
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Прсв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при 
кожній Святій Літургії 
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним 
зверненням 
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед 
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

Земні царства народжуються і розвалюються, 
імперії воюють і вмирають, а Царство Боже – 

безконечне», - Глава УГКЦ в Макарові 

В останні десять днів в Україні загинуло близько 300 людей. Наш 
народ сьогодні відчуває себе у тіні смерті. Ми атаковані великою 
імперією, яка прагне нас зробити своїми невільниками. А 
найстрашніше, що ми починаємо втрачати надію. Бо хто розраховує 
лише на власні сили, бачить, що їх з кожним днем дедалі більше 
бракує. Серед таких обставин Господь посилає нам промінчик надії: 
свобода кожного з нас залежить не від того, що ми маємо, а від 
Бога.Про це сказав Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав під 
час проповіді на Архиєрейській Божественній Літургії 25 січня 2015 
року в парафії Святого пророка Іллі, що в Макарові на 
Київщині.Предстоятель Церкви наголосив на тому, що в руках Бога 
лежить доля не лише українського народу, а й усього світу. На його 
думку, найбільше лихо людини – жити без Бога: «Якщо Україна 
перетвориться на поганську Галілею, то вона втратить своє 
майбутнє.  
Будьте певні: земні царства народжуються і розвалюються, імперії 
воюють і вмирають, а Царство Боже – немає кінця».Також 
Блаженніший Святослав зазначив, що прагнув відвідати цю ще 
маленьку парафію, щоб побачити, як парафіяни в ній святкують 
звичайний недільний день. «У Київській архиєпархії є багато 
подібних громад, як ваша, що перебувають у стані свого 
становлення. Тому я приїхав, щоб зрозуміти, як вам допомогти, щоб 
ваша громада у цьому регіоні успішно розвивалася», - додав він. 

Департамент інформації УГКЦ 

 

 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
6:30 – Утреня – о.  Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. О. Качур  
9:30 – Св. Літургія – о. Р. Лобай 
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Юрик 
 6:00в. – Св. Літургія -  о. Р. Лобай 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап.Тим. 3, 10 - 15.   
 Єв. Лк. 18 , 10 
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                          ОГОЛОШЕННЯ 

 
ПОДЯКА 

 
Дириґентка та члени парафiяльного хору 
складають щиру подяку Отцевi Пароховi за 
пiдтримку  почину влаштовування концертy, як i 
всiм парафiянам та гостям котрi прибули на 
вiдспiвування коляд, i за грiмку пiдтримку при 
спiвi "Бог Предвiчний." Ми певнi, що почули нас 
усiх, основноположник парафiї  
о. д-р Богдан Липський та всi попереднi усопшi 
та живi парохи та служителi храму нашого, ще й 
сам покровитель його, св. о. Миколай 
Чудотворець. 

 
Ми особливо i сердечно вдячнi за пожертви на 
харитативну орґанiзацiю “Джерело” - зiбрано 
$2,675. Вiдколи цим способом долучилися до 
пiдтримки львiвського регабiлiтацiйного центру 
зiбрано i передано добродiйцi п. др. Зенi Кушпетi 
$15,870.00. 

 
Рiвнож дякуємо за щирi пожертви нашим 
братам i сестрам в Українi на фонд “Врятуй 
Життя”.  Зiбрано $1,746.65.  

 
Кiнчаємо оцю коротку вiстку висловом 
одушевлення, що надалi закорiнюються та 
розвиваються новi й старi традицiї при нашому 
храмi, на славу Iсуса Христа, Спасителя душ 
наших. 

 
З пошаною, 
Парафiяльний Хор 
 

 За благословенням Владики Кир Стефана, 
Українська Католицька Єпархія спільно з  
Конґресом Українців Канади, продовжує 
збірку ВРЯТУЙ ЖИТТЯ призначену для допомоги 
нашим братам та сестрам в Україні. Кошти зібрані 
від цієї збірки будуть використані для розвитку 
капеланьскої служби   для воїнів АТО –духовної, 
психолічної та моральної підтримки солдат у 
складних бойових обставинах. Кошти також  
будуть використані для надання найнеобхіднішої 
гуманітарної допомоги пораненим та потерпілим. 
Парохія видаватиме посвідки від оподаткування 
для жертводавців. 

 До  Уваги Парафіян! 
Церковний комітет шукає добровольця пошити 
вкладки до кошиків для збирання грошей (таци). Будемо 
вдячні за допомогу. Просимо звертатися до Мирона на 
чис. тел. 416-670-4480. 

  Катехитичний Табір 2015 “Відпічнім з Христом” 
проходитиме від 15 – 21 березня на Горі Марії в 
Анкастер.  Програма  двомовна. Просимо зацікавлених 

(від 3- 8 кляси),  зголошуватися до парохіяльної 
канцелярії  за реєстраційними анкетами чим скоріше 
або відібрати їх у притворі. За подальшими інформаціями 
можна звертатися до Олі Дзюревич на чис. тел. 
 416-695-2076   

  Просимо парафіян, котрі бажають, щоб отці 
відвідали їх з Йорданською водою, 
зголошуватися до поодиноких священиків. 

 Перша Св. Сповідь відбудеться 1-го 
травня, а Торжественне Св. Причастя 3-го 
травня. Лекції приготування дітей до першої 
Сповіді і Торжественного Святого Причастя, 
які не є учнями Цілоденної Школи ім. Слуги 
Божого Патріярха Йосифа Сліпого почнуться 25 
січня. Просимо зголошуватися до Вірляни Щуки
 на ч. тел. (416) 626-5232 або на адресу елек. 
почти virlana@rogers.com.  

 Ширші сходини ЛУКЖК проходять сьогодні о 
год. 11:30  ранку у парохіяльному будинку. Буде 
нагода заплатити членську вкладку на 2015р. 

 Церква св. Димитрія та о. Петро Шумелда 
запрошують вас вз'яти участь у десято-денному 
паломництві до Святої Землі. Паломництво до Святої 
Землі  відбудеться в днях 14-го квітня - 23-го квітня, 
2015. По святих місцях, а особливо при Божому Гробі, 
будемо правити Службу Божу в наміренні паломників, а 
особливо за долю України. Всі запрошені на серію 
доповідей, котрі починатимуться з понеділка  
19-го січня о 7-ій ввеч. у кімнаті для молоді при 
церкві св. Димитрія. Ці доповіді мають за мету 
підготовити учасників до паломництва. Ці науки є 
відкриті для усіх і впродовж місяця будемо 
представляти такі теми: 

•2 лютого Пергамени Мертвого Моря 
•9 лютого Християнські пам'яткові місця у Святій   
                            Землі 
•16 лютого Історія Хрестоносних Походів 
•23 лютого Папа Пій XII та Голокост 
•2 березня Церква Божого Гробу  

По дальші інформації дзвоніть до церковної канцелярії 
церкви св. Димитрія: 416-244-5333, або до  Shawn 
647-783-3525 , або Email: Stds.Pilgrimage@gmail.com. 
                          

                         ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
 
Марія Бескідна                                  100.00 
                   (в пам’ять Івана) 



 
   М Н О Г А Я   Л І Т А !  
Новооxрещенiй Мелиссі Пенелопі Сіомос , її 
рідним і хресним батькам бажаємо Многії і 
Благії Літа! 

     ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
3    ІІ       7:00 веч        бл. п. Йосифа Теплого  
                                                                    (35р.) 
4    ІІ       7:00 вечора   бл. п. Юрія Бориса і 
                                    Маґдалину, Романа,  
                                    Богдана Олійника  
7    II       8:00 ранку     бл. п. Марію Реплянську 
7    ІІ       9:00 ранку     бл. п. Андрія і Анну     
                                                               Борис 
9    ІІ       6:00 вечора   бл. п. Климентину 
                                    Слюсарчук, Петра Будника 
                                    Катерину Метельську 
14  ІІ       9:00 ранку     бл. п. о. Петра Стецюка 
14  ІІ      10:00 ранку    бл. п. Михайла Форися  
                                                                  (10р.) 
16  ІІ        6:00 вечора   бл. п. Евдокію Куселу 
18  ІІ        9:00 ранку    бл. п. Марію Сахрин (1р.) 

