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В контексті сьогодніш-
ньої ситуації все час-

тіше чути нарікання, що в 
нашій державі нічого не 
змінюється. Всі очікують, 
коли поміняється прези-
дент, депутат, лікар, вчи-
тель, сільський голова, 
забуваючи про себе. 
Мовляв, від мене 
нічого не зале-
жить. А от і за-
лежить. Тут 
прига-
дують-
ся сло- ва 
матері Тере- зи з 
Калькутти: «Те, що я ро-
блю, - це тільки краплина води 
в океані… Але ця краплинка 
води має величезну силу – 
вона змінює океан». Якщо ти 
даєш чи береш хабар, це наче 
нафту виливаєш в чисту воду, 
забруднюєш і знищуєш все 
живе!

Запитаймо сьогодні себе 
чи я даю хабарі, і чи я беру 
хабарі? З цього приводу Бла-
женніший Святослав сказав: 
«Кожен, хто бере хабарі на 
його руках кров небесної со-
тні. Так само як кожен, хто 
кричав:  «Розіпни, Розіпни 
його!!!», на його руках кров 
Христа».

Дуже прикро, та не Східна 
Україна є найбільш корумпо-

ва- ною, а Західна 
і Централь-

на. Отже, ми 
в неділю іде-

мо до Церкви, а 
в понеділок даємо 
хабар. 

Який сенс 
нашої мо-

литви?
Святе Письмо 

рішуче засуджує 
брання будь-якого хабара і пе-
редвіщає жахливе майбутнє 
для цілого народу-хабарника 
і окремих хабарників, зокре-
ма. Ось деякі цитати для роз-
думів: «А хабара не візьмеш, 
бо хабар осліплює зрячих і 
викривляє слова справедли-
вих» (Вихід 23:8); 
«Цар утримує 
край право-
суддям, а лю-
дина хабарна 
руйнує його» 
(Приповістей 
29:4); «Збо-
ри безбож- них 
спустошені будуть, а 
огонь пожере дім хабарника» 
(Йов15:34).

Найбільше вражають сло-
ва Шевченка «за шмат гни-
лої ковбаси, ти навіть матір 
продаси, лиш попроси». Сло-
ва Шевченка ніби про нас: ми 
не хочемо прикласти зусиль, 

В неділю ідемо до 
Церкви, а в понеділок 

даємо хабар
щоб поступити в бажаний вуз 
силою власного розуму, а не 
грошей. Простіше дати гро-
ші, ніж багато вчитися… Ми 
не хочемо прийняти на робо-
ту здібного працівника доки 

не почуємо слова: «Я Вам від-
дячусь!» Лікар не робитиме 
операцію, якщо не привез-
ти йому грошей. Це лише де-
кілька прикладів серед безлічі. 
Тому не хочеться, щоб про нас 
українців говорили, як про 

людей, 
яким 
добре 
жити 
з хаба-

рами, 
які рідну 

матір свою 
Україну, про-

дають. 
Не потрібно че-

кати коли хтось посіє, а я буду 
жати. А треба сіяти, і влас-
ні плоди пожинати. Кожен з 
нас змінює Україну і будує її. 
Отже, від нас залежить чи з 
якісного матеріалу ми збудує-
мо свій дім.

”
за шмат гнилої ковбаси, ти навіть 

матір продаси, лиш попроси

АКТУАЛЬНО

о.Іван Биков

НОВИНИ

Законопроект № 2226
Верховна Рада включила до порядку денного 

сесії законопроект № 2226 про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо звільнення від 

оподаткування нерухомості релігійних організацій.

За це 18 березня 2015 року проголосувало 263 народних депу-
тата України.

Переважна більшість парламентських фракцій підтримали 
цю ініціативу, автором якої виступили депутати Павло Унгурян 
та Ніна Южаніна з міжфракційного депутатського об’єднання 
«За духовність, моральність та здоров’я України».

Законопроект № 2226 спрямований на те, щоб на законодав-
чому рівні звільнити релігійні організації від нещодавно запро-
ваджених податків на нерухомість. Передумовою для цього ста-
ли суперечливі рішення місцевих органів влади, які часто або 
відмовлялися надавати податкові пільги релігійним організаці-
ям, або вибірково та у дискримінаційний спосіб звільняли від 
оподаткування лише окремі релігійні громади чи конфесії.

Комітет з питань податкової та митної політики на засіданні 
4 березня підтримав ухвалення даної ініціативи за основу і в ці-
лому в уточненій редакції, яка звільняє від оподаткування дещо 
скорочений перелік церковної нерухомості.

На думку Всеукраїнської Ради Церков, на сьогодні законо-
давцем визначені більш жорсткі умови оподаткування нерухо-
мого майна для релігійних організацій, аніж для малого та се-
реднього бізнесу, а також власників промислових будівель. 
«Вважаємо такий законодавчий підхід несправедливим та необ-
ґрунтованим», – наголошується у листі ВРЦіРО до парламенту.

