
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 

Владика Богдан (Дзюрах): «Велике 
страждання – бути самотнім у терпінні та 

випробуванні» 
 

Наше покликання як християн полягає в тому, щоб 
принести людям, які страждають, наше людське 
співчуття, близькість, приязнь і братерство. А через 
них дозволити, аби Бог наблизився до людських ран і 
їх зцілив, визволяючи людину від страждання і 
терпіння. Таке переконання висловив владика Богдан 
(Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, під час 
проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння 
Христового в Києві у Неділю розслабленого.  

Говорячи про допомогу недужому, проповідник зауважив, 
що найбільше болить людину самотність, яка трапляється 
посеред натовпу. Навколо є багато людей, але людина у 
своєму болі, у своєму стражданні залишається покинутою 
сама на себе. Можливо, це більше болить, ніж саме фізичне 
страждання. 
«І з іншого боку, – вважає єпископ, – хоч би які були важкі 
випробування, коли людина бачить коло себе люблячу 
присутність, співчутливий погляд, ніжний дотик, вона має 
внутрішню силу піднятися духовно. Велике страждання – 
бути самотнім у терпінні і випробуванні». Владика нагадав, 
що ми переживаємо Рік Божого милосердя. І в цьому році 
Свята Церква вустами душпастирів закликає нас, щоб ми 
ставали щораз більше  (стор. 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 -  o. Р. Лобай 
8:00 – Св. Літургія – о. Р. Лобай  
9:30 – Св. Літургія – о. О. Юрик  
11:30 -  Св. Літургія – о. О. Качур 
 6:00  -  Св. Літургія – о. Р. Лобай  
 
Середа -6:00в. – Молитовний День 
Вівторок – 1:00 – Клюб Духовних  Дискусій 
 
                     Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 
 

         Будні 
8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  –  Вечірня 

 

 Ап. Ді. 11: 19 – 26; 29 - 30. 
 Єв. Йо. 4, 5 - 42. 
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 Цього року Єпархіяльний Марійський Відпуст  
буде проводитися в неділю 26 червня на Горі 
Марії в Анкастер. Тема: Рік Милосердя. Свячення 
Води і Сповідь о год. 9:00 ранку; Архиєрейська 
Служба Божа, Владика Кир Стефан Хміляр,  о год. 
10:00 ранку; проповідь виголосить о. Роман Рицар і 
співатиме хор церкви св. О. Миколая Торонто; 
Адорація Євхаристійних Дарів і Молитовна Служба 
Зцілення  о год. 1:30 поп.; Програма для Молоді і 
дітей о год. 2:00 поп.; Moлебень до Ісуса Христа з 
нагоди Року Милосердя о год. 3:00 поп.  Заохочуємо 
наших вірних до чисельної участи в Єпархіяльному 
Торжестві! Прийдіть на Гору Марії помолитися і 
просити допомоги у всіх ваших потребах. 
 
 
 ЗЕЛЕНОСВЯТОЧНА  ПАНАХИДА: Управа 

Українського Ветаранського Комітету має  шану 
запросити усіх до участи в Соборній 
Зеленосвяточній поминальній Панахиді за душі 
борців героїв, що віддали своє життя за волю 
України. Панахида буде відслужена в неділю  
19 червня о год. 3:30 поп. перед пам’ятником 
Слави УПА на українському цвинтарі Св. Володимира 
на оселі Київ в Оквіл. 

Відправи на Кладовищах – Зелені   Свята 

 o. Роман Лобай – субота, 18 червня – Park Lawn 
неділя, 19 червня – Park Lawn, понеділок  
20 червня о год. 10:00ранку – Mount Hope.                                                                                                 
o. Олег Качур  -   субота, 18 червня від 12:00 пол.–
Prospect, неділя, 19 червня –  
Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                                  
  о. Олег Юрик - субота, 18 червня рано - York, 
обід- Sanctuary Park i за домовленням на цвинтарях 
міста Торонто,   неділя, 19 червня -   
Св. Володимира (Оakville) 
o. O. Лящук – субoта 18 червня – Park Lawn 
неділя , 19 червня –  Св. Володимира (Oakville)                                                                                                                     
 

Про час відправи просимо зголошуватися до 
поодиноких  отців!                                                                                  
 
Панахиду над могилою бл. п. о. митрата Івана 
Сиротинського відслужать в суботу 18 червня 
 о год. 10:00 ранку,  над могилою бл. п. о. митрата 
Петра Біланюка о год. 10:20 ранку, а над могилою 
бл. п. митрофорного архимандрита о. Димитрія 
Панькова,  о год. 10:40 ранку на Park Lawn. 
Панахиду над могилою  о. д-р Богдана Липського 
відлужать в понеділок 20 червня о год. 10:00 
ранку на Mount Hope. 

 Літературно Артистичне Товариство в Канаді 
запрошує усіх на Благодійний бенкет/ 
презентацію унікальної книги – “Літопис 
самовидців. Дев’ять місяців українського 
спротиву”, яка відбудтеься під почесним патронатом 
Ген. Кон. України та Посольства України в Канаді в 
неділю 29 травня о год. 4:00 поп. в King’s Garden 
Banquet Hall, 15 Canmotor Ave.  Автором та 
упроядником цієї ідеї є Оксана Забужко. Квитки на 
концерт і бенкет – $125.00.  

                            
                              ЖЕРТВОДАВЦІ  
Складаємо щиросердечну подяку   парохіянам. 
Нехай Предобрий Господь благословить і        
винагородить! 
Павло Ґрод                                           100.00 
Родина Гошуляк                                    200.00 
Надя Борис                                           100.00 
Мотря Ільницька і Ґай Рів                     350.00 
Юрій і Марла Дашко                            100.00 
Василь і Рома Жила                               100.00 
 
                           
                          МНОГАЯ   ЛІТА  ! 
Новоохрещеному Миколі Евгенові Павлові Ґулі,  
його рідним і хресним батькам  бажаємо   Многії  і 
Благії Літа! 

 

  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ    
 
31 V   7:00 веч.     бл. п. Павла Підлісного (8р.) 
 3  VI   5:00 поп.    бл. п. Михайла Піцюру 
10 VІ   7:00 веч.     бл. п. Ірину і Романа 
                                                  Вжесневських 
11 VI  5:00 поп.    бл.п. Олександру Тарнавську 
                                                             (2р.) 
16 VI  10:00 ранку бл. п. Ніну і Володимира 
                                                 Москалюк                                                                   
17 VI  10:00 ранку бл.п. Івана Лоско (40д.) 
21 VI   6:00 веч.    бл.п. о. Юліяна Микитина  
                                                         (37р.) 

Сьогодні відділ ЛУКЖК відзначатиме ДЕНЬ 
ЛУКЖК. Св. Літургія о 9:30, опісля обід у 
шкільному будинку. У програмі буде відео про 
"Медичну місію в Україні" з учасниками місії 
(лікар і медсестри). Просимо членкинь до участи, а 
прихильниць ЛУКЖК зголосити свою присутність до 
канцелярії  
416-504-4774, або до Тані Когут 416-231-2687. 

 

Сьогодні o год. 11:30 ранку у нашій парафії 
буде відео-презентація про "Медичну місію в 
Україні" з учасниками місії, які оперують ранених 
військових в Україні. Будуть присутні: головний 
хірург д-р Олег Антонишин,  
і медсестри команди Канадсько-Української 
Фундації (КУФ). Запрошуємо парафіян, гостей і 
членкинь ЛУКЖК подивитися на відео, 
поспілкуватися з доповідачами. 

 



вразливими до людського страждання і терпіння, 
яке є поруч з нами. «Багато людей, – закликає 
Секретар Синоду, – прагнуть сьогодні відчути 
нашу приязнь, братерство. Мусимо пам'ятати, що 
жодна стражденна людина не є для нас чужою, 
вона є дитиною того самого Бога, до якого ми 
щоденно кличемо: «Отче наш, що єси на небі». 
Людина, яка страждає у самотності, у забутті, 
вона ще більше кричить німим голосом до нашого 
сумління, пробуджуючи нашу вразливість, наше 
почуття милосердя, здатність співчувати й нести 
дієву поміч тому, хто перебуває в клопотах. Бо 
остаточно спасає не людина, а Господь». 

Владика Богдан під час проповіді згадав про 
спільноту «Віра і світло», яка святкує своє 20-
річчя служіння в Україні. «Це – спільнота, 
можливо, найкращих членів нашої Церкви. Ця 
спільнота є знаком Божої присутності і сили. Біда 
зачепила їх, але вони не залишися самі. Їм 
допомагають їхні родичі, друзі, духовні 
наставники і таким чином дають їм відчути Божу 
милість і благодать», – додав єпископ. 

Секретар Синоду подякував усім і кожному, хто 
творить оцю спільноту любові і милосердя. 
«Дякуємо вам, що ви є між нами. Бо ви є знаком 
Божої любові, милосердя і спасіння», – вважає 
він. 

Також сьогодні в Церкві відзначається День 
хворого. «Хотів би, аби ми в особливий спосіб 
огорнули нашою молитвою усіх людей, які 
переживають труднощі фізичного чи психічного 
характеру, усіх недужих і хворих. І просімо в 
Господа для них терпеливості в їхньому 
стражданні. Також подякуймо всім лікарям, які 
присвятили себе для того, щоб нести допомогу 
людям, котрі переживають хворобу», – попросив 
архиєрей. 

Однак, в особливий спосіб попросив згадати всіх, хто 
носить у собі рани війни на Сході України, усіх 
поранених військових та цивільних осіб. «Дякуймо 
військовим лікарям у шпиталях та польових лазаретах.  

 

Нехай Господь винагородить усіх, хто не залишається 
байдужим до людського терпіння і горя», – сказав 
владика.Єпископ попросив у цьому році відвідати бодай 
одного хворого. «Не чекаймо, що нас покличуть. Наше 
серце має бути настільки вразливим, щоб самим шукати 
страждаючих, потребуючих, знедолених і йти їм на 
поміч. Вони є поруч з нами. Але часом ми вражені 
тяжкою недугою – байдужістю, що засліплює наші 
духовні, а відтак - наші фізичні очі. Сьогоднішнє 
Євангеліє є для нас закликом до пробудження нашого 
сумління, щоб ми йшли туди, де нас потребують і 
очікують», – сказав владика Богдан. 
                                    Департамент інформації УГКЦ 

 
Папа Франциск поблагословив 

українських військових 
 
Перед початком загальної аудієнції у середу, 25 

травня 2016 року, Папа Франциск, зійшовши з 

панорамного автомобіля, яким він об’їжджав між 

секторами площу Святого Петра, вітаючи 

паломників, підійшов до групи українських 

військових. Святіший Отець привітався з 

військовиками, котрі брали участь у військовому 

паломництві до Люрда, та поблагословив їх. Серед 

них булі ті, які дістали бойові поранення під час 

виконання завдань у зоні АТО. 

Мова йде про учасників 48-го міжнародного 
військового паломництва до Марійського 
відпустового центру у Франції, що тривало від 20 
до 22 травня на тему «Двері завжди відчинені», а 
його лейтмотивом було Боже милосердя. 
Участь у прощі щороку беруть військовослужбовці 
з різних країн світу, молячись за мир. Від 1996 
року до нього приєдналися військовослужбовці та 
правоохоронці з України. Уже стало традицією, що 
по завершенні заходів у Франції військові з 
України приїжджають на зустріч із Папою. 

  
uk.radiovaticana.va 

 
 

         

 
о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                        •        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 

