ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
ДО МОЛОДІ НА КВІТНУ НЕДІЛЮ
Улюблена в Христі молоде!
Щороку у Квітну неділю радію, що маю нагоду звернутися до вас із
пастирським словом та разом із вами пережити Вхід Господній у Єрусалим – свято
Господнього тріумфу, яке впроваджує нас у пасхальне таїнство страждання, смерті й
воскресіння Христа, щоб уже через тиждень бути з Господом у Його вічній перемозі.
Зізнаюся, що велику радість і натхнення черпаю від кожної зустрічі з вами як в
Україні, так і на поселеннях. Ці зустрічі дають надію та віру в майбутнє нашої Церкви,
країни і світу. Дякую вам за відкритість, щирість у спілкуванні, любов до своєї Церкви
та народу і сподіваюся, що нагод для зустрічі з вами більшатиме! Особливо тішуся
зустрічами з молодими людьми на поселеннях, бо ви своїм життям і активністю
свідчите про глобальний вимір нашої Церкви та глибоку закоріненість в її духовній,
літургійній та культурній традиції. Відомо, що сучасна молодь на різних континентах
переживає величезну кількість труднощів і викликів, проте водночас саме в Особі
Ісуса Христа вона знаходить певні та істинні орієнтири для свого життя, а Його Свята
Церква бажає бути поруч і супроводжувати молодих людей у їхніх пошуках.
Описуючи подію Квітної неділі, яку переживаємо сьогодні, євангелисти
подають багато деталей, що дозволяють відтворити картину й настрій тих днів,
відчути контекст, уявити головних героїв. Протягом трьох років Христос навчає в
різних куточках Палестини, проповідує Царство Небесне, чинить чуда – оздоровлює
хворих, виганяє бісів, зрештою, воскрешає померлих – і стає дуже відомим. Його
більше не можна не помічати. Для свого народу і навіть для його окупантів Ісус
Христос вже не просто невідомий тесля: люд упізнає в Ньому свого Месію – Спасителя
і Визволителя. Народ відчуває Його силу і йде за Ним. Ця сила одних лякає, інших
надихає, бо сам Він не просто повторює правила старозавітного закону, а повновладно
навчає як Син Божий у силі Святого Духа. Христове вчення завжди є актуальним та
свіжим і щоразу перевершує всі новітні настрої і тренди.
І ось цей Помазаник Божий входить на юдейську Пасху до Єрусалима, де в цей
час збирається сила-силенна народу з різних місцин величезної Римської імперії.
Христа впізнають та приймають передусім молоді люди – стелять перед Ним
пальмове гілля, одяг, зустрічають Його, вигукуючи: «Благословенний Цар, що йде в
Господнє Ім'я! Мир на небесах і слава на висоті!» Однак поруч із тими, хто приймає і
впізнає, є ті, що нарікають і відмежовуються від нової дійсності, яка надходить! Вони
нарікають на самого Ісуса, кажучи: «Учителю, заборони своїм учням!» Тогочасна еліта
навчилася жити в умовах римського панування, в умовах внутрішніх поділів, уже
звикла домовлятися, викручуватися і отримувати якісь дивіденди. А тут відбувається
щось абсолютно нове, таке, про що ці законовчителі самі навчають і чого очікують,
але чого вони не розуміють і не можуть контролювати. Христос відповідає: «Кажу вам,
що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме!» Він, навпаки, закриває вуста тим, хто

нарікає, хто незадоволений Ним і молоддю, але підтримує тих, хто приймає нову
дійсність, тих, хто не хоче грати за старими правилами, наливати молоде вино в старі
бурдюки (пор. Мт. 9, 17).
Молоді люди відчувають, що в Христі є новизна і сила. Вони тягнуться до
нового і приймають Його. Приймають нового, щойно об’явленого Месію, котрий
входить у Єрусалим як Князь миру на жереб’яті ослиці, а не як тріумфальний
завойовник, якого, можливо, очікували представники старої еліти. Молодь не нарікає,
а діє – зустрічає Христа – щиро і голосно, яскраво та відкрито. Молодь не боїться, дух
рабства і страху ще не встиг її поневолити!
Погляньмо сьогодні на себе. Ми часто нарікаємо, особливо на нове, незнане,
чіпляємося за старі схеми, ховаємося в зручних рамках нашого життя, боїмося щось
змінити. Дбаючи про зону власного комфорту, перешкоджаємо життю і оновленню.
