
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 

Глава УГКЦ закликав священиків створити в 
храмах кутки милосердя 

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав звернувся до 
священнослужителів із пропозицією створити в храмах кутки 
милосердного християнина, куди б вірні могли щонеділі, 
йдучи на Богослужіння, принести потребуючим те, чим 
можуть поділитися (харчі, одяг, кошти).Про це йдеться у 
Зверненні Глави Церкви з нагоди Дня соціального служіння 
та благодійності в УГКЦ. 
Блаженніший Святослав переконаний, що кутки милосердя 
християнина в храмах допоможуть нашим храмам стали 
центрами служіння і любові до ближнього.Предстоятель 
просить застановитися вірних, що ми живемо в час воєнного 
лихоліття і розрухи. «Поруч із нами багато голодних, 
травмованих, людей, які страждають від холоду і хвороб. 
Щоб чинити добро і допомогти їм, не треба бути багатим. 
Кожен із нас, хто має перед собою шматок хліба, хай 
подумає, як нагодувати того, хто страждає від голоду. Кожен 
із нас, хто має теплу постіль, хай подбає про тих,хто 
страждає від холоду», – ідеться у Зверненні.Глава Церкви 
вважає: якби щодня кожен із нас нагодував одного 
голодного і допоміг зігрітися тому, хто страждає від холоду, 
мільйони людей в Україні були б нагодовані й захищені. 
«Пам’ятаймо: усе те, що ми вчинимо для цих потребуючих 
братів і сестер наших, вчинимо самому Христові, який є в 
них і сьогодні страждає разом із ними», – каже Блаженніший 
Святослав.Він переконаний, що парафіяльний рівень має 
слугувати фундаментом, на якому будується і діє служіння 
ближньому «Якщо все наше церковне тіло не долучиться 
........(ст.3) 

 

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. Юрик  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Качур 
11:30 -  Св. Літургія – о. Р. Лобай 
 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.Кор. 6, 12 - 20.   
 Єв. Лк. 15 , 11 – 32. 
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Середа, 11 лютого - Навечір'я Свята Трьох 
Святителів - Вечірня з Литією о год. 6:00 вечора. 
Четвер, 12 лютого - Свято Трьох Святителів. Утреня 
о год. 7:00 ранку,  Божественні Літургії  
о год. 8:00 i 9:30 ранку і 6:00 вечора. 
 
 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. 

 Церковний комітет щиросердечно дякує 
Марійці Кузан, яка погодилася пошити вкладки до 
кошиків для збирання грошей (таци). Нехай Предобрий 
Господь благословить і винагородить! 

 В четвер 5 лютого відправили заупокійну Святу 
Літургію і Панахиду за упокій душі Василя Михайлюка 
(21р.). Вічна Йому Пам’ять! 

 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.  

 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. 

 Комітет Українок Канади запрошує українську 
громаду на СВЯТО ГЕРОЇНЬ, яке відбудеться в неділю 
1 березня 2015 о годині 3:00 по полудні в 
Українському Домі ім. Т. Шевченка, 482 Horner 
Avenue, Toronto. Цьогорічнe Свято Героїнь 
присвячується українським жінкам – сучасним героїням. 
Вступ $20.00. 

                        ЖЕРТВОДАВЦІ  
       Складаємо щиросердечну подяку       
парохіянам. Нехай Предобрий Господь   
благословить і винагородить! 
 
Роман Федина                                           100.00 
Андрій Дзюбак                                          100.00 
Микола Роїк                                              250.00 
Михайло і Квітка Кондрацькі                      200.00 
Марія Болехівська                                     100.00 
Михайло Вітюк                                          100.00 
Марта Реплянська                                     100.00 
Стефанія Гурко                                          100.00 
Наталя Гайдук                                           100.00 
                        (в пам’ять Івана Бойко)  

 
                          

ВЕЛИКИЙ ПІСТ 

ВЕЛИКИЙ ПІСТ починається в понеділок  
23 лютого і о год. 6:00 вечора служать Канон 
Андрея Критського. Щонеділі підчас 
Великого Посту служать Великопосну 
Вечірню о год. 7:00 вечора. В неділю 22 
лютого відслужать Вечірню Прощення о год. 
7:00 вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до Пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти, який почнеться служити 28 
лютого. 
 Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те, 
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом, 
служать Літургію Ранішосвячених  Дарів о год. 
6:00 вечора. В п’ятницю також служать Парастас-
Сорокоусти. 
Цьогорічні Великопосні реколекції в нашій 
Свято-Миколаївській парoxії відбудуться в 
днях 12 - 15 березня, 2015р. Проповідник – 
о. Гавриїл Габер, ЧСВВ – Протоігумен Отців 
Василіян в Канаді.  .          
 12 ІІІ  четвер год. 6:00 веч. – Вечірня і Духовна 
Наука                  
 13 ІІІ  п’ятниця  год. 6:00 веч. – Літ. Ранішосв. 
Дарів, Сорокусти і Духовна Наука  
14 ІІІ  Субота год. 6:00 веч.  – Велика Вечірня і 
Духовна Наука                                                                          
15  ІІІ Неділя   в часі ранніх Бож. Літ. кінцева 
Духовна Наука. 
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   ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
9    ІІ      6:00 вечора   бл. п. Климентину   
Слюсарчук, Петра Будника,   Катерину Метельську 
13   ІІ       8:00 ранку   бл. п. Ярослава Харака  
                                                                  (40д.) 
14  ІІ        9:00 ранку     бл. п. о. Петра Стецюка 
14  ІІ       10:00 ранку    бл. п. Михайла Форися  
                                                                  (10р.) 
14  ІІ       11:00 ранку   бл. п. Остапа Дикуна (5р.) 
16  ІІ        6:00 вечора   бл. п. Евдокію Куселу 
18  ІІ        9:00 ранку    бл. п. Марію Сахрин (1р.) 
26  ІІ       10:00 ранку    бл. п. Софію Диркот (40д.) 
28  ІІ       10:00 ранку    бл. п. Петра і Софію Шлярп 
28  ІІ        4:00  поп.      бл. п. Івана, Олександра 
                                                               Кравс 
28  ІІ        5:00 поп.       бл п. Антоніну Потічну 

 
                           (Закінченя) 
до цього харитативного руху, то ми – 
єпископи, священики, миряни – не вповні 
виконаємо свою християнську місію і колись на 
суді перед нашим Господом складемо звіт про 
те, чого ми не зробили для вбогих і 
потребуючих», – мовиться у Зверненні.Глава 
УГКЦ закликав плекати в собі чесноту 
християнського милосердя. «Звертаюся до вас 
з проханням, – пише Блаженніший, – проявити 
особисту солідарність із тими, кого суспільство 
забуло і відкинуло, хто сьогодні найбільше 
потребує нашої дієвої підтримки й 
солідарності».Нагадаємо, Синод Єпископів 
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства 
на 59-й сесії проголосив М'ясопусну неділю 
Днем соціального служіння, закликаючи в 
такий спосіб усіх вірних подбати про тих, хто 
потребує допомоги. 

Блаженніший Cвятослав очолить Літургію 
за мир в Україні у Папській базиліці 
«Санта Марія Маджоре» 

З 16 по 22 лютого 2015 року у Римі 

проходитиме візит «Ад ліміна апостолорум» 

єпископів УГКЦ з України, щоб поклонитися 

святим мощам апостолів Петра й Павла, 

відвідати головні римські базиліки та зустрітися 

зі Святішим Отцем.У рамках зазначеного  

 

візиту у четвер, 19 лютого 2015 р., відбудеться 

паломництво єпископів до Папської базиліки 

«Санта Марія Маджоре» (Piazza di S. Maria 

Maggiore, 42, 00100 Roma), де Блаженніший 

Святослав у співслужінні з єпископами та 

священиками о год. 15.30 очолить на 

центральному престолі Архієрейську 

Божественну Літургію за мир в Україні. 

