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недіЛя  
митАря і фАрисея 

Лк. 18, 10–14

Два чоловіки зайшли в храм помолитись: один був фари-
сей, а другий – митар. Фарисей, ставши, молився так у собі: 
Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди – грабіжники, 
неправедні, перелюбці або як оцей митар. Пощу двічі на тиж-
день, з усіх моїх прибутків даю десятину. А митар, ставши 
здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, 
кажучи: Боже, змилуйся надо мною грішним! 
Кажу вам: Цей повернувся виправданий до свого дому,  
а не той; бо кожний, хто виноситься, буде принижений,  
а хто принижується, – вивищений.

о. Михайло Нич

Проповідь 1 
чоГо нАс Вчить недіЛя митАря і фАрисея

неділя митаря і фарисея – це перша з чотирьох неділь, які готу-
ють нас до часу Великого посту. Ця неділя пригадує нам, що в на-
шому житті дуже важливою є молитва. Це бачимо з того, що митар 
і фарисей прийшли до храму саме молитися. Але також ця неділя 
показує нам, з чим ми мусимо боротися, що може стати нам пере-
шкодою на духовному шляху. Це гордість. Бо молитву фарисея не 
назвемо інакше, як вияв гордості. Горда людина – це та, яка вважає 
себе найкращою (найчастіше безпідставно), і постійно вихваляє себе, 
пишається собою. А молитва митаря – це вияв упокорення перед Бо-
гом. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать.
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Гордість може дуже нашкодити нам, тоді як покора може в ба-
гатьох ситуаціях допомогти. Як приклад, хочу розповісти вам одну 
історію. 

Військовий корабель США пропливав біля берегів Канади. 
Капітан корабля почув повідомлення по радіо, в якому йшло-
ся про те, що він мусить змінити напрямок руху на 15 градусів, 
щоб уникнути зіткнення. На це гордий капітан відповів: 
«Ні, це ви змінюйте напрямок руху». Але голос, який лунав 
з радіоприймача наполягав і далі негайно змінити напрямок 
руху на 15 градусів. Тоді капітан гордо промовив: «Я капітан 
військового корабля США, я не буду поступатися дорогою. Це 
ви маєте поступитися». А голос по радіо йому відповів: «А я 
черговий канадського маяка, тому раджу саме вам змінити 
курс».

Ось так гордість може деколи привести нас до небажаного і болю-
чого зіткнення.

Завдання. Удома роздумати над тим, чи часом я не поводжуся гордови-
то з Богом та іншими людьми. Просити в молитві Бога зробити моє серце 
чистим і покірним.

о. Василь Урбанович

Проповідь 2 
ПринижУВАти іншиХ – ознАКА тоГо,  

що ми нАбАГАто Гірші Від ниХ

У лузі поряд росли дерево й очеретинка. Дерево було 
могутнім крислатим, а очеретинка була тоненькою билинкою. 
Дерево завжди хизувалося перед очеретиною: «Подивися на 
себе, маленьке, тоненьке, нічого не варте. Щойно подме най-
менший вітерець, відразу гнешся. Не те що я, могутнє, силь-
не з глибоким корінням і пишною кроною. Я здатне протисто-
яти найпотужнішому вітру і ніщо мене не зігне!». Так трива-
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ло якийсь час, очеретина покірно усе це терпіла. Аж раптом 
налетів страшенний буревій. Він гнув очеретину до землі в усі 
боки. Коли вітер ущух і очеретинка знову випросталася, то по-
бачила біля себе зламане дерево.

Гордість засліплює духовні очі. Людина перестає бачити власні 
вади. Тоді замість того, щоб самій ставати кращою, вона починає 
принижувати інших. Коли ми так поступаємо, то приглушуємо голос 
совісті, який вказує на наші недоліки. І що голосніший звук совісті, 
то більше людина намагається принизити інших. А насправді, що 
більше вона вивищується над іншими, то нижчою від них стає, хоч їй 
здається все навпаки.

Фарисей із сьогоднішнього Євангелія насправді був непоганим 
чоловіком. Його біда почалася від того, що він почав хвалитися тим, 
що дуже побожний. І це також було би ніщо, якби він не почав себе 
порівнювати з іншими людьми, принижуючи їх. А кульмінацією його 
гордості стало приниження чоловіка лише за певними зовнішніми 
ознаками. Він не бачив серця цього митаря, який перед Богом щиро 
розкаювався за свої гріхи.

Що більше ми хвалимося і вивищуємося, то менш чутливими 
стаємо щодо межі, яку не варто перетинати. Спочатку ми хвали-
мося своїми досягненнями, потім починаємо принижувати інших 
і зрештою ми починаємо судити, а відтак самі отримуємо засуд від 
Ісуса.

Тож коли ми починаємо дуже вихвалюватися, це повинен бути 
для нас сигнал, що щось не так, і це повинно зупинити нас, щоб ми 
не посувалися далі й щоб не дійшли до осудження й самі не були 
засуджені. Зрештою, пам’ятаймо, що ми бачимо лише зовнішні риси. 
А серце людини бачить тільки Бог. Судити треба самих себе, тоді нас 
виправдає Господь. Амінь.



214 Неділя митаря і фарисея

о. Віктор Шпак

Проповідь 3 
Про стримАність і сКромність

Наочність: ікона «Митар і фарисей».

Священник показує ікону «Митар і фарисей» та просить дітей, 
ґрунтуючись на прослуханому Євангелії, охарактеризувати поведінку 
цих двох осіб.

Фарисей – чванькуватий і гордий.
Митар – покірний.

Казка про двох горобчиків-хвальків. 
Пролітали якось через широке подвір’я два горобчики. 

Сіли на гілочку дерева відпочити. Та засперечалися, чий хво-
стик гарніший. Кожен себе тільки й вихваляє, крила та хво-
стик розправляють. Їхню розмову почула сусідська кішка. Так 
голосно та захоплено горобці про себе говорили, що зовсім 
втратили пильність. Кішка вже облизуватися почала, уявила 
собі смачний обід. Нерозумні пташки ледве втекли. Так хваль-
ки позбулися своїх гарних хвостиків. Тепер вони ніколи не 
хваляться та не сперечаються.

Ми повинні завжди зберігати поміркованість і ніколи не чвани-
тися.

Тим більше, згадайте, як ви сприймаєте того, хто хвалиться. Вам 
неприємно це чути, бо інший своїм вихвалянням наче каже про вас, 
що ви нікчеми. Тому вам не хочеться дружити з тими, хто хвалиться і 
величається. Так само й інші не бажатимуть з вами дружити, коли ви 
вихвалятиметеся.

Завдання. Ніколи не вихвалятися. Молитися словами: «Боже, змилуйся 
наді мною грішним. Амінь».

 


