ЗВЕРНЕННЯ
З НАГОДИ ДНЯ СОЦІАЛЬНОГО
СЛУЖІННЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ В УГКЦ
Дорогі в Христі!
У неділю, яку називаємо М’ясопусною, Христова Церква готує нас
до благословенного часу Великого посту. Євангелист Матей пригадує
нам цього дня, що кожна людина, незалежно від того, чи вірила в Бога,
ким вона була, обов’язково стане перед обличчям Божим для того,
щоб скласти звіт за прожите життя. У контексті євангельського читання
М’ясопусної неділі важливо звернути увагу на такий момент: грішник
буде засуджений не так за те, що він зробив неправильно у своєму житті
загалом, як за те, що не зробив для свого ближнього, який перебував
у потребі: «Бо голодував я, а ви не дали мені їсти; мав спрагу а ви мене
не напоїли; був чужинцем, і ви мене не прийняли; нагим, і ви мене не
одягнули; недужим і в тюрмі, і не навідалися до мене» (Мт. 25, 42-43).
Милосердя і побожність в Новому Завіті є ключем, що відмикає нам двері Царства Божого. В убогій і потребуючій людині приходить до нас сам
Христос – убогий, спраглий, недужий, ув’язнений. Хто має побожність
до Христа убогого, того прийме до
свого Царства і Христос прославлений. Беручи до уваги те, що благодійне служіння ближньому є суттєвим
елементом християнського життя,
від якого залежить спасіння віруючої
людини, Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства проголосив М’ясопусну неділю
Днем соціального служіння, закликаючи в такий спосіб усіх вірних подбати про тих, хто потребує допомоги.

Потребуюча особа, яку посилає
до нас наш Творець і Спаситель, є таїнством Його присутності: кожна людина, сотворена на образ і подобу Божу,
уприсутнює нам самого Ісуса Христа.
Ось чому все те, що ми зробили для
свого ближнього, – Господь сприймає
так, наче б ми це зробили особисто
Йому. Він нам сьогодні настійно нагадує: «Те, чого ви не зробили одному
з моїх братів найменших, – мені також
ви того не зробили» (Мт. 25, 45).
Євангелист Іван Богослов навчає
нас: «Хто каже, що любить Бога, а не
любить ближнього, той є неправдомовець. Бо не можна любити Бога, якого не бачимо, коли не любимо ближнього, якого бачимо» (1 Ів. 4, 20).
Християни завжди усвідомлювали, що служіння ближньому є суттєвим
виявом віри, невід’ємною складовою особистого почитання Бога та богослужіння християнської громади. Бо неможливо гідно шанувати Господа і служити Йому, не служачи ближньому. У часи ранньої Церкви вірні,
приходячи на богослужіння, приносили зі собою все необхідне для богослужіння. З-посеред цих дарів священик обирав найкращі хліби та вино
для євхаристійного жертвоприношення. І це приношення – просфора
спільноти – ставало не лише необхідною частиною Божественної Літургії,
з нього також здійснювалося служіння ближньому.
Наша Церква завжди намагалися послужити українському суспільству відповідно до потреб та конкретних історичних обставин. Прикладом такого служіння в ХХ столітті є постать слуги Божого митрополита
Андрея Шептицького, зусиллями якого у співпраці з парафіяльними громадами та чернечими згромадженнями були засновані дитячі захоронки,
сиротинці, народні школи, шпиталі тощо. У своєму першому посланні він
пише: «Я так дуже хотів би обтерти сльози з очей тих, хто плаче, потішити
кожного, хто сумує, покріпити кожного, хто слабкий та немічний, уздоровити кожного, хто хворий, просвітити кожного, хто темний... Я хотів би
стати всім для всіх, щоб усіх спасти» («Перше слово Пастиря», 1899 р.).
Будучи вірною стародавній традиції християнського богослужіння
та чуваючи над спасінням повірених душ, наша Церква й сьогодні здійснює цілу низку соціальних програм, залучаючи до служіння своїх вірних.