Глави Церков і релігійних організацій закликали народних 
обранців не обтяжувати додатковим податком на нерухомість 
релігійні громади, що існують і утримують церковне майно ви-
ключно за рахунок пожертв.

За матеріалами: Інститут релігійної свободи
Джерело: CREDO

ВІТАЄМО

Христина Баран переможниця кон-
курсу постійної рубрики 

«інтерактив». 
Бажаємо Божого Благосло-
вення, успіхів у навчанні, та 

мирної дороги у житті.
 Продовжувати пізнавати 

свою віру і нести у 
світ світло Божого 
знання, чинячи його 

світлішим.

(Всіх читачів «Живо-
го Слова» запрошує-
мо до активної учас-
ті у інтерактивних 
конкрсах. Надсилай-

те листи із темами, які 
варто порушити.

Наші контакти: а/с. № 984 
м. Перемишляни Львівська 

обл. 81200
email: zhyve-slovo@ukr.net)  

Редактор випуску «Живе 
Слово» о. Олег Федишин

Над рубрикою інтерактив 
працювала Наталя Фіна.

Випуск благодійного фонду 
блаженного о. Омеляна Ковча

Часопис не під-
трмує жодної політич-

ної сили.

Випуск християнського ві-
сника «Живе слово» здійсне-
но за фінансової підтримки го-
лови спостережної ради ТзОВ 
«ЛТД Інвест» Андрія Тимківа.

Редакція «Нова Доба» здій-
снює щомісячну пожертву у 
розвиток благодійного Фонду 
«Блаженного Омеляна Ковча»

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 
«БЛАЖЕННОГО ОМЕЛЯНА 
КОВЧА»

Реквізити фонду:
ПРИВАТБАНК
№ поточного рахунку: 

26002060880575
Код ЄДРПОУ: 36848628
МФО: 325321

ТВБВ 10013/02 ФЛОУ АТ 

«ОЩАДБАНК»
Розрахунковий рахунок: 

2600130716795
ЗКПО: 36848628
МФО: 325796

Деталі в працівників 
ПриватБанку.

Наш сайт: fond-kovch.com.uа

Щиро вдячні всім жертво-
давцям, Божого вам благосло-
вення і мирного неба.

Молімось разом за Мир в 
Україні
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СВЯТКОВИЙ КВІТЕНЬ

В той час, коли Ісус 
перебував на землі, коли 

Він «проходив через міста і 
села, проповідуючи і звіщаючи 
добру новину про Царство 
Боже», навколо Нього завжди 
було багато людей. Деякі 
приходили, слухали і відходили. 
Але серед численного 
народу була група жінок, 
що відрізнялися від інших. 

Спочатку їх було небагато, але 
число їх постійно зростало. 
Вони супроводжували свого 
Божественного Учителя 
не тільки для того, щоби 
послухати і навчитися Божого 
Слова, що виходило з Його 
уст, але й для того, щоб, в 
силу своїх можливостей, 
безкорисливо послужити 
Йому та апостолам, 
дбаючи про їхній 
повсякденний побут, 
помагаючи «зі свого майна». 

Не всі імена цих жінок нам 
відомі, але знаємо що це була 
Марія Магдалина, Марія  – 
мати Якова Молодшого та 
Йосифа,Соломія, Іванна, 
Марта і Марія – сестри Лазаря, 
Сусанна та інші. Серед них 
були жінки багаті і знатні, як 
от Іванна, що була дружиною 
Хузи, домопра-, домопра-
вителя царя 
Ірода. Були 
прості і незна-
ні, як, напри-
клад, Соло-
мія, мати синів 
Заведеєвих Якова 
та Івана, що 
була дружиною рибалки. Були 
вдови і матері родин, які будучи 
захоплені словом проповіді 
Спасителя, залишаючи свої 
сім`ї і доми йшли за Христом, 
допомагаючи в повсякденному 
побуті Йому та Його апостолам. 

Ніде Святе Письмо не 
згадує, щоби ці жінки, 
послідовниці Христа якось 
привертали до себе увагу. 
Тихість, покора, відданість, 
вірність, дух служіння – ці 
риси були характерними для 
них. Вони трималися завжди 
так коректно на другому плані, 

як це вміли робити тільки 
східні жінки тих часів. Навіть 
тоді, коли найближчі до Христа 
чоловіки апостоли злякалися, 
втекли, коли Юда зрадив, 
саме ці жінки залишилися 
біля Христа, залишилися вірні 
Йому. Вони були присутні, 
коли Христа схопили, вони 
супроводжували Його в дорозі 
на Голгофу, вони були по-, вони були по-

руч, коли Він розп’ятий терпів 
муки на хресті, а коли помер 
– бачили «гріб і як поклали 
тіло Ісуса». Це вони, після 
покладення тіла Ісусового 
до гробу, вернувшись, 
приготовили пахучих олійок і 
мира, щоби коли мине субота, 

рано-вранці в неділю прийти 
до гробу їхнього Вчителя і за 
тодішнім звичаєм намастити 
Його тіло миром і пахощами, 
тим самим виявляючи Йому не 
на словах, а на ділі свою велику 
повагу і вірність. Цих жінок 
звемо мироносицями і бачимо 
що їхня відданість Христові, 
їхні співчуття і труди дають їм 

заслужену винагороду: вони 
першими чують звістку про 
воскресіння. 

