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Чи відважишся 
довіряти?

«Щаслива та що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа» 
Лк.1.45



ДОВІРА ЧИ СУМНІВИ?

Сумніви є породженням страху, страху перед майбутнім. А страх - це 
тенета Тваринного начала в людині. Для чого? Щоб посіяти розбрат, розхитати, 
а головне, вимотати і насититися її увагою. В першу чергу сумніви виникають 
від нестачі знань про картину світу.

«Недовіра до себе і сумніви виникають від незнання Істини. Незнання 
Істини від небажання зазирнути всередину себе, адже там Істина. Істина - 
це Життя або Смерть. Страх перед Істиною, який виходить від Тваринного 
начала, спотворює її, намагаючись віддалити. Але вона неминуча, який би 
вибір не зробила Людина. Навіть темниця не позбавить свободи світлу 
Душу, і ніяка земна влада не зробить вільною тварину, приречену на 
смерть».

В першу чергу потрібно зазирнути всередину себе і побачити Істину. 
Істинну свою природу. Зупинитися і запитати: «Хто я?» Поспостерігати за тим, 
що відбувається з позиції спостерігача від Духовного начала. Подивитися, що 
заважає всередині мене прийняти те чи інше рішення. І побачити, який варіант 
виходить від почуття любові і знаходиться в гармонії з почуттям совісті. Адже 
що таке позиція Спостерігача? Бути не тільки неупередженим до результату і 
руху ситуації, а й перебувати над нею.

Часто буває так, що сумніви породжують пост-сумніви: «А ось треба 
було б по-іншому зробити». А зробити щось по-іншому вже не можна, але 
ж, часом, так сильно хочеться. У цей момент важливо згадати, що будь-яка 
ситуація є урок, з якого отримується досвід. А з досвіду можна прийняти вже 
наступне рішення, зробити новий крок, виходячи з віянь Душі.

Щоб перервати сумніви, потрібна дія. Будь-яка дія. Бо коли дія вже сталась, 
є результат. Більше нема чого вкладати свою увагу в ці чвари в голові на 
тему «що буде, якщо...». Але дуже важливо в цей момент прийняти результат. 
Чому? Тому що це тільки досвід, ще один крок у пізнанні себе і світу.

ЧИ МОЯ ВОЛЯ МАТИ СУМНІВИ?
Як відомо, людина не володіє власною волею, а тільки проводить волю 

чи Божественну, чи Тваринного розуму. Точніше, ми вибираємо провідником 
чиєї волі бути в даний момент. І далі запускається механізм програми, яка і 
проявляється в цьому світі. Або від Бога, або від Тваринного начала. Остання, 
в основному, проявляється через свої стовпи: руйнування, виживання, 
розмноження, домінування. А Божественна воля - через Любов і творіння.

Дізнатися, чию волю я проводжу в цей момент, допомагає звичайний 
погляд всередину себе. Чи спокійно мені? Перебуваю я в страху, сумнівах чи 
перебуваю в любові і спокої?

Преподобний Силуан Афонський пише наступне: «Як дізнатися, чи 
живеш ти по волі Божій? Ось ознака: якщо ти сумуєш за будь-якою річчю, 
то значить не цілком віддався волі Божій. Хто живе по волі Божій, той не 
дбає ні про що. І якщо йому потрібна якась річ, то він і себе і річ віддає 



Богові; і якщо не отримає потрібну річ, то все одно залишається спокійний, 
як ніби мав її. Душа, яка віддалася волі Божій, нічого не боїться: ні грози, ні 
розбійників, нічого. Але щоб не трапилося - вона каже: «так Богу завгодно». 
Якщо хворий, