
Перша  неділя Великого посту. 
(Ін. 1, 43-51) 

 

В iм'я Отця, i Сина, i Святого Духа! 

Дорогi брати i сестри! 

Христос серед нас! 

У першу недiлю Великого посту наша свята Церква згадує 
перемогу православ'я над єресями, тому цей день називається 
"Недiлею православ'я". Це свято було установлене у 842 р. при 
вiзантiйському iмператорi Михаїлi i його матерi Феодорi, коли 
Константинопольським Патрiархом був св. Мефодiй.  
 Перемогою над цiєю єрессю св. Церква остаточно розкрила 
православне християнське вiровчення i сформулювала його у 
постановах семи Вселенських Соборiв і тому православнi християни 
вшановують Господа нашого Iсуса Христа, Його Пречисту Матiр i 
святих  через шанування Їх зображених на iконах.  

Також, сьгоднішня Свята Євангелія подає нам, про перші дні 
благовістя Христа Спасителя, коли Ісус Христос придбав собі 
перших послідовників.        
 Хто ж були ці перші послідовники Ісуса Христа?    
 Це були мешканці міста Витсаїди, яке було розташоване на 
березі Галилейського моря. Це були Андрій та Іван, брат Андрія 
Симон якого Христос назвав Петром і так вони один одного 
закликали прийти і подивитись на Месію-Спасителя, Який обіцяв 
своїм ученикам-послідовникам, що вони побачать над Ісусом 
Христом відкрите небо.        
 Чи ж бачили ученики Христові відчинене небо? Чи ж бачили 
небесних анголів, що спускалися на Сина Чоловічеського?  
 Вони не тільки це бачили, вони як стали учениками Христа, 
почували себе якби вже на небі, а не на землі,  почували, що 
Христос Своєю Особою, Своїм благовістям з’єднав небо із землею, 
заснував на землі царство небесне, підніс життя людей до рівня 
ангольського життя.        
 Вони побачили, що Христос Спаситель це є безмежне небо 
любові до людей, завжди відкрите, щоб усіх пригорнуту до вічного 
життя.            
 От через що, коли Христос запитав учеників: «Чи не хочете й ви 
відійти від Мене», то Петро за всіх відповів: «Господи, до кого ж ми 
підемо? Тільки Ти маєш слова життя вічного і ми віримо і знаємо, що 



Ти Христос Син Бога живого» (Ін. 6, 67-69).    
 Але не тільки для своїх учеників Христос відкрив небо і з’єднав 
їх з ангольським життям. Христос прийшов на землю, щоб відкрити 
небо для всіх людей, для всіх народів.     
 Це безмежне небо, яке Христос із безмежної любови до людей 
відкрив для Своєї Церкви, до якої закликав всі народи, закликав 
увесь світ.          
 І ми вже давно живемо під Христовим небом і було б великим 
гріхом, великим зневажанням праці нашого Господа Ісуса Христа, 
коли б ми просвіщені наукою Ісуса Христа не поважали самі себе, 
або вважати себе нездатними до того вільного життя в якому 
перебувають інші цивілізовані народи.     
 Ісус Христос навчає нас, щоб ми визволились від чужого ярма, 
щоб ми єдналися навколо вільної і рідної нам церкви, щоб ми 
єдналися під тими церковними провідниками, які навчають правдиво 
виконувати закони і вчення Господа нашого Ісуса Христа.  
 Нам стає дуже сумно і навіть соромно, коли свої «добрі люди» 
не дотримуються Христового закону, коли так звані «патріоти 
українського народу» зневажають наш побожний український народ, 
зневажають рідну матір і таким способом, такою поведінкою, 
зневажають самих себе.        
 Але ми і наша Свята Помісна Українська Православна Церква 
Київського Патріархату в цю першу неділю Великого Посту, коли 
сучасні фарисеї сиплять анатемами та відлученнями, ми не підемо 
за їхньою засліпленою неправдою, а ми послідовуємо за Христом, 
Який збирав і єднав коло Себе тих, яких відлучили фарисеї, і ми 
молимося за єднання всіх церков, а зокрема, будемо щиро молитися 
до Господа Бога нашого, щоб з’єднав наш український народ під 
проводом відданих і правдивих українських патріотів  - церковних і 
світських.           
 Бо саме в цьому головна правда науки Ісуса Христа, щоб усі 
були одно.         
 Дорогі брати і сестри. Господь закликає і нас сіяти навколо себе 
– любов, мир, злагоду та братолюбність.     
 Ми українці брати по крові й вірі, проживаючи в різних країнах 
світу, повинні в дусі християнської любові виявити поміж себе 
якнайбільше терпіння та взаємного розуміння, щоб подолати 
незгоди і досягнути єдності в Христовій Церкві.    
 Отже, тільки тоді, коли під небом християнства не буде вже 
різниці між верствами народу, коли буде єдність, рівність в Хритсі, от 



тоді справді відкриється над нами небо, і ми побачимо анголів, що 
сходять над Сином Чоловічеським, і минеться темрямва на нашій 
землі українській і перестануть сходити на нас слуги темряви. 
 Ми часто чуємо вчення Ісуса Христа, що як хочете щоб вам 
робили, робіть так само і другим.      
 Не осуджуйте і вас не будуть судити, не розносте всякі наклепи 
та неправди і про вас не будуть розносити інтриги та пльотки. 
 Дорогі брати і сестри, помолімся щоб Господь Бог послав нам 
щире братерство і прискорив єднання наших церков.  Помолімся 
словами нашого пророка Тараса Шевченка: «О Всемилостивий 
Боже, злоначинаючих спини, святую силу нам пошли, а всім нам 
вкупі на землі єдиномисліє подай і братолюбіє пошли».  

Амінь. 

 В iм'я Отця, i Сина, i Святого Духа! 

 Христос серед нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 