І ми, християни, крім 
Євангельської науки 
потребуємо ще й доброго 
прикладу, який би навчив нас 
вірно служити Христові. Треба 
зазначити, що дякуючи Богові, 
в нашому суспільстві, в наших 
християнських спільнотах 
знаходимо безліч таких жінок, 
які є ніби послідовницями 
цих євангельських жінок-
мироносиць. Це ті жінки, 
що залишаються відданими 

Богові і Церкві незалежно від 
того, що відбувається навколо. 
Це ті, котрі знані через свої 
добрі і жертовні вчинки, котрі 
допомагають потребуючим, 
бережуть цнотливість і 
жіночість. Це ті, котрі можливо 
є незнані, але своїм тихим, сми-
ренним і молитовним життям, 
в скритий спосіб показують 
свою вірність Богові, які є 

активними в 
церковному 
житті, якими 
наповнюються 
молитовні групи 
і паломництва. 
Це ті, які 
піклуються про 
красу і чистоту 
Божого Дому: 
прибирають 
його, 
підмітають, 
миють, 

висаджують квіти, які перуть, 
прасують, шиють богослужбові 
ризи, рушники, хоругви, які 
так чи інакше допомагають в 
житті тої чи іншої парафії. Це 
ті, які особливо в теперішні 
часи допомагають чоловікам, 
що захищають нашу землю: 
готують їм їжу, виготовляють 
одяг і маскувальні сітки, 
збирають кошти на 
придбання найнеобхіднішого, 
багато самі шиють і в’яжуть 
і як волонтери, часто 
ризикуючи своїм життям і 
здоров’ям, передають це все 
нашим бійцям, а допомога ця 
вимірюється не порціями чи 
кілограмами, – а тоннами, і 
робиться це не з примусу чи за 
винагороду, а від щирої душі, 
з любов’ю і співчуттям, бо в 
християн чужої біди не буває. 
Це ті, хто по – християнськи 
виховують своїх дітей, 
дбають про сімейний затишок 
і християнську атмосферу 
в сім’ї… і цей список можна 
продовжувати.

Отже, в неділю жінок  – 
мироносиць Церква 
возвеличує і ставить як 
взірець для наслідування всіх 
тих жінок – християнок, 
що несуть добро у світ і 
теплотою своїх сердець 
зігрівають його. Пам’ятаймо, 
що не тільки миро і пахощі 
несли мироносиці до гробу 
Спасителя, вони насамперед 
несли свою велику віру, 
співчуття і любов, а власне 
такі чесноти як турбота, 
самовідданість, лагідність і 
доброта завжди пов’язані з 
образом жінки-християнки.

Мироносиці ХХІ століття

“
Тихість, покора, відданість, 

вірність, дух служіння

Це ті жінки, що залишаються відданими Богові і Церкві...
Це ті, котрі ...бережуть цнотливість і жіночість...

Це ті, котрі можливо є незнані, але своїм тихим, смиренним і молитов-
ним життям, в скритий спосіб показують свою вірність Богові...

о. Михайло Романюк

Коли ми чуємо 
слова «Ти є Тома 

невіруючий» одразу 
приходить на думку 
лише одна людина, а 
саме Св. апостол Тома. 
Усі ми добре знаємо про 
той випадок сумніву і 
недовіри, які виявив цей 
апостол по відношенню 
до своїх співбратів у вірі 
одразу після Христового 
Воскресіння. Тому наш 
Господь і Бог утвердив у 
вірі свого недовірливого 
учня, з’явившись йому 
на другий тиждень піс-
ля Воскресіння. Власне 
тому і називаємо неділю 

після Пасхи – Томиною або Неділею Антипасхи. Антипасха – це 
є свято, що доповнює пасхальне свято, це відновлена Пасха, ще 
одна Пасха – радість зустрічі. В нашій традиції можна зустріти 
звичай, що для трапези в неділю Антипасхи з Великодня залиша-
ють освячені страви і це свідчить про велич цієї події. Нова радість 
є в тому, що учень, який сумнівався після зустрічі з Воскреслим Іс-
усом почав твердо вірити у Воскресіння Спасителя.

