
7-а неділя після Тройці  
(Мт.9,27-35) 

 
  

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

Дорогі брати і сестри! 
 

Сьогоднішня Свята Євангелія навчає нас, що з Божою поміччю і з 
правдивою і непохитною вірою завершуються найбільші чуда. З 
читання Святого Євангелія ми довідались про двох сліпих і що вони 
звернулися до Ісуса Христа,  щоб Він зцілив їх від сліпоти і повернув їм 
зір.  

Але перед тим щоб показати Свою всемогутність і милосердя, Ісус 
Христос запитав сліпих: “Чи віруєте, що Я можу це зробити?”, а вони 
відповіли: “Так, Господи!” Тоді Христос доторкнувся до очей їхніх і 
сказав: “За вірою вашою нехай буде вам” (Мф. 9, 28-30). Переконавшись 
у вірі сліпих, Господь повернув їм зір силою Своєї всемогутності.  

Отже, віра необхідна для духовного життя людини, як для тіла 
повітря. Без віри душа духовно вмирає. Ми з’єднуємося з Богом через 
віру. Віра є підґрунтям для молитви. А якби ми не вірили, то ми не 
могли б молитися. 

Сліпі, які благали Христа повернути їм зір, мали велику і непохитну 
віру.  

Сутність віри у всіх людей одна і та сама. Проста людина, 
службовець, священнослужитель, інтелігент і вчений мають загальну 
для всіх віру. Віра однієї людини може відрізнятися від віри іншої лише 
за своєю силою, твердістю і переконаністю. Господь сказав, що, коли 
будете мати віру розміром гірчичного зерна і скажете цій горі: 
пересунься, станеться так, як ви хочете. Цими словами Христос хоче 
запевнити нас, що віра може творити неможливе. 

Коли ми звертаємося до Бога з благанням допомогти нам у тій чи 
іншій біді або зцілити хворобу за допомогою медицини чи 
безпосереднім Божим втручанням, нам треба мати євангельську віру – 
тверду і непохитну. Тільки в такому випадку Христос скаже і нам: “Віра 
твоя спасла тебе”. А коли людина нібито вірує і в той же час 
сумнівається, вона не отримає того, чого просить. Не тому, що Бог не 
виявляє Свого милосердя, а через наше невірство. Одного разу, 
відповідаючи на запитання батька, чому ученики Христа не могли 

вигнати злого духа з його сина, Ісус сказав: “Через невір’я їхнє”. 



Віра це є дар Божий, і ним не треба нехтувати. Це – скарб, дорожчий 
за будь-які матеріальні цінності.  

Спасительною вірою може бути тільки правдива віра, тобто віра в 
Істинного Бога, у Тройці славимого, а не в облудних богів, які в 
дійсності не є богами. В наш час існують люди, які поклоняються 
лжебогам, серед них, наприклад, рунвірівці – ці новітні 
ідолопоклонники, а також шанувальники східних культів, всі ті, хто 
відкидає Сина Божого, Який з’явився на землю у плоті. 

Чому така віра не тільки не приводить до Бога, а й приносить шкоду 
людині? Тому що не можна вірити неправді. Якщо ви вірите 
астрологам, ви вірите брехні. Тільки Бог знає наше теперішнє і 
майбутнє. Зірки не можуть знати нашої долі, бо вони творіння Боже, а 
не Божество. 

Вірувати можна тільки в Бога, і ні у що інше, крім Нього. Ми віруємо в 
Господа нашого Ісуса Христа, тому що Він є наш Істинний Бог. Своє 
Божество Він засвідчив тим, що одним словом повертав зір сліпим, 
воскресив дочку Іаіра і сотворив багато інших чудес, які свідчать, що 
Він перемагає закони природи, Він прощає гріхи, Він переміг смерть. 
Все це властиве Богові нашому, Який створив небо й землю і все, що в 
них. 

Багато є сліпців між нашим народом, що мають очі, але не хочуть 
бачити красу Божого світу і заперечують Бога, Творця цієї краси. Це - 
нещасні безвірники – комуністи-атеїсти, які втовкмачувала безвір`я в 
голови нещасних наших поневолених братів. Казали вони: "У нас Бога 
немає, ми прогнали Його за межі нашого царства". О, це було царство 
зла, в якому згинуло за той час понад двадцять мільйонів наших 
братів і сестер, в тому числі тисячі єпископів, священиків, монахів, 
дияконів і вірних, яким старалися вирвати з душі віру в Бога. Але тим 
злим духам це не вдалося, бо ця "імперія зла" впала, а народові 
нашому відкриваються очі, люди повертаються до Бога і Його святої 
правди. Наш многостраждальний народ рятує свої душі, вертаючись 
до своєї рідної, ні від кого не залежної, а тільки від Бога, нашої Церкви-
батьків і прабатьків. Відкриваються нові Церкви, відновлюються 
Церкви, загарбані нашими ворогами, народ прозріває й відживає! 
Свята Помісна Українська Православна Церква Київського 
Патріархату на чолі з Святійшим Отцем нашим  Патріархом Київським 
і всієї Руси-України ФІЛАРЕТОМ закликає вас усіх - тут і на 
Батьківщині: відвідуймо наші святі Храми Божі, приступаймо до Святих 
Тайн - Сповіді й Святого Причастя; промиваймо наші зболілі очі, 
очищуймо свої душі. Нехай ласка Божа - ця небесна роса - промиє 



наші наболілі очі й душі і вчинить їх здоровими. Божа ласка 
оздоровить наш заглушений слух і дасть нам дар сердечної мови - 
щирого покаяння й повернення до батьківського дому. 

Всім нам треба пам`ятати Божі слова: "Не хлібом єдиним житиме 
людина, а всяким словом, що виходить із уст Божих" (Мт. 4, 4). Каже 
Христос: "Хто має очі, нехай бачить, а хто має вуха - хай слухає!"  

Дорогі браття і сестри! Будемо ж вірити тільки в істинного Бога Отця, 
і Сина, і Святого Духа, і з непохитною вірою і правдивою любов’ю 
будемо звертатись у молитвах до Святої Тройці.  

Пресвята Тройце, Боже наш, помилуй нас, бо жодного виправдання 
ми не маємо, просвіти наші очі і дай нам зрозуміти заповіді Твої і 
вихваляти Тебе нині, і повсякчас, і на віки вічні. 

Амінь! 
 

 

 


