ховати діточок новона-
роджених, які за п’ять хвилин до народження на 
світ задихнулися. Вона гарно виглядає  – все в 
неї сформоване: очка, ручки, вуха – всі органи в 
неї є, але ніщо не функціонує», – вжив о. Андріян 
таке порівняння до тих духовно мертвих людей, 
які приходять до церкви, а не приймають участі 
у Святих Таїнствах. Молитовні ж групи натомість 
вносять життя, своєю діяльністю стягають Божу 
ласку на всю парафію. «Диявол тоді тратить 
силу, чим більше є молитви, молитовних груп 
на парафії. Ці молитви його в’яжуть і кидають в 
пекло», – закінчив душпастир думкою о. Василя 
Вороновського свою науку і спільне з «Матерями 
в молитві» паломництво.

Автор: Василь Калита

Ідеал материнства

Чергова така зустріч пройшла в неділю 
19  липня. Хоча церква згідно з карантинними 
вимогами була здатна прийняти багатьох 
охочих, все ж не обійшлася і без онлайн 
трансляції, що створило додаткові можливості 
для активних учасниць руху з віддалених 
куточків Архиєпархії. 

Традиційною для цих конференцій є 
присутність, за словами о. Миколи Білецького, 
«гарних гостей, достойних отців, які діляться 
своїм досвідом». Цього разу таким гостем 
став о. Василь Золотий, який два роки під час 
літа допомагав звершувати служіння на нашій 
парафії. 

У зверненні до «Матерів в молитві» о. Василь 
виразив своє приємне здивування жвавістю та 
активністю парафії Всіх Святих Українського 
Народу, праця на якій дає колосальний 
різнобічний досвід. Він розповів, що зараз 

навчається у Римі, пише докторську працю про 
Святого Духа у нашій візантійській Літургії  – 
«як Святий Дух присутній у Літургії, його дію, як 
Він нам допомагає звершувати Божественну 
Літургію». 

Також о. Василь відгукнувся на потреби 
українських вірних в Італії і звершує своє 
священиче служіння у м. Вітербо. Там він ближче 
познайомився з місцевим осередком «Матерів 
в молитві», перейнявся їхніми потребами і 
переконався, наскільки їхня спільнота вболіває 
за дітей кожного, коли серед карточок з іменами, 
поданими на Божественну Літургію, він помітив 
ім’я свого маленького сина.

Під час проповіді о. Василь наголосив, 
наскільки важливо, щоб під час спільнотної 
молитви матерів разом з ними молилася 
Пресвята Богородиця  – ідеал материнства. 
Ми часто можемо молитися до неї, але не 

У храмі Всіх Святих Українського Народу продовжують відбуватися 
щомісячні конференції «Матерів в молитві» з цілої Львівської Архиєпархії, на 
яких головують о. Микола Білецький та Леся Ряба
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до кінця розуміти, ким вона є, мати про неї 
помилкове уявлення. Отець Василь навів 
приклад однієї спільноти, яка гарно однодушно 
молилася, але мала хибне переконання, яке 
суперечить вченню Церкви,  – що в Причасті 
вони приймають Тіло і Кров Господні та сльози 
Пресвятої Богородиці. 

Аби уникнути таких непорозумінь, священик 
закликав пам’ятати основні істини про Марію: 
що вона є Матір’ю Бога; Дівою перед зачаттям 
Ісуса Христа, в момент зачаття і після зачаття; 
непорочно зачатою, тобто захороненою Богом 
від наслідків первородного гріха; взятою з 
душею і тілом до Неба. Дивлячись на ці чотири 
правди віри про Пресвяту Богородицю, ми 
повинні вчитися від неї цього ж. «Ви, матері, 
звісно, не можете народити Бога, але можете 
народити дітей Божих, синів Божих, – пояснює 
о. Василь.  – Навіть якщо вони дорослі, ви 
можете породжувати їх до духовного життя, 
особливо через молитву, просячи при цьому 
допомоги Пресвятої Богородиці». І продовжує, 
що дівицтво Марії ми можемо наслідувати 
чистотою наших думок. Непорочне Зачаття  – 
намаганням наповнюватися Святим Духом 
та відкидати усякий гріх. «Богородиця мала 
привілей повністю відкидати гріх, але цей 
привілей вона може частково дарувати і нам. 