Це служіння звершується через парафії та церковні мирянські рухи, що
діють при них; через мережу фонду «Карітас України», який є офіційною
благодійною організацією УГКЦ; через чернечі чини та згромадження;
шляхом співпраці з громадськими благодійними фондами, організаціями і рухами. Для організації та координації цієї роботи в певних напрямках створено відповідні церковні комісії. Адже окрім матеріальних
ресурсів, потрібно рівно ж мати відповідні засоби та ефективну структуру
донесення цієї допомоги до потребуючих. Сьогодні хочемо подякувати
всім тим, хто здійснює це служіння від імені нашої Церкви, хто віддано
служить для того, щоб кожна пожертва досягнула своєї мети – була дієвим виявом любові до ближнього.
Розробляючи Стратегію розвиту нашої Церкви до 2020 року «Жива
парафія – місце зустрічі з живим Христом», ми відзначили цю особливу
роль діл милосердя, адже «дияконія», або «служіння любові» чи «харитативна діяльність», є важливим елементом, який виявляє сутність Церкви
та показує, наскільки живою є певна парафія. Власне, успішно звершувати цей наш християнський обов’язок нам допомагають різні спільноти та
структури, зокрема організація, яка називається «Карітас» (милосердна
любов). Ідея Карітасу полягає в тому, щоб у тій самій громаді (парафії)
один віруючий допомагав іншому. Бо не може бути живою та парафія,
в якій не здійснюється харитативне служіння. Як тіло без душі, так віра
без діл любові є мертвою, за словами апостола Якова (пор. Як. 2, 26).
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. 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.
Ми повинні діяти передусім на основі тих ресурсів, якими володіємо
в наших громадах. Тому звертаюся до священнослужителів із пропозицією створити в храмах кутки милосердного християнина, куди б вірні
могли, щонеділі йдучи на Богослужіння, принести потребуючим те, чим
можуть із ними поділитися (харчі, одяг, кошти), щоб наші храми стали
центром служіння і любові до ближнього. Парафіяльний рівень має
слугувати фундаментом, на якому будується і діє служіння ближньому.

Якщо все наше церковне тіло не
долучиться 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.
Возлюблені в Христі браття
і сестри! Плекаймо в собі чесноту
християнського милосердя! Звертаюся до вас з проханням проявити
особисту солідарність із тими, кого
суспільство забуло і відкинуло, хто
сьогодні найбільше потребує нашої
дієвої підтримки й солідарності. Особисте служіння кожного з нас та
пожертви, які зроблені від щирого серця, навіть коли вони невеличкі,
допоможуть нам спільно підтримати людей, що опинилися у складних
життєвих обставинах. Ділімося нашими, навіть малими, достатками та
нашою послугою з іншими та навчімо так чинити дітей. У такий спосіб
ми не тільки відповідатимемо на потреби тих, хто чекає нашої допомоги, а й об’являтимемо світові материнське обличчя люблячої Церкви.
Сьогодні людство шукає знаків надії. Соціальне служіння є необхідним способом визнання нашої християнської віри, проповідування
Христового Євангелія, адже воно свідчить про Божу любов. Діла милосердя є живим знаком присутності Бога серед людей, за словами
св. Івана Богослова: «Бог є любов!» (1 Ів. 4, 8).
Нехай заохоченням у служінні ближньому стануть для нас слова св.
Івана Золотоустого: «Дай хліб і візьми рай! Дай мале та візьми велике!
Дай смертне і візьми безсмертне! Дай тлінне й візьми нетлінне!» (Бесіда про покаяння). Бажаю всім, щоб ми мали відкриті духовні очі і бачили Бога, який чекає на нас у потребуючій особі, щоб усі ми були багаті
на вчинки милосердя, бо тоді станемо тими, кого Бог покличе праворуч від Себе: «Прийдіть, благословенні Отця Мого, успадкуйте Царство,
уготоване вам від створення світу» (Мт. 25, 41).
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