Глава УГКЦ: «Соборність є силою 
українського народу» 

Отець і Глава Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав у День 
Соборності України під час Літургії в 
екуменічному храмі Непорочного серця Марії та 
українських новомучеників, що на вулиці 
Інститутській у Києві, закликав людей доброї 
волі та всіх вірних Греко-Католицької Церкви 
тривати в безперервній молитві й пості.«Ми не 
маємо права послабити сьогодні наших 
молитов. Адже ця соборна молитва, яка лунає 
в різних частинах України, але об’єднує нас 
перед Божим обличчям, є запорукою нашої 
перемоги», – наголосив Предстоятель 
УГКЦ.Сьогодні Україна відзначає день своєї 
Соборності. Що таке Соборність, що вона в собі 
несе? Чому нам так важливо собі усвідомити 
зміст цього поняття? «Слово «соборність» ми 
знаходимо в нашому Символі віри, - пояснив 
проповідник. – Святі отці в Нікеї і 
Константинополі, коли хотіли окреслити 
прикмети Христової Церкви, ісповідували так: 
вірую в єдину, святу, соборну і апостольську  

 

Церкву. Дослівно слово «соборна» 
перекладається «католицька». Це означає, що 
Христос заснував одну-єдину Церкву».Для нас, 
українців, каже Блаженніший Святослав, слово 
«соборність» має ще інше значення. Зокрема, 
цього дня ми відзначаємо пам'ять історичної 
події – День злуки. «На Софійському майдані в 
єдину соборну державу була об’єднана 
Українська Народна Республіка і Західна 
Українська Народна Республіка. Наш 
український народ, який впродовж історії був 
пошматований між різними імперіями, нарешті 
здобув свою державу, до котрої входили всі ті, 
що хотіли жити в єдиній, вільній і незалежній 
Україні»,– розповів Глава Церкви.Блаженніший 
Святослав відзначив, що в День Соборності ми 
молимося в цьому маленькому храмі на вулиці 
Інститутській, який був збудований на місці 
пролиття крові Небесної сотні рік тому. «Цей 
храм є видимим знаком соборної молитви 
Майдану. Майдан зумів встояти і перемогти, 
тому що він молився, молився разом. «Усі ми 
єдналися у спільній молитві до нашого 
Спасителя. Тому ми відчули, що соборність не є 
географічним абстрактним поняттям. 
Соборність є силою українського народу, силою 
Української Держави», – наголосив 
Першоієрарх Церкви.Під час Літургії 
священнослужителі пом’янули всіх загиблих 
героїв Майдану, поранених, наших священиків, 
душпастирів різних конфесій, які в критичні 
моменти не покинули своїх людей, а були 
разом з ними і несли їм Слово Боже.«У храмі на 
Інститутській хочемо вознести до Господа наші 
прохання за наше військо, за тих, хто сьогодні 
за Соборність України віддає своє життя. Якось 
дивно Господь склав усі ті історичні моменти. 
Цими днями відбуваються важкі кровопролитні 
бої в Донецькому аеропорту, на 29-му і 31-му 
блокпостах і на всій лінії розмежування 
продовжує литися кров. Але ми віримо, що як 
встояв і переміг Майдан, тому що молився, так і 
вистоїть і переможе соборна Україна, тому що 
вона молиться», – зауважив Глава УГКЦ.    
   
  

      

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                                         о. Олександер Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 416-901-2640                                                        •        о. Олег Юрик – 647-341-0074 (новий) 
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-706-5460 

                  
       

                       



 
Я  
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  
Stephen Werbowyj LL.M 

Barrister / Mediator 
 

Mediation of Estate Disputes 
 

416-233-9461 
1199 The Queensway, Toronto 

 

  

 

 

  

Річна оплата цього місця $450 
тел.: 416-670-4480 

           L Y N E T T 
                     ПОХОРОННЕ ЗАВЕДЕННЯ 
                 F U N E R A L   H O M E          

Proudly Serving Catholic Families since 1914 
3299 Dundas Street West 

(1 Block East of Runnymede) 
416-767-1176 

Paul Chumak, J.D., Q.C. 

Barrister-at-Law 

Кримінальне правo  Criminal Law 
 

Порушення правил їзди  Driving Offences 
2200 Bloor St. W., Suite 200, Toronto  

(at Rnnymede) 
Tel.: (416) 927-1977, (416) 760-0524 

 

 

416-839-4179 
416-259-8533 



Отче наш 
За Євангеліем св. Луки (XI, 1) Христос передав Апостолам Свою молитву (бо правильно 

називаємо Отченаш Господньою, Христовою молитвою) при такій нагоді: коли молився на одному 
місці — один з Його учеників, заохочений цим Христовим прикладом і пізнаючи з цього 
прикладу, що молитва далеко не те, що люди часами молитвою називають, не «многомовністю», 
не «говоренням слів», а чимсь без кінця вищим, і бажаючи якраз такої Христової молитви 
навчитися, сказав до Нього: «Господи, навчи нас молитися, як і Йоан навчив своїх учеників». На 
те Христос: Коли молитеся — говоріть: «Отче наш...». За Євангеліем св. Матея (VI) Христос 
навчив Отченашу серед довшої бесіди, в якій передовсім перестерігав перед даванням милостині 
так, як лицеміри, щоби славили їх люди, а дальше перестерігав перед такою самою молитвою 
лицемірів «в божницях і на рогах вулиці», щоби «показатися людям». Відтак учить приготування 
до молитви — «увійдіть у капличку свою», «не думайте, що із-за многомовности можна бути 
вислуханим», і щойно тоді наводить слова Отченашу. Чи св. Лука тої цілої бесіди не помістив, а 
Матей залишив прошення ученика, чи — що правдоподібніше — І. Христос кілька разів передавав 
Отченаш, трудно напевно сказати. Одначе це видається безсумнівне, що як зрештою кожну науку 
Ісуса Христа, так і цю науку, що є не лише наукою але й школою — давав Христос тим, що її 
бодай трохи бажали, тим, що як той ученик, казали або думали: «Господи, навчи нас молитися». 
Природна річ, що це прохання, ця охота навчитися є потрібна до доброго сприйняття науки, і що 
наука дається й приймається в цій мірі, в якій вона є бажана. 

Відповідаючи на прохання: «навчи нас молитися», Ісус Христос подає очевидно більше, як 
саму формулку молитви, більше, як слова, подає спосіб, яким найліпше молитися, і що важніше — 
спосіб, яким можна навчитися молитись; дає свою школу. Приймаючи цю науку Ісуса Христа, ми 
повинні не лише уживати цих слів на молитві і відмовляти «Отче наш», що є добре, похвальне, 
потрібне, конечне, але не вистачає; ми повинні крім того шукати в Отченаші науки молитви і 
школи молитви, які Христос Апостолам і нам дає, або іншими словами: хто хоче навчитися 
молитись, хто хоче дістати з неба той дар молитви, хто хоче, щоби й на ньому здійснилося це 
слово пророка: «Вилию на Давидів дім і на горожан Єрусалиму духа ласки й молитви»1, — най в 
Отченаші шукає тої науки і тої ласки. Слова передані Христом є наче брамою до неба, до того 
неба, яким тут на цьому світі е вже «дух ласки й молитви», до того неба, до якого прямою дорогою 
веде молитва. Нехай входить у цю школу, нехай у цій школі перебував і нехай буде пересвідчений, 
що в цій школі найде те, чого бажає; навчиться молитви, дістане молитву, наповниться молитвою 
його душа, піднесеться до стану молитви, а разом з тим духом молитви наповниться його душа 
премно- гими, пречудовими, превеликими небесними ласками, які всі разом можна обняти цим 
надземським, повним чару словом: Софія — мудрість. 

Пробуймо разом увійти у той «Отченаш», у цю Господню молитву і бодай якийсь час у ній 
перебувати. Пробуймо увійти хоч на хвилину у той храм, бо «Отченаш» — це Божий храм, 
пробуймо почути запах того райського кадила, що зноситься перед Божий престіл, пробуймо 
разом відітхнути тим чистим, ясним, гірським, оживляючим і цілючим воздухом, яким цей храм 
переповнений. Попробуймо бодай на хвилину звести очі на цей далекий, далекий пречудний 
виднокруг, звернути очі на цей вид, на ті видження, що в тому храмі перед душею відслоню- 
ються; пробуймо видіти і скоштувати, як добрий є Бог; ніде цього в тій мірі не зазнаємо, як у тому 
храмі; пробуймо прийняти це святе Причастя молитви, увійти в цю спільність молитви, почути, як 
нам добре і привітно у тому Божому храмі, який є й нашою хатою, як широко жити у цьому 
широкому пречудному святому світі, яким є цей Божий храм. 