Запрошуємо усіх небайдужих українців з Італії, 

а особливо з Риму та околиць взяти участь у 

спільних моліннях у Римі за мир та спокій в 

Україні.По завершенні Літургії в Українській 

парафії свв. Сергія і Вакха (p-zza Madonna dei 

Monti, 3) відбудеться спільна зустріч 

душпастирів УГКЦ в Італії з Блаженнішим 

Святославом та зі всіма єпископами.Крім того, 

вірні можуть взяти участь і у інших 

богослужіннях під час паломництв єпископів до 

решти Папських базилік Рима. Довідка:«Ad 

limina Apostolorum» з латинської означає до 

"апостольських порогів". Це давня практика, 

яка колись стосувалася єпископів, які 

душпастирювали довкруги Рима. У 13 столітті 

вона поширилася на цілий світ. Кожних 5 

років, або коли випадає можливість католицькі 

єпископи окремих країн з усього світу по черзі 

прибувають до Рима з візитом «Ad limina 

Apostolorum». Під час цього візиту вони мають 

нагоду на особисту розмову з Вселенським 

архієреєм, також проводять спільні 

Богослужіння у римських базиліках, зустрічі у 

ватиканських відомствах, а також мають 

спільну аудієнцію з Святішим Отцем. Останній 

раз візит Єпископів УГКЦ з України відбувався 

з 28 січня до 2 лютого у 2008 році 
                                     Прес-служба УГКЦ в Італії 

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 
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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  (продовження) 
Третє прохання 
Трете прохання Господньої молитви: «Да будет воля Твоя». Не без зворушення 

зачинаю про це святе слово писати. Воно так зрослося з психікою нашого народу, що 
мимоволі приходять на думку ті довгі покоління бідних, так часто кривджених, так рідко 
щасливих людей, що в поті чола ціле життя працюючи відзначалися такою незвичайно 
цінною чеснотою, що її Апостол Христа називає терпеливістю Святих. Нераз бідні не 
багато знали про віру, нераз мудрих проповідей небагато чули, нераз навіть слів 
Господньої молитви не вміли без блуду повторити, нераз навіть тих слів не розуміли. Це 
одне слово: «да будет воля Твоя» розуміли, і серед хрестів та тягарів життя це слово 
вміли повторяти навіть ті бідні поміж ними, що то зі злої привички безупинно, без 
пошани повторяли пресвяте Господнє ім’я й клялися на щонебудь, навіть і на неправду, 
коли гірший біль стискав серце, а хрест пригнітав утруджені працею рамена; вони вміли 
знестися високо в небо тим простим словом: «нехай буде Божа воля». Нераз ти думав, 
що маєш перед собою темного чоловіка, пияка, що може не вмів заховувати 7-ої 
заповіді, а в якійсь хвилині будилися у цьому серці чувства героя. 

Трудно побороти в собі глибоке зворушення на згадку тих довгих рядів (вояцьких), 
що нераз з таким підданням Божій волі клали буйні голови на полях битви, — як знаю 
наш нарід і як подивляю великі його прикмети, хоч невасліплений і на великі його 
блуди, — думаю, що більша частина поляглих у боях так часто без св. Сповіді, без 
молитви, без можности положити на собі знак св. хреста, вмирали з тим словом на устах 
і за їх вічне спасення можна бути спокійним; вони поступили в тому ділі, як найліпші 
християни, поступили так, що наколи би їх перед смертю був сповідав і найбільший 
богослов або найбільший святий, то не був би міг дати їм ліпшої ради й коротшим 
словом спасти умираючого. Бо в тому слові чудотворна сила; бо це молитва прямо 
принесена з неба; на ній, сказав би ти, ще значні сліди ангельських рук, що її з неба 
приносять. 

Ви сироти — діти поляглих у боях, ви їх браття і сестри, може ще родичі та вдовиці 
по них, — заховайте як дорогоцінну пам’ятку по них це с л о в о :  «да будет воля 
Твоя». Не могли вони лишити вам іншої пам’ятки, вмирали далеко від своїх на чужині, 
але якщо були би могли вам одним словом дати і потіху і пам’ятку і неначе завіщання, 
були би не що іншого сказали, як те, що ось тепер кажу; в тяжкій недузі, в годині 
смерти повторіть за Ісусом Христом, конаючим у Гет- симанському городі й 
заливаючимся кров’ю — «нехай буде воля Твоя», бо ці слова не лише прикрашені 
пурпурою крови тих ваших дорогих померлих, але вони прикрашені ще й пурпурою 
крови самого нашого Спасителя. Пам’ятайте на це у ваших терпіннях і перед смертю; 
пам’ятайте на це, що Ісус Христос, ааки пішов на муки, перебув страшну внутрішню 
муку конання, що була такою великою, що аж витиснула в Його тіла кривавий піт; 
кров’ю насякла ціла одежа й аж на землю спливали її потоки; у хвилинах конання 
повторюйте з Ним і за Ним: «да будет воля Твоя». 

Словом «нехай буде Божа воля», ми передовсім годимося та приймаємо всі 
зарядження Божого провидіння щодо нас, годимося на всі хрести, терпіння, на всі 
хвороби й на саму смерть у тих обставинах, в яких Боже провидіння схоче нам її дати. 
Молитва, що нас учить приймати усю ту Божу волю, е знаменитою школою життя. Акт 
прийняття з Божої волі смерти так, як Господь Бог дасть і коли дасть — це акт великої 
вартости і великої заслуги перед Господом Богом, що може освятити нашу останню 
годину й випросити на цю хвилину Боже благословення. Великого значення перед 
Господом Богом є прийняти терпіння з Божих рук і з любови до Бога, найліпшого Отця, 
що тільки з любови до нас і для нашого спасення, дає нам ці терпіння, та й добре про ці 
два такі глибоко християнські акти часом подумати; але не треба осібних актів та 
осібної молитви, бо вони містяться і в цьому проханні «Отче- нашу». Цим проханням ми 
й заслугуемо й випрошуємо Божу благодать, потрібну нам до християнського 
перенесення хрестів нашого життя аж до найбільшого з них — смерти. 



«Отче наш» ще й приготовляє нас на цю хвилину терпіння та вчить нас по 
християнськи її переносити і Божою благодаттю озолочує, сказати би, кожний хрест. 

Божа воля — святість наша: в обох значеннях Бог хоче нашої святости, а ми 
виконуючи Його волю — доходимо до неї. Бог не хоче смерти грішника, а щоби 
навернувся та жив1, тому це прохання відноситься прямо й безпосередньо до 
навернення нас самих, бо хто ж з нас не є грішником, якому треба навернення; 
відноситься і до християнського життя, серед якого Боже провидіння нас так провадить 
овоїм святим законом і натхненнями Своєї святої благодаті, що йдучи Господньою 
дорогою, ми повинні з дня на день освячуватися. Наш Отець в небі Святий, будьмо ж і 
ми святими. «Будьте святими, бо й Я святий», каже Господь в Третій Книзі Мойсея2. 