Просімо про це її». А Успіння Богородиці має 
вказувати нам на кінцеву ціль усього нашого 
життя, молитви, праці – Небо.

Щоб також не переоцінити значення 
Богородиці, ми повинні пам’ятати про її скромність. 
Вона ніколи не каже: «Ось тут моя заслуга!» «Рідко 
коли можна побачити Богородицю саму на іконі, – 
каже о. Василь.  – Найчастіше її зображають з 
Ісусом Христом. Коли ми в наших молитвах, 
літургійних практиках звертаємось до Богородиці, 
маймо уважність, щоб за нею не забували Ісуса 
Христа. Ми маємо бачити таку картину… Є Ісус 
Христос, до якого ми звертаємося, але між 
Ним і між нами є Пресвята Богородиця. Ми свої 
молитви заносимо до Богородиці, бачимо Ісуса 
і кажемо до неї: «Донеси їх Синові твоєму». Щоб 
ми не робили наголос на Пресвятій Богородиці, 
забуваючи про Ісуса Христа, Бога Отця, який нас 
сотворив, Святого Духа, який серед нас перебуває 
і допомагає молитися!»

Після проповіді о. Василь відповідав 
на численні запитання, ділився власним 
пережиттям карантинних вимог в Італії, 
пережиттям з цього приводу своїх парафіян, 
розповідав про організацію руху «Матерів в 
молитві» в Італії і обіцяв передати їм вітання 
від посестер з України.

Автор: Василь Калита

РУХ «МАТЕРІ В МОЛИТВІ»

Період серпня-вересня у нашому Церковному календарі можна сміливо присвятити 
Богородиці. Двотижневий піст готує нас до свята Успіння 28 серпня, яке демонструє 
нам остаточну мету життя кожного християнина  – разом з тілом і душею потрапити 
до Царства Небесного – та вказує на специфіку ставлення до смерті – як до сну. Далі 
13 вересня відзначаємо свято Положення пояса Пресвятої Богородиці. І врешті-решт 
плавно доходимо до її Різдва – 21 вересня. Щоб у цей час вкотре нагадати вірним про 
Пресвяту Діву Марію як нашу Матір і заступницю перед Богом, пропонуємо добірку 
віршів нашої парафіянки, активної учасниці руху «Матері в молитві» Ганни Козло.

*  *  *
Як довго до святості йтиму, Ісусе? 

Хоч щиро я каюсь і завжди молюся, 
Гніву не маю, усім я прощаю, 

Та рани образи у серці лишаю... 

Роздумую й часто дивлюся на образ Марії... 
Вона всім все простила, не була у гніві. 

Свята над святими – Матінка Божа, 
Нам вказує шлях на тернистій дорозі.

 
Просить обнови й переміни у Дусі, 

Щоб молились, раділи, полишили спокуси, 
Завжди Вона з нами, усіх захищає, 

Несе світло в темряву, за нас, грішних, Бога благає...
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*  *  *
Матінко Небесна! До Тебе я лину,

При серці Твоєму до молитви стаю,
Як раптом безсилля і втома зупинять – 

Все під опіку Твою віддаю.

Твоє серце, Маріє, завжди зігріває, 
І душам слабким в безнадії розраду дає, 
Нещасних, байдужих, гордих і могутніх, 

Дорогою м’якості, доброти 
і співчуття до Бога веде. 

До молитви й любови Ти закликаєш, 
І грішних – прийти до підніжжя Хреста. 

Відчуваю Твій мир і милосердну усмішку, 
Яку посилає лиш Мати Христа!

*  *  *
Цариця Миру нас вітає!

По-материнськи всіх благословляє! 
Дарує нам Любов і просить іншим передати – 

Нікого в безнадії не лишати, 

Хто в неспокої, мир несімо, 
Благодать Божу всі приймімо, 

Випробування подолаймо, 
Віри і надії не втрачаймо. 

Не біймося страждань – 
Вони нас очищають. 

Терпіння і добро 
Із Господом єднають.