За свідченням Святого Письма, святий апостол не повірив роз-
повідям інших учнів про Воскресіння Ісуса Христа: «Доки не по-
бачу на руках Його ран від цвяхів, і не вкладу пальця мого у рани, і 
вкладу руку мою в ребра Його, не повірю» (Ів.: 20, 25). На восьмий 
день після Воскресіння Господь з’явився апостолам і показав Томі 
Свої рани. «Господь мій і Бог мій!» – вигукнув святий апостол (Ів.: 
20, 28). «Тома, що був колись слабший за інших апостолів у вірі, – 
говорить святитель Іван Золотоустий, – зробився по благодаті Бо-
жої мужнішим, ревнішим і невтомнішим всіх їх, так що обійшов 
зі своєю проповіддю майже всю землю, не побоявшись сповіща-
ти Слово Боже народам диким». Згідно з Церковним Переданням, 
святий апостол Тома заснував християнські Церкви в Палестині, 
Месопотамії, Парфії, Ефіопії та Індії. Проповідь Євангелія апостол 
засвідчив мученицькою смертю. За навернення до Христа сина і 
дружини правителя індійського міста Меліапора (Меліпура) свя-
тий апостол був поміщений в темницю, зазнав тортури, і, нарешті, 
пронизаний п’ятьма списами, відійшов до Господа. Частини мо-
щів святого апостола Томи є в Індії, Угорщині і на Афоні.

Томина неділя або Анти 
Пасха

о. Ярослав Кондратик

“
...в наших християнських 

спільнотах знаходимо безліч таких 
жінок, які є ніби послідовницями 

цих євангельських жінок-
мироносиць.

Вербна неділя
Великий Тиждень, який східна традиція ще називає 

Страсним, розпочинається Вербною неділею. Багать-
ма мовами світу вона називається Пальмовою – з огляду 
на гілки пальм, що їх стелили на дорогу під час в’їзду Гос-
пода Ісуса в Єрусалим. Однак на слов’янських територіях, 
де пальми не ростуть, а весна настає з цвітіння верб, і їхні 
гілки прийнялося святити, назва свята змінилася: білорусь-
ке Вербніца, болгарське Цветніца, сербське Цвети, словаць-
ке Квітна неділя (в деяких місцевостях України Вербну на-
зивають саме так).

Літургія Вербної неділі «розіп’ята» між радісним момен-
том процесії з пальмами і читанням із Євангелія про Страс-
ті Господні. Таким чином Церква підкреслює, що тріумф 
Христа і Його Жертва завжди нерозривно пов’язані.

В Єрусалимі у IV ст. патріарх сідав на ослицю і в’їжджав 
на ній на Оливну гору, оточений віруючими. На Заході поді-
бна практика прийнялася в V-VI ст. Звичай освячення пальм 
введено в літургію аж в ХІ ст. До реформи 1955 р. існував 
звичай, що служитель виходив у день Вербної неділі перед 
храм, а двері святині зачиняли. Священик тричі стукав хрес-
том, тоді брама відчинялася, і священик з учасниками про-
цесії входили всередину храму, аби відправити св.Месу. Цей 
символ мав нагадати вірним, що зачинене небо відкрилося 
нам завдяки заслузі хресної смерті Христа.

В ХІ ст. з’явився звичай освячення пальм (вербових гілок, 
квітучих галузок тощо). Процесія з вербами (пальмами) є, з 
одного боку, пам’яткою про давню історичну подію, а з ін-
шого – нашими кроками разом із Христом до жертви, якою 
сьогодні є св.Літургія. Проголошуючи Христа Царем, ми тим 
самим погоджуємося з тим, що наша дорога до Отця завжди 
пролягає через хрест. Джерело: CREDO
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ПОСЛАННЯ З МИНУЛОГО

Відомість про 
воскре-

сення Хрис-
та, як блис-
кавиця, 
розійшла-
ся поміж 
учеників, 
але в біль-
шій часті 
найліп ші 
з них не 
вірять. 
Верта-
ють до 
віри і 
радости 
християн-
ського жит-
тя аж на вид 
воскреслого 
Христа, слухаючи 
Його бесіди. Але опо-
віданню, що хтось Його 
бачив, не вірять. Так ті двоє 
учеників, що мимо таких бе-
сід, покидають місто, так і 

Тома, що ще лишається в то-
варистві апостолів, але те то-
вариство, що раз більше за-
недбує і на бесіду навіть усіх 
зібраних рішуче заявляє, що 
не по вірить, хоч би Його і по-
бачив.

Повірить аж тоді, коли 
пальцем діткнеться Його ран 
на руках, ногах і в боці. І в та-
кій невірі триває ці лих вісім 
днів. Тому в нас Томина неділя 
вісім днів по Пасці. Довкруги 
нього щораз більше таких, що 
бачили воскреслого Ісуса, що 
з Ним навіть довше розмов-
ляли, як Петро, певно, Йоан, 
може, Матей, а між ними Лука 
і Клеопа. Усім не вірить. За-
взявся і не хоче. Але Христос 
має способи і на впертих за-
каменілих грішників. Рятує і 
спасає навіть таких, що не хо-
чуть, спасає таких, що Його 
відпихають, що Його ненави-
дять. По вісьмох днях явля-
ється Христос наново зібра-
ним ученикам, а тим разом 
Тома є з ними. І крізь замкнені 
двері - на те позволяють при-
кмети прославленого воскрес-
лого тіла - нараз як із неба 
стає серед апостолів. І бесі-
дою, добре усім знаною, каже 
те важне, повне, велике, свя-
те слово: «Мир вам». І відразу 
звертається до Томи, який на 