Школа молитви 
«Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до небесного царства, але той, 

хто творить волю Мого Отця, що на небесах»3. Ось дорога до неба, дорога до святости, 
бо святість — не що інше, е умо- виною, без якої не можна до неба дістатися. «До 
небесного царства не ввійде н і ч о г о  с к в е р н о г о ,  а тільки ці, що е записані в 
книзі життя агнця»4. Як ми всі без найменшого вийнятку покликані до вічного спасення 
— запрошені неначе Богом до Його Царства, так і всі ми покликані до святости. Ця 
святість очевидно не нашою заслугою, а даром з неба вливається в душу кожної дитини 
в хвилині хрещення; ця святість то освячаюча Божа благодать. Вона в душі росте з 
кожним добрим ділом і достойним прийняттям кожної Тайни і кожною побожно 
відмовленою молитвою. Ту святість Церква прилюдно признає кожному християнинові, 
тим то й кожний християнин має право приступити до св. Причастя, і священикові не 
вільно відмовити Причастя, хіба одному публичному грішникові, значить людині, що дає 
всім згіршення. Ту святість Церква признає єлеопомазанням чоловіка, що по християн- 
ськи жив, а вмираючи не може сповідатися, бо є непритомний, і похороном такого ж 
християнина, значить, зложенням тіла у землі серед молитов, кадила й кроплення 
свяченою водою — так признає Церква й тіло чоловіка святим. Ця святість отримана 
дитиною при хрещенні, є очевидно найменшим ступенем святости; вона в міру зросту й 
розвою людини повинна рости, а росте сповненням Божої волі, заховуванням Божих 
заповідей. Хоч Божі заповіді не є такі тяжкі5 і Христове ярмо, як Він сам каже, є легке, 
наша однак слабість, неміч, така велика, що без Божої благодаті ми не в силі сповняти 
Божої волі. Безконечний скарб Божих дарів, освячуючої благодаті й Божої любови 
носимо неначе в глиняних посудах за сильним висказом св. Павла6. Тому треба нам і 
бажати тої Божої помочі, без якої нічого доброго не можемо зробити, і те бажання 
висказувати в молитвах. 

Молитва, яка щодня пригадує нам, що ми без Божої благодаті нічого доброго не 
можемо зробити, та пригадує, чим є ці добрі діла, якими має бути переповнене наше 
життя. Вона вчить бажати цеї Божої ласки; і цеї Божої ласки просити — е знаменитою 
школою життя і школою молитви; е неначе щоденним пригадуванням апостольського 
слова: «Хто думає що стоїть, нехай уважає, щоби не впасти»7; є наукою покори — 
скарбниці всіх чеснот; є джерелом Божої благодаті і прямо дверми до неба. 

Так то при кожному проханні «Отченашу» отвираються далекі перспективи на ціле 
християнське життя, у кожному слові укритий скарб, у кожному слові рай так, що треба 
здержуватися й обмежуватися до скупого говорення про ті всі предмети, які на гадку 
насуваються і то не якимсь натягненим способом, не шукаючи далеко того, про що мало 
                     
1 Єзек. 33, 11. 
2 (Лев.) 19, 2 — наведене у св. Петра І, 16. 
3 Матей VII, 21. 
4 Апок. XXI, 27. 
5 І Йоан V, 3. 
6 II Коринт. IV, 7. 
7 І Коринт. X, 12. 



б ся говорити, але беручи тільки перше й найконечніше значення кожного слова. Ось 
зіставмо лише це, на що безпосередньо вказує трете прохання. Перше погоджування на 
Божу волю в терпіннях, в смерті — це погоджування росте аж до тої чесноти чеснот, що 
нею є любов хреста й терпіння, бажання хреста й терпіння. Дальше заховування Божих 
заповідей, слабість і неміч у цій справі, ласка потрібна до неї, покора, якої ця неміч 
учить, осторожність у поступованні, бажання Божої благодаті й прошення її. 

Ясна річ, що кожний з тих предметів є незвичайної ваги в християнському житті й 
безмірно важним предметом християнської проповіді. Пояснюючи «Отченаш», можна 
про кожний предмет лиш дещо, те що найконечніше й найважніше, сказати. Одно хіба 
потішає, що природа речі така, що кожне слово є безоднею правд, є укритим скарбом, і 
проповідникові в немочі його вистане на цю безодню, на ці скарби хоч здалеку 
вказувати, хоч здалеку показати, як у кожному слові міститься все християнство, ціле 
об’явлення, ціле небо. Чи ж не ціле небо міститься у тому слові, що його ще треба в 
цьому короткому зібранні додати, а те слово: святість. Те, через що всі мешканці неба є 
ними; те, що робить їх подібними до Бога; те, що все робило святих такими учителями 
Євангелія, такими проповідниками у християнському житті, таким прикладом для нас 
усіх. 

Четверте прохання 
Четверте прохання «Отченашу»: «хліб наш насущний дай нам днесь». Можна те 

слово приймати в двоякому значенні. Насамперед у значенні, сказати би, 
матеріяльному; через слово «хліб» висказуємо все те, що для дочасного життя щоденно 
треба, але можна, і відай треба під «хлібом» розуміти й надприродний хліб Пресвятої 
Євхаристії; він є також насущним — щоденним (8) кормом, бо щоденне його споживання 
приносить людині безмірний хосен, невисказане добро. А поза Євхаристією ще в 
дальшій перспективі під таїнственним хлібом розуміємо Божу благодать, що через св. 
Тайни уділяється. Тому грецьке слово Євангелія Матея перекладають словом 
«насущний», себто потрібний до удержання життя, але й словом «надсущний», 
supersubstantialis, що майже відповідає слову надприродний: хліб, що сходить з неба. 
Цим проханням учить нас Ісус Христос бажати й просити того, що конечне для життя, 
для себе й ближніх, а заразом бути вдоволеним тим, що конечне; не бути захланним на 
те, що не конечне; вчить нас євангельського убожества в тому ступені, до якого кожний 
з нас покликаний. 

Цим проханням просимо дальше св. Таїнства Євхаристії і потрібних нам у кожній 
хвилині життя таїнств; просимо, щоб ми без таїнств не вмерли, щоб ми достойно й 
добре сповідалися; щоб ми не тратили таїнственної благодаті — тих таїнств, що на ціле 
життя нам дані: Хрещення, Миропомазання, Священство, або на цілий період життя (9), 
як: Супружество. Дальше просимо й того, що до хліба в св. Письмі є порівняне, того 
корму душі, яким є Боже слово, про яке написане: «Не хлібом одним жиє чоловік, а 
всяким словом, що виходить з Божих уст»10; тим словом просимо всього що потрібне 
для слухання й проповідання Божого слова, чи то для себе, чи для ближніх. У тих всіх 
напрямах простувати людську волю, освячувати й підносити вгору її бажання, — є 
наставляти її на дорогу, що веде й до безупинної молитви, то є, давати їй школу 
святости й школу молитви. Бог не тільки не забороняє, але навпаки, хоче, щоб ми 
молилися за наші щоденні потреби; того нам прямо й потрібно в християнському житті, 
бо мусимо пам’ятати, що й щоденний хліб і все, що до вдержання життя потрібне, є 

                     
8 «насущний» дослівно тяжко перевести: означав стільки, що (потрібний) « на суть» цебто на піддержання 
нашого існування чи нашої природи (чи нашого життя, як сейчас нижче самий Автор пояснює/). Отже 
передають це слово в наших українських перекладах не так дослівним, як радше ширшим і більш 
практичним значенням — «щоденний» (о. С.Г.). 
9 Зн. доки живе одно з подругів. 
10 Мат. IV, 4. 



