
6 Неділя після Св. Духа - Матвія (9, 1-8) 

 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

 
Христос серед нас ! 

 
Дорогі брати і сестри ! 

 
«І, побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: Кріпися, сину, 

прощаються тобі гріхи твої.  При цьому деякі з книжників говорили 
собі: Він богохульствує. Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: 
навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Бо що легше – сказати: 
прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи?»  

Тоді Ісус сказав  розслабленому: «встань, візьми постіль твою та 
йди у дім твій. І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій» – ми 
слухали читання сьогоднішнього Святого Євангелія. 

 
Сьогоднішняю наукою Господь наш Ісус Христос затверджує, що 

гріхи є причиною хвороб. Тому спочатку треба знищити причину 
хвороби, а тоді зникне і згубна дія її на людину. 
 

Для того, щоб зрозуміти, які згубні наслідки має гріх для людської 
природи, треба знати, що таке гріх.  
 

Гріх – це моральна і духовна отрута, яка діє в душі, а потім в тілі. 
Коли у тіло потрапляє отрута, в організмі людини відбуваються 
надзвичайно тяжкі процеси, які можуть привести до смерті. Подібне 
стається і в душі, коли до неї потрапляє духовна отрута – гріховна 
думка або гріховнне почуття. В душі проходять страшні хвилювання 
думок, почуттів, бажань і намірів. Складається враження, ніби горить 
душа, як у полум’ї. В такий стан потрапляє душа кожного разу, коли 
порушується моральний закон, аж поки не вдається заглушити голос 
совісті. 
 
Через гріх душа відпадає від Бога, позбавляється Благодаті Божої і 
стає духовно мертвою. Спочатку совість гризе душу грішника і як 
могильний черв точить бездушне тіло. Яких заходів не вживає людина, 
але, поки у тілі залишається отрута, - смерть неминуча. Тому спочатку 
треба звільнити організм людини від отрути, і аж тоді можна врятувати 
людину від смерті.  



 
Так само і отруєна душа гріхом: щоб вона не робила для свого 
заспокоєння, поки залишається в ній гріх, духовна смерть для неї 
неминуча. Єдиним засобом спасти душу від загибелі залишається 
звільнити від духовної отрути, тобто від гріха. А це можливо тільки 
через покаяння перед Богом у Таїнстві Сповіді. Тільки після духовного 
очищення гріхів Богом душа оживляється Благодаттю Святого Духа і 
заспокоюється. Тоді влада диявола над людиною припиняється і душа 
грішника знову потрапляє в обійми любові Божої. 
 
Також, в сьогодняшній Святій Євангелії чітко  сказано: «встань, візьми 
постіль твою та йди у дім твій». 
 
Тобто, Ісус Христос  навчає нас, щоб ми взяли з собою все те що 
маємо і йшли до свого дому, до рідного дому – до Рідної Церки де 
твориться велике чудо нашого відродження. Ісус Христос ніколи  нам 
не заповідав щоб ми оздоровившись йшли до чужого дому, а павпаки 
Ісус застерігає нас: «От ти вже здоровий, дивись же, знову не гріши, 
щоб не трапилось з тобою ще гірше»... 
  
Коли ми з’явимося на суд своєї совісті, нехай Господь відкриє всі двері 
нашого серця, щоб ми побачили себе такими, якими ми є насправді. 
Нехай не лякає нас те, що ми побачимо душу, вкриту ранами гріхів і 
всіляких пороків. Небесний Самарянини Господь наш Ісус Христос 
зцілить нашу душу сльозами покаяння. Пречиста Його кров у таїнстві 
причастя омиє, очистить і освятить її. Ми приходимо на суд совісті не 
для того, щоб виправдовувати себе перед Богом і суперечити Йому, а 
для того, щоб просити Його милості і прощення гріхів. 
 
Боже, будь милостивий до нас грішних – без числа ми согрішили 
Господи, прости всі беззаконня наші. 
 
Амінь. 
 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 

 
 
Христос серед нас! 
 

 



 
 