вид Христа, певно, вже потря-
сений до глибини душі, каєть-
ся задля своєї невіри і з жалем 
і любов’ю приймає Христовий 
при віт і слова: «Вложи палець 
тут, поглянь на Мою руку і дай 
руку, вложи в Мій бік і не будь 

невірний, а вірую-
чий» (Йо. 20,19-

29).
Яка це на-

ука для нас! 
Для всіх, що 
колись не ві-

рили! Яка то 
потіха для тих, 
що не бачили, а 

повірили! 
У світлий праз-

ник Христового 
Воскресення 

бажаю Україн-
ському на-
родови і 
Українській 

родині, тут і 
там, того здо-
ровля і сили, 

від яких здоров-
ля і сила народу 

залежить.
Якщо маємо дійти до часів, 

в яких український нарід буде 
розвивати здорово і свобід-
но всі Богом дані йому сили, 
треба нам між собою і в пра-
ці для нашого народу чи над 
нашим народом дуже дбайли-
во та ревно плека ти родинне 
християнське жит-
тя. Тільки ті народи 
мо гутні і здорові, в 
яких здорова хрис-
тиянська родина. 
Бо родина - це клі-
тина, з яких скла-
дається цілий організм, що 
його називаємо народом. Коли 
інфекція недуги за-троїть цю 
клітину, цілий організм на-

ражений на недугу. Святе, 
чисте, здорове і щасливе ро-
динне життя - це наймогут-
ніша сила кожної держави, 
але це й найбільше, а може, 
і єдине дочасне щастя люди-
ни. Тому боронім ро дину пе-
ред злом, працюймо над тим, 
щоб уздоровити ті родини, 
які неправильно побудовані 
і неправильно розвивають-

ся. Християнська родина - це 
школа хрис тиянського життя, 
але й школа суспільного, на-
родного та всенародного жит-
тя. Як довго ця школа здорова, 
ви дає численні і здорові оди-
ниці, так довго нарід і здоро-
вий, і сильний.

Ці мої побажання рад би я 
передати всім україн ським ха-
там, усім родинам, усім одини-
цям, що бажа ють побудувати 
собі гніздо родинного щастя. 
І хай Бог Всевишній благосло-
вить українську родину, хай 
дасть їй святі матері христи-
янські, що зуміли би вихову-
вати на героїв багаточисленне 
потомство, хай дасть україн-
ським родинам батьків, що 
були би для потомства при-
кладом громадянських чеснот 
жертвенної праці для Батьків-
щини. 

Нехай ці Великодні свя-
та минуть для них весело і 
щасливо, нехай будуть бодай 
хвилиною розради, потіхи, 
відпо чинку!... Вже надходить 
хвилина вислуханих моли-
тов, і ра дісного привіту, і сліз, 
але сліз радости, в які перемі-
няє Бог, усі сльози, терпіння, 
недуги і злидні. Бог - добрий 
Бать ко! Христос за нас кров 
пролив, і воскрес для нашого 
спасення, і дав нам найліпшу 
Матір за Опікунку, за Провід-
ницю. Вона приймає наші мо-

литви. Вона опікується усім 
нашим народом. Вона замі-
нить злидні теперішньої хви-
лини і терпіння війни на радо-

щі повного і щасливого миру.
1939 р., квітня 8-9, Львів. - 

Із проповіді Митрополита Ан-
дрея на Великдень

1943 р., квітня 2, квітня 21, 
Львів. -Із пастирського по-
слання Митрополита Андрея 
на Великдень

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

“
Христос має спо-
соби і на впер-

тих закаменілих 
грішників. “

Великодні свята ... нехай бу-
дуть бодай хвилиною розради, 

потіхи, відпо чинку!... 

... Вона опікується 
усім нашим народом. 
Вона замінить злидні 
теперішньої хвилини і 

терпіння війни на радощі 
повного і щасливого 

миру.

Підготував о.Андрій 
Соколовський

ВАРІПРІП

Час для Бога – час Божий

«І був вечір і був ранок…» (Бт. 1, 1). Із сотворенням 
матеріального світу отримав свій початок і відлік 

часу. Тоді ж і людина була поміщена у час, щоб 
доглядати за всім сотворінням. Час цей не мав кінця, 

тобто, був вічністю.

Із появою гріха прийшла смерть і людина, яка спочатку була 
призначена до вічності, стала підвладна іншому часу – іс-

торичному. Будучи вигнаною з раю вічності в землю «плачу і 
долину сліз», тепер потребувала пройти через випробування і 
очищення земським життям і лише тоді повернутися до вічності 
Божої. Цей історичний час має значення спасенної історії люд-
ства.