дарами Божими; природними дарами, але Божими, що їх маємо з Божих рук очікувати й 
від Бога просити. А коли каже просити, позволив й бажати; бо те, чого вільно просити, 
того можна й бажати. Молитва не в чимсь іншим, як висловом перед Богом наших 
бажань; можна би сказати, всіх наших добрих і дозволених бажань. Бо бажання, що 
його перед Богом не можна висказати, бажання чогось, чого просити не можна, в 
бажанням, якого не повиннося мати. Бог позволяв дбати про хліб, одначе не позволяв 
ані виключно за нього дбати, ані так дбати, як це роблять погани. Не позволяв про ці 
потреби журитися: «Не журіться отже, кажучи: що їстимемо, або що питимемо, або в що 
одягнемося? бо всім тим журяться погани: знав прецінь Ваш Отець небесний, що вам 
треба того всього»11. І зараз ставить неначе закон, за яким Його святе Провидіння буде 
заспокоювати всі потреби людей: «Шукайте, каже — перш Божого царства і Його 
правди, а це все долежиться вам»12. В міру того, як хто передовсім дбав про Божі 
справи, запевняв йому Бог заспокоєння всіх потреб. Коли не дбав, не заперечує Бог 
вправді Свого Провидіння, не перестає «казати сонцю Свому світити на добрих і на 
злих»; але вживав неначе Свого права опертого на наведеному законі й недостатком-
бідою, часом нуждою склонює людську волю до цього, щоби піднесла очі в небо та 
шукала Божого царства, щоби ввійшла на цю дорогу християнського бажання, в якому 
«все докладається». Усильно ще раз і ще раз, примірами взятими з природи, Ісус 
Христос вчить людей надіятися на Бога й здаватися на Боже Провидіння. «Глядіть на 
птиці небесні», «подивіться на пільні лелії» — «на пільну траву». Тому «не журіться 
вашою душею, що вам їсти або пити; ані вашим тілом в що одягнутися»13. Бог, що дав 
життя-душу, що в більша від їди, дасть і меншу — їду; хто дав тіло, що в більше, дасть і 
менше — одежу. Бог птиці кормить, лелії прикрашує гарнішим одягом від того, що його 
Соломон уживав. Чи ж ви не ліпші від птиць, лелій, трави?14 Журбу свою про дочасне 
заступіть бажанням вічних дібр, бо щасливі, блаженні, голодні й жадні, але не дібр 
дочасних, а Божої правди: «Вони будуть насичені»15 і все проче положиться їм; а 
навпаки —• жадні й голодні дочасних дібр, не тільки не будуть насичені, але можуть 
бути карані, бо «не можна Богові служити і мамоні»16; не можна двом панам служити, 
або одного зненавидить, а другого полюбить, або одного буде держатися, а другим 
стане погорджувати17. 

Старий Завіт, в якому дочасні добра були благословенням і який за заховання 
заповідей обіцюе дочасні добра, картає захланність: «Горе вам, що прилучуете дім до 
дому й ріллю до ріллі»18. Оскільки ж більше цілий Новий Завіт е переповнений 
погрозами на багатих т.є. на тих, що прив’язані до дочасних дібр і жадні цих дібр. «Ну 
ж тепер багачі! плачте над вашими злиднями, що на вас прийдуть. Ваше багатство 
зниділо, а ваші одежі поїли молі, ваше золото й срібло поржавіло, а їх ржа буде вам на 
свідоцтво, і в’їсть ваші тіла як огонь... це плата робітників, що жали ваші ниви, котру ви 
задержали, кличе; і крики женців дійшли до ушей Господа Саваота»19. «І ще кажу вам: 
легше перейти верблюдові крізь ушко голки, як багатому ввійти в Боже царство»20. 
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«Горе вам багатим, бо ви отримали вашу потіху, горе вам насиченим, бо будете голодні, 
горе вам, що тепер смієтеся, бо плакати і ридатимете»21. І цілий Новий Завіт має ту 
ціль, щоби відірвати людське серце від надмірного прив’язання до сотворінь, до 
дочасних дібр, а піднести його до оцінення того добра, яким є Бог. І ці дві категорії 
ніяким способом не можна помішати; або ціниться Бога над усе, або ціниться що іншого 
вище Бога. Можна взагалі сказати, що кожний гріх є ціленням чогось, якогось марного й 
низького добра вище Бога, Його ласки і вічних дібр, коли між цими двома родами дібр 
не може бути ніякого порівняння. Бо саме порівняння є неначе пониженням безконечної 
Божої доброти. Тому й для матеріяліста так цілковито неприступне й незрозуміле 
Євангеліє, бо носить у душі засадничу й глибоку перешкоду звернення до Бога; про 
нього написано: «Йому Богом черево»; він не лише не може любити Всевишнього Бога 
в небі, але й не може правдивою молитвою до Нього звернутися; до нього хіба 
відноситься те слово Якова22: «Просите й не дістаєте, бо зле просите», а може й це 
слово23: «Хто відвертає свої уші й не слухає закону, того молитва буде мерзька». 
Просячи того хліба, що з неба сходить, а яким є Пресв. Тіло й Кров Господа Нашого, 
просимо передовсім голоду цього корму, спраги цеї чаші, бо в міру цього голоду й це! 
спраги дається нам благодать цього таїнства. Тою молитвою просимо достойного 
приготування, просимо оми- нення того нещастя, яким е святокрадське Причастя; «не в 
суд і в осудження, не як Юда» хочемо приймати божественне, пречисте, безсмертне, 
пренебесне, животворяче й страшне Христове Таїнство. 

Таким чином «Отченаш» вводить нас у св. Євхаристію, вчить нас евхаристійних 
чеснот, себто цих, що їй відповідають і нашу слабу та грішну волю підносять до того 
прямо небесного бажання. Тому й ніяка людська мова не зуміє висказати глибини тайн 
укритого скарбу, яким є й те слово, вартости тої молитви та тої школи. Вкінці молитвою 
за насущний хліб просимо й цього духовного хліба, яким є Боже слово; для себе самих 
за знання, за розуміння й за таке слухання, хочби лиш у читаннях, яке може бути 
кормом душі. Просимо для вірних за цю добру літературу, якої нам так брак, за побожні 
католицькі книжки, за всі засоби пропаганди цеї літератури; за те, щоби ці побожні 
книжки людям подобалися, щоби приносили бажаний успіх; просимо й для себе за духа 
проповідництва, за всі прикмети й дари, що їх так багато, а яких доброму 
проповідникові треба; просимо й за Божі благодаті для тих, що будуть слухати нашої 
проповіді. Здається, що успіхи нашої душпа- стирської праці передовсім, як не 
виключно, зависять від ревности наших молитов, бо ми будь-що-будь передовсім 
жерцями й молитвенни- ками, ми передовсім посередниками між Богом і людьми. І того 
в нашому народі так дуже треба, і те передовсім у нас люди цінять. Треба нам бути для 
народу провідниками в багатьох справах його життя; правда і згода на це. Треба нам 
бути дорадниками, — і те правда; займатися всіми горожанськими й суспільними 
установами, — і це правда. Але тисяча разів важніше те, що нарід називає відправою, 
бо очевидно не йде про це, щоби говорити: Господи, Господи — хоч би й гарним 
голосом та в гарному фелоні; а про це розходиться, щоби так молитися, щоби молитва 
була вислухана, щоби мати «дерзновеніє», щоби знати орудувати тою силою, якою є 
молитва. А що на другому місці ми є проповідниками Божого слова і в цьому Господня 
молитва є не тільки нашою школою, в якій ми є учениками, але й школою, в яку треба 
нам конечно ввести наших вірних. 

П’яте прохання 
Дальше говоримо в «Отченаші» так: «І остави нам долги наша, як і ми оставляємо 

                     
21 Лука VI, 24-25. 
22 IV, 3. 
23 Притч. 28, 9. 



должником нашим»; значить: «даруй нам наші довги, як і ми даруємо нашим 
довжникам», а в XI гл. Луки виразно: «відпусти нам наші гріхи, бо й ми відпускаємо 
кожному, що проти нас згрішив». Оба ці значення містяться в тих словах, чи будемо 
«Отченаш» говорити за Євангеліем св. Матея, чи за Євангеліем св. Луки. Та ріж- ниця 
представлення є ще одним доказом на те, про що ми вже згадали, що Ісус Христос ці 
самі науки не раз повторював у різних місцях і різним людям, але не все тими самими 
словами. Оба значення до себе дуже зближені, бо кожний гріх є й довгом; слово довг 
більше обіймає, бо ми винні не тільки титулом гріха, ми винні й титулом Божого дару, не 
досить на Божу хвалу зужитого. Що ми маємо, чого не одержали, коли й життя і душа та 
всі її власті й кожна днина життя, і кожний акт кожної власти душі, тіло і всі його 
прикмети та сили — все те Божі дари, за які від нас Всевишньому належиться не тільки 
подяка, але передовсім служба. В першій мірі треба нам цих дарів так уживати, як Бог 
хоче — уживати на Божу славу: «Чи їсьте чи п’єте — все на славу Божу робіть»24, щоби 
в усьому прославлявся Бог. «Так сповняти наші добрі діла, щоби люди прославляли 
Отця небесного» — на це треба передовсім признавати й пам’ятати, що все те, що нам 
Бог дав, дав нам неначе до часу, що по людському способі говорення все те неначе 
позичене, як таланти євангельської притчі25 на це, щоби ми, добре вживаючи цих 
талантів — Божих дарів, заробили собі на те, що вже буде неначе нашим сталим на віки 
— вічною нагородою. Довгами треба би ще назвати ті рештки гріха, що після 
відпущення гріха лишаємося винні Божій справедливості. Це, що ділами покаяння, 
молитвами, постами та милостинями можемо справедливому Богові сплатити. 