Будучи молодими за віком, ми часто шкодуємо за минулим і поводимося як «старі за
духом», відчужуючись від всього довколишнього світу, замість його змінювати,
боїмося нового, замість його пізнавати, і нарікаємо на все, що нас провокує жити в
повноті та зростати.
Торік у Кракові на Світовому дні молоді таких дівчат і хлопців Папа Франциск
назвав «диванною молоддю», яка вже в молодому віці «виходить передчасно на
пенсію»! Отож сьогодні закликаю всіх вас: не нарікайте!
Не нарікаймо на наші негаразди, бо можемо їх побороти. Не нарікаймо, а
працюймо, прислухаючись до слів праведного митрополита Андрея Шептицького:
«Не зривами одної хвилини, лише безупинними зусиллями та жертвами аж до крові
рухається народ. І легше часами кров пролити в одній хвилині ентузіазму, чим довгі
літа з трудом сповняти обов’язки і переносити спекоту дня, і жар сонця, і злобу людей
і ненависть ворогів, і відсутність довір’я своїх, і недостачу допомоги від найближчих,
і серед такої праці аж до кінця виконувати своє завдання, не чекаючи лаврів ще до
перемоги ані нагороди ще перед заслугою» (Послання до молоді, 1932 р.).
У різних обставинах зіштовхуємося з людьми, які спокушають нас нарікати,
пропонують нам дешевий популізм − без великого зусилля отримати те, що вигідно і
комфортно, те, що улещує наше вухо, але є порожньою обіцянкою без жодної
відповідальності, те, що гарно звучить, але не дає життя і сили для позитивного
будівництва. Політикани часто маніпулюють нашими почуттями, думають
вузькокорпоративними цілями, рейтингами, наступними виборами, замість того щоб
щиро піклуватися про майбутнє рідного народу та про спільне благо. Не
підтримуймо тих, хто спекулює труднощами та викликами! Не заламуймо рук, але
йдімо за Христом та самі будуймо своє оновлене майбутнє! Будьмо з тими, хто творить
нове, хто є запорукою нової, відновленої, живої України.
Дорога молоде! Запевняю вас, що Церква є з вами, з тими, хто не нарікає, а діє,
хто бачить майбутнє і заради нього працює. Церква проповідує Христа, який входить
до Єрусалима і який силою Святого Духа приносить нам велику зміну й підтримує
тих, хто її приймає. Дякую вам за вашу відкритість і сміливість свідчити про Христа і
діяти згідно з цим свідченням. Адже свідчення завжди передбачає діяльність.
Звертаючись до молоді цього року, Святіший Отець Франциск заохочує її до

активності: «Церква та суспільство потребують вас. Завдяки вашим планам і мужності,
мріям та ідеалам падають стіни застою й відкриваються шляхи, що ведуть нас до
кращого, більш справедливого та гуманного світу». Римський Архиєрей вважає
питання молоді настільки важливим, що майбутній Синод Єпископів Католицької
Церкви буде присвячений молоді, вірі та покликанню. Разом із нашим Папою бажаю
закликати вас до активності, до плідного використання дару молодості, її
конструктивного голосу, який Церква підтримує.
Квітна неділя є особливим часом – сьогоднішній настрій влучно передають
слова нашого поета Олександра Олеся: «З журбою радість обнялась…» Ми тішимося
славним входом до Єрусалима, водночас розуміючи, що разом із Христом стоїмо на
порозі страждань. Страсний тиждень, який завтра розпочинається, так багато
говорить нам про людину – зраду, страждання, страх, сумніви і смерть. Але водночас
розповідає нам про великого і щедрого Бога, який смертю смерть долає.
Закликаю вас, дорогі молоді друзі, прожити наступний тиждень у вірі та
особистому довір’ї до великого Бога, який заради нас стає малим і заради нас вмирає
на хресті, щоб воскреснути і дарувати нам життя вічне. Хай ваша віра стане для вас
силою, що допоможе переживати різні виклики та випробування, які траплятимуться
на шляху. Нехай супроводжує вас на ньому Пресвята Богородиця, яка є прикладом
діяльної відповіді на Господній заклик.
Благословення Господнє на вас!
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