ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

Митрополит Іларіон: За будь-яких обставин життя
зберігаймо вірність Господу Ісусу Христу

19 березня 2021 року, в п'ятницю першої седмиці Великого посту, голова Відділу зовнішніх
церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон звершив
Літургію Передосвячених Дарів в московському храмі на честь ікони Божої Матері "Всіх
скорботних Радість", що на Великій Ординці.

Архіпастирю співслужили клірики храму.

Під час сугубої ектенії пролунали молитовні прохання про позбавлення від коронавірусної
інфекції.

Після сугубої ектенії митрополит Іларіон підніс молитву, що читають під час розповсюдження
згубної пошесті.

Після закінчення Літургії владика Іларіон звершив чин освячення колива.

Потім архіпастир звернувся до присутніх із словом проповіді:

"В ім'я Отця і Сина і Святого Духа!

В суботу першого тижня Великого посту звершується пам'ять великомученика Феодора Тирона. А
оскільки Літургія Передосвячених Дарів, яка звершається у п'ятницю, відноситься в літургійному
календарі вже до суботи, то під час п'ятничної Літургії Передосвячених Дарів поминається святий
великомученик Феодор Тирон.

Феодор Тирон жив напочатку IV століття, і був одним із багатьох християнських воїнів, які не
бажали брати участь у жертвоприношеннях римському імператору. Це питання стосувалося не
тільки їх громадянської лояльності до влади, але, насамперед, їх віри в Христа, тому що, якщо як
громадяни, вони були вірними слугами свого імператора, то, як християни, вони не могли брати
участь у жертвоприношеннях.

І Феодор Тирон був одним з тих, хто постраждав під час гоніння імператора Максиміана, не
бажаючи принести жертву імператору як богу.

Після цього відбулося багато змін в житті християнської Церкви. Завдяки Міланському едикту 313
року, який був виданий майбутнім імператором Костянтином, Церква отримала право на легальне
існування в Римській імперії. Гоніння припинилися. Церква стала відроджуватися. І все IV століття
- час відродження Церкви по всій Римській імперії.
Щось подібне ми з вами бачимо і в наш час, коли після тривалих десятиліть гонінь Церква постала
з попелу.

Але один з наступників Костянтина, імператор Юліан, вирішив відновити язичницьку релігію тоді,
коли вже багато хто в Римській імперії, у тому числі і серед придворних, і серед тих, хто служив в
армії, стали християнами. Спроба реставрації язичництва була недовгою. Але для того, щоби
схилити людей до ідолопоклонства, якщо не відкрито, то хоча би таємно, вживалися різного роду
хитрощі. За наказом нечестивого імператора-відступника (відступником він був названий тому, що
був хрещений у християнській вірі, але відступив від неї, віддавшись язичництву), на першому тижні
Великого посту їжа, яку продавали на ринку, скроплювалася ідоложертовною кров'ю. І таким
чином цей нечестивий імператор брехнею хотів утягнути християн до ідолослужіння.

Але святий великомученик Феодор Тирон, який постраждав за п'ятдесят років до цього, з'явився
уві сні Константинопольському архієпископу Євдоксію і попередив про те, що вся їжа, яка
продається на ринку, скроплюється ідоложертовною кров'ю. Архієпископ розповів про це
християнам, і ті не стали купувати їжу на ринку, а харчувалися вареною пшеницею.

Саме тому в п'ятницю першого тижня Великого посту звершується освячення колива, в пам'ять
святого великомученика Феодора Тирона.

Здавалося би, яке відношення все це має до нас, які живуть стільки століть потому, і чому ми
повинні кожен рік згадувати цю подію? Але подія ця нагадує нам, насамперед, про цінність нашої
християнської віри і про те, як і в давні часи, і в часи зовсім нещодавні люди готові були жертвувати
навіть власним життям заради того, щоби не порушити Божий наказ і залишитися вірними Христу.

Подія, яку ми згадуємо сьогодні, сталася у далекому IV столітті. Але подібного роду події
відбувалися і в ХХ столітті, коли нечестиві відступники захопили владу, ініціювали гоніння на
Церкву і коли багатьом віруючим - і архієреям, і священникам, і ченцям, і вірянам - доводилося
майже кожного дня робити вибір між ідолослужінням і вірністю Христу. Деякі оступилися,
відреклися від віри, але було і безліч сповідників та мучеників, явних і неявних - тих, чиї імена
сьогодні відомі і ми прославили їх як новомучеників і сповідників Церкви Руської, і тих, чиї імена
знає тільки Сам Бог. Ці люди в найважчих умовах сповідували свою християнську віру і не
підклонилися під ідолопоклонство, яке нав'язувала їм безбожна влада.

Ми згадуємо ці події, щоби зміцнити свою віру, свою готовність йти шляхом сповідництва. Від нас
не вимагається сьогодні мученицький подвиг та сповідництво, як під час гонінь. Але Бог очікує від
нас, що ми будемо з покорою проходити шлях покаяння, який пропонує нам Церква, виконувати те,
що наказала нам Церква, і за будь яких обставин життя зберігати вірність Господу Ісусу Христу.

Нехай пам'ять святого великомученика Феодора Тирона укріпить нас на християнському шляху.
Будемо молитися цьому святому про те, щоби у нас була така ж тверда і міцна віра, щоби ми
завжди йшли шляхом, який заповідав нам Господь Ісус Христос.

Амінь.

Бережи вас всіх Господь".
Джерело: https://mospat.ru/ua/news/86811/
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