4-а після Пасхи – Неділя розслабленого (Ін. 5,1-15)
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Христос Воскрес!
Дорогі брати і сестри !
В сьогодняшній Євангелії Святий Євангелист Іоан оповідає нам, що в
Єрусалимі був ставок де час від часу Ангел Божий сходив у ставок і
розбурхував воду, а хто перший залазив у ставок після порушення
води, той одужував.
Коло цього ставка, довгими роками, лежало багато хворих і немічних
які чекали коли вода схвилюється щоб першому влізти у воду.
Так буває з житєйським морем, з людським суспільством. Часами
житєйське море довго стоїть спокійно, не рухається, поверхня його
покривається різними паразитними рослинами і стає зіпсутою і
нездоровою. Господь Бог наш час від часу посилає велику силу,
посилає велику бурю, робить великі хвилі, щоб сцілити усякі людські
немочі.
Наш український народ, на нашій рідній Україні, лежав мертвим
спокоєм коло тихого моря майже 300 років як і той розслаблений, бо
під чужим пануванням не був у силі першим влізти до розхвильваного
моря.
І ось Господь Бог послав величезну бурю, розхвилювалось до самого
дна житєйське море українського народу пробудивши його зі
сну.
При тяжких труднощах, при великих стражданнях Великомученик
Митрополит Василь Липківський зміг першим влізти в розхвильовані
води, виздоровіла наша Українська Автокефальна Православна
Церква на Україні і по за її межами. Вкорінилася наша Рідна Церква в
Америці – з Божої волі архиєпископ Іоан Теодорович очолив
відроджену Українську Православну Церкву в діаспорі. Наша Свята
Церква змела і стерла всі наслідки багатовікової так званої хвороби
меншовартости коли Першим Патріархом Української Православної
Церкви по всьому світі обирають Святійшого Мстислава, а відтак

Святійшого Патріарха Володимира і теперішнього Патріарха
Kиївського і всієї Руси-України Філарета.
Ми повинні знати, що не в самій цій бурі, ні в самому схвилюванні
пройшло зцілення нашого народу; не буря робить хворих людей
здоровими, вона тільки розворушує людську хворість, примушує народ
рухатися, дає силу бажати і шукати спосіб лікування і прагнути до
оздоровлення та скинути з себе ярмо поневолення.
Коли Ісус Христос сцілив розслабленого, то той зразу взнав хто це
йому зробив. Щось подібного сталося і з нами коли Митрополит
Василь Липківський відродив Українську Автокефальну Православну
Церкву, то тоді український народ почав організовуватись навколо
Рідної Церкви і прагнув до вільного життя. Сьогодні деякі “свої люди”
та “церковні князі” намагаються відвести нас від Ісуса Христа – кажуть
це не Христос вас сцілив, це не Син Божий дав вам силу відродити
свою Рідну Церкву – бо вам не дано ні Московського, ні стамбульського
чи Римського благословення.
Але ми, дорогі брати і сестри, ми побожні і вірні діти нашого
многострадального українського народу сміливо і совісно
затверджуємо: Це Ісус Христос – Син Божий нас сцілив. Це Він нам
дав силу і бажання на оздоровлення. Це Він, Ісус Христос, що воскрес
з мертвих, творить тепер з нами велике чудо розквітання і закріплення
Помісної Української Православної Церкви Київського Патріархату, це
Він - Сам Ісус Христос остерігає нас: “От ти став здоровий, не гріши ж
більше, щоб чого гіршого тобі не сталось. (Ін. 5, 14-15).
Отже, дорогі мої, будемо ж оздоровившись від старих хвороб силою
Христовою кріпко пильнувати наше церковне життя, не вертатись
назад під чуже ярмо, бо ми маємо право на своє не від кого незалежне
віровизнання. Ми будемо пам’ятати Слово Боже висловлене в другім
псальмі, стих 1-3:”На що хвилюються народи і людність марне
замишляє? Повстали царі земні і князі зібралися разом на Господа і на
Христа Його: “Розірвім пута їх і скиньмо з себе ярмо їх”.
Амінь.
Христос Воскрес!

