
СВЯТА ТРОЙЦЯ
(Ін. 7, 37-52; 8, 12)

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

                                         Дорогі брати і сестри!

Після п’ятдесят днів після Воскресіння Ісуса Христа послідовники 
Христової науки, апостоли і Пресвята Богородиця, тобто перша 
Христова Громада,  зібрались  у світлиці де Христос мав Таємну 
Вечерю з Його учениками і раптом вони почули шум з неба, ніби буря 
раптово  зірвалася і над кожним з них з’явилися вогнені язики і всі 
відчули великий запал у душі, і всі почали розмовляти іншими мовами.

Чому Отець наш небесний послав Духа Святого? Тому, щоб всіх нас 
з’єднати з Богом, щоб життя наше з’єднати з життям Божим, вічним і 
святим.

Господь не хоче нікого відкинути від Себе, навпаки, чим дальше від 
Бога людина, чи чим дальше від Бога окремий народ, тим більше Ісус 
Христос піклується, щоб їх до Себе пригорнути.

Всіх, хто блукає, хто не знає певного шляху, Христос їх шукає, щоб 
спасти їх.

Дорогі брати і сестри!  І наш український народ довго блукав, розсіявся 
по всьому світі, певна частина наших співвітчизників спиною 
відвернулася від своє Матері. Сьогодні, більш як ніколи, український 
народ потребує допомоги, потребує щоб хтось його навернув на 
певний шлях.  
 
Але ми, дорогі брати і сестри, не повинні сидіти та чекати, поки нас 
знайде Христос, ми самі повинні шукати Христа, шукати певного 
шляху, щоб наблизитись і з’єднатись з Христм Спасителем.

Запитаємо самі себе,  який певний шлях ми повині вибрати, щоб 
наблизитсь і з’єднатись з Христом?

Певний шлях до Христа Спасителя прокладається тоді коли ми 
спілкуємоя з Богом на зрозумілій мові. Сам Христос звертався з 



наукою до народу на його рідній арамейській мові, а апостол Павло 
прямо каже, що в церкві краще п’ять слів промовити зрозумілою 
мовою, щоб і інших навчити, ніж десять слів промовити чужою мовою.
Безмежне джерело Святого Духа іменно через мову, через зрозуміле 
слово найбільше розливається по світу, вливається у серця вірних, б’є 
звідти живим джерелом слів і діл.

Дорогі брати і сестри!  Велика і незбагнена таємниця єднання Бога з 
чоловіком в особі Христа Спасителя, коли ангол Божий сказав 
Пречистій Діві Марії: «Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього 
осінить Тебе. Тому і народжуване Святе наречеться Сином 
Божим» (Лк.1, 35).

Така ж велика таємниця – єднання Бога з людьми в подій Зшестя Духа 
Святого на першу Христову громаду вірних.

Сьогоді ми святкуємо день народження Єдиної Святої Христової 
Церкви, як найвищої скарбниці всіх дарів Святого Духа, на спасіння 
всіх народів на віки вічні. В своєму життя Церква Христова запалювала 
словом Христового благовістя вірних, обраних з усіх народів, Церква 
Христова заговорила всіма мовами, організовувались окремі Помісні 
Церкви, і безмежне джерело Святого Духа напуває церкву кожного 
народу, як і нашу Святу Помісну Українську Православну Церкви 
Київського Патріархату на чолі з Святійшим Отцем нашим Патріархом 
Київським і всієї Руси-України Філаретом.

Безмежне джерело Святого Духа в нашій Святій Церкві напуває живою 
водою благодаті Святого Духа, ми беремо свій початок  з цієї величної 
події – Зшестя Святого Духа на першу Христову Церкву в Єрусалимі, 
на чолі з Приснодівою Марією й апостолами, в день її народження, і ці 
потоки живої води не можуть припинитися в житті нашої Рідної Святої 
Помісної Української Церкви Київського Патріархату.

Нехай мовчить всяка плоть чоловіча. За словами Василя Симоненка – 
«Нехай мовчать Америка й Росія, коли я з тобою, Мамо говорю».  
Нехай же замовкнуть ті «церковні князі», які посоромилися і відреклися 
від Рідної Матері та й ще кажуть ніби вони можуть припинити джерело 
Духа Святого в нашій Рідній Церкві.

Дорогі брати і сестри, ми сини і дочки нашої Святої Церкви Христової, 



в нашому земному житті бачимо, як благодать Святого Духа 
з’єднується з правдою Божою. В єдності нашого народу, у взаємнім 
доброчинстві, у спільних молитвах і спільних діях є вияв нашої 
вірности Творцеві нашому. Дух Святий зійшов на першу Христову 
Церкву і це є свідчення, що найвища Божа благодать діє і в нашій 
Рідній Церкві.

Благодать Господа Бога нашого Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і 
причастя Святого Духа нехай буде  зо всіма нами. 

Амінь.

Христос серед нас!


