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ХРИСТИяНСЬКЕ  ПОСЛАННя  
СУчАСНОмУ  СВiТУ

Служіння Церкви Христової сучасному 
людству, богословське проголошення 
Христової Істини православними богосло-
вами – це своєрідне християнське послан-
ня сучасному світу, проголошення Прав-
ди Божої думкою, словом та життям: про 
можливість подолання силою православ-
ної віри гріховної темряви, мороку буття 
та неволі. Про соціальне вчення Право-
славної Церкви та історію християнства 
написано безліч богословських книг і  
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наукових статей, актуальне богослов’я 
Православ’я досліджено ревними інтелек-
туалами і войовничими критиками. Не 
має сенсу повторювати їхні тези й твер-
дження. Питання християнської аскети-
ки, свободи, гідності людської особистос-
ті, проблеми екології, сутність місії сучас-
ного Православ’я є ключовими для 
багатьох православних християн, оскіль-
ки вони визначають принциповий погляд 
сучасної людини на всі проблеми релігії, 
економіки, політики й культури.

Протоієрей Діонісій Мартишин  
(Д. С. Мартишин) впевнено йде у фарва-
тері соціального вчення християнства. 
Про це свідчать його наукові доробки та 
книги. Відомо, що талановитий проповід-
ник починається там, де він вміє чути су-
часника, відчуває його реальні проблеми, 
біль, знедолення та духовну гризоту. Та-
лант проповідника – у світосяйному слові, 
яке є матеріальним вираженням його вну-
трішнього світу, його думок, його віри, 
сумніву, устремлінь і прагнень його серця.

Глибоко переконаний, що богослов,  
свідомий він того чи ні, є деміургом ду- 
ховних світів людства. Декому звичніше 
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відтворювати дрімучі уявлення середньо-
віччя зі шкільних підручників з догмати-
ки та церковної історії. Невідомо, на кра-
ще чи на гірше, але все змінюється у цьо-
му світі. Старіють, нерідко безнадійно 
анахронізуються богословські важливі 
тексти. На жаль, часові підвладне все. 
Здебільшого, певні кола дослідників, вва-
жають богословів одномірними християн-
ськими моралістами, істориками, або пе-
дагогами сивої минувшини, ким завгод-
но, тільки не творцями духовного світу. 
Натомість істинне богослов’я за вченням 
Патріарха, спроможне стати опорою сві-
ту, ним може живитися сучасна культура, 
політика, творчість і наука. Богослов’я – 
це мозаїка вічних сенсів буття, пазл пев-
них філософських припущень, сумніву, 
зневіри, відчаю, але водночас – життєві 
фарби духовної радості, містичної таєм-
ниці пізнання Бога та Його любові. 

На мій погляд, саме православне 
богослов’я є творчою інтерпретацією ду-
ховності й аскетизму світового християн-
ства, що тісно пов’язано з екзистенціаль-
ним пошуком людства ядра цілісності, 
гармонії і сенсу життя в єдності з Богом. 
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Східне християнство – це насамперед  
релігія любові, свободи та особистості. 
Без свободи не може бути справжнього 
буття особистості та суспільства. На скри-
жалях християн викарбовані слова апос-
тола Павла: “Ви дорого куплені, – тож не 
ставайте рабами людей!” (1 Кор. 7: 23). 

Отже, цінним, вічним, важливим і аб-
солютним в історії людства є не політичні 
концепції, не особисті прагнення прези-
дентів, воля фінансистів, стратегії спіке-
рів економічних форумів, а духовні смис-
ли та ідеї, привнесені християнством у 
світ.

Іларіон (Рудник),
єпископ Едмонтонський 

і Західної єпархії
Української Православної  

Церкви Канади
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Історично саме християнство,  
як культуроутворююча  

релігія Європи, своїм віровченням  
і догматичним підґрунтям  

створювало передумови  
для становлення унікальної 

ментальності  
та національної традиції.

Митрополит Антоній (Паканич)

Багато хто з нас може поставити спра-
ведливе запитання: чому саме Право- 
слав’я має бути домінантою життя укра-
їнського суспільства, може, пошукати 
іншу релігію? Передусім, Православ’я – це 
релігія, що поєднує людину з Живим Бо-
гом. Православ’я – “ортодоксія” (в пере-
кладі з грецької – “правильне судження”, 
“істинне вчення”). З кінця Х ст. власне 
Православ’я стає духовно-моральним 
стрижнем суспільства, формуючи світо-
гляд, характер українського народу, куль-
турні традиції та спосіб життя, етичні 
норми, естетичні ідеали. Саме тому не  
викликає заперечень, що Православна 
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Церква в Україні у своїй проповіді та со-
ціальному служінні формує поле сучасно-
го гуманітарного простору нашої країни. 
Про це свідчать розробки українських 
вчених про сталий розвиток майбутнього 
суспільства, які наголошують, що слід ви-
знати пріоритет релігійного, причому 
християнського методу і досвіду пізнання 
світу, який вирізняється своїм оптиміс-
тичним настроєм, еволюційним відкри-
тим баченням розвитку людини. На дум-
ку соціологів, економістів, філософів, 
саме православне християнство закликає 
нас постійно наближати свою сутність до 
Божественних ідеалів. 

Внесок Православ’я у розвиток України 
і її культури доволі істотний і вагомий. Ці 
слова повною мірою зберігають свою зна-
чимість і актуальність, якщо говорити і 
про освітній простір. Бог щедро обдару-
вав Українську землю геніями, великими 
талантами й світочами духовності, серед 
яких: святий митрополит Іларіон, святий 
митрополит Петро Могила, святий рівно-
апостольний великий князь Володимир, 
свята рівноапостольна велика княгиня 
Ольга, преподобний Нестор Літописець, 
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преподобний Іов Почаївський, святий 
благовірний князь Ярослав Мудрий, філо-
соф Григорій Сковорода та ін.

За свою історію Православна Церква 
явила людству багато великих святих, бо-
гословів, праведників, священнослужите-
лів і релігійних мислителів. Незважаючи 
на те що навколо нас багато представни-
ків інших релігій, православні християни 
мають дбайливо зберігати і передавати 
наступним поколінням свою віру, історію 
і традицію спілкування з Богом, засвідче-
ну у Божественному Одкровенні.

З точки зору християнської теології, 
Церква – це не свято в богослужбовій хра-
мовій резервації або історичний музей ре-
лігії, Церква – це відкрите суспільство 
свідків Христової любові і дії задля Божо-
го Царства. Завданням християнської  
місії у світі є не поневолення сучасного 
суспільства середньовічними моральними 
зобов’язаннями, а налагодження справж-
нього та реального спілкування з Живим 
Христом.

Коли мова йде про необхідність і навіть 
неминучість формування в житті сучас-
ної держави й людини загалом високих 
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Преподобний iов,  
iгумен Почаiвський  

(1551–1651)

..
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Григорiй Сковорода,  
фiлософ, богослов, поет, педагог  

(1722–1794)


