
Друга неділя Великого посту. 
(Мк. 2, 1-12) 

 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 
 
Христос серед нас ! 
 

Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми чули Святе Євангелія про 
зцілення розслабленого.    

Господь одним словом зцілив хворого чоловіка. Але перед тим 
ніж його оздоровити, Господь простив йому гріхи. 

“Сину, - сказав Господь розслабленому, - прощаються тобі гріхи 
твої”. Цим Господь свідчить, що переважно  гріхи є причиною хвороб. 
Тому треба спочатку ліквідувати причину, тоді зникне і згубна дія її на 
людину.    

Для того, щоб зрозуміти, які згубні наслідки має гріх для людської 
природи, нам треба знати, що таке гріх. Гріх – це моральна і духовна 
отрута, яка діє в душі, а потім в тілі, так само, як діє звичайна отрута в 
тілі. Коли у тіло потрапляє отрута, в організмі людини відбуваються 
надзвичайно тяжкі процеси, які закінчуються смертю. Подібне 
станеться і в душі, коли до неї потрапляє духовна отрута – гріховна 
думка або гріховне почуття.  

Через гріх душа відпадає від Бога, позбавляється Благодаті 
Божої і стає духовно мертвою. Отож, спочатку треба звільнити 
організм людини від отрути, і лише тоді можна врятувати людину і від 
смерті.   

Так само і отруєна гріхом душа: поки залишається в ній гріх, 
духовна смерть для неї невминуча. Єдиним засобом спасти душу від 
загибелі залишається звільнитися від духовної отрути, тобто від гріха. 
А це можливо тільки через покаяння перед Богом у Святій Таїнстві 
Сповіді. Тільки після духовного очищення гріхів Богом душа 
оживляється Благодаттю Святого Духа і заспокоюється.   
 Що ж таке гріх? Це гачок для лову риби, що ним захоплює нас 
диявол у свою волю. Святий Апостол Іоан говорить; “Хто чинитиь гріх, 
той від диявола, бо спочатку диявол  згрішив”. 

Лестощами диявол заволодів першими людьми, а потім опанував 
увесь людський рід. Обплутавши сіткою гріха, він тримав усіх грішників, 
поки Христос  Спаситель не зруйнував цю сітку Хрестом і 
Воскресінням і відкрив грішникам вихід на свободу через покаяння.



 Але щоб звільнитися від гріха і спастися, ми повинні скинути з 
себе одяг гріха і одягнути чисту одіж через покаяння. 

Через покаяння перед Богом і Святу Сповідь ми зможемо 
визволитися з неволі гріха, бо інакше наша душа назавжди 
залишиться мертвою, перебуваючи під владою диявола. 

Отже, щиро висповідавшись ми повинні ревно і щиро 
помолитись, щоб Господь Бог простив всі провини наші.  

Ми повинні помолитись за свою родину і за своїх ближніх, ми 
повинні помолитись за десять мільйонів жертв голодомору. Ми повинні 
помолитись і за наш рідний український народ, що віками лежав на 
своїй-чужій землі, як розслаблений, та не міг дати собі ради, не міг 
стати на свої ноги, і сьогодні ми повинні помолитись за всіх тих, що 
життя своє віддали за державність України. 

Як часто нам приходилось слухати слова безнадійности, мовляв 
ми майже вже неіснуючий народ, що в нас уже нема сили стати в рівні 
з другими самостійними народами. І сьогодні, дорогі мої, ми є свідками 
великого чуда, коли з волі Божої український народ і українська Церква 
стають на свої ноги, бо вони почули слова Ісуса Христа: ”Встаньте, 
візміть свою постіль і йдіть до свого дому”. Ісус Христос не сказав же 
встань і йди до чужого дому, а виразно говорить ВСТАНЬ ТА ЙДИ ДО 
СВОГО ДОМУ! 

На привеликий жаль, певна частина наших співвітчизників, не 
розуміють значення Христової науки, бо їх обступили різні сучасні 
книжники та фарисеї, які заглушують слова Господа нашого Ісуса 
Христа, вони намагаються не допустити їх до своєї рідної Церкви – 
вони бунтують і залякують побожний український народ. 

Але наша велика і непохитна віра в Господнє Провидіння, наша 
незрадлива любов до Материнської Церкви і рідної України 
підсилюють наше прагнення остаточної перемоги Правди над злом. 

Христос сказав: “Хто вірує в Мене, той творитиме діла, які Я 
творю і більші від них творитиме” (Ін. 14,21).    
 Віра з’єднана з Богом єднає народ. І Христос Божественною 
могутністю і людською вірою прощає людські гріхи, бере на Себе гріхи 
світу, за них страждає і помирає, щоб усю повноту людського життя 
покрити безмежною любов’ю і радістю Воскресіння. 

Будемо і ми, при повному освітленні розуму, пильнувати нашу 
непохитну віру, щоб вона була чиста і не затьмарена земними 
пристрястями. 

Амінь. 
Христос серед нас! 


