
9-а неділя - Матвія (14, 22-34) 
 

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 
 

Христос серед нас ! 
 

Дорогі брати і сестри ! 
 

Кожне євангельське читання повинно утверджувати нашу віру в 
Ісуса Христа, Сина Божого, і давати нам настанову, як жити і чим 
керуватися у цьому гріховному  і розбещеному світі.    
 Ось і сьогоднішнє євангельське читання розповідає, як Ісус 
Христос наказав апостолам сісти в човен і переправитися на інший 
берег озера.           
 Коли човен був уже на середині озера, піднялася буря і апостоли 
перелякалися і вони побачили постать, яка йшла по воді, і подумали, 
що це привид, і зі страху закричали. Але Ісус Христос сказав їм: 
”Заспокойтеся! Це Я, не бійтеся”.       
 Гарячий у своїх душевних поривах апостол Петро звернувся до 
Вчителя: “Господи! Якщо це Ти, звели мені прийти до Тебе по воді”. І 
Христос відповів йому: “Прийди! І апостол Петро пішов по воді до 
Христа. А потім, коли почав розмірковувати над тим, як це він – 
людина – іде по воді, і його віра вгасла і його охопив сумнів, і він став 
тонути.  Жах захопив апостола Петра, і він закричав: “Господи, спаси 
мене!” Ісус Христос подав руку і сказав: “Маловіре! Чого ти 
засумнівався?” Потім вони обидва увійшли в човен.    
 В цьому євангельському оповіданні, крім опису історичної події із 
земного життя Ісуса Христа, прихований глибокий таємничий зміст. 
Святі отці порівнюють човен з Церквою, а море – з гріховним світом і 
бурю – з гонінням на Церкву.  

Протягом 2000-літньої історії не було такого періоду, щоб Церква 
відчувала мир і спокій. Були гоніння на Церкву і ось тепер Українська 
Православна Церква розділена на частини. Іде боротьба за 
розпобудову єдиної Помісної Української Православної Церкви. 

 Але, незважаючи на різноманітні бурі на церковному терені, 
Господь ніколи не залишив Своєї Церкви і не може її покинути, бо Він є 
Глава нашої Церкви. Ми не маємо права забувати недавню історію 
нашої святої Церкви за часів державного атеїзму, коли храми 
руйнувалися, духовенство і ченців розстрілювали або відправляли на 
заслання.  



Але як колись Христос Спаситель заспокоїв бурю на морі, так і в 
наш час Цей же Самий Христос, Син Божий, поклав край гонінням на 
Церкву. Сьогодні вже існує Помісна Українська Православна Церква 
Київського Патріархату, яку повинні підтримувати всі українці по 
всьому світі розсіяні.         

Буря на морі символізує також бурю пристрастей, що хвилюють 
людське серце, бурю сімейних негараздів, хвилю небезпечних 
обставин у нашому життю. Всі ці труднощі християнин може 
перемогти, але за Божою допомогою.  

В тяжких обставинах життя треба звертатися до Бога, але для 
цього треба мати міцну віру і Він обов’язково дасть нам благодатну 
силу. А якщо в наше серце закрадеться сумнів у Божому Провидінні, у 
Його всемогутності й любові до нас, то в такому випадку ми неминуче 
потонемо в розбурханому життейському морі.  

А в цьому морі чого тільки немає: і неправда, і блуд, і заздрість, і 
особисте переоцінення, і зрада, і ненависть, і всякі амбіції, і яких тільки 
пороків не існує в цьому світі.  

І Син Божий прийшов у світ, щоб спасти грішників від гріха і 
смерті. А для цього людині треба увірувати у Свого Спасителя Ісуса 
Христа, треба увірувати в те, що тільки Господь Бог може нас спасти 
від загину у розбурханому життєському морі.     
 Христос Спаситель говорив людям: “Якщо ви не вірите Моїм 
словам, повірте Моїм ділам”. А Його ділами були чудеса. Через Свої 
чудеса Ісус Христос засвідчує, що Він – Владика всесвіту. Йому 
підкоряються і сили природи, і злі духи, Він зціляє хворих і воскрешає 
мертвих, Він прощає гріхи.         
 Ми ж будемо вірити в Господа нашого Ісуса Христа, що Він є 
Істинний Бог наш, що Він любить кожного з нас, Він прощає грішників, 
які каються в свої гріхах, Він допомагає всім, хто з вірою звертається 
до Нього і Йому слава на віки вічні. 
 
Амінь. 
 
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. 
 
Христос серед нас ! 
 