«Отченаш» не був би школою молитви, якби не вводив душі в це розположення, яке для 
кожної молитви є суттєве, і без якого молитва не була би молитвою. 

І не лише мусить вводити душу в це розположення, але й у саму душу це розположення 
класти, в душі його піддержувати й утривалю- вати. Кажу: це розположення — хоч воно 
многосторонне і лише почасти може бути людською мовою представлене. І яке ж воно? Воно 
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відповідає кожному слову та кожному проханню «Отченашу». 
Отче 
Перше слово «Отче» вводить наші душі в розположення синівства супроти Божества, 

розположення таке нове для жидів у хвилині, коли Христос навчав. В Старому Завіті — Завіті 
страху — Боже ім’я видавалося таке страшне, що коли воно, те тєтраурарраточ, було записане у 
святих книгах, читаючий св. Письмо не смів цього імени висказати й сказати Єгова чи Я г в е, а 
заступав те страшне ім’я другим словом Адонай, що значить Господь. Принагідно варто би 
завважити, що ця практика жидів через переклад на грецьку мову «сімдесяти» перейшла й до нас. 
В псальмах наш переклад з грецького всюди словом Господь заступає Боже ім’я. 

Щойно Новий Завіт відкрив, об’явив людям ту Божу прикмету, що Він є батьком, і позволив 
нам людям цим іменем називати Всевишнього. Те Боже синівство — це фундаментальна правда 
християнства 

— це дар Ісуса Христа — це прямо цілий Новий Завіт — завіт благодаті та любови; тому й це 
слово «Отче» є словом благодаті і словом лю- бови, можливим тільки у Христі й у Св. Дусі; щоб 
його сказати, треба бути дійсно синами, «а що ви є синами, післав Бог Духа свого Сина у ваші 
серця, котрий кличе Авва — Отче! Тому ти вже не слуга а син; коли ж син то й наслідник»2. 

Хто ж зуміє змірити глибінь цього слова, цеї ласки, цього достоїнства, цього синівства, хто ж 
зможе оцінити вагу й вартість того відношення до Бога, цього наслідства, тої зв’язи, що нас лучить 
з Богом. Чи ж то слово само не є якимсь предивним причастям, що нас установляє в тайну — нову 
зв’язь з божеством. Кажу: нову зв’язь, бо ми до Бога не тому можемо сказати «Отче», що ми Його 
сотворіння; Боже синівство належить до того надприродного життя, про яке достойно говорити 
треба би ангельської мови, а й вона ще за слаба на цю задачу. 

Через це надприродне синівство ми по словам св. Петра (II, 1,4) стаємо учасниками Божої 
природи. Почуватися до цього синівства, признавати Єгову своїм батьком, а себе Його сином (чи 
ж треба говорити, що прибраним сином? — прибраним, але правдивим у природному Сині а 
нашому Браті по людській природі, Ісусі Христі) — це перше роз- положення потрібне до 
молитви. В це розположення «Отченаш» нас вводить і то прямо, відразу, від першого слова — 
вкладає в душу те розположення — тою практикою християнського життя; бо хто хоч раз у день 
відмовить «Отченаш» з якоюсь бодай малою застановою, в того життя й без спостереження буде 
вникати думка: «Бог-батьком», і ця думка стане провідним світлом життя, і ця гадка стане 
молитвою, може стати безупинною молитвою, хоч і не повторювана часто; вона може стало на дні 
душі перебувати; вона сама може молитися у нашій душі; ця гадка сама стане безпереривною 
святою синівською молитвою до доброго Батька в небі. 

Так то школа молитви Христа відразу, від першої секунди виливає на нашу душу потоки 
світла й сили з неба; якби ми це вповні розуміли, нам легко приходило би або бодай нам 
траплялося б те, що оповідають про св. Арсенія пустельника, що зачинав молитву вечером 
звернений на Схід (як наші церкви, так ціле первісне християнство молитвою зверталося на схід 
— до того «Сходу з висоти»3, бо сходом нашим Христос; Він сонцем, що сходить — але не в 
ґеоґрафічному сході, а з неба). Пустельник зачинав молитву словом «Боже» і в тому слові найшов 
стільки корму для душі, що словами далі не пішов, щойно схід сонця пробудив його з 
молитовного сну й він з простотою та наївністю східних людей кликнув: «Чому, сонце, 
перешкаджаеш мені — я щойно зачав молитву, ще навіть не зачав». 

Одним словом — «Отченаш» першим своїм словом вводить нас у молитвенний настрій 
надприродного духового християнського життя, аверненого до неба, до Бога, як до батька. І цей 
настрій в душу вкладає, в душі удержує й скріпляє. Те саме одно слово є вже знаменитою 
небесною школою тої молитви, що нею може бути цілісіньке християнське життя від початку до 
кінця, безпереривною молитвою в день і в ночі. Щасливий вже той, хто за Христом і разом із Ним 
те слово життям повторить, щасливий, хто від Христа перейме те одно слово, хочби у школі й 
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дальше не пішов. 
Щаслива християнська хата, в якій часом те слово гомонить, і щаслива душа дитини, що на 

дорозі життя стрічає це слово разом із першим пробудженням у душі поняття й любови батьків. 
Наш 
Друге слово Господньої молитви вводить душу у новий світ, а в душі розбуджує 

розположення, що може вповні рівнятися новому та ліпшому життю. Бо ми Христом навчені, 
молимося молитвою синів до батька не лише за себе, але й Христовою любов’ю у цій молитві 
обнімаємо братів у Христі чи у Бозі. Покланяємося й віддаємо Небесному Вітцеві поклін 
богопочитання за себе й за всіх наших — згадуючи, що Бог не тільки моїм Отцем, але й Отцем 
нашим, нас усіх. Питаємо: Кого нас усіх? чи всіх найближчих, усіх своїх? в значенні стислому, 
близькому, трохи самолюбному, — моїх найблищих? чи всіх нас, що належимо до одного народу, 
чи всіх нас, що відкуплені Христовою Кров’ю й охрещені, та маємо благодать Божого синівства в 
душах? Чи може і всіх охрещених, навіть грішників, чи може й усіх противників, що 
переслідували й кривдили, ворогів, чи може й неохрещених жидів, магометан, поган? Чи тих, що 
жиють, чи й тих, що ненароджені, чи й тих, що давно померли? чи може й небесних ангелів? Мале 
слово «наш», а скільки в ньому проблем, і які безмежні виднокруги, як душу чи серце розширяє не 
знати до яких границь — чи ж то не новий світ ? Чи не нове якесь життя? Ця спільність з ними — з 
Апостолами4 Христа, зі всіми Божими синами, що вже такими або що такими можуть статися, бо 
почуття людської солідарности границь не знає й не знає того затіснення серця, через яке хтось 
вдоволений тим, що має, нерадо з іншими ділиться. Розположення братньої любови, любови 
людей, що обіймає всіх, нерадо видить таких, яким не бажала би того добра, що сама даром 
дістала; а як далеко може йти та братня любов людей, цього людський розум і передбачити не 
може. Самого Ісуса Христа та любов довела на Голгофту а Христовий Апостол св. Петро, що й 
сам мав хресною смертю прославити Бога5, відзиваючися до всіх християн у Понті, Галатії, Ка- 
падокії, Азії й Бітинії, учив їх так: «Коли отже Христос терпів за нас тілом, і ви зоружіться тою 
самою думкою»6 і ще виразніше й усиль- ніше: «Христос терпів за нас, лишаючи нам примір, 
щоби ви йшли за Його слідами... що Його ранами ви стали уздоровлені»7. 

У ті далекі виднокруги любови веде Христос, бо коли перед Своєю мукою умивав ноги 
учеників, даючи примір покори й любови (символ того, що мав зробити на хресті) каже до 
учеників — а очевидно не до них самих: «Коли отже я умив ваші ноги, Господь і Учитель, і ви 
повинні один одному вмивати ноги8, а за приміром умивання ніг і хресної смерти і евхаристійної 
жертви ученики Христа, умиваючи бажаннями й слезами й трудами цілого життя ноги людей, 
цілим життям шукають способу, як ці ноги не водою, а сердечною кров’ю вмивати — за приміром 
Христа. Шукають своєї Євхаристії і тої Євхаристії з неба просять, шукають способу, як кров 
пролити з любови до Бога й людей, кров не тільки пролити, але проливати так як Христос, щодня, 
для кожного сотки разів на день, через ціле життя, щоби лише від того «Отченаш», від того 
Божого синівства, від тої вв’язи з Отцем і Його Сином Ісусом Христом9 по можності ніхто не був 
відлучений, щоби те слово «наш» обняло по можності всіх без виїмку. 

