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Лист від Архієрею до
Дня Святої Трійці
в неділю, 23 червня, 2013 року
Любі во Христі:
Христос посеред нас!
Святкуючи у черговий раз Велике Свято Святої Трійці, ми шануємо Зішестя Святого Духу на Апостолів
та Зародження Святої Церкви. Та, святкуючи цю знаменну подію в історії спасіння, ми вірно зробимо,
якщо пригадаємо зі сторінок Священного Писання, що є Церква та яке значення має для нас бути
членами Церкви.
У Посланні Святого Павла до Ефесян, Апостол виразно викладає нам значення слова «Церква», та
значення членства в ній. Та Святі Отці ~ Святий Іван Златоуст та Святий Григорій Нісский ~ у своїх
коментарях про це знамените послання Павла, зрозуміло пояснюють нам святооцівське розуміння.
По-перше, Павло каже нам, що Церква, яку заснував Христос, та яку Народив Святий Дух – це є одна
Церква.
«...Одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання.
Один Господь, одна віра, одне хрищення, один Бог і Отець усіх, що Він над усіма,
і через усіх, і в усіх.» (До Єфесян 4:4-6)
У своїх коментарях до цього уривку, Златоуст каже нам, що «з цієї причини й даний Дух, щоб Він зміг
об’єднати тих, хто відділений расою та джерелами; тому старий та молодий, бідний та багатий,
дитина та підліток, жінка та чоловік, та кожна душа стає наче единим цілим, навіть більше, ніж
якби було одне тіло. Що ж є це одне тіло? Віруючі в усьому населеному сівті, які є, були та будуть».
Святий Павло продовжує пояснювати нам, що реальність Церкви є люди, чоловіки та жінки, які
підживлюються Духом Святим: «А кожному з нас дана благодать у міру дару Христового.» (До Єфесян
4:7)
Це означає, що не усім нас даються однакові дари, бо усі разом, як одна Церква, ми оснащені для того,
щоб творити волю Божу. Святий Іван пояснює, що «дари подаються не як почесні звання, вищі чи
нижчі, а для роботи Церкви ... для будівлі Тіла Христова».
Апостол продовжує, що глава Церкви є ні хто інший, як сам Христос: «щоб були ми правдомовні в
любові, і в усьому зростали в Нього, а Він Голова, Христос. А з Нього все тіло, складене й зв'язане
всяким допомічним суглобом, у міру чинности кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування
самого себе любов'ю.» (До Єфесян 4:15-16)
Святий Павло також пояснює, що кожен член Церкви є поновлена людина: «щоб ви більш не
поводилися, як ... відчужені від життя Божого ... щоб відкинути, за першим поступованням, старого
чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму, і
зодягнутися в нового чоловіка ... говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для
одного.» (До Єфесян 4:18-25)
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На закінчення, докладне вивчення послань Апостола Павла показує, що не просто будь-яке зібрання
окремих осіб, а, у строгому сенсі, тільки Євхаристичне зібрання має назву ekklesia або «Церква». Для
Апостола Церква є Тіло Христове, та членами її є ті, хто Причащається Тіла Христова – хто куштує
Святої Євхаристії, самого Тіла і Крові Христової. Для нього, відмовлення від Євхаристичного зібрання є
зневажливе відношення до самої Церкви Бога.
Нашою Святою Церквою, таким чином, вочевидь є Народ Божий; нові особи, хрещені у Христі та
Помазані Духом та поєднані у Святої Євхаристії, які формують Одне Тіло, голова якого є Сам Господь
Бог та Спаситель Ісус Христос.
У це Велике Свято Трійці, Зішестя Святого Духу та Зародження Святої Церкви, давайте ще раз
зміцнимося у вірі та служінні Святій Церкві Христовій. Зрадіємо тому, що Бог покликав нас бути Його
«співробітниками» (1 до Коринтян 3:9). Давайте зосередимося на пошуку та виконанні нашої ролі та
участі у Тілі Христовому. Це є свята робота, для цього й покликав нас Бог допомагати Йому. Давайте
збудуємо Тіло Христове, у славу Всемогутнього Бога – не тільки на сьогодення, але до Його пришестя.
З моїми молитвами, благословенням та любов’ю,
+МАЙКЛ
Єпископ Нью-Йоркський та Єпархії Нью-Йорку та Нью-Джерсі
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