Пізніше, чи то через свою зарозумілість, чи то радше схиль-
ність до гріха і обмеженість власного розуму, тому що Бог «за-
барився» зі своїм спасінням, людина стала на власний розсуд 
піклуватись світом і всім сотворінням. Відкинула Божий план 
спасіння, сказала що вже «нема Бога» (Пс.13.1), обмежила своє 
життя до світу земного. Таким чином історичний час спасін-
ня перетворився у розуміння часу історичного, природнього. 
Отже час спасенної історії, який мав лінійний вимір тобто поча-
ток і свій кінець, свою мету, вічність до якої мав дійти, став ча-
сом циклічним і прогресивним.

Циклічність часу полягає в тому, що все повторюється: день 
змінює ніч, робочі дні змінюються вихідними і так повторю-
ються тижні, місяці, пори року і самі роки – все повторюється. 
Прогресивність часу означає те, що світ живе доти, поки роз-
вивається, рухається. В цій гонитві за прогресом людина стала 
вже не господарем світу, а лише його частиною і слугою. Ще 
пізніше вже сама людина почала не встигати за шаленим тем-
пом розвитку світу. І сам час видається все швидше минає. А що 
далі…? Чи буде кінець часу?

«я не маю часу», чуємо щораз частіше у сучасному світі. І це 
правда, бо людина не має влади над ним. Час не можна ні при-
скорити, ані зупинити. І сам світ не має впливу, щоб час зміни-
ти. Тож мусить визнати, що час є Божим.

Коли ж кажемо «я немаю часу на молитву», «я не маю коли 
йти до церкви», «я немаю часу для Бога» то насправді обманює-
мо самі себе. Бог дає нам час, а ми не маємо часу для Нього.

Великий Піст – це момент у житті Церкви, який намагаєть-
ся зупинити людину і час. Людина зупиняється через молитву, 
бо треба бити поклони і не може вже «на ходу молитися». Час 
зупиняється через особливість богослужінь: Літургія, Ранішос-
вячених дарів, служиться з ранку хоч це є вечірня, Утреня з по-
клонами – в вечері на передодні, так само і Утреня Страстей і 
Єрусалимська Утреня і т.д.

Як підсумок цих думок, щоб не бути поглинутими часом сві-
ту, зупинімось і віддаймо Богові свій час, лише тоді світ і люд-
ство зможе бути спасенним. о. Володимир Вінтонів

ЦЕРКВА В СВІТІ

Асію Бібі можуть стратити
Уряд Пакистану оголосив про зняття повного мораторію на 

смертну кару. Це означає, що ув’язнені в камері смертників в 
прискорені терміни можуть бути страчені. Серед них христи-
янка Асія Бібі, засуджена до смерті через повішення за законом 
про «богохульство», повідомляє InfoCatolica.

Адвокати Асії Бібі, яка з 2009 року перебуває у в’язниці за 
звинуваченням у «богохульстві», готувалися в квітні подати 
чергову апеляцію. Попередню Верховний суд Пакистану відхи-
лив 22 грудня. Тепер після скасування мораторію, доля христи-
янки висить на волосині.

Пакистанське МВС зобов’язало провінції перейти до вико-
нання смертних вироків для ув’язнених, чиї можливості апеля-
ції вичерпані. За даними «Міжнародної амністії», таких зараз в 
Пакистані близько 8 тисяч осіб.

Нагадаємо, християнку з 2009 року утримують у в’язниці, звину-
вативши у богохульстві проти Магомета. Жінку засудили до смерті 
за те, що вона сказала мусульманкам, які хотіли її навернути в іслам: 
«Ісус Христос помер за мої гріхи та за гріхи світу. Магомет для вас 
цього не зробив». Мусульманки образились, побили Бібі та закрили 
її в одній з кімнат. Зібралася група ісламістів, що ображали жінку та 
її дітей. Під натиском місцевих мусульманських лідерів, до суду по-
дали заяву, що жінка здійснила святотатство проти Магомета. Крім 
смертного вироку, суд зобов’язав її виплатити штраф.

За матеріалами: Католицький Оглядач
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ІНТЕРАКТИВ
Прочитати цю історію ти змо-

жеш у 23-24 главах
Євангелія від Луки.
Після розп›яття та смерті Ісу-

са друзі зняли Його тіло з хрес-
та і поклали у (2), призначену 
для поховання. Вхід закрили ве-
ликим каменем. Влада постави-
ла біля входу в печеру (9) - вони 
боялися, щоб послідовники Іс-
уса не викрали Його тіла. Рано 
вранці у (5) декілька жінок взя-
ли аромати і (13) для помазан-
ня (6) Ісуса і пішли до печери. Через свято тіло Ісуса не встигли приготувати для поховання, як 
того вимагав іудейський (4).

Жінки мовчки увійшли до саду. Вони думали про те, як їм потрапити в печеру, (3) в яку був 
закритий важким (8).

А коли вони підійшли ближче, то закрича-
ли від здивування. Великий камінь був (4) з місця і охорона зникла! 
Жінки забігли в печеру - вона була пустою. Жінки стурбувалися.