Так то друге слово Христової школи вводить душу в розположення любови ближнього, в 
ревність про спасення душ, аж до жертви з власного добра, до солідарности й едности всіх 
вибраних цілої Христової Церкви, і те ціле розположення вщіплюе й утривалюе в душі й веде до 
тої любови, що сама може бути також безупинною молитвою. І знову те слово е школою, а як 
високою, як хосенною школою молитви не лише за себе, але й за всіх братів. 

Іже сси на небесіх 
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Отче наш, що еси в небі, — тамтуди треба нам спрямувати наші бажання, ціле наше життя. 
Знаємо з катехизму, що Бог Своїм безконечним, невідмінним і вічним єством є всюди присутній: 
на небі, на землі і на кожному місці. Чому ж Ісус Христос каже нам у Своїй молитві ввертатися до 
Отця, що є в небі? Там Бог відкривається перед своїми розумними сотворіннями, ангелами і 
святими. 

Там Бога оглядають лицем в лице ті, що «прийшли з великого горя і випрали свої одежі та 
вибілили їх в крові агнця10. Небо це місце, де являється Божа слава, де праведним дається вічна 
нагорода; це місце, що є поставлене як ціль усіх змагань і стремлінь християнського життя. Небо 
це місце вічного життя, «вічного миру, вічної радости, вічного відпочинку та вічного блаженства». 
Того життя бажати, тим життям жити, це значить бути християнином. Молитва є дорогою до 
цього життя, тому школа «Отченашу» мусить вводити душу в це розположення вічного 
надприродного життя, а в душі вкладати це бажання. Цим вона й наставляє душу на молитву і 
вчить молитви — а як успішно. Бо наше серце там, де наш скарб; пригадувати нам на цей скарб 
надто часто забуваний, пригадувати, що там є той скарб, що міль його не з’їсть і злодій не 
вкраде11, — це прямо душу наставляти на дорогу бажання небес, на дорогу молитви. Тим то трете 
слово Господньої молитви підносить нас до того життя на небесах12 — можна би сказати — 
вводить нас у небо — вводить надією, «Бо ми спаслися надією»13; вже «спаслися», а не 
«спасемося». 

Це третє слово Отченашу дає нам знову світ, а радше світи ясніші й славніші від усіх 
астральних (14) просторів, у яких в далеких видно- кругах правдива святість душі. «Будьте 
святими, бо й я святий», каже Бог15. Тим то це слово Господньої молитви вводить нас і вкладає в 
нашу душу розположення бажання святости, — праці й жертви для освячення душі, а не може 
бути кращого й вищого розположення до молитви, як ті високі ідеали, що були провідним світлом 
життя, трудів і жертв усіх Святих. В злуці з ними йти до тих самих ідеалів, що вони, 
прославляючи спільного Батька на небі — ось чого вчать ці перші вступні слова до Господньої 
молитви. 

Не треба хіба говорити, як відслонювати перед душею за кожним кроком щораз то нові, що раз 
то ширші чи вищі ідеали; це завдання дійсно достойне Божої школи, і вистало би цими ідеалами 
перейнятися, з ними зжитися, щоби стати совершенними мужами, правдивими християнами, і 
досвідом власного життя переконатися та бути в можності ствердити, чим у житті християнина є 
молитва, чим для життя молитви «Отченаш» — школа молитви. 

Три перші прошений. Слова Христа, що висловлюють три перші прошення: «да святится ім’я 
Твоє, да прийдет царствіе Твоє, да будет воля Твоя» — представляють таку безмірну глибінь 
гадок, що деякі коментатори Господньої молитви є думки, що в суті речі всі ці прошення одно й те 
саме означають, чому ніяк не можна дивуватися. Бо наколи кожде майже слово святого Письма є 
безоднею премудрости, а радше треба сказати не майже, а кожне слово — наколи св. Письмо 
пояснене натхненою книгою відслонює такі несподівані значіння слова, у якому чоловік не 
догадався ніякої глибокої гадки, пригадую слова св. Павла: Каменем був Христос16, не можемо 
про ніяке слово св. Письма сказати, чи нема в ньому яких укритих тайн, тому повторяю, коли 
кожне слово св. Письма має й містить у собі укриті скарби, то оскількиж більше треба це сказати 
про слова Ісуса Христа такого значіння, як «Отченаш» (17). 
                     
10 Об’явл. VII, 14. 
11 Мат. VI, 20. 
12 Филип. III, 20. 
13 Рим. VIII, 24. 
14 « астральних» — зоряних. 
15 І Петра І, 16, за ІІІ-ою книгою Мойсея XIX, 2. 
16 І Коринт. X, 4. 
17 Це речення знов поплутане і для належного розуміння треба його так справити-. « Бо наколи кожне майже 
слово святого Письма в безоднею премудрости, чи радше треба б сказати не "майже”, а таки кожне слово-, 
наколи, отже, св. Письмо, уважане [за поясненнями) надхненою книгою, відслонюв такі несподівані 



Ті три перші прохання мають — так треба догадатися — сотки значень а сотки приноровлень 
(18); кожне з них неначе те сонце, що не тільки просвічує і загріває цілу соняшну систему і цілу 
нашу землицю, даючи життя всім творам, цілому людству, а рівночасно огортаючи своїм теплом 
найменшу комашку й найменшу травицю, приноровлюється до їх життя, до їх потреб, до їх 
розвою, — так само це Боже слово Бога- Слова відноситься рівно добре до неба й до землі, до 
цілого людства й до кожної душі зокрема та приноровлюється до кожної хочби най- дрібнішої 
потреби наймарнішого духового єства. Воно мусить мати стільки аначень, щоби в кожному 
приноровленні, а їх мільярди й мільярди, бути так цілим, якби іншого значення не мало й у 
кожному приноровленні буде мати всі безконечні прикмети Божого слова. Так як у найменшому 
промінчику сонця спектральною аналізою можна відшукати відблиск кожного мєталю, якого жар 
міститься в соняшному світлі. При такому положенні речі природно розходяться пояснення 
людей, як розходилися б і пояснення святих ангелів. 

Тому й не без страху приступаю до цього пояснення, тимбільше, що пишу ті слова в Підлютім 
без достаточної бібліотеки. 

Видається, що три перші прошення «Отченашу» містять у собі цілу Божу сторону життя 
людства й життя чоловіка — так як три перші Божі заповіді. Чим одно прошення різниться від 
другого, не легко сказати, бо в кожному все міститься. І прохаючи цих трьох дарунків, з яких 
кожний є безумовно якимсь безконечним нашим добром, першим і найважнішим, треба би 
коротко сказати, просимо за (19) Бога так, як Бога можемо посідати й посісти, просимо 8а Божого 
Сина, передвічну Софію, та за Животворячого.Духа; тому й деякі богослови кажуть прямо, що в 
кожному прошенні просимо того самого, а різниця може бути лише в наших поняттях і в нашому 
способі говорення, до чого Христос знижується. Одначе думаю, що таке пояснення далеко не 
вистачав, бо тим нашим різним поняттям мусять відповідати й різні дари — благодаті, яких 
просимо; чи різні добра, яких велич ми в дійсності лише зо свого ніщо оцінюємо, але вони (ці 
добра) не тільки в наших поняттях різні, але й самі в собі поміж собою різні. Щоби коротко свою 
думку сказати — я так розрізнив би: перше прохання відноситься до всього того, що треба назвати 
богопочитанням, або богопоклоненням, або призиванням імені Бога; друге — відноситься до 
всього, що відноситься до людської організації, до Церкви, життя людства, суспільного життя й 
того, що в житті кожного чоловіка тим поняттям відповідає. 

Трете прохання відноситься до цього, що є консеквенціею двох перших, до освячення й 
досконалости людства і чоловіка, а через це і його рятунку, спасення, покаяння, чи їх поправи. В 
кожній з цих трьох груп є Божа справа й наша в цій справі участь. Ця Божа справа стаеться нашим 
добром, беремо участь у Божій службі чи Божій хвалі, загально в Божому творі, яким є царство 
Боже на небі, на землі і в людських душах, та в Божій волі, в якій нас усіх спасення і святіоть. 
Статися учасником Божої справи в цих трьох напрямах, це найвище, прямо безконечне добро для 
нас — це не що іншого, а статися причасником Бога, найвищого Добра, нашого Добра. 