Ціле Євангеліє, а краще сказати: ціле Боже об’явлення є коментарем до цих слів 
«Отченашу». Бо ціле Боже об’явлення оповідає про упадок людини і про милосердне 
прощення Небесним Отцем, котрий так полюбив нас грішників, що Сина Свого прислав 
на землю для нашого спасення. Все, що міститься в Божому об’явленні, якимсь 
способом відноситься до того діла відкуплення й спасення. Тому й кожна євангельська 
притча це діло пояснює, кожна іншу частину цього діла, або з іншої сторони. Але е 
притчі, що особливішим способом оповідають про це діло; так притча про блудного сина 
або притча про лукавого раба. 

Перша представляв безмірну любов милосердного Отця, який лише чекав на 
поворот сина й вибігав проти нього, випереджує його покуту своєю добротою та 
милосердям. За нас іще грішників Христос помер на хресті, випередив наші покаяння, 
вийшов напроти нас, даром Свого життя й безнастанним прощенням випереджує неначе 
наше покаяння. 

Друга притча про недоброго слугу представляв умовину прощення, а саме те, що 
прощаючи — даруючи довги, Бог від нас домагається як умовини, без якої прощення не 
буде, або як у притчі стоїть, навіть даровані довги будуть стягнені; бо «коли відпустите 
людям їх провини, відпустить і вам Отець ваш Небесний, а коли не відпустите людям, то 
й ваш Отець не відпустить вам ваших провин»26. 

В словах «Отченашу» в св. Матея позволяеться нам просити відпущення довгів і 
провин у цій самій мірі, як ми відпускаємо провини і даруємо довги: «прости так, як і 
ми». За Євангелієм св. Луки вимагає Христос перед молитвою прощення довжникам, 
тим, що провинилися проти нас і лише на підставі вже даного прощення позволяе 
Христос просити прощення. «Прости, бо й ми простили»27. Цілком так, як на іншому 
місці Євангелія каже Ісус Христос: Коли маєш дар принести а пригадаєш собі, що має 
твій брат щось проти тебе, йди, помирися з ним, а відтак щойно прийди. Чи одним чи 
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другим способом установляє Христос повну рівновагу між способом, яким ми 
обходимося з ближнім, і способом, яким Бог з нами обходиться. В тому одному немає 
рівноваги, що в наших відношеннях до ближніх іде про дрібні справи, про маленькі 
довги, сто динарів, а в наших відношеннях до Бога іде про — 10.000 талантів28. Бо 
навіть, коли кривда заподіяна нам людьми є по нашому дуже велика, вона є малим 
довгом в порівнанні з тим, що ми винні Богові і задля дарів і задля гріхів. У тому 
зіставленні нашого поступування супроти ближніх і Бога супроти нас — є безконечно 
милосердне віддання неначе в наші руки Божого милосердя супроти нас. Та засада, 
цілком справедлива, є для нас з обох сторін пречудним небесним дарунком. Раз, що 
запевняє нам дарування довгів від Бога, а друге, що запевняє нам таке саме прощення 
від ближніх. Ці слова «Отченашу» є цілючим ліком на всяку злобу, уразу чи пам’ять 
кривд, прямо приневолюють людину до цеї такої християнської, такої євангельської, а 
такої людяної чесноти, якою е милосердя й лагідність; приневолюють, кажу, бо хто не 
хоче простити ближньому, хто пам’ятає урази, хто жадний пімсти, цей хіба не посміє 
говорити «Отченаш», стягаючи на себе з боку Божої справедливосте поступування 
таке, як його; людина мстива «Отченаш-ом» стягає на себе небесну пімсту; а коли 
візьмемо текст св. Луки, то людина пам’ятна на кривду, не посміє в молитві говорити 
неправду, не посміє сказати: « П р о с т и ,  б о  я  п р о с т и в » 29.  Це поставлення 
перед наші очі кривд заподіяних нами й нам в одному реченні, і це безумовне жадання 
прощення ближнім, або образи Бога молитвою богохульною чи брехливою, ця дилема, в 
котрій ми є поставлені серед молитви, це прямо суд Соломона на нас; справджуються 
тут слова старця Симеона: «що відкрилися думки многих сердець»30. Так, в дійсності, 
ця молитва відкриває, відслонюе саме дно душі і що на тому дні може бути злого. Так 
бодай діється, коли розуміємо слова молитви й коли ці слова до себе приноровлюемо, 
тоді вони входять як меч аж до дна душі. Дійсно, як «слово Боже живе й успішне й 
остріше від усякого обосічного меча й проникаюче аж до розділення душі й духа, як 
суставів так мозків і судить думки та наміри серця»31. 

Те слово «Отченашу» є дійсно знаком автентичносте Божого об’явлення; тільки 
Божа Мудрість могла подати таку науку, такий лік і навчити такої молитви. Так вже на 
перший погляд представляються ці слова чудотворними навіть тому, хто над ними лише 
дуже поверховно застановиться, хто лише їх перше значення зрозуміє. 

Але ці небесні слова, що нам Христос вкладає в уста, мають і свою безмірну глибінь, 
і душі відслонюють такі далекі, такі безмірні перспективи, що знову про них треба 
сказати, що вони є цілим світом, є небом, що відслонюють нам найвищі ідеали 
християнського життя і святосте. Бо прощення, дарування, якого просимо, нам уже 
дане, і вільно нам з цеї криниці черпати стільки тої живої води, скільки самі схочемо; 
можемо собі цю криницю замкнути, можемо від неї відвернутися, можемо й не прийняти 
Божого дарунку, — а так поступаємо, коли пам’ятаємо на урази. Але саме в собі Боже 
милосердя й прощення дане, й зіставлення Божого милосердя з нашим поступуванням, 
є знову наукою невимовною. Є прямо повторенням «Весь той довг я дарував тобі, бо ти 
благав мене. Чи ж не слід було й тобі помилувати свого товариша, як і я тебе 
помилував?»32 А в тих словах вже неначе чується відгомін грому, щось з того: «слуго 
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л у к а в и й . . . » ,  щось з того: «й розгнівався його пан...». Так як і в слові: «весь довг 
я дарував тобі» — в далекій перспективі являється Христос умиваючий ноги й чується 
гей- би далекий відгомін Його пресвятих слів: «І ви повинні один одному умивати 
ноги». І мимоволі чоловікові пригадуються слова св. Апостола (який також тяжко Бога 
образив відреченням Христа та й над словом «Отченашу» ціле життя серед сліз 
застановлявся): «Отже коли Христос терпів за нас тілом, і ви зоружіться тою самою 
думкою»33. І знову: «Бо й Христос терпів за вас, лишаючи вам примір, щоби ви йшли за 
його слідами»34. А щоби трудну до прийняття науку Христа конче нам передати, з одної 
сторони пригадує що «любов покриває множество гріхів»35. Тим словом заохочує до 
великої може, але святої жертви. І знову: «Коли праведний ледви спасеться, то 
безбожник і грішник, де буде міг показатися»36, — погрозою і заохотою вказує на 
конечність наслідувати Боже милосердя не тільки якбудь, але аж до повної жертви зі 
себе та в любові супроти тих, що нас скривдили, йти аж на Голгофту. Так зрозумів 
верховний Апостол потрійне питання Христа: «Чи любиш мене»37. Не інакше розумів 
Христа й улюблений Його ученик, що при Тайній Вечері склонив голову на груди 
Спасителя: «По сім пізнали ми любов Божу, що Він Свою душу положив за нас — і нам 
треба класти душі за братів»38. 

