24-а НЕДІЛЯ ПІСЛЯ ТРОЙЦІ
(Лк. 8,41-56)
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Христос серед нас !
Дорогі брати і сестри.
Сьогоднішнє Святеє Євангеліє оповідає нам про воскрешення
Господом дочки Іаїра і про зцілення кровоточивої жінки і так Ісус
створив два чуда.
Все це зробив Ісус Христос, щоб підтвердити Своїм послідовникам,
що Він не тільки людина, а й Бог. Чудо восрешення дочки Іаїра
свідчить, що Христос як Бог має владу над смертю і що Він заради
того і прийшов у світ, щоб визволити людство від найбільшого в світі
зла – смерті людини.
Воскресіння мертвих є відновлення людської природи, яка внаслідок
гріха підпала смерті й розпалася на дві частини. Душа залишилася
безсмертною, а тіло перетворюється на прах земний.
Ми всі ридаємо над гробом мертвої людини. Чому? Тому що
відбувається неприродне явище. Людина створена безсмертною, а ми
бачимо перед собою порушення цього закону.
Радість від народження життя свідчить, що цей акт є природним, а
плач і ридання під час смерті говорять про те, що смерть –
неприродна.
Син Божий прийшов у світ, щоб виправити неприродне становище
людини у світі; Він прийшов оновити наше єство і повернути його в
попередній стан – у безсмертя.
Ті, хто відкидає воскресіння мертвих, споконвічно ставлять
запитання, яке вважають таким, що неможливо розв’язати: як
воскреснуть тіла, які після смерті перетворюються на прах і з часом
зовсім зникають в лоні землі?
Для нас воскресіння мертвих незбагненне, але скільки дивного і
незрозумілого існує в навколишньому світі! Для нас не до кінця
зрозумілим залишається і саме народження людини, хоч воно

відбувається за законами природи. Наука багато пізнала, але
непізнаного залишається більше. Тому не треба дивуватися
загальному воскресінню мертвих. Воно, безперечно, відбудеться у свій
час. Так сказав Бог. Ми повинні вірити Богові, бо невіра Йому привела
перших людей до смерті.
Колись, перед першими людьми постала дилема: вірити Богові чи
повірити дияволу, що явився в образі змія. Ця ж дилема стоїть і перед
сучасним людством, перед кожним з нас: вірити у воскресіння мертвих
чи відкинути його як красивий міф?
Від нашого вибору залежить, якою буде наша вічність. Від нас не
залежить воскресіння мертвих. Воно залежить від Бога. Але яким буде
наше життя у вічності після з’єднання душі з тілом – залежить від нас.
Наше земне життя існує для того, щоб визначитися: чого ми хочемо
у майбутньому віці – блаженства чи страждання, що нам більше
подобається – добро чи зло. Звичайно, кожна розумна людина скаже,
що їй, беззаперечно, більше до вподоби добро і блаженство.
Якщо це правда, то чому ж ми, живучи на землі, частіше обираємо
зло? Хіба ми не розуміємо, що цим ми прирікаємо себе на вічні
страждання?
При цьому як блаженство, так і страждання після воскресіння
мертвих будуть в поєднанні душі з тілом. Не забуваймо складу своєї
природи: вона створена Богом з душі і тіла.
В яку славу одягнуться святі й праведні люди після воскресіння, ми
тепер навіть уявити не можемо. Святе Письмо свідчить, що праведні
засяють, як сонце, в Царстві Отця Небесного. А тіла грішних, на
протилежність святим, затьмаряться, як ніч і темрява. Тіла грішників
теж будуть нетлінними і безсмертними, але їхнє безсмертя
перетвориться на нескінченні страждання.
І тут же перед нами повстає питання: за що йде боротьба в світі?
Відповідає на це господня молитва: "Нехай святиться ім`я Твоє,
Господи, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на
небі, так і на землі!"

Ми, діти славного українського народу, боремось за душу нашого
українського народу, а найбільшим скарбом наших душ є наша Свята
Помісна Українська Православна Церква Київського Патріархату і
Самостійна Україна.
Ми боремось за наше національне обличчя і за нашу потоптану
ворогами правду. Тож до неба піднявши наші серця, молімось і
працюймо - і борімось за наше національне Я! "Борітеся - поборете,
вам Бог помагає!" сказав Тарас Шевченко.
Дорогі браття і сестри, все це вселяє в нас велику надію на вічне
майбутнє життя. Надія надає нам силу перемагати всі труднощі
земного життя, боротися з гріховними спокусами, покладаючи
уповання на Божу допомогу. А Бог ніколи і нікого не посоромить в надії
на Його милість. Богу нашому слава на віки вічні.
Амінь!
Амінь.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь
Христос серед нас!