Цих дібр бажати — це найвища й найсовершенніша молитва, що вводить і вкладає в душу 
найсовершеннішу й найвищу чесноту Божої любови; у тому також і школа молитви, а без сумніву 
скажу: чудотворна школа. Як же інакше назвати школу, яка дає учням відразу те, чого хотять 
навчитися і в тій мірі, в якій хотять навчитися. Чоловік, що з бажанням навчитися молитись, 
являється перед Боже лице, щоби змовити «Отченаш», є прямо вислуханий, заки зачав говорити. 
Його бажання сповняється в міру сили й глибини того бажання. Ще не зачав представляти свого 

                                                                  
значення (лиш одного, здавалось би, незамітного - С.Г.) слова, в якому чоловік не догадався ніякої глибокої 
гадки (пригадую слова св. Павла-. "Каменем був Христос” 8), — тоді не можемо про ніяке слово св. Письма 
сказати, чи нема в ньому яких укритих тайн. Тому повторяю, коли кожне слово св. Письма має й містить у 
собі укриті скарби, то оскільки ж більше треба це сказати про слова Ісуса Христа такого значення, як 
"Отченаш”». 
18 вн. примінень. 
19 «за» — не в значенні « замість», або в обмінному чи причиновому значеннях (за когось, за щось); але в 
значенні « про», «о» (щось). 



прохання, — щойно являється перед Отцем нашим, що на небі, а вже у цьому передвступному 
слові в душі його — в міру його бажання зачинається святити ім’я Боже, в міру бажання входить у 
душу Боже царство, а Божа воля в тій душі в міру людської волі сповняється так, як у небі. 

Очевидно, це перший проблиск, поза яким отвираються виднокруги так само безконечні, як 
безконечним є Бог, але в цих перших проблисках вже є те саме світло, початок того, про що 
чоловікові йде; вже наука дана, вже воля настроєна до молитви, стільки — скільки хотіла. 
Очевидна річ, коли ця воля слаба, зимна, лінива, то й те небесно світло, те свячення Божого імени 
є далеким відблиском, хоч (якщо в душі бодай найдальший відблиск Божої любови блискавицею, 
що триває лише секунду, перебіжить черев ум і серце) той так далекий відблиск вистачає на це, 
щоби душу найбільшого грішника вирвати з аду й на віки спасти. І щож в тому дивного? Коли той 
відблиск — це відблиск Божого імени, і коли в тій душі будь що будь мимо всіх невірностей, 
пристрастей, беззаконств з Божого дару, з благодати й на устах, але так, що й розуму й серця з 
далека діткнуло «святиться ім’я Боже» (20). Що дальше, що в тих виднокругах, у тому далекому 
горизонті те слово приносить, що дає, що значить — про це скажемо більше. Тут лише 
констатуємо дійсно чудотворну силу слова. 

Цілком те саме треба сказати й про друге та третє прохання. Кожне з них приносить 
чудотворну силу, бо це сила Божої благодаті й Боже царство, що внутр вас є, це царство Боже, що 
є першим блиском того Божого царства, в яке входять ці, що творять волю Отця небесного21. 
Шукати цього царства — і цього внутр і того в небі, це молитися; навчитися молитись це є 
навчитися шукати царства, чи шукати Бога, чи любити Бога — знову те саме. 

Щоби не проволікати бесіди, скажу коротко, що й третє прохання тим самим і в такій самій 
мірі чудотворне, в тій самій мірі є наукою молитви, так само наповняє людську волю в міру того, 
якою є ця людська воля, малою чи великою, глибокою чи плиткою, бо Божа воля — святість наша, 
а святість у благодаті і святістю йдеться до Бога, та в святості посідається Бога й бажання 
святости, чи Божої волі є любов’ю Бога. І молитвою не можна більше чоловіка навчити молитися, 
як коли научиться його шукати Божої волі, чи бажати Божої волі, чи говорити «да будет воля 
Твоя, нехай буде воля Твоя». 

Да святится імя Твоє. Перейдім тепер до кожного прохання з окрема. Перше прохання: «да 
святится імя Твоє». 

Те слово святиться (sanctificetur — ауіа?&г)тсо) здається, дуже рідко приходить в уживанні св. 
Письма. Жалую, що не маю конкорданції й не можу сконстатувати, коли й як інші, правдоподібно 
рідкі уступи пояснили би значення, в якому Ісус Христос ужив тут цього слова. Одначе немає 
сумніву, що воно може означати лише те, що при призиванні Божого імені робить що те ім’я в 
душі й в очах призиваючого робить святим або святим представляє. Що означає те слово святий, 
як Божа прикмета, досить трудно пояснити; богослови поміж Божими прикметами, про які 
дискутують, про цю прикмету прямо не згадують. 

Візьмім Суму св. Томи, знайдемо розправи про безконечність, всю- диприсутність і пр., а про 
святість не знайдемо. У сотворінь, ангелів чи людей, те слово означає все, що найблагородніше, 
найвище, найліпше в душі, все, що найбільше зближає до Бога, що найбільше робить подібним до 
Бога. «Все, що тільки правдиве», як каже Апостол22, «що тільки чисте, що тільки справедливе, що 
тільки святе, що тільки любе що тільки доброславне — чи яка чеснота, чи яка похвала: чого ви й 
научилися, й прийняли, й чули, й бачили в мені»... Ось хіба так можна описати, що є святість. 

Ісус Христос лише раз в Євангелію називає Небесного Отця святим: «Отче Святий»23, і раз 

                     
20 Знов речення а неаударною складнею і притемненим сенсом. Момсе б його так справити: « І що ж у тому 
дивного? Коли той відблиск — це відблиск Божого імени, і коли в цій душі будь-що-будь, мимо всіх 
невірностей, пристрастей, беззаконь, — з Божого дару, з благодаті, хоч і на устах, але так, що й розуму і 
серця здалека діткнуло, — ”святиться ім'я Боже"». 
21 Матей VII, 21. 
22 Филип. IV, 8. 
23 Йоан XVII, 11. 



праведним: «Отче праведний»24. 
Але ангели не іншим, а тим словом Бога вихваляють, як бачимо хочби з Об’явлення Йоана (IV, 

8). Що під цим словом розуміють? усі Божі прикмети разом взяті; те, що разом в очах сотворіння 
представляє славу, велич, любов, доброту, безконечність, мудрість і пр.пр. божества. Але тоді не 
можна зрозуміти, чому, коли питаємо про Божу природу і її сущність (essentia metaphysica), усі 
богослови, оскільки пригадую собі, шукають тої есенції в ествованню (25) Бога; єство від себе, 
єство абсолютне, єство, що само є, або що є; а оскільки собі пригадую, ніхто з богословів не 
говорить про святість Бога, як Його сущність (26). Може ангели цим словом «святий» вбирають усі 
прикмети Божества не такими, якими вони е одним ів Богом і одним у Бозі, але всі прикмети, 
якими люди святістю до Бога доходять, чи стаються Богові подібні; але в тому знаходимо знов цю 
трудність, що передовсім сотворіння доходить до такого Бога, яким є сам в Собі, і якраз ціле 
розрізнення Божих прикмет не стоїть по стороні Бога, а по стороні ограниченого, малого 
сотвореного розуму, чи ангельського чи людського. Лишім дискусію на боці, нехай вона нам 
послужить лише на це, щоби ствердити тайну, яка міститься в тому слові. У тому слові якась вища 
всякого поняття глибінь, і ні одному, навіть найвищому розумові неприступна, в ньому велич чи 
неприступність чи необнятість чи комплекс тих усіх понять. Те слово висказуе неспроможність 
осягнення, обняття того світла всім неприступного, обнятого і пізнаного так повно, як може бути 
по- няте лише самим Божим Словом і Духом, а помимо того так нам близького й приступного, що 
ціле наше блаженство (полягає) у баченні Його лицем у лице. 

Все те, що те слово «святий» значить, надить і потягав, пориває, захоплює, і може бути 
наслідуване. В ньому чистота й ясність і світло без плями і без темряви, а все таки й темрява вища 
від усякого розуму й переповнена безмірними тайнами. 

