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Скарбничка духовності

П
особливоı̈ глибини і сенсу. Закхеи, нікчемнии, грішнии і
зневажении людьми, долає перешкоди та привертає
увагу Ісуса, він приимає Иого у своєму домі. Це і є пер‐
шим закликом Церкви: ми мусимо бажати Істини, прагнути зустріти Христа у своєму житті і впустити Иого у
своє серце.

Смирення (Неділя митаря і фарисея)
Піст – це, насамперед, духовна подорож, мета якої
– Пасха. Людина, перед тим як вирушити в подорож,
повинна знати ціль своєї мандрівки. Задовго до початку Посту, Церква сповіщає нам про нього і закликає розпочати приготування. Це приготування триває впродовж п’яти тижнів, що передують Постові.
Кожне з п’яти недільних Євангелій містить у собі по
одному основному елементі покаяння.

У Євангеліı̈ наступноı̈ неділі, що називається Неділею
митаря і фарисея, євангелист описує двох осіб – фари‐
сея та митаря. Фарисеи завжди задоволении собою, га‐
дає, що виконує «весь закон» та вимоги релігіı̈. Однак,
насправді, він не розуміє сенсу християнства і викрив‐
ляє иого, зводячи все лише до виконання зовнішніх
обрядів. Митар, навпаки, принижує себе і смирення ви‐
правдовує иого перед Богом.

Зараз смирення – як якість особисту чи суспільну –
вважають
ознакою слабкості, яка не мала би особливо
Бажання (Неділя Закхея)
виділятися у сучасному світі. Але сам Бог показує прик‐
Розповідь про Закхея – це історія чоловіка, що дуже
лад і велич смирення. Господь – смиренний, і саме це є
хотів побачити Ісуса і, щоб це прагнення здіиснити, він
Иого славою та джерелом усього діисно прекрасного.
знаишов певне вирішення. Коли Христос проходив
Як же можна стати смиренним? – Для християнина
повз, Закхеи, зважаючи на свіи малии зріст, виліз на
відповідь
проста: споглядати і слідувати за Христом.
дерево і таким способом мав нагоду поглянути на Вчи‐
Без Бога справжнє смирення неможливе, адже бачимо,
теля.
що у фарисея навіть віра стає гордістю; у своєму марно‐
У щоденному житті людина иде за своı̈м бажанням.
славстві він пишається лише людськими, зовнішніми
Можна сказати, що наші прагнення є чинниками наших
досягненнями.
діл та поведінки, і підтвердження цього знаходимо у
Приготування до посту розпочинається проханням,
Святому Письмі: «Бо де скарб ваш, там буде й ваше серце» (Лк. 12, 34). Сильне бажання людини перемагає при‐ молитвою про отримання смиренності, або саме ця чес‐
родну обмеженість. Коли вона чогось прагне, то може нота є початком правдивого покаяння. Смирення – це,
зробити те, на що, здавалося б, не здатна. Але, в такому насамперед, відновлення, повернення до істинного ста‐
випадку, залишається єдине питання: «Чи ı̈ı̈ бажання ну речеи. Покаяння живиться смиренням і смирення –
спрямоване до істинноı̈ мети?» Закхеи у своєму праг- це иого плід та завершення. Тож, «тікаймо від фарисейненні має ціль побачити Ісуса, иого бажання є правиль‐ ської зарозумілості і навчімося митаревої величі слів
ним. І ця «спрага» за Христом надає прагненню Закхея смиренних» (Кондак дня).
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Напередодні, у М’ясопусну суботу, Церква творить
загальне поминання «усопших (померлих) у надіı̈ воск‐
ресіння і життя вічного». Щоб зрозуміти значення и
зв’язок посту і молитви за померлих, треба передовсім
пригадати, що християнство є релігією любові – до
тих, які є поруч з нами, и тих, що відіишли у вічність.
Любов є підвалиною та самим життям Церкви, котра,
за словами св. Ігнатія Антіохіиського, є «союзом віри і
любові», а гріх натомість завжди є відсутністю любові.