У цей час вони побачили двох (14) у сяючих світлих одежах, які стояли біля (1). Жінки не ві-
рили своїм очам.

«Чому ви шукаєте Ісуса тут? - запитали янголи. - Він воскрес! Хіба ви забули, як Він говорив 
вам, що Йому належить померти і воскреснути на (10) день? Так і трапилося. Ідіть і розкажіть 
про це учням».

Жінки швидко пішли вулицями назад.
«(7) живий! Янголи розмовляли з нами!» - повторювали вони, задихаючись від швидкої ходи.
Жінки прибігли до дому, де збиралися їх друзі, і почали стукати у (15).
«Відчиніть, - гукали вони учнів. - Ми принесли вам радісну (11): Ісус (12)!»

ОБРЯД

Перед Пасхою мені довелося побувати на 
Сихівському цвинтарі у красивому Львові.

Перед входом розкинулися розлогі лотки з пластиковими 
квітами, за брамою могили були всіяні тими ж їдючо-яскрави-
ми полімерними прикрасами. А вантажівка біля вїзду була на-
повнена пошерхлими, бляклими «квітами», що відправлялись в 
останню путь на звалище, де вони пролежать ще років зі сто.

Ось і весь цикл життя пластикової краси наших цвинтарів. 
Коли б я запитав пересічного відвідувача — чому він вибрав 
штучні квіти, а не живі? — то він напевно б відповів: це дешев-
ше і стоїть довше. І ці відповіді правдиві, проте ніхто не каже, 
що це також і огидно. Огидно бачити свіжу могилу, обкладену 
пластиковим вінками, огидно спостерігати гори бляклого полі-
меру на цвинтарних смітниках, огидно думати, що ця «краса» 
отруюватиме довкілля ще сотню років.

Натомість живі квіти дорогі і швидко в’януть. Проте саме 
вони є символом людського життя — красивого, унікального… і 
скороминучого. Що ж до дороговизни, то хіба люди, яких ми по-
минаємо, не заслуговують на такий знак уваги від нас?

А що ж натомість символізує дешевий пластик? Наше відкуп-
не покійникові, наше нещире ставлення до нього? Полімерну 
вічність? Але навіть якщо людина від душі купила пластиковий 
вінок, то… Уявіть собі, що ви купили штучну квітку для своєї ді-
вчини, чи дружині на річницю шлюбу. Як вона відреагує? Пра-
вильно — пошле вас подалі. То чому ж покійника обкладають 
цією ядучою отрутою? Бо він не буде огризатися? Бо йому вже 
все одно?

Проте нам не має бути все одно — ані до спочилої людини, ані 
до естетичного вигляду, ані до довкілля, врешті-решт. Тому я ра-
дий, що церковні ієрархи вже активно реагують на цю хронічну 
проблему наших цвинтарів. Митрополит Володимир із Фран-
ківської митрополії УГКЦ назвав пластикові квіти гріхом проти 
природи. Я б додав, що це ще й гріх нещирості, скупості, неві-
гластва  — виберіть свій варіант

Отруйна «краса»

Джерело: CREDO

Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому! 
Пс. 118, 24.

Час XXI століття вносить свої корективи у життя християн. Сьо-
годні ми часто стаємо свідками підступного посягання на гідність 
і свободу людини, людина зазнає принижень. З іншої сторони по-
ширюється ментальність непоміркованого споживання, культи 
насолод, що призводить до зневажання законів природніх і зако-
нів Божих. Людина зазнає неабиякої дисгармонії у своєму житті і 
часами вже не може, чи не знає як відновлювати свій природній, 
Богом даний ресурс. Велика частина цієї кризи приховується у не-
використанні святого дня у властивому йому значенні.

У Старому Завіті день коли людина відновлювала у собі велич 
Божого створіння була субота – сьомий день від початку со-
творення світу, цього ж сьомого дня Бог вивів свій народ з єги-
петського рабства, з «дому» неволі. Це святкування було також 
пригадкою союзу між людиною і Богом. Тому вдячні люди, кож-
ного сьомого дня в тижні прославляли Бога в особливий спосіб, 
пригадуючи що Бог для них учинив.

«Памятай на відпочинковий день, щоб святити його» (Вих. 20, 8). 
У цій Божій заповіді, даній людям на горі Синай, через Мойсея, є 
нагадування що цей день є щоб святити його своїми ділами, що він 
є відмінним від усіх інших днів тижня. І це свячення, яке зводилось 
до цілковитої прослави Господа, діл Його творіння і спасительних 
дій, мало зворотній ефект для людини. Відпочинок від повсякден-
них турбот і пошук душевного та тілесного спокою в цей день  ба-
зувалися на уподібнені дій людини до дій Бога. Але справжній від-
починок – це мир душі з Богом, повернення собі Божої подоби, і 
первісної гармонії, тому й старозавітна субота була лише очікуван-
ням небесного миру і спочинку, який звершується у Новому Завіті. 

