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В ім’я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь.
Христос серед нас.
Дорогі брати і сестри ! Мабуть, не просто звичайна цікавість змусила
Закхея, про якого ви чули в Святій Євангелії, вилізти на смоковицю, щоб
побачити Ісуса Христа. І Господь Бога Ісус Христос бачив, що у цій
цікавості зароджується
визнання своєї нечистоти і допущеної
несправедливості, що душа Захея, яка бажала бачити Спасителя,
тягнулася до Нього.
І ось лише слова Христа, сказані з любов’ю: “Закхею, злізь скоріше, бо
сьогодні Мені належить бути в тебе в домі”, викликали в душі Захея
повний переворот.
Начальник митарів, грішник, з яким ніхто навіть не хотів спілкуватися,
тому що боялись його, бо він збирав податки для римської влади, розкаявся перед усіма, сповідав свою неправду і дав Божу обітницю
змінити спосіб свого життя.
І сьогодні Господь наш Ісус Христос кличе до Себе кожну людину:
“Прийдіть до Мене, всі струджені і обтяжені, і Я заспокою вас” (Мт. 11,
28). Ісус Христос кличе нас голосом покарання: “Істинно говорю вам:
якщо не покаєтесь, всі загинете”. Ісус Христос закликає нас внутрішнім
голосом совісті: “Ось, стою при дверях і стукаю; якщо хто почує голос Мій
і відчинить двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зі
Мною”(Одкр. 3, 20).
Благодать Божа стримує нас на дорозі гріха і пристрастей, тривожить
наше серце під час світських насолод, пробуджує в душі гірке
розчарування у всьому, викликає глибоку занепокоєність щодо нашого
майбутнього вічного життя.
Дією благодаті Божої прийшло до Бога багато наших співвітчизників.
Ось недавно вони заперечували існування Бога. Але благодать Божа
може перетворити людину. Це її мав на увазі Грсподь, коли сказав, що
Бог може із каміння створити дітей Авраама – тобто спадкоємців
Царства Божого.
Звідси і напрошується висновок: не треба судити людину, поки вона
живе на землі. Ісус Христос не випадково сказав: “Не судіть, то і вас не
судитимуть” (Лк. 6, 37). Ніхто з нас не знає, яке буде майбутнє життя тієї
чи іншої людини.
Ісус Христос не вимагає від нас якогось штрафу за наші гріхи, Він тільки

хоче щоб людина правдиво покаялась і більше не робила того, що
гнівить Бога.
Ісус Христос хоче щоб ми жили в чистій совісті. Щаслива та людина,
яка не приглушила свої власної совісті, бо така людина ніколи не зійде з
дороги правди.
Наша Свята Церква починає нас приготовляти до Великого Посту і
світлого Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, отже, покаяння – це є
велике таїнство. Воно перероджує людину. Грішник стає праведником,
невіруючий – віруючим, злодій стає чесною людиною.
Серед нас є багато таких віруючих, які каються у своїх гріхах, а потім
знову повторюють їх. Таке покаяння не досягає своєї мети.
Блаженний той, хто відгукується на голос Господа нашого Ісуса Христа і
готовий прийняти Його у своє серце через відмову від попереднього
способу життя та мати тверду рішучість у виконанні Божих заповідей.
Сам Господь прийде до такої людини і буде з нею вечеряти. І Христос,
що прийде щоб спасти загиблого, скаже йому: “Нині прийшло спасіння
дому цьому”.
Для того і закликає Христос всі народи будувати з себе церкву,
єднатись в Христове братство, щоб кожний з нас приймав участь в
будівництві своєю працею, своїми пожертвами, своїми молитвами та
своєю побожністю.
Дорогі брати і сестри!
Сьогодні, кожен з нас повинен внести свій внесок для розбудови і
розквітання Помісної Української Православної Церкви Київського
Патріархату, щоб у Рідній Церкві знаходили спасіння не тільки поодинокі
душі, а щоб в ній спасався від загибелі весь український народ.
Для нашого українського народу Рідна Церква має не тільки велике
релігійне, а також і народнє значення.
Український народ, розкиданий по всіх краях світу, не може спастися
без Рідної Церкви. Отже, будуймо, шануймо Рідну Церкву, шануймо
Рідну Мову і дбаймо, щоб ми завжди мали чисту совість і мир у наших
душах.
Сьогодні ми є свідками, коли недруги, не тільки Київського Патріархату,
а навіть українського народу підсилюють наступ проти нашої Рідної
Церкви. Всякими підлими і неправдивими тлумаченнями хочуть
знівечити нашу Рідну Церкву-Христову, поширити поміж нами почуття
меншовартости, принизиту нашу співучу українську =мову і таким
способом і знищити український народ.
Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога!
Амінь.
В ім’я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь.
Христос серед нас.