Не дивота, що Святі, як про це часто в їх життях читаємо, так привикли добром за 
зле платити, що люди, які їх кривдили або образили, могли бути певні скорше або 
пізніше дістати від них в заплату доказ особлившої любови. Так приміром з багатьох 
наведу того святого, що мені на гадку приходить — так стало поступав св. Франц 
Салєзій. А чи ж інакше поступав св. Ап. Павло? Він, щоби стати учасником Євангелія39, 
значить прямо, щоби спастися, «зробився всіх невільником...» «став усім для всіх», — і 
для противників і для тих, що його переслідували. Чи ж що іншого значать ці слова: 
«Аж до цеї години ми і голодні і жаждучі і нагі і биті в лице і тиняємося і трудимося, 
працюючи своїми руками. Нас лають, а ми благословимо, нас переслідують, а ми 
терпимо, нас лихословлять, а ми молимося. Ми стали мов сміттям цього світу, ометицею 
всіх аж досі»40. 

І не тільки так поступав у практиці, що сам жертвував себе за людські душі41, але і в 
теорії пояснював, що так повинно бути. Христос «за всіх помер», каже, «щоби живі 
жили вже не для себе, але для того, що вмер за них і воскрес»; тому додав св. Павло: 
«від нині нікого не знаємо по тілу»42. Значить, ми винні Христу, щоби лише Його справу 
в людських душах бачити — це довг нашої любови до Христа; не пам’ятати на обиди, їх 
цілком вичеркати з пам’яти, це зрештою простий обов’язок християнської любови, бо 
«любов є терпелива й ласкава і... все зносить... і все перетерпить»43. Любові не 
годиться ставити границь, не можна сказати: доти, а не дальше. Наколи хто зі 
самолюбства, бо не для чого іншого, пам’ятає зоподіяну собі обиду, вже не над усе 
любить Бога — вже себе і свою справу ставить вище Бога. І тим усяку любов свого 
серця з корінням вириває, бо любов або є над усе, без ніякого застереження, або її 
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цілком нема; так треба нам ближніх любити, бо любов ближніх є одною й тою самою 
чеснотою, що любов Божа, і в тому власне є це, що каже Павло: «не знаємо по тілу»44. 
Наші відносини до ближніх не тіло нормує, а віра та Божа благодать. Ця наука в цілому 
Євангелію і у всіх Апостольських посланнях, як Павлових так і соборних, є так 
многократно потверджена, так доказана, що не сумніваюся сказати, що це наука віри, 
наука Богом об’явлена. Очевидна річ, що до цеї жертвенної любови ближніх ми 
обов’язані лише в деяких, може рідких випадках; не пам’ятати на кривди ми все 
обов’язані, добром за зле платити лише часом з огляду на особливіш обов’язки. Так 
душпа- стир мусить з нараженням власного життя сповідати хворого, хочби й 
найбільшого ворога. 

1  
І не введи нас во іскушеніє 
У шостому проханні благаємо «і не введи нас во іскушеніє». Очевидна річ, не 

просимо, щоб Бог віддаляв від нас усі покуси, бо покуса є досвідченням душі, вона не 
тільки не є гріхом, а навпаки — нагодою до добрих діл; вона виробляє чесноту в душі; 
вона сталить душу, тому і св. Яків прямо каже: «3 повного радістю приймайте, мої 
браття, коли попадаєте в різні покуси»45. А просимо того, щоби нас покуса не побі- 
дила, щоби ми покусі не улягли й не упали в бою, просимо Бога, щоби не допустив 
нашого упадку в покусі. Це Христос називає — бути «введеним у покусу». А що ціле 
життя є боротьбою і упинним (46) пасмом покуси, досвідчення на нас спадають зі всіх 
сторін, від диявола, від світу, від нас самих, — просимо побіди в тих усіх досвідах і в тій 
цілій боротьбі; просимо благодаті витривання в Божій благодаті аж до кінця, яка є 
рівнозначна з вічним спасенним, про що вище я вже обширно го- горив. Св. Письмо 
небесну нагороду, яку представляє премногими й пребогатими обравами і називає 
ріжними словами, признає передовсім побідникови, так в багатьох місцях називає 
спасеного Об’явлення Йоа- на (47). А св. Павло християнське життя часто порівнює з 
воїнством, зі службою воїна І. Христа — Христового воїна. Просячи побіди в по- кусах, 
просимо тих усіх прикмет, що роблять добрим жовніром. Всі вони дарами з неба: і 
чеснота мужности і дар Св. Духа, що його мужністю називаємо, і второпність, 
витривалість і терпеливість, і стільки інших чеснот. Одначе на першому місці належать 
тут чеснота і дар Господнього страху. 

По-людськи беручи, без огляду на Боже об’явлення, страх видається не прикметою, 
а навпаки слабістю й то прямо противною чесноті мужности. Люди, що мало знають і 
мало застановляються над наукою Ісуса Христа, схильні думати, що страх не є 
чеснотою і не є добрим ділом те, що зі страху випливає. Одначе так не є. Злим є лише 
той страх, що лучиться з бажанням гріха, коли хто сердечно хотів би гріха, а 
здержується від зовнішнього діла лише боязню злих його наслідків — кари. Такий 
невільничий страх тому й не мав вартости, що не відвертав душі від злого. Коли 
відвертав від злого, коли людина зо страху перед Божою карою відвертається від гріха 
й гріха дійсно не хоче — добре робить, хоч товчок її поступування — страх, може ще 
далеким від синівської любови. Хто хвалиться, що ніколи не відчуває страху перед 
карою Божою, перед пеклом — тому сміло в очі можна сказати, що без найменшого 
сумніву багато разів у житті допустився учинків, яких стидавться, учинків противних 
совісті, власному пересвідченню. Бо не дуже легко чоловікові завсіди лише із синівської 
любови до Бога поступати; не легко ображення батька боятися більше, ніж кари. Такий 
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синівський страх, повний любови, в вже чеснотою дуже духово вироблених і високо 
стоячих людей. Людська ж слабість, сила пристрастей така, що чоловікові прямо треба 
й цього мотиву, страху перед Божою карою, страху перед пеклом. І коли той 
безперечно нижчий мотив здержує людину від злого, то віддає їй велику прислугу і є 
правдивою чеснотою. Цьому шостому проханню відповідає страх Господень, бо ним 
випрошуємося перед злом, будучим чи можливим, а ці акти чи чувства волі, якими вона 
відвертається від зла, називаємо страхом. До побіди він тим причиняється, що вчить 
заздалегідь приготовляти побіду й заздалегідь осторожно оминати все, що могло би 
довести до погрому. Вчить шукати середників побіди й самої побіди у Того, що сказав: 
«Я побі- див світ». Те шукання й старання про все, що до побіди належить, та обава 
погрому є найпотрібнішою прикметою борця, що хоче бути завсіди в усіх відносинах 
життя побідоносним. Мужність не каже закривати очі на небезпеку, не позволяє 
легковажити її, навпаки — вимагає, щоби сміло їй в очі подивитися, здати собі справу з 
цілого положення, зі своєї слабости й потреби та так зоружитися, щоби ворога побідити. 
А що ворог і витривалий, і злобний, і постійний, і сильний, «як лев, що ричить», що 
безупинно настає, що зі всіх сторін нападає, — у цій боротьбі не можна занедбати ніякої 
осторожности та через легкодушність стратити або й не набути хочби другорядної сили. 