Таким має ставати чи бути Боже ім’я, призиване людьми, і цього, щоби воно було таким у 
призиванні, в богопочитанні, в богослуженні людей, просимо першим проханням «Отченашу». І 
лише в дуже маленькій частині можемо розуміти, яким це є і нашим добром. Ми на це й сотворені, 
щоби Бога пізнавати, наш розум є так для Бога, як око для світла; — розум, що не пізнає Бога, є 
прямо в повному значенні того слова сліпим, невидючим; та ж розум це природний відблиск 
божества; через нього ми сотворені на Божий образ; хто не знає свого Сотворителя, не знає, відки 
він і якого роду, цей як сирота чи найда що не знає, ким він і звідки, і як називається? 

Та ж розум силою спосібною пізнавати правду може не лише вділ, на землю дивитися й 
мікроскопом пізнавати те, що неначе безконечно мале; він може і в небо дивитися і телескопом 
мірити простори небес. Розум, що цього не знає, чи в собі не бачить, розум у якого спромога 
дивитися вгору заникла через брак уживання чи через злу волю й пристрасть, подібний до 
людини, що не може на своїх ногах стояти, а як звіря на чотирьох лапах повзає лише по землі. Але 
в безконечному, вищому значенні є нашим добром чи прямо сказати — нашим життям, нашим 
спасенним — свято призивати Боже ім’я. І все що на тій дорозі може стати участю людей, від того 
першого знаку хреста, що його мама вчить маленьку свою дитинку, аж до того поклону, який 
Всевишньому Богови віддають люди з ангелами в небі, — кожний крок на тій дорозі є знаменитим 
і превеликим нашим добром. 

Люди гордяться бистротою ума, а не цінять тої бистроти що дає змогу найвище і найдальше 
бачити; цінять знання, а байдужі на найвище й найцінніше знання; цінять і хваляться знайомством 
та приязню великих славних, чи високо поставлених людей, а не здають собі справи з цього, чим 
для них є і чим можуть бути відносини, розмови, приязнь, взаїмні дари, взаїмні докази любови з 
Всевишнім. Люди тішаться, коли часом мають нагоду брати участь в якійсь праці чи в яких подіях, 

                     
24 Йоан XVII, 25. 
25 «в ествованню» — тут треба розуміти як — « мати буття», існувати. « Єство» — це стільки, що « буття», 
існування. 
26 « сущність» же — розуміється, як природа, істота, основна прикмета, щось — що творить річ. Зн. єство і 
єствування береться в динамічнім значенні (акт), а сущність — в значенні статичнім (джерело акту). 



хочби як видці (27) здалека, коли та праця, чи ці події мають історичне значення. А маючи щодня 
можність брати активну участь і таку велику, яку самі схотять, не лише в найважнішій, але прямо 
в одиноко важній події, що відноситься до цілого людства, події його спасення, в порівнянні з 
якою найвищі історичні події не мають значення, — це мало цінять і від цеї участи, цеї праці 
ухиляються (28). 

Дійсно бідні, засліплені! Вони могли би з Ганнібалем чи Бонапар- том переходити Альпи 100 
раз з меншим трудом, як був їх труд, вони з Александром могли би здобувати Схід по Ґанґес і за 
Ґанґес, могли би бути членами всеісторичних конґресів, а від тої слави, від того значення, від тих 
вінців і від тих нагород їм дорожча миска сочевиці. Коби бодай три рази в день відмовляли в 
скупленні Господню молитву — ця практика забирала б їм не більше, як три мінути на днину і ця 
практика робила б їх поволи християнами, бо в них святилось би Боже ім’я. Боже, чи ж не бачуть, 
яка то важна річ у їх родинному житті, чи ж не розуміють, чим для них, для їх дітей, було би, якби 
Боже ім’я святилося вже над колискою малих та й над змаганнями, над трудами й терпіннями їх 
старих. 

Стій! Подивися! чи не бачиш того світлого Ангела з неба, що розпростер свої крила над 
убогою хатою?... То Боже ім’я святиться! Подивися, чи не бачиш це тихе ясне світло, що світить у 
житті й у всіх змаганнях праведника? не завидуй, можеш мати те саме: Боже ім’я святиться в його 
житті та в його трудах. Праведний християнин святить неділю, Господній день; хто не святить 
святого дня, той і не бажає, щоб Боже ім’я святилося, і хоч устами це слово скаже, серце його 
далеке від Бога. 

Щоби достойно в «Отченаші» сказати «най святиться Боже ім’я», повинен бодай трохи цього в 
житті бажати, і не може Божого імені зневажати. Хто при кожній нагоді без намислу божиться, 
часом і на неправду, — зневажав Боже ім’я; хто в святий день робить тяжку працю і не слухає 
Служби Божої в церкві, хоч може це робити без великого труду, — зневажає святий день, а 
тимсамим і Боже ім’я. Це перше прохання «Отченашу» відноситься передовсім до цілого життя 
молитви, є цілком аналогічне просьбі ученика, зверненій до Христа: «Навчи нас молитися». Ми 
цею просьбою випрошуємо собі духа молитви, бо в молитві передовсім святиться Боже ім’я; через 
молитву в житті; можна навіть сміло сказати, що хто життям прославляє Бога, безупинно 
молиться, його життя молиться. Ясна річ, що лише тоді життя прославляє Бога, коли чоловік 
щиро, добре й довго та покірно молиться. Без такої молитви не може людина остерегтися гріха, не 
може в житті ані Бога так любити як треба, ані ближнього, як себе самого. Хоч ярмо Христа легке, 
християнське життя стаеться легким лише з молитвою, а без неї нераз дуже тяжке. Тимто й наша 
просьба є такою потребою серця людини; як треба бути правою, чесною і доброю людиною, як 
треба совісно сповняти обов’язки, як треба стерегтися самолюбства — так треба молитви і то 
молитви «най святиться в нас і через нас Боже ім’я». Ця молитва, те перше прохання «Отченашу» 
— це наша свя- щенича молитва. Призивати Господнє ім’я — це наше завдання, це наш обов’язок. 
Через нас у душах нам повірених святиться Боже ім’я; наш приклад більш, ніж наша проповідь те 
справляє. Але щоби й наш приклад і наша проповідь були такими, якими мають бути, треба багато 
молитви й багато цеї молитви, молитви про молитви й молитви за молитву (29). Священик, який не 
просить, щоб його священодійства були благословені Богом, щоби в них дійсно прославлялося 
Боже ім’я, — ледви чи зуміє відповісти трудному завданню молитися за всіх і в імені всіх, і бути 
тим Єреміем, що молиться багато ва народ30. Дай нам Боже, щоби все духовенство АЕпархії (31) і я 
недостойний, щоби ми той свій перший і найважніший обов’язок достойно сповняли; щоби в усіх 

                     
27 « видці» — спостерігачі, обсерватори, глядачі. 
28 Тут розуміємо участь у Безкровній Жертві (Божественній Літургії) на першому місці; а відтак і участь у 
всіх щоденних подіях нашого життя, якими прославляємо Бога. 
29 Тут краще було б коротко і ясно сказати: «молитви про духа молитви» як у поодинокому випадку, так і 
загально, (прим. вид.) 
30 II Макав. XV, 14. 
31 АЕпархії — Архиепархії. 



церквах Епархії богопочитання, богослуження, загальні й спільні молитви були дійсно 
безупинним прославлюванням Всевишнього, щоби цілий церковний обряд і всі обряди були так 
свято заховувані й справовані, щоби ми ними прославляли Бога, бо не лише в самій Службі Божій 
маємо прославляти Бога: кожне хрещення, кожна св. сповідь, кожний вивід, а передовсім церковне 
правило відправлене в церкві прилюдно й приватно вдома — в усьому тому треба нам 
прославляти Бога. Від цього, чи ми будемо цей обов’язок уважати за перший і найважніший, і чи 
будемо його сповняти достойно, з переняттям, з любов’ю, а передовсім з чистим серцем, без 
найменшої плями на душі — від цього буде залежати цілий успіх нашої душпастирської праці, і то 
цілий без виїмку; і не тільки цей успіх: від нього буде залежати вічне і дочасне добро нашого 
народу та вартість і щастя будучого покоління. Так як у нашій Церкві буде прославлюване Боже 
ім’я, так буде прославлюване і в кожній християнській хаті, в кожній християнській родині. 