Блаженний священномученик  
Омелян Ковч про візантійську 

літургійну традицію

Якщо загальновідомими в Українській Греко-Католицькій 
Церкві є подвиг о. Омеляна Ковча з порятунку євреїв у Пере-
мишлянах під час наступу гітлерівських військ, його душпас-
тирська діяльність в концтаборі у Майданеку, мученицька 
смерть, а відтак беатифікація у 2001 році св.  Папою Іваном 
Павлом ІІ, то його творча спадщина ще не до кінця нами 
осмислена. Хай і невелика, зате жива, гостра і така, що й сьо-
годні може послужити для добра нашої Церкви.

Торік видавництво «Свічадо» з нагоди 135-річчя з дня на-
родження блаженного священномученика випустило книж-
кою його публіцистичну працю «Чому наші від нас утіка-
ють?» Написав її о.  Омелян Ковч у 30-х рр. ХХ ст. Цей факт 
слід враховувати, читаючи її, аби не впасти жертвою бук-
вального втілення порад автора і вийти за рамки сприйнят-
тя її виключно як розповіді з минулого.

Звісно, на її сторінках ми дізнаємося, яким був стан лі-
тургійного життя і душпастирського супроводу в Українській 
Греко-Католицькій Церкві міжвоєнного періоду, які виклики 
перед нею поставали, і які шляхи їхнього подолання подавав 
о. Омелян Ковч – не як універсальні заходи на всі часи, а як 
тимчасові вимушені кроки. Тож багато з того, що пропонував 

20 серпня цього року минає 136 років від дня народження блаженного 
священномученика Омеляна Ковча. Не прийнято згадувати про великих подвижників 
в день їхнього земного народження  – радше в день народження для вічності, однак 
скористаюсь і такою нагодою, адже ми так мало знаємо про наших, українських, святих.
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він тоді, в сьогоднішніх реаліях УГКЦ може зда-
тися анахронізмом. Головне – відчути дух автора 
і його біль за плачевний стан справ у Церкві, що 
проглядаються з-за цих практичних порад. Дай, 
Боже, сьогодні кожному з нас, як духовенству, так 
і мирянам, настільки вболівати за загальне добро 
церковної спільноти! Не просто радити щось, не 
просто обговорювати в кулуарах, а горіти!

Горіти любов’ю передусім до ближнього, яка 
черпає свою наснагу з любові до Господа Бога. А 
відтак і до всього того, що сприяє його добру. З 
порад о. Омеляна може здатися, що він є ревним 
прихильником латинізації нашого візантійського 
обряду, введення богослужінь, історично непри-
таманних нашій традиції (Хресних доріг, «Маївок», 
богослужінь до Серця Ісусового), однак, якщо вчи-
татись у цілісність його роздумів та суспільний 
контекст, в якому йому як священику доводилось 
провадити вірних, то постає зовсім інша картина. 

Отець Омелян – той, хто знає і любить візан-
тійський обряд, але не готовий ставити його вище 
за людину. «Остаточно хай буде, що хоче, а навіть 
хай провалиться і весь обряд разом з цілою тра-
дицією і зі всіма своїми додатками, якщо він має 
бути тим чинником, що забирає нашій церкві ві-
рних, а народові його громадян»,  – доволі різко 
звучать слова блаженного священномученика.

Бо в ті часи через незрозумілість мови 
богослужінь та богослужбової літератури 
(церковнослов’янської), невиразний спів, неес-
тетичність і нелогічність окремих елементів це-
ремоній, низький рівень духовенства, вірні ма-
сово переходили на латинський обряд. В костелі 
у ті часи принаймні хоч деякі богослужіння були 
зрозумілою – польською – мовою.

Сьогодні, звісно, така проблема вже не постає. 
Прислухалась Церква до порад о. Омеляна та ін-
ших мислячих і небайдужих людей. Богослужіння 
відправляються зрозумілою мовою, але чи всі ро-
зуміють і чи всі стараються зрозуміти їхню суть? 
«Як хочемо, щоби вірні держалися обряду, то му-
симо їм у видимий та зрозумілий спосіб ставити 
перед очі гідність цього обряду», – каже блажен-
ний священномученик. Велике значення він при-
діляє розумінню того, як ми молимося і що ми при 
цьому промовляємо, які дії виконуємо. «Нарід не 
розуміє і не приходить, – і на це нема ради!» 