Христос доповнив старозавітній Закон, і новим днем просла-
ви Бога, душевного і фізичного відпочинку стає неділя – день 
перший по суботі, воскресіння і явлення Господа. Саме неділя 
стає для християн часом зібрання для слухання проповіді та лі-
тургійного ламання хліба (Ді. 20, 7; 11), а також збору пожертв 
та милостині (1 Кор. 16. 2). Святий Папа Лев Великий каже, що 
все найбільш величне і святе, що створив Бог, було Ним зверше-
не в гідності неділі – початок творіння, воскресіння Христове, 
зішестя Святого Духа. Тому ніякий інший день в тижні не може 
зрівнятися з неділею у святості.

За матеріалами Богословського Відділу Патріаршої Курії УГКЦ.
Продовження буде…

День дарований Богом 
людині

Підготував о.Петро Закаляк

В мене таке відчуття, що 98% 
відсотків людей – громадян 
нашої держави, перебуває в 
очікуванні чуда від влади. По-
кладаючи свою надію на по-
літичну верхівку суспільства, 
громадяни надають їй боже-
ственних рис месії. Вмикаючи 
телевізор вслухаються у кожне 
слово представника політичної 
сили, переповнений надією по-
чути «благу вість», про прихід 
політичного «царства божого», 
збудованого на основі політич-
них, економічних, соціальних і 
інших реформ. Якщо так, тоді 
нас чекає глибоке, навіть без-

донне роз-
чаруван-

ня. 

По-
перше, «політичне царство 
боже» на землі під гаслом: «від 
кожного по можливості кож-
ному по потребі» вже було, а 
його носії і предтечі сидять по 
нині у правлячих палатах, хоча 
з іншим гаслом. В цьому речен-
ні, для тих, хто не здогадуєть-
ся, я пишу про комунізм. По-
друге, «подивіться на обличчя 
людей, які творять історію», 
пише Павло Євдокімов, «вони 
такі, що не можливо собі уяви-
ти, аби ці люди стали на колі-
на, та були здатні до спогля-
дання» істини. 

Що станеться, якщо істину 
не брати до уваги? Відповідь 
зображена у Святому Письмі: 
Пилат при зустрічі із Ісусом 

Христом ставить запитання 
«Що таке – істина?» (Ів.18.38). 
Суддя Христа, представник 
політичної влади того 
часу, не пізнав Істини, 
котра стояла перед ним, 
а видав на розп’яття, 
боячись за свою полі-
тичну кар’єру.

Йосиф Рацінгер, 
колишній папа Бене-
дикт ХVI пише, що «непізнава-
ність істини призводить до па-
нування прагматизму і в такий 
спосіб дає владі сильних става-
ти богами цього світу». Полі-
тична метаморфоза, чи навіть 
політичний теозис-обожнен-
ня  неминуче призведе до чер-
гової  революції,  війни, тисяч 
жертв, і можливо, як вчить іс-

торія смерті суспільства, 
навіть зникнення дер-
жави із політичної кар-
ти світу.

Пізнання істини ви-
магає простоти і на-

віть пониження. Христос по-
при відкриття богословських 
таємниць, відкриває таємни-
цю успішної влади. Я б сказав, 
що Господь залишає формулу 
християнської влади для хрис-
тиянської держави:  «хто по-
між вас хоче стати великим, 
хай буде вам слугою, і хто по-
між вас хоче бути першим, хай 
буде рабом усіх.»(Мт.10.43-44).

Нашим реформаторам, для 
успішного проведення ре-
форм, варто озброїтись по-
радою із книги пророка Ісая 

(40-53). В цих главах описана 
побудова «людського граду», 
успіх якого полягає в трьох 
аспектах: справедливість; по-
гляд будівничих завжди має 
бути звернений в сторону 
страждаючого слуги; будівни-
цтво повинно звершуватись у 
переживанні постійної Божої 
присутності серед людей. Ви-
ключаючи хоч один аспект у 
розбудові «граду людського» 
приречене на повторення істо-
рії Вавилонської Вежі, на крах.

Для полегшення свого ду-
ховного і емоційного стану, 

важливо зрозуміти, що 
земній  – політичній 
владі не можна надава-
ти Божественних рис і 
атрибутів. В жодному 
випадку не ідеалізува-
ти її, покладаючи свою 

надію на «князів і синів люд-
ських». Тоді може виникнути 
запитання: що нам робити? Як 
жити? В першу чергу, слід чес-
но запитати себе: що, особис-
то «Я» зробив для добра сво-
го села, міста, держави, щоб 
щось змінити. Куди викидаю 
сміття? Чи даю хабар? Яка 
моя мова і мій погляд? Вдоско-
налюй себе, міняй себе і біля 
тебе поміняється світ! Один 
святий сказав: «спасайся сам і 
біля тебе спасуться тисячі».

НАПИСАНЕ

На кого покласти свою НАДІЮ?

“
подивіться на обличчя людей, які 
творять історію, вони такі, що не 

можливо собі уявити, аби ці люди 
стали на коліна, та були здатні до 

споглядання 

один громадянин