 

 
 

 

 

 
NATALIA WERHUN 

Lawyer & Notary Public 
Serving the Greater Toronto Area 

Commercial leasing 
Wills, Powers of Attorney & Notarial services 

Buying, selling or mortgaging your home or business 
Setting up a business & advice regarding business matters 

Phone: 905-415-8900 Ext. 227 
Email: nwerhun@crupilaw.ca 

 
 
 

Вільне Місце 

   

                               Windows & Doors 
 
 
 
 

Murynyuk Ivan 
Free estimate Best Price Best quality 

                              647-407-4826 

           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 

 

 



         огляд подій в украіні 
==================================================================================== 

Сповідь не має юридичного характеру, це не допит, не трибунал. 

 Сповідь – це не лише очищення нашого минулого, а прокладення дороги вперед, тому і покута є 
«медициною» на майбутнє. Це духовна терапія. Слово «терапія» походить із грецької мови й у 
перекладі звучить «служіння хворому». А метою терапії, скерованої в майбутнє, є зцілення 
людини. Процес оздоровлення має різні форми, і дуже важливою формою є саме святе таїнство 
покаяння. Отримуючи прощення, ми водночас повинні навчитися прощати, бо інакше руйнуємо 
себе. 

 Грішник як хворий 

Згідно із східноцерковним уявленням, гріх є хворобою, від якої потерпають усі люди. Тому грішник 
подібний до хворого, якому потрібна увага й солідарність, хвору людину вважають і матір’ю 
медицини[1]. 

Невилікувана хвороба чи гріх веде до смерті. У духовному житті це можна порівняти з 
віддаленням чи відмиранням від Бога. У творі «Пастир» Єрми (ІІ ст.) автор це формулює коротко і 
влучно: «Покаяння грішників містить у собі життя, а нерозкаяність – смерть» («Der Hirte Hermas». 
Gleichnisse, VIII. BKV² 35, 253 [в пер. рос.: Ранние отцы Церкви, с. 226).  Недаремно Петро Могила 
таїнство покаяння називає «лікарнею», з якої ніхто не має вийти незціленим. 

Гріх треба відкривати досвідченому душпастирю з повною довірою і проханням про духовну 
пораду, причому дуже важливою є й мотивація духовного поступу від пенітента. При цьому можна 
у практиці покаяння, зокрема, звертатися до джерел східного монашества. З часу єгипетських 
отців пустелі (III–IV ст.), коли виникла практика духовного отцівства чи материнства, походить 
такий вираз: «Авва[2], скажи мені слово!». І слово авви мало для його учнів незаперечний 
авторитет. Слово авви вважалося «даром Божим». А коли авва у своєму учні не бачив достатньої 
мотивації в праці над самим собою, то відмовляв йому в слові чи пораді. Тому ефективне «духовне 
отцівство» в певному значенні передбачається відповідним «учнівством». В усякому разі, у цьому 
чітко видно практику покаяння, зорієнтовану на майбутнє. 

Накладені покутні вправи (епітимія) є також терапевтичними ліками, що відповідають каянику чи 
хворобі. Вони носять «медичний і педагогічний характер», бо слугують очищенню совісті та 
встановленню миру.                                                                                                                                             
Перед тим, як згрішити, людина думає, що піде до сповіді – й усе відразу буде добре. А потім після 
гріхопадіння до сповіді щось не пускає. А зранення, рани, які лишаються? Завдання гріха – людину 
заманити, трохи потішити і зранити. Що більше гріх закоренився в нашій душі, то більші є 
зранення. Ми можемо мати сумніви, чи Бог простить наші гріхи. Ну, а хто тоді простить, як не Він! 
А що Йому буде легше від того, коли не простить? Це наші рани такі великі й приносять відповідні 