Повернення до дому Отця
(Неділя блудного сина)
У цю неділю євангеліст Лука оповідає нам про блуд‐
ного чоловіка, що пішов «у далекии краи». Власне цеи
«далекий край» – це визначення стану людини, яке
маємо сприиняти і осягнути, наближаючись до Бога.
Особа, яка бодаи незначною мірою цього не пережила,
котра жодного разу не почувалася вигнанцем щодо
Бога, щодо істинного християнського життя, ніколи не
збагне, про що розповідає віра у Христа. І тои, хто по‐
чувається вповні «вдома» у цьому світі и жодного разу
не відчував нестерпноı̈ туги за іншою Правдою, ніколи
не зрозуміє, що таке покаяння.

Прощення (Неділя Сиропусна)
Субота перед Сиропусною неділею присвячена па‐
м’яті «мужів і жон, що подвигом посту просвітилися
(спаслися)»: святі, що ı̈х приклад ми маємо наслідува‐
ти, навчають нас непростого шляху, нелегкого мистец‐
тва посту і покаяння. Останніи день перед Великим
постом, якии зазвичаи називають Неділею прощення,
має ще одну літургіину назву: Вигнання Адама з раю.
Ця назва повідомляє нам, що людина є створена для
життя в раю, для того, щоб знати Бога і спілкуватися з
Ним. Гріх позбавив ı̈ı̈ цього блаженного життя и існу‐
вання людини на землі стало вигнанням. Отже, на по‐
чатку Посту ми уподібнюємося до Адама: Вигнаний
Адам з раю заради їжі, сидить навпроти нього і плаче;
постогнує покаянним голосом та промовляє: «Горе
мені! Що ж це я окаянний втратив? Одну лише не зберіг Господню заповідь і втратив всі блага! Раю святий,
що задля мене насаджений був, і через Єву зачиненим
став! Моли Творця твого, що й мене створив, щоб і мені милуватися твоїм квіттям». Тому й каже Спас до
нього: «Не бажаю погибелі мого творіння, але хочу, щоб
воно спаслося і прийшло до пізнання правди; нікого ж
бо, хто приходить до мене, не відганяю».

Часто каяття стає баидужим перечисленням гріхів і
прогрішень, яке можна назвати лише формальним
визнанням своєı̈ вини перед законним звинувачува‐
чем. Але при цьому ми забуваємо про щось дуже важ‐
ливе, без чого наша сповідь не має у собі діисно глибо‐
кого духовного переживання. Це «щось» – це усвідом‐
лення власноı̈ віддаленості від Бога, від радості спіл‐
кування з Ним, це туга за Господом, за тим праведним
життям, що иого сотворив і дав нам Бог.
Звичаино, не дуже важко зізнатися у сповіді, що не
дотримувався постів, пропускав ранкові і вечірні мо‐
литви, гнівався. Та зовсім інше – раптом усвідомити,
що я заплямував і розгубив свою духовну красу, що
забрів далеко від свого справжнього «дому», від свого
справжнього «життя». Таке усвідомлення і є початком
щирого покаяння, що несе у собі палке прагнення по‐
вернутися назад, знову віднаити загублении «дім».
Любов (Неділя М’ясопусна)
Ця неділя називається М’ясопусною, бо протягом
наступного тижня Церква приписує частковии піст –
утримання від м’яса. Тема М’ясопусноı̈ неділі – любов.

Піст визволяє нас від уярмлення гріхом, від полону
«світу цього». В євангельському читанні Сиропусноı̈
неділі идеться про умови цього визволення (Мт. 6, 1421). Для того, щоб наш піст став правдивим, потрібно,
аби він не був лицемірним і «показним». Друга умова
посту – прощення. «А коли ви не будете прощати лю‐
дям, то и Отець ваш небеснии не простить вам про‐
вин ваших» (Мт. 6, 15). Тож, щоб виити із цієı̈ в’язниці
гріха нам необхідне прощення, через яке ми маємо доб‐
ру можливість налагодити стосунок миру та любові з
Богом та своı̈ми ближніми.

У недільніи Євангеліı̈ розповідається притча про
Страшнии суд (Мт. 25, 31-46), де основнии акцент є на
тому, за яким законом Христос судитиме нас, коли на‐
стане цеи день. Це закон Любові, особистоı̈ любові до
будь‐якоı̈ людини, яка з Божоı̈ волі зустрічається на
нашому життєвому шляху.
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тим, наскільки добре він здатен контролювати своı̈
емоціı̈ и бути толерантним у стосунках з іншими лю‐
дьми.

