
ЧЕТВЕРТА НЕДІЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТУ 
(Мк.9, 17-31) 

 

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

Христос серед нас ! 
 

Дорогі брати і сестри! 
 

З сьогоднішною неділею ми вже перейшли більше як половину 
Великоднього Великого посту. 

Нам лишається ще дві неділі, п’ята і Вербна неділя, перед 
Світлим Воскресінням Господа Бога нашого Ісуса Христа. 

Великий піст установлений нашою Святою Церквою у честь і 
наслідування 40-денного посту Ісуса Христа – у Великий піст кожний 
християнин повинен очиститися від гріхів та гідно, з чистою совістю, 
зустрічати велике свято Христового Воскресіння. 

Кожен з нас повинен прагнути до моральної досконалості, до 
богоуподібнення і жити з чистою совістю! 

Сам Господь наш Спаситель вимагає цього від Своїх 
послідовників, тобто християн, і навчає нас якими способами ми 
повинні досягти цієї мети.        
 Першим кроком до цієї мети є покаяння і прощення, бо Сам Ісус 
Христос нас навчає: що ми повинні примиритися з тими, що мають 
щось проти нас і просити прощення у Господа Бога нашого за провини 
наші, щоб Він простив нам так як і ми прощаємо винуватцям нашим, і в 
такий спосіб ми очистимо нашу совість і будемо прямувати до 
моральної досконалости.  

Сам Ісус Христос освятив піст власним прикладом, коли 
протягом 40 днів і ночей, провадячи час у молитві і пості, готував Себе 
до суспільного служіння родові людському. І під час Свого служіння Він 
не раз вказував Своїм послідовникам на необхідність посту. 

Святиий Афанасій Великий ось як говорить про значення посту: 
“Піст зціляє хвороби, проганяє диявола, видаляє злі помисли, 
прояснує розум, очищає тіло, підносить людину до Престолу Божого”. 

Отже за вченням нашої Святої Церкви, тілесний піст повинен 
обов’язково супроводжуватися постом духовним: один тілесний піст 
без духовного, тобто без стримування пристрастей, без старанної 
молитви, без покаяння, без невинності, без милосердя та інших 
християнських чеснот, не приносять ніякої користі.   



 “Не кажи мені, - розмірковує з цього приводу Святий Іоан 
Золотоустий, - скільки днів ти постив, але скажи мені: чи став ти з 
гнівливого тихим, з жорстокого добрим? Якщо ти наповнений злістю, 
то навіщо тобі виснажувати твоє тіло? Якщо всередині у тебе панують 
заздрість і користолюбство, яка користь у тому, що ти п’єш воду, а не 
вино?.. 

Ти постишся? Доведи мені це своїма ділами. Якими, питаєш 
ділами? Якщо побачиш жебрака, подай милостиню. Якщо побачиш 
ворога, примирись. Якщо побачиш свого друга щасливим, не заздри”. 

Дні Великого посту є дні жалю, прощення і розкаяння за гріхи. 
Справжнє покаяння полягає не в тому, щоб дотримуватися тільки 
зовнішньої форми, встановленої православною традицією. 

Ні! Дорогі мої! Це дуже складний внутрішній процес серця, який 
треба болісно вистраждати, щоб у ньому, як у вогні, перегоріли всі 
гріховні звички, які охоплюють нашу душу. 

Треба старанно і неупереджено, зі щирим самоосудом, 
перевірити все своє минуле і теперішнє. Якщо ми дійсно каїмося. Ми 
повинні всіма своїми силами ненавидіти гріх у всіх його видах і прийти 
на сповідь перед Богом з твердою рішучістю не повторювати того, що 
було гріховне в нашому минулому. Це буде дійсно покаяння, яке з 
батьківською любов’ю приймає Господь. 

Наша Свята Церква визначила нам дні Великого посту і ніби 
говорить; “Зупинися, грішнику! Куди поспішаєш ти, не оглядаючись? 
Хоч один тиждень на рік присвяти роздумам, заглянь у себе, у свою 
душу, розберися у своїх ділах і вчинках, оглянься на пройдений тобою 
життєвий шлях”. 
 Заглибимося ж,  дорогі брати і сестри, в себе в ці дні Великого 
посту і при світлі Слова Божого заглянемо в свою совість. 
 Обмиймо себе сльозами прощення і покаяння і приступімо до 
Спаса нашого Ісуса Христа в Таїнстві Святого Причастя. Споживіть і 
побачите, Який милостивий Господь, і промінь нового життя засяє в 
нас. 
 Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Радіймо ж і 
веселімся, бо велика нагорода приготовлена для нас на небесах. 
Амінь. 
 Христос серед нас! 