Друге прохання 
Друге прохання «Отченашу»: «Да прийдет царствіє Твоє». Цього слова вживає св. Письмо в 

різних значеннях, але всі ці значення сходяться в одно. Найперше і найближче нас значення це, в 
якому Хри- стос каже: Царство Боже внутр вас32, де розуміє під цим словом або Божу благодать, 
що освячує душі, або приналежність до Божого царства, яку дає ця благодать. Прохання 
«Отченашу» можна брати і в цьому першому значенні: просячи Божого царства, ми просимо й цеї 
Божої благодаті, що в нас у душі та бажаємо, щоби вона росла, множилася; і треба ствердити, як 
абсолютно стисло це прохання вислухане, заки висказане, бо сама гадка просити того, щоби Боже 
царство до нас прийшло і бажання цього царства є добрим ділом, що множить Божу благодать, 
очевидно лише тоді, коли воно висказане чистим серцем, душею освяченою Божою благодаттю. 

Але слово Христа має інші і вищі значення. І ці вищі значення е більше безпосередніми, 
першими значеннями, першими гадками Христа. 

Це, що Божою благодаттю внутр душі зачинається, безпереривною ниткою тягнеться аж там, 
до того царства, про яке написане в Матея33: «Що не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, 
увійде в царство небесне»; і до того царства, про яке написане в Пс.34: «Господь на не- беси 
приготував свій престіл і царство Його всіми обладає». Коли св. Письмо говорить, що хтось увійде 
в небесне царство, то може це казати в подвійному значенні, або в тому, що блаженні будуть 
царствувати в небі, або в тому, що Бог буде над ними царствувати. Знаходимо вискази, що мають і 
це і те значення. В Откровенню Йоана35 говориться про царство в першому значенні: «Хто 
побідить, дам йому сісти зі мною на моїм престолі — як і я побідив та сів з моїм Отцем на Його 
престолі». А св. Павло36 каже: «Коли терпимо і царювати будемо з ним». В другому значенні каже 
Давид: «Царство Твоє царство всіх віків і владичество Твоє в усякому роді і роді». Або Матей37: 
«Тоді праведні будуть світити як сонця в царстві їх Отця». Але поміж цими двома огнивами 
Божого царства в людській душі й Божого царства, в якому праведні будуть світити як сонця в 
небі, є багато огнив (38) посередніх, які відносяться до цілого людства, до його СОЦІАЛЬНОГО, 
сказати би, життя, до Христової Церкви. Бо наколи це, що внутр нас, Божу благодать, Хри- стос 
називає царством, то лише тому, що вона робить з нас членів Христового Тіла — Христової 
Церкви, що через цю внутрішню благодать ми дістаємо ту зв’язь з Апостолами і Церквою, про яку 
так гарно говорить св. Йоан в першому свому посланні в першій главі. Тому й прохання Христа в 
«Отченаші» і наша молитва мусить обіймати Христове Боже царство ціле, всі огнива, що лучать 
нашу душу з Божим царством, царством усіх віків. Наша душа лише черев ту вв’язь в Христовим 
царством на землі — в Церквою, доходить до царства в небі. 

                     
32 Лука XVII, 21. 
33 VII, 21. 
34 102, 19. 
35 III, 21. 
36 II Тим. II, 11. 
37 XIII, 43. 
38 « огниво» — стільки, що звено чи кільце (в ланцюзі)', або батерійка-одиниця в якійсь електричній системі. 



Тим проханням «Отченашу» відкинений відай той пересадний індивідуалізм, якого в 
релігійному житті держаться протестанти. Вони думають, що кожна душа лише безпосередньо, як 
одиниця, лучиться в Богом і небом, та не приймають ніяких посередників. Думаю, що саме слово 
про царство в душі е дуже вимовною вказівкою на ту суспільність, на ту святу родину, вв’язану в 
одно в Христі. Лише така суспільність чи приналежність до неї може навиватися царством. В 
науці Ісуса Христа зрештою те слово «Боже царство» вживається для означення Церкви. Якщо 
притчу або порівняння небесного царства до укритого скарбу в полі39, або до купця, що шукає 
добрих перел, можна розуміти в значенні ласки Божої, то вже порівняння до чоловіка — 
господаря, що вийшов дуже рано наймати робітників40 або невода киненого в море41 або до 
чоловіка, що посіяв добре насіння на своїй ниві42 або до зерна гірчиці43 або до квасу, що його 
жінка вмішала в три міри муки44, — мають дуже виразне суспільне значення цього слова. Так само 
лише в тому значенні можна розуміти притчу про царя, що справив весілля свому синові45. А коли 
Ісус Хрйстос уживає того слова в різних значеннях, згідно зрештою з цілим св. Письмом, і 
повторяє його в Своїй Господній молитві, ці різні значення можуть видаватися неначе трудністю, 
проблемою. Можна питати, в якому значенні тут ужите це слово, але така сказати би неясність, як 
є цілком природною у висказах про предмети такі невисказані, такі невимовно високі й глибокі, 
так з другої оторони може бути навмисне Христом допущена. Бо немає сумніву, що в багатьох 
Своїх науках Хрйстос уживав того способу говорення не цілком ясного, у притчах, «бо дивлячися 
не бачать, а слухаючи не чують»46, щоби, як сильно висказується пророк, затверділо серце цього 
народу, щоби ніколи не побачили очима і не почули ушима47. І Христос і Апостоли наводять цей 
текст Ісаї, а Христос додає рівнозначне: хто має уші слухати — нехай слухає. Здається, що й всі 
Апостоли нераз нарочно темно говорили; ціль такої неясности, коли вона диктована волею св. 
письменника, а не високістю предмету, заострити волю слухачів, приневолити їх до праці, 
шукання, до молитви, щоби цю трудність побороти. Світло зразу укрите, до якого тими 
змаганнями, боротьбою й молитвою душа доходить, є в цілому духовому житті незвичайно цінне 
й незвичайно заухочує до дальшої побідної праці. 

Очевидна річ, що нас, проповідників Євангелія, може прямо навпаки — обов’язує засада, річ 
якнайясніше представити, щоби цею проповіддю по можності найбільше просвітити правдою 
людські уми. Але навіть стараючися, як ми повинні, про найбільшу ясність викладу, до якого 
потрібна цілковита, крайна, сказати би, простота, — ми дуже хибно поступали би у проповідях, 
якщо би ми хотіли кожну проблему й кожну тайну так розв’язати, неначе вона ясна для розуму. 
Так не є й так не може бути. Божа правда цілком так, як Боже єство, буде мати все безконечну 
глибінь і для розуму сотвореного неприступну. Навіть у небі блаженні, що лицем у лице 
оглядають Боже єство Пресв. Тройці, значить бачуть усі три Особи Божі, бачуть їх безпосередньо 
й бачуть цілих — такими, якими вони є, а одначе Божества не обіймають, не пізнають Його в тому 
совершенстві, в якому воно може бути пізнане. Так пізнає Бог лише Сам Себе й те пізнання, те 
обняття є внутрішнім актом Пресв. Тройці, яким Бог Отець родить Бога Сина, в якому Бог у нутрі 
Себе Самого висказує, каже Своє передвічне Слово. Лише те Слово є совершенним пізнанням 
Божества. Тільки для Божого Слова і для Св. Духа Бог є цілковито пізнаний т.зн. так совершенно, 
як може бути пізнаний. Для всіх сотворінь, навіть найвищих і найдосконаліших, Бог є завсіди 
безоднею неприступного світла, тому то зі всіх образів, якими Бог представляв людям Свою 
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природу, темрява, мряка, що наповнила храм Соломона, що показалася й при Христовому 
Переображенні, є може найвірнішим і найдосконалішим, бо висловлює те святе незнання, яким є 
найсовершенніше знання Божества. Чим більше хто знає Бога, тим більше свідомий тої 
безконечної безодні неприступного світла, яким є Божество навіть для тих, що Його бачуть лицем 
у лице; і саме найбільше для них, бо вони без кінця ліпше від усіх людей на світі — в дорозі, 
розуміють, до якого ступеня Боже єство у безконечність пе- ревищає всякий сотворений розум. 