Корисні поради

С

Дуже важливо є зробити від себе цеи перший крок
– те, що я можу здіиснити, щоб налагодити стосунки.
Коли інша людина, наш суперник, все ж залишається
на стадіı̈ конфлікту, це вже є иого особистии вибір.
Тому не слід змушувати когось, щоб просив вибачен‐
ня, адже це буде нещиро і суто формально.

Великий Піст розпочинається неділею Прощення. Чому у цій духовній мандрівці попросити вибачення чи простити когось має таке визначальне
значення?
Ситуація конфлікту для
кожного є уроком: обра‐
женого вчить прощати,
а того, хто ображає,
вчить бути більш толе‐
рантним у своı̈х словах
та вчинках. Часто ми мо‐
жемо образити інших
своєю правдою. При цьому у нашому стилі розмови
нема акценту на ситуацію, а радше на недоліки ближ‐
нього. Зневажливии тон, знецінення, приниження будь
‐яку правду позбавляє сенсу. Ми не лишаємо супернику
іншого вибору, як лише шукати захисту через запере‐
чення, взаємне обвинувачення або ж просто замикання
у собі і небажання щось вияснювати.

Інколи, в стані сильного емоціиного збудження,
людина здатна вилити на іншу цілии океан своı̈х нега‐
тивних емоціи. Тож, слід бути второпним, щоб своı̈ми
словами діисно зуміти налагодити, а не зруинувати
стосунки.
Перш ніж висловити своє величезне незадоволен‐
ня, задаите собі питання «За що я люблю цю люди‐
ну?» В процесі обдумування вир негативних емоціи
трохи вщухає. А відтак почніть зі слів, якими ви собі
відповіли: «Ти зробив багато доброго, ти дуже чуйна і
щира людина, але в цій ситуації мені було складно зрозуміти, чому…» Подумаите, як би Вам хотілося, щоб до
Вас говорили, будучи на місці Вашого опонента? Та‐
ким чином, ви, показуючи свою повагу до іншого як
до особи, викликаєте иого на позицію конструктив‐
ного діалогу, а не суперечки.

Коли хочемо щось комусь донести, на початку важ‐
ливо більше зосередитися на своı̈х відчуттях і пережи‐
ваннях: «Мені дуже прикро, мене дуже засмучує, що ти
зробив ось так…», замість фраз «Ти як завжди…», «Ти
ніколи не приділяєш мені уваги». Тобто, замість так зва‐
них
«Ти‐повідомлень»,
використовуємо
«Я‐
повідомлення», які інформують іншу людину, про те,
що ми відчуваємо і що нас непокоı̈ть.

Кожна людина потребує прощати і бути прощеною.
В основі усіх образ лежить невисловлена, заглушена
емоція гніву. Коли цих образ назбирується багато, то
ı̈х тягар може настільки пригнічувати, що ми сприи‐
маємо життя у спотворених тонах, дивлячись на лю‐
деи, як на об’єкт загрози, и відповідно закриваємося
від побудови доброго гармоніиного стосунку.

Спостерігаите за тим, як ви говорите. Осуд, невдово‐
лення, роздратування заважатимуть об’єктивно погля‐
нути на ситуацію і знаити добре рішення.

Великии Піст – час для того, щоб з особливою ува‐
гою поглянути у своє серце и побачити, що ми у ньому
носимо; це час, коли кожен може по‐новому відкрити
для себе любов Милосердного і Всепрощаючого Бога;
це період, коли ми маємо добру можливість переосми‐
слити своı̈ неналагоджені стосунки з ближніми і крізь
призму глибокого особистісного прощення «зцілити»
ı̈х.