Вже не мову, а, скажімо, те, що Вечірня – це не 
Літургія, яку служать у вечірній час, і не додаток 
до неї, а самобутнє богослужіння з глибокими 
текстами славословного, подячного, покаяльно-
го змісту у своїй суті. А парастас  – «недосяглий 
спосіб побудження, а рівночасно і осмирення 
жалю по небіжчику». Не останнє слово і за ес-

тетикою богослужінь  – їхня краса повинна до-
помагати вірним підносити серця до Бога. Ніби 
щось з першого погляду незначне, але від форми 
їх подачі прямо залежать і наша зосередженість 
на розмові з Богом, і вдумлива участь у ній.

«Кожний, хто призове ім’я Господнє, спасеться» 
(Рм 10,13; Йоіл 3,5), – посилаючись на старозавітно-
го пророка Йоіла, апостол Павло вказує, як досягти 
основної мети життя християнина. І додає: «Як же 
призиватимуть того, в кого не увірували? Як увіру-
ють у того, що його не чули? А як почують без про-
повідника?» (Рм 10,14). Як почують, коли слів бого-
службових текстів – цього значного пласту Божого 
Об’явлення і визначного способу проповідування, – 
як каже о. Омелян Ковч, «ніхто не може вловити», а 
спів перетвориться на «блеяння» і «гопкання»?

Тож, занедбавши другорядне, можна втра-
тити головне. А, нехтуючи засобами, не досяг-
ти цілі. Перетворившись на «чоловіка, який має 
забруднену і запорошену перлу й тому викидає 
її на смітник». Дай, Боже, молитвами Твого бла-
женного священномученика о. Омеляна Ковча 
та через його вдумливі повчання не тільки свя-
щеникам і співцям, а й мирянам цінувати перли 
східнохристиянської традиції, пізнавати їх, ви-
вчати, осмислювати і з розумом використовува-
ти для придбання Царства Небесного!

Автор: Василь Калита
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*  *  *
Чесність обрав за основу однієї із своїх проповідей 

о. Степан Мишковський. І детально пояснив присутнім 
на Літургії та тим, хто долучився до неї онлайн, що він 
під нею розуміє. Передусім чесними ми повинні бути 
перед собою. Це  – визнавати себе таким, яким я є. 
Це – приймати стан, в якому я перебуваю. Це – дар, 
до якого запрошує нас Христос. Чесності очікують від 
нас наші близькі. Краще сказати їм: я  – втомлений, 
обурений, аніж кривити душею і одягати маску. Всі ми 
хочемо, щоб Господь нас благословляв, але наскільки 
користаємо з тієї благодаті, яку Він дарує нам кожен 
день? Це – вже справа нашого вибору. Господь подбав 
про нашу участь в блаженстві аж до найменших 
дрібниць. Він  – самодостатній, не потребує наших 
жертв, обов’язків, відмовлених молитов. Він запрошує 
нас до блаженного життя. Але чи готовий кожен з 
нас витрачати час перед Богом, щоб отримувати цю 
благодать в той спосіб, в який Він її дає? Бог для цього 
передбачив дуже багато інструментів. Церкву, в якій 
можемо Його Самого споживати. Правди Божого 
Об’явлення. Їх, за словами отця, діти, які ходять 
на катехизацію, знають, а батьки забувають. Тож 
закликав усіх ще раз переглянути вдома катехизмову 
частину, в якій є все, щоб ми перебували у святості. 
Навіть ґаджет, який часто використовуємо для трати 
часу, є даром Божим, через який ми швидко можемо 
знаходити цінні для нас знання. Але, маючи стільки 
засобів для отримання Божої благодаті, виходить, 
ми так хочемо її, що аж не хочемо. Починаємо 
відмовлятися: то – нам незручно, то заскоро, до того 
неготові з певних причин. І в такому випадку нам на 
допомогу мала би прийти чесність, яка визнала би, що 
ми просто неготові отримувати цю благодать.