Ця сама Божа темрява лежить і на слові: «Да прийдет царствіе Твоє». Це одно можемо 
розуміти, що коли просимо Божого царства для всіх, що в нами призивають ім’я нашого Отця на 
небі, то просимо не тільки за нас, не тільки за них, але за те ціле Тіло, що лучить небо з землею, 
людей в ангелами і святими, що Його навиваємо Христовим Тілом. Чи просимо цього царства і 
для тих, що в небі? Нова проблема. Але здається, що без сумніву в тому проханні міститься також 
прохання воскресення тіл, якого разом з нами й вони вичікують: «Чаємо во- скресення мертвих» 
— і для них — то хвилина великої переміни в Божому Царстві, то хвилина, в якій новим способом 
зачне Христос царствувати і «царству Його не буде кінця». Навіть у Символі віри ми перше 
говоримо: «Христос прийде судити живих і мертвих», а відтак щойно: «Його царству не буде 
кінця». 

Але наколи у якомусь значенні можемо бажати й просити Божого царства для святих у небі, то 
ще більше можемо й повинні ми просити того Христового царства на земли, яким є Божа Церква 
на земли і щоб Йому, для Нього, до Нього (48) з дня на день приходило Боже Царство. Бо Церква 
на землі, хоч вона є Христовим царством, але досі ще переживає люті терпіння й тяжку боротьбу. 
У цій боротьбі, серед цих терпінь, серед переслідувань, в яких потоки крови ллються, 
виробляється щойно з неї і в ній та чиста Церква, яка у повнішому ще значенні є Христовим 
Царством49. Христос полюбив Церкву й Себе самого віддав за Неї, щоб Її освятити, очистивши 
купіллю води через Слово, щоби Самому Собі виставити славну Церкву, що не має скази або 
морщини або чогось подібного, але, щоби була свята й непорочна. У цій боротьбі, серед мук і 
переслідувань, Церква родить дітей для неба. Апостоли, так як Павло, свої діти в болях родять, і 
знову родять «доки Христос в’образиться у вас»50. 

Воююча Церква потребує щодня безупинно помочі з неба і е нашим обов’язком безупунно цеї 
помочі просити, а тої помочі просимо тим одним, але як безмірним у своїй глибині словом. Цею 
молитвою відповідаємо по нашій силі на заклик Христа51, що приказує просити за робітників на 
жниво. Нею просимо потрібної для всіх робітників Євангелія ласки, чистого життя, ревности про 
спасення душ, духа молитви, сміли- вости в проповіданні. Як часто св. Павло просив вірних 
молитви у тому намірі52. Цею молитвою просимо за святість християнської родини, за добрих 
провідників Церкви, за добрих провідників народу, за добрих єпископів і священиків, за добрі 
установи і пр. Скільки треба молитви, щоби того всього випросити, щоби випросити ті всі ласки і 
стільки стільки інших. Зверну вам, Всч. Отці, увагу на деякі прохання, про які може за часто 
забуваємо і про які майже немає нагоди говорити. Треба нам просити і за дітей, що в лоні матері 
ще чекають на св. хрещення, яким щойно стануться членами Христового Тіла; треба для них 
просити передовсім цеї благодаті, щоби без хрещення не вмерли, а відтак для всеї молоді треба 
                     
48 Тяжко відгадати, що автор тут хотів сказати, або чи взагалі це не поплутане — тим більше, що оригіналу-
рукопису немає, а це мабуть було диктоване і переписувач не схопив добре змісту. На всякий випадок 
можна розуміти під « Ним» (« Йому, для Нього, до Нього») Христа — основника Церкви, і якраз через 
Церкву має здійснюватись для Нього і в Ньому Боже Царство. Або прямо справити цю частину речення на 
такий більш реальний змисл: « повинні ми просити того Христового царства на землі, яким в Божа Церква 
на землі, — щоб їй, для Неї, до Неї в дня на день приходило Боже Царство». Це крайте підходить до 
контексту із слідуючими реченнями. 
49 Ефес. V, 25-27. 
50 Галат. IV, 19 
51 Лука X, 2. 
52 II Коринт. І, 11 і Ефес. VI, 19. 



дуже багато випрошувати тих ласк, що їм так потрібні на ціле життя. Для молоді до 7-ого чи 
шостого року життя душпастир не може нічого іншого робити, як лише молитися — нехай же цеї 
молитви не занедбує. 

Є ще може інше значення, в якому просимо, щоби Боже Царство прийшло. Воно вправді 
прикрите тайнами, але видається, що це перше значення цього слова «нехай прийде»; бо й про 
Божу ласку в душах і про воюючу Церкву і про воскресення тіл, — в досить нестислому значенні 
говориться: Нехай прийде Боже царство. 

В першому значенні говориться таки про щось, чого ще нема і не знати, чи в цьому проханні 
Христос не мав на думці може попри всі інші значення і предмету Йоанового пророчого видіння. 
Може Христос мав на думці й святе місто, новий Єрусалим53, що сходив з неба від Бога, 
приготований як невіста прикрашена для свого мужа. Св. Йоан чув великий голос, що говорив з 
неба: «Це намет Бога з людьми й мешкатиме з ними, а вони будуть його народом, а Сам Бог буде з 
ними й обітре Бог усяку слезу з їх очей і смерти більше не буде ані смутку, ані крику ані болю, бо 
перше минулося і сказав той, що сидів на престолі, це нове все роблю». 

Те відновлення всього, те «пакибитіе», те царствування Бога поміж людьми може не ідентичне 
в тим Божим Царством усіх віків, що від віків існує й не потребує ніякого відновлення. Може 
бути, що в «От- ченаші» просимо й того відновленого царства, тої віднови, яку бачив Йоан у 
пророчому видінні і якого очікуємо, а в нами разом і все сотво- ріння, що з нами «стогне й 
мучиться аж досі», очікує об’явлення Божих синів, бо й воно колись «визволиться з неволі 
зітління на свободу слави Божих дітей»54. 

У всіх намірах, в яких можемо просити Божого Царства, всюди стає перед нашими очима Божа 
справа, що є заразом і нашим добром, бо навіть коли молимося за ближніх, за Церкву, молимося й 
за себе — за лучність у Христовому Тілі, за зв’язь, що всіх нас лучить в одну святу родину та 
справляє, що правдиве добро є нам усім спільне. Очевидно благодать, що освячує кожну душу 
зокрема, є добром, спасенним людини, що її посідає, але в якомусь значенні є й вона спільним 
добром. Здається навіть, що всі чесноти, всі прикмети, всі добрі діла одного — є також добром 
ближніх, передовсім тому, що з закону природи людський рід є солідарний; лише на підставі цього 
закону міг Хри- стос за нас терпіти й умирати, і нам купити Божу благодать. Ця наша солідарність 
справляє, що всі можуть через одного терпіти, що взаїмно передається вартість задоситьучинення, 
добрих діл; наші молитви зав- сіди, навіть коли про це забуваємо, є молитвами за всіх, так як 
небесний Отець є батьком нас усіх, тим то й можна сказати, що все неначе є спільним добром. 
Наше добро є добром ближніх, але з другої сторони добро ближнього є й нашим добром. — 
Здається не було би більшого щастя в житті, як жити серед святих, діставати їх добрий приклад, 
ко- ристати з вислуханих їх молитов, мати до діла з людьми покірними, добрими, лагідними, 
милосерними, терпеливими; це був би рай на землі, як усі були би добрими І СВЯТИМИ. 

Крім того Божі дари нераз є давані людській суспільності як такій, і тоді в найстислішому того 
слова значенні є спільними добрами; як тріюмф батьківщини і побіда над ворогами є добром усіх, 
так і спільним добром є тріюмф Церкви, тої нашої батьківщини на віки. 

З якоїбудь сторони візьмемо друге прохання Господньої молитви, всюди розходиться про 
наше добро; ця молитва вводить нас, дає нам, скріпляє в нас поняття нашої солідарносте й 
лучности в Бозі; (поняття) любови до цеї родини, якої ми всі членами, святої гордости, що до тої 
родини належимо, святої любови її членів. Ця молитва вчить дбати про загальне добро більш, як 
про своє, бо ж воно оскільки важніше від свого власного добра; вона вкінці вчить нас молитви, бо 
мати наведені поняття й бажання е найліпшою молитвою, молитвою чистої любови для Бога й 
людей, а через повторювання ця молитва любови так легко вщіп- люе в наше серце й чесноту 
любови, що вже е безупинною молитвою, хоч треба їй очевидно безупинного піддержування і 
устною і умовою молитвою.  
                     
53 Об’явл. XXI, 2 і 10. 
54 Рим VIII, 19-22. 