А що Господня молитва силою вже першого слова є благанням потрібних дарів не 
лише для нас самих, але для всіх братів, що є молитвою загально християнською, як не 
загально людською, що є також суспільною молитвою, — то це слово «не введи нас во 
іскушеніє» має свою глибінь і далеку перспективу в тріюмфі Христа в Його святій 
Церкві. Ті кольосальні, безмірні, великанські змагання поміж добром і злом на цілому 
світі, в яких учасниками є всі народи всіх століть, в яких (як і в житті одиниці) 
приходять наче хвилі то поразки то побіди, то упадки то двигання, — будуть закінчені, 
ми це віримо, кінцевою побідою Христа. І ми начальним вождем армії запрошені до 
участи в боротьбі та участи в побіді — не тільки тому, що розходиться і про нашу 
особисту побіду, про побіду добра над злом у нашому житті й у нашому серці, про 
побіду Божої благодаті над властями тьми в нас самих. Ціла та боротьба е нашою 
боротьбою. Вона наша й тому, що йдеться про нашу справу, про наших братів, про наш 
рід, про нашу всіх будучність, йдеться про нашу небесну вітчину, про нашого Христа й 
нашого Бога. Ця боротьба і ця будуча побіда — тріюмф тому наші, що ми начальним 
вождем запрошені до участи цілим життям у боротьбі й побіді. А ці слова «Отченашу» е 
повторенням завізвання до цеї загально людської боротьби й побіди. Чи ж треба 
дальших горизонтів, вищої перспективи? Чи людський розум може «зрозуміти з усіми 
святими, що це ширина, довжина, висота й глибина»48 кожного Божого слова й кожної 
Божої справи? А чого розум обняти не може, як же вискаже слаба бесіда? Як 
наповнитися всею повнотою Божою49, хіба той це зуміє, що в ньому як у Павлі, буде 
жити Христос і в його бесіді Христос буде промовляти. Христос, в якому укриті всі 
скарби мудрости й знання50. Тільки Він — Христос зміг би вповні висказати, що мав на 
думці коли нас учив цеї молитви за побіду і чим є ця побіда, за яку просимо, і якою є ця 
укрита манна і цей білий камінь51 і той залізний жезл52 і та книга життя53 і те все, що 
«ані око не виділо, ані вухо не чуло, ані розум обняти не може, що Бог приготовляє» 
побідникові. На нашу молитву: не дай нам упасти в покусі, Бог певне відповість Своєю 
благодаттю; на ту молитву лише чекає, а навіть перед молитвою вже «Бог вірний, що не 
допустить спокутувати вас більше того, що можете, але разом з покусою пішле й поміч, 
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щоби ви могли витримати»54. Отченаш і той дар благодаті, яким через Отченаш просимо 
помочі в покусі — є вже тою поміччю, обіцяною св. Павлом. 

Сьоме прохання 
Ізбави нас от лукаваго. Останнє прохання «Отченашу» е тільки чи поясненням чи 

доповненням попереднього прохання. Бо ми через те вибавляємося від злого, що Бог 
помагає не упасти в покусі. Тому то св. Лука це останнє прохання опускає так, як і 
опускає трете прохання, показуючи, що воно неначе повторенням першого й другого55. 
Мимо того не без причини церковна практика прийняла обширніпшй текст за Єван- 
геліем Матея й не без причини вживаємо й цього сьомого прохання. Воно вправді 
пояснює й доповнює шосте, але перед очі християнина виразніше, яскравіше ставить 
цю фундаментальну проблему всякої, а передовсім християнської етики, проблему зла. 
Чим є зло? Звідки воно? як і чим від нього увільнитися — ось питання, на які поза 
християнською вірою і поза християнською етикою так трудно знайти відповіді. Не 
треба мені пригадувати, до якого ступеня ці два поняття й відповідаючі їм предмети 
стисло і нерозірвано зі собою пов’язані. 

У християнській вірі й у християнській етиці поняття добра і зла сталі і ясні. 
Найвищим добром Бог, в якомусь навіть значенні — єдине добро Бог: «ніхто добрий, 
тільки один Бог». Посередньо християнство називає добрами все те, що до Бога веде й 
до Бога зближає. Зло — це брак того добра; — очевидно для того, якому це добро 
якимнебудь способом належиться мати. Тим то найправдивішим злом є гріх. Але злом є і 
все те, що стаеться в нас причиною гріха, хоч може це бути й без нашої вини. Так злом 
буде незнання того, що комусь належиться знати. Злом є помилка й блуд; злом є 
склонність волі до 8ла, а розуму до блуду. Прохання про освободження від злого 
обіймає тому всі ці роди зла. 

Святе Письмо словом «гріх» називає часто не тільки грішний вчинок, себто 
добровільне й свідоме переступлення Божих заповідей, але й грішний звичай і 
пристрасть і все, що є безпосередньою й найближчою причиною гріха. Так св. Павло 
говорить про закон гріха, про царствування гріха над нами56. Так само в тому самому 
ширшому значенні цього зла можемо й ми говорити, коли шукаємо того, що молитва 
«От- ченаш» учить нас оминати, перед чим каже нам випрошуватися і в чому вона 
промощує Господні дороги в нашому серці, простуючи й даючи відповідний напрям 
нашій волі й нашим бажанням. Здається й цього не треба навіть повторювати, бо те 
саме в кожному проханні з різних сторін вертається, що тим упорядкуванням нашої волі 
й нашого серця, тим вкладанням у наше життя правильного бажання й правильної 
молитви, «Отченаш» е безупинною Божою школою християнського життя та молитви. 
Не будемо — само собою розуміється — старатися вже не то вичерпати але навіть і 
поверховно вказати на безмірну ширину, глибінь і висоту тих наук, що скуплюються 
роло поняття гріха, а консеквентно коло поняття покаяння, хоч з цього боку 
розважаний предмет не відбігав би далеко від прямого пояснювання чи аналізи 
останнього прохання Господньої молитви. Бо цим проханням бажаємо собі й просимо 
покаяння і всього того, що до покаяння потрібне. Але може задалеко завело би нас таке 
представлення справи. Може корисніше на підставі науки св. Письма представити не 
так потребу чи добро покаяння, як радше саму суть зла чи гріха, шукаючи в кожному 
елементі здобутому нашою аналізою, вказувати на безмірну перспективу, яку кожний з 
тих елементів перед нашими очима отвирає. На вступі лиш одна зав- вага, яка потрібна 
до створення собі цеї далекої перспективи. Око нашого тіла є так побудоване і передає 
душі такі образи, що предмет поставлений близько ока видається великим, а предмет 
віддалений від ока видається малим; великість зменшується в міру віддалення. Коли 
                     
54 І Коринт. X, 13. 
55 В багатьох рукописах Євангелія Луки ці два прохання доповнені в Євангелія Матея; однак у кращих 
рукописах вони опущені. 
56 Рим. VI — ціла глава. 



застановляємося й коли придивляємося цьому, що є моральним злом, то відношення 
перемінюється на впрост противне: чим ближчі ми предмету, тим цей предмет для 
наших очей менший; чим дальше ми, тим цей предмет стається більший. До того 
спостереження вернемо пізніше й сконстатуємо, що воно не тільки є безперечне, але 
що воно могло би бути майже уйняте в формі якогось математичного чи геометричного 
правила. Може вдасться нам знайти і причину цього дивного явища й ту причину 
зіставити дуже загальними в нашому етичному житті принципами, чи навіть Божими 
законами. Вже тепер спостерегти цю дивну, прямо парадоксальну неймовірну 
перспективну засаду — послужить нам до кольосального аргументу: якщо навіть 
зблизька представлене моральне зло покажеться нам безоднею величі у своїй злобі чи 
безоднею низькости, а сконстатуємо, що той кольос в наших очах є мільйони разів 
зменшеним образом самого предмету в собі — то будемо могти в цього вносити, які 
безодні безодень отворилися б, якби ми могли не зблизька придивлятися на зменшений 
образ, але придивитися йому з тої перспективи, з якої він представляється не 
зменшеним. Ми собі тоді з конечности скажемо: коли цей гріх, в того пункту виджений у 
може безмірному зменшенні, є ще так великий, яким же великим він представляється 
виджений в протилежного боку. 