*  *  *
Аналізуючи Христове пояснення притчі про 

сіяча, о. Олексій Васьків, звернув увагу слухачів на 
такі слова: «Вам дана тайна Божого Царства; для 
тих же, що осторонь, усе стається притчами, щоб 
вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не зрозуміли, 
щоб, бува, не навернулись, і щоб їм не простилось» 
(Мр 4,11-12). Чуючи їх, може виникнути дисонанс: 
невже Христос не хоче комусь простити, а чи взагалі 
обманює? Насправді тут ідеться про інше. Проповідник 
пояснив це ще одними словами Ісуса Христа: «Ніхто не 
спроможен прийти до мене, коли Отець, який послав 
мене, не приведе його» (Йо 6,44). Навернення кожної 
людини  – процес. Процес народження заново, коли 
Отець народжує через Духа з висоти. Але закоханість 
в Ісуса Христа, яка в результаті цього виникає,  – дія 

Отця у відповідь на мій запит, моє прохання, моє 
звертання, коли приходить якась криза, коли я 
звертаюся до Нього з усього серця. Тоді лише Отець 
творить переміну. Без нашої згоди це не відбувається. 
Очевидно, що Ісус готовий простити всім. Але лише 
тим, які відкриються, навернуться. Ми переживаємо 
Його любов, коли віддаємося Йому. Ця любов є тою, 
яка перевершує усе – усі наші гріхи, промахи. Віддає 
себе на смерть, аби ми мали життя. Тайна Царства – 
на цю любов відкритися, прийняти це народження 
з висоти. І дається тим, хто просить. Без Бога тут не 
обійтися. Щоб її осягнути, треба прийти до Ісуса, 
встати у своїй кімнатці і визнати Його своїм Господом, 
сказавши: «Для кого мені ще жити, якщо лише Ти 
віддав Себе за мене». Закінчив о. Олексій проповідь 
побажанням, щоби кожен зумів віддати себе Ісусові, 
відкрити своє серце, захотіти цієї переміни. І тоді 
тайна Божого Царства стане нам доступною.

*  *  *
Все в житті має наслідок,  – нагадав під час 

Божественної Літургії о. Руслан Мартинюк, 
здавалося б, відомі речі. Але, заглиблені в уривок 
євангельського читання, вони прозвучали по-
новому. Все, що ми думаємо, говоримо, робимо, – це 
немовби зерно, яке ми кинули в землю, і воно дає 
свій плід навіть тоді, коли спимо. Каже Христос: «Із 
Царством Небесним так, як з отим чоловіком, що 
кидає насіння в землю: чи спить він чи встає, чи то 
вночі, а чи вдень,  – насіння те кільчиться й росте» 
(Мр 4,26-27). Хоч людина вже нічого не робить  – 
спить, а зерно росте. Навіть у наступних поколіннях. 
Зерно пияцтва батьків проростає у злидні дітей. 
Зерно розпусти дає плід спадкових захворювань. 
А от наслідком чеснотливого життя буде Боже 
благословення для цілої родини, навіть якщо ми вже 
будемо спати. Далі діятиме Бог. Як головну перешкоду, 
яка заважає росту зерна Царства Божого в нас і 
наших родинах, о. Руслан виділив розчарування. 
Воно веде до осудження, нарікання, критиканства, 
неприйняття того, що дає Бог, невдоволення ним. І 
справедливо тоді, що «якою мірою міряєте, такою й 
вам відміряють… Бо хто має тому дасться, а в того, 
хто не має, заберуть і те, що має» (Мр 4,24-25). Часто 
людина починає цінувати Божий дар тільки тоді, 
коли його втрачає. Рідні, близькі, здоров’я, Церква… 
За нашими наріканнями, заздрістю можемо не 
помітити, наскільки важливими вони є, і отямитися 
лиш тоді, коли за певних обставин втратили їх. Однак 
якщо дякуємо Богові за все, Він даватиме ще більше. 
Тож закликав о. Руслан усіх присутніх: «Живіть 
зараз!» Зважаючи, звісно, на наслідки свого життя. 

ДУМКИ З АМВОНУ