сумніви. Перед тим, як згрішити, людині забирається сором, і вона грішить. Але після гріхопадіння 
сором повертається, щоб людина не визнала свого гріха. Часто люди хвилюються на сповіді. І якщо 
запитати, кого бояться, то відповідь буде така: Бога, священика. Насправді людина боїться сама 
себе, тобто боїться щиро подивитися в «дзеркало свого життя». У ній діє гріх, а зло боїться бути 
визнане. Отже, Бог прощає гріхи, але часто залишаються  наслідки –  глибокі духовні зранення. 
Покаяння, сповідь – це прощення, однак залишається наслідок гріха, гіркий спомин образи Бога чи 
людини. Це подібно до рубця, що не кровоточить, проте нагадує про конкретний випадок із життя. 

Коли люди вірять, що Бог прощає їм гріхи  і що їхній зв’язок із Богом відкорегований, то вони 
можуть із більшою відвагою поглянути на власне життя з його «темними сторінками». Вони 
надіються, що не залишаться сам на сам. Сповідь – це не психотерапія, але психотерапія не може 
того, що може сповідь. Замало є усвідомити собі гріхи, важливо мати кому їх віддати. Каяник 
приносить до сповіді не лише список гріхів, але себе самого, цілу свою особу. Тому Бог зцілює цілу 
людину як особу. Це зцілення не полягає в тому, що відразу зникнуть всі наші проблеми. Тут 
людина усвідомлює, що її люблять, що вона має когось, кому може довіряти. Тоді зцілена людина 
виходить з тенет власного «я» і є здатною любити інших людей. Боже прощення і любов 
усвідомлюють людині, що вона теж здатна любити і прощати, навіть якщо «простити» не означає 
відразу «забути». Отримавши прощення, людина споглядає милосердними очима і на свою 
історію та на всіх людей, які допомагали їй цю історію писати. Роблячи підсумок, можна цей 
процес назвати зцілення образу себе самого, зцілення стосунків та зцілення пам’яті (Яцек Прусак). 

Священик, як лікар 

У процесі покаяння своїх духовних дітей повинен докладати зусиль і сповідник чи душпастир, хоча 
він є лише посередником прощення гріхів. Це справа великої довіри, яка несе за собою і велику 
відповідальність. Лікарська функція духовного отця залишалася усвідомлюваною протягом усієї 
історії покаяння християнського Сходу і донині. Адже до завдання спадкоємця апостола належить 
«діяти як лікар душ» і «зціляти рани»  (Див. Origenes. Homilia I in Ps 37, 1 // PG 12, 1369). Тут 
підтверджено намір таїнства покаяння, переданого сповідникам не на осуд, а на зцілення. 

На лікарській функції сповідника наголошує IV Латеранський собор, але він радше доручає 
сповіднику і функції судді. Це не залишилося без впливу на східноцерковне богослов’я покаяння. 
Так, у Петра Могили ми знаходимо подвійну функцію сповідника (лікар чи духовний отець і 
«Божий суддя»). 

Ці риси сповідника згадує й митрополит УГКЦ Андрей Шептицький у документі «Про уряд 
сповідника» (15.10.1934). Про лікарську функцію священика Шептицький пише: «Сповідник є не 
тільки суддею і посередником між Богом і людьми, але є також і лікарем недужих душ. А хто хоч 
поверховно глядить на життя людських душ, той певно знає, що недуги душі, які є предметом тієї 
медицини, що називається християнська мораль, сягають значно глибше та є численніші й 
небезпечніші від тих недуг душі, якими займаються психіятри, та від недуг тіла. Щоб бути добрим 
лікарем душ, мусить священик визначатися усіма прикметами доброго лікаря, а крім них мусить 
мати ще й інші моральні прикмети. Поговірка «medice cura te ipsum» має лиш мале пристосування 