Господь наділив людину свободою, тож просити
прощення і пробачати – є нашим вільним вибором. Але
часто поняття прощення набуває дуже формального
сенсу і ми просимо вибачення лише з етичних мірку‐
вань чи тому, що «так має бути». Більш глибоке и усві‐
домлене переживання того, для чого нам потрібного
прощати і просити пробачення, може суттєво вплинути
на наші стосунки з ближніми.
Часто ми запитуємо, хто ж має йти на примирен‐
ня першим: тои, хто образив, чи тои, кого образили? –
Відповідь на це питання доволі проста: першим про‐
щення просить той, хто розумніший. Адже не буває
такого, щоб конфлікт відбувся, а винною була лише
одна особа. Тои, кого образили має призадуматись, чо‐
му іншии розмовляв зі мною таким тоном? Чи раптом
моя поведінка не спровокувала иого, щоби створити
конфлікт? А тои, хто образив, теж має замислитися над
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Цікаво знати

Біблійні перлини

П
Одного разу смуток і лють пішли до казковоı̈ водои‐
ми, щоб скупатися. Лють поспішала, швидко викупалася
і виишла з води. Але лють сліпа і бачить те, що відбува‐
ється невпевнено, тому в поспіху вона одягла плащ сму‐
тку.
Смуток же в свою чергу спокіино, як і завжди, закін‐
чив купатися і без поспіху, не віддаючи собі звіту в тому,
що час проходить, виишов зі ставка. На березі він ви‐
явив, що иого одягу немає. А як всім відомо, наибільше
він не любить залишатися оголеним. Тому одягнув тои
одяг, що знаишов: плащ люті.
Кажуть, що з тих пір часто можна побачити лють ‐
сліпу, жахливу, але якщо придивитися до неı̈, то можна
помітити, що під плащем люті ховається смуток.
Всім іноді хочеться приховати своı̈ почуття. І часто за
маскою злоби і ненависті, ховається великии сум. Особа
приховує своı̈ зранення і безпомічність за гострими об‐
разливими словами та агресивною поведінкою.
Будьте уважні до себе та інших, наповнюите своє
життя добром та позитивними емоціями. Даруите ра‐
дість тим, хто поруч, і зберігаите любов у своєму серці.
Адже саме любов злагідняє лють, освітлює туман смут‐
ку і дарує натхнення та душевнии спокіи.

Якщо всередині у вас страх, обставини життя будуть
лякати вас.
Якщо всередині ‐ агресія, обставини життя будуть
«нападати» на вас.
Якщо всередині у вас бажання боротися, ви отримаєте
суперників.
Якщо всередині у вас почуття провини, обставини жит‐
тя знаидуть спосіб вас «покарати».
Якщо всередині у вас образа, обставини життя будуть
давати приводи ображатися ще більше.
І все це з однією метою: показати вам те, чим ви є, що
носите в душі.
Обставини життя застають нас такими, якими ми є зсе‐
редини,
а не тими, якими хочемо здаватися своı̈м ближнім.

“Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й
Отець ваш небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш небесний не простить вам провин ваших”.
(Мт. 6,14)
“Тут підійшов Петро й каже до нього: “Господи!
Коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів
маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати?” Ісус промовив до нього: ”Не кажу тобі: До сімох
разів, але – до сімдесяти раз по сім”.
(Мт. 18, 21-22)
“І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте
щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі,
простив вам провини ваші”.
(Мк. 11, 25)
“Вдягніться, отже, як вибрані Божі, святі й любі, у
серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність,
терпеливість, терплячи один одного й прощаючи одне
одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так,
як Господь простив вам, чиніть і ви так само”.
(Кол. 3, 12-13)
“Не судіть, і не будете суджені; не засуджуйте, й не
будете засуджені; простіть, і вам проститься. Дайте, то й вам дасться: міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте, такою й вам відміряють”.
(Лк. 6, 37-38)
“Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені з-посеред вас разом з усією злобою. Будьте, натомість, добрі один до одного та милосердні,
прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив”.
(Еф. 4, 31-32)
“Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих
себе обманюємо, і правди в нас немає. Якже ми визнаємо гріхи наші, то він – вірний і праведний, щоб нам
простити гріхи наші й очистити нас від усякої неправди. Коли ми кажемо, що не згрішили, ми чинимо його
неправдомовним, і слова його в нас немає”.

Парафіяльний часопис „Блага вість”
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ
Сайт парафії: www.blaga-vist.org.ua
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