Перейдім тепер до поняття гріха в св. Письмі, шукаймо елементів, з яких те поняття 
зложене. 

Гріх у св. Письмі представлений передовсім як неволя. Так в Євангелію Йоана каже 
Христос: «Кожний, хто допускається гріха, е невільником гріха»57. До того відносяться 
всі такі вискази, як нпр.: нехай не царює гріх у вашому смертельному тілі ...не 
віддавайте ваших членів, як оружжя неправедности гріхові... най гріх над вами не 
панує58. Не буду наводити багато текстів; скажу лише, що Єремія59 називає гріх 
ланцами та поворозами, якими в’яжуть невільників, а в іншому місці60 — тяжкими 
кайданами; Ісаія61 називає гріх поворозами марноти, а в іншому місці62 великим 
тягарем; св. Йоан63 каже: « Х т о  чинить гріх, є від диявола» — гріх ділом диявола; 
книга Премудросте64 називає гріх царством пекла на землі; Еклезіяст65 тяжким ярмом, 
мідяними путами66 або залізним ярмом67 (68). По думці св. Павла ми всі були 
«невільниками гріха»69. 

Ті всі назви відповідають тій правді, про яку кожної днини життя переконуємося 
власним досвідом, що безупинно під нашими ногами отви- рається дорога, що прямо 
веде в неволю. Кожний з нас знає неволю злого звичаю, неволю пристрастей, неволю 
якогось понижаючого зв’язку. В «Отченаші» просимо проте свободи від того всього, що 
в нашій душі є початком, чи небезпекою, чи таки вже дійсно якимись в’язами, оковами, 

                     
57 Йоан VIII, 34. 
58 Римл. VI, 12-14. 
59 Трени І, 14. 
60 Трени III, 7. 
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69 Рим. VI, 20 



що змушують нас проти нашої волі йти туди, куди не хочемо. Того зрештою досвідчав і 
сам св. Апостол Павло: «Виджу інший закон, що воює проти вакона мого ума й не 
роблю того добра, що хочу, а роблю те зло, чого не хочу»70. Зрештою і клясичний світ 
те саме спостерігав: Video bona proboque, deteriora sequor. Просимо свободи, що 
зачинається від цього освободження з малих, дрібних, щоденних поворозів до свободи 
Божих дітей: «Коли вас Син освободить, справді свобідні будете»71  — «правда 
освободить вас»72. — Ця свобода тут зачинається й мусить довести до освободження від 
смерти, бо ж і це неволя. Бажаючи цеї свободи, воскресення, того слова вживаємо не за 
символ, а за реальну дійсність, хочемо і смерть під ноги взяти, черев Того, що своєю 
смертю смерть потоптав. Усяку смерть, і ту, що у гріб впихає, і ту, що ще гірша — пхає в 
безодню, смерть «вторая». 

Ми просимо свободи від усякого тягару, усякого ярма, а досвід нас учить, яким 
тягарем може бути в житті закид нечистої совісти, а яким страшним закидом той, що від 
нього легший млинський камінь, завішений на шиї. А в перспективі здалека бачимо ту 
свободу, з якою душа в небо злітає, увільнена від тягару не лише гріха, але й грішного 
тіла і цілої матеріяльної природи, що так пригноблює й держить у такій неволі. 
Приноровім до поняття неволі закон відворотної перспективи, про який ми вище 
сказали: чи ж не є найгіршою неволею ця, що душу й тіло до того ступеня заковує в 
кайдани, що перестається бажати свободи, що тратиться поняття свободи, що людина в 
кайданах уважає себе свобідною. Ланцюги гріха видаються грішникові чимсь цілковито 
зносним, він чується в них добре. Чим дальше від тюрми, тим вона страшнішою, тим 
більшим злом. 

На другому місці гріх у св. Письмі представлений як темрява: «Світло прийшло в 
світ, та люди полюбили тьму більше, як світло»73. Христос прийшов, щоби просвітити 
тих, що сидять у темряві й тіні смертній74. — Зі Старого Завіту навести хіба треба 
Премудрість Соломона75 в якій гріх названий «узами тьми» та «довгою ніччю» — а 
деінде край- ною глупотою76 і кайданами темряви77. Сьоме прохання «Отченашу» 
висказуе бажання світла: від тих слабеньких промінчиків, що доходять до темряви 
нашого життя, аж до світла правди, що нас оовободжуе78. До того світла життя, яке нам 
дає Христос79, — до світла світу, яким е Христос, аж до того світла, яким світитимуть 
праведні у царстві Свого Вітця80, аж до того неприступного світла в якому перебуває 
Всевишній81 і яким є Всевишній82, перед Якого очами й небеса не є чисті83. І знову 
відворотна перспектива: хто сидить у темряві, не розуміє світла, може ненавидіти світло 
і не йде до світла84; в міру, як від темряви відчалюється, і в міру, як пізнає світло, стає 
вразливим на зло темряви, незнання, блуду. А хто міг би взнестися у ті височини, в 
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яких і світло місяця темрявою85, був би вразливий на найменшу помилку, болів би над 
кожним незнанням. 

В св. Письмі буває гріх дальше представлений як недуга, гниль, як язва, пошесть, як 
укушення гадини. «Неулічима недуга твоя — каже Бог через Єремію86 — дуже зла твоя 
рана». 

Ісус Христос порівнює гріх з ранами в притчі про доброго Самарянина87 і взагалі 
грішників називає недужими, коли каже: Здорові не потребують лікаря. 

Гріх дальше представлений у св. Письмі образами тілесних недуг, прокази, сліпоти, 
параліжу і самої смерти. 

Тому в «Отченаші» просимо тут і здоровля від того початку (88), від смерти й недуги 
нашого дочасного життя, від тої надії, яку дає лікар, коли лише приходить до хворого, 
бо не потребують вдорові лікаря, а недужі — аж до того 8доровля, яким дасть Бог усі 
тішитисьмемо, коли «Бог зітре усяку сльозу з очей спасених і смерти вже більше не 
буде, ані смутку, ані крику, ані болю більше не буде»89. 

Вкінці в св. Письмі представлений гріх як те, що наймерзенніше, найогидніше, 
найнижче, найпідліше, найплюгавіше, це, що найбільш віддалене від благородности, 
краси, святости, доброти, порядку. Гріх — це зрада Бога90, отвертий бунт91, «мерзість 
запустіння»92, гній й хробацтво93, осквернення, бруд94. Одним словом, все, що 
протилежне так ядерно св. Павлом представленому ідеалові: що тільки правдиве, що 
тільки чисте, що тільки справедливе, що тільки святе, що тільки любе, що тільки 
доброславне, чи яка чеснота, чи яка похвала — це розважайте95. 

На дорозі до Бога чим ближче цілі, тим усі чесноти й добрі діла і гарні прикмети 
стаються щораз більше одним; і на цій самій лінії, від- даляючися від Бога, що одним 
словом зле — все те щораз більше розходиться у безконечні розділення і розгалуження 
крови й болота, підлоти й нйзькости. 

Св. Павло дав нам у багатьох уступах своїх послань довгі прямо каталоги чи то 
гріхів чи мерзенних прикмет грішників. Наведу лиш один, бо не знати, чи не треба 
приноровити його особливішім способом до наших часів: «В останні дні настануть люті 
часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюби, чванливі, горді, хулителі, родичам 
непокірні, невдячні, безбожні, без любови, непримиримі, клеветливі, непоздержливі, 
люті, недобролюбиві, зрадники, нахабні, надуті, любячі розкоші більш, як Бога, що 
мають позір побожности, але відпекуються її сили»96. 

З того гадючого гнізда, з тої смердячої кльоаки, якою щораз більше стаеться світ, 
чи дивно, що християнська душа рветься до свободи, до світла, до здоровля й життя, до 
неба, до Бога; рветься молитвою і в словах «Отченашу» знаходить в міру своєї щирости 
й доброї волі пораду на все зло, у якому цілий світ лежить. 
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