до лікаря тіл, бо кожний зрозуміє, що хтось може бути знаменитим лікарем, але сам може бути 
недужим. А в лікуванні душ лікареві не годиться, не можна, не вільно бути недужим на недуги, які 
береться лікувати, бо коли ним є, наражається на те, що уділяє хворим дуже небезпечні і 
смертоносні бацили, які недугу побільшують і поглиблюють. […] Лікування –    це мистецтво, а не 
ремесло й не сама стислотеоретична наука. […] Лікар – це мистець, що обсервує, досліджує, 
застановляється, шукає, думає і творить. Його рада – це не відповідь словаря, але вислід 
розумового досліджування і щирої, сердечної волі – поконати недугу, рятувати недужого».  Далі 
Шептицький порівнює лікарську функцію священика з моралістом, який має бути здатним 
встановити «діагноз». Тому священик є «моралістомдіягностом». І тому він повинен 
орієнтуватися «Божим інстинктом», про який має наполегливо молитися (Шептицький, Андрей. 
Послання про «Уряд сповідника».  Твори моральнопасторальні, с. 188190). 

Унаслідок впливу середньовічного західноцерковного богослов’я і скорочення обрядів сповіді 
поняття «лікар» у богослов’ї покаяння сьогодні практично зникло. Тому зараз в оновленні 
богослов’я покаяння чи в практиці духовного провідництва намагаються звертатися до 
ранньохристиянського східного монашества. У цьому світлі приписуються духовному отцеві (авві) 
такі риси: досвід і поступ у духовному житті; «духоносність», тобто несення Духа, який у ньому і 
через нього безперешкодно діє; знання «божественних речей», що є плодом молитви; перемога 
над пристрастями чи спокусами, які не мають доступу до його душі; вірність Писанню і Отцям, бо 
авва відкриває волю Божу в інтерпретації Святого Письма у світлі церковної традиції і актуальних 
екзегетичних досліджень; терпеливість, бо духовне зростання є процесом, причому необхідна 
наполегливість як з боку авви, так і з боку його учня; дар розрізнення духів (διάκρισις), який 
допомагає визначити присутність Святого Духа в серці духовної дитини і застерегти перед дією 
спокусника; читання сердець (καρδιογνοσία), що чинить доступним внутрішній світ учня і дає 
можливість духівникові до «діагностування»; здатність передавати благодать через молитву і 
благословення (Богдан Дзюрах. Матеріяли конференції монашества 2005 р., с. 89–95). 

ККЦ говорить, що у таїнстві покаяння «священик виконує служіння Доброго Пастиря, який шукає 
вівцю, що заблукала; Доброго Самарянина, % схожа на дитину в цьому новому духовному житті. 
Мала дитина не може відразу стати дорослою, а повинна пройти багато ступенів і потребує при 
цьому багато засобів для розвитку і захисту від загроз її життю. Так християнин, що через покаяння 
і навернення (μετάνοια) повернувся до духовного життя, не може відразу стати досконалим чи 
святим. Духовно він зростатиме поступово. Як вже згадувалося, хоча сповідь не є психотерапією, 
психологічна підготовка сповідника може спричинити відважне й щире визнання каяником своїх 
гріхів.  

Щоб правильно провести терапію і щоб вона довгий час успішно функціонувала, треба встановити 
повний діагноз разом із прихованими причинами хвороби. Схоже правило стосується й духовної 
сфери. Якщо відкривають справжні причини хворобливих нахилів душі, то навернення для 
людини стає постійним станом душі, процесом повернення з будьякого місця, віддаленого від 
Бога, і постійним поступом у напрямі до Бога. 

Функція зцілення Ісуса Христа та важливість віри людини 



Євангельська розповідь про воскресіння Лазаря (Йо. 11, 1–53) може послужити гарним прикладом 
для усвідомлення суті прощення гріхів і покаяння. Це останній великий знак, який Ісус чинить 
перед світом. Лазар представлений як товариш Ісуса. Він хворий, тому Марта і Марія посилають 
до Ісуса звістку про недугу свого брата. Поки Ісус в дорозі, Його «товариш» помирає. Похід Ісуса 
в Юдею є дорогою до Його смерті. Воскресіння Лазаря є немовби обітницею, що смерть не має 
остаточного слова. Але цій події передують ще деякі сцени (зустріч і діалог з сестрами Лазаря 
Мартою і Марією, присутність юдеїв…), які представляють діяльність Ісуса як «діяльність для 
інших». У момент воскресіння Лазаря сповнюються слова «Я є…», які Ісус сказав Марті. Хто слухає 
Його слова і вірить у Нього, той буде жити, навіть коли помре. Не щойно «Судного дня», бо вже 
тепер є пора, коли «померлі вчують Сина Божого голос, а вчувши — оживуть» (Йо. 5,25.). До цих 
людей належить Лазар, який чує голос Ісуса і воскресає з мертвих.  Все ж, він ще повитий 
повивальними полотнами і хустиною, що відрізняє його від воскреслого Ісуса. Це відповідає 
юдейському звичаю огортання тіла покійника полотнами та покривання обличчя хустиною. Ісус 
після свого Воскресіння був від цього позбавлений, а Лазар повинен чекати допомоги присутніх. 
Йоан нічого не пише про те, як Лазар поводиться (рухається повільно чи швидко, говорить чи ні), і 
яке враження він справляє на Марту і Марію, учнів і юдеїв (лякає чи тішить). Євангелист лише 
наголошує, що зв’язане тіло Лазаря ще не може рухатися зовсім вільно; йому потрібна допомога 
сторонніх. Тому присутні отримують наказ розв’язати того, хто виходить з гробу, і відпустити його 
(ст. 44). Щойно після цього Лазар може «з Ісусом сісти до столу» (див. Йо. 12,2). 

У цьому світлі можна разом з Орігеном підсумувати соціальноеклезіологічний вимір покаяння в 
Йо. 11, 43–44 так: «Треба знати, що й тепер ще є деякі Лазарі, які після дружби з Ісусом 
занедужали й померли, і, будучи мертвими, залишаються в гробі на місці мертвих з мертвими, а 
потім молитва Ісуса воскрешає їх до життя та Ісус кличе їх своїм потужним голосом з гробу. Хто 
Його слухає, той виходить; він ще носить на собі перев’язі від колишніх гріхів і пов’язку на очах, і 
він ані не бачить, ані не може ходити чи щонебудь робити через пов’язки мертвих, поки Ісус тим, 
які можуть його звільнити, не накаже цього зробити» (Origenes. Johanneskommentar XXVIII, 7). 
Тобто гріхи прощає Ісус за посередництвом Церкви. 

Людина покликана постійно і протягом усього життя вправлятися в наверненні. У цьому контексті 
Йоан Золотоустий говорить: «Слід пороздумувати про дві речі: про гріх і покаяння (μετάνοια). Гріх 
— це рана, покаяння — ліки. Що для тіла рани і ліки, те для душі гріхи і покаяння» (Гомілія VIII. PG 
49, 338).  Іншими словами, покаяння чи метаноя є ліками, що тамують гріх. Бернгард Герінґ у 
духовному провідництві сильно акцентує на покаянні. На його думку, духовна бесіда — ведення 
душі — повинна цілком і повністю підводити до очищаючої і примирюючої благодаті Бога; іншими 
словами, вона не повинна якось заступати таїнство покаяння (Häring. Die große Versöhnung. Neue 
Perspektiven des Bußsakramentes, s. 117). 

Посилаючись на стихиру на стиховні з вечірні понеділка 4го гласу[4], можна порівняти «таїнство 
метаної» з «безпечною пристанню», в якій кожен грішник віднаходить здоров’я, мир і зцілення. 
Таким чином, покаяння є зціленням для душі, і духівник стає лікарем душі, який не лише лікує 
недужих членів Церкви відповідною терапією, а й повинен дбати за збереження їхнього 
душевного здоров’я, за їхнє освячення та повну інтеграцію в Церкву.              продовження буде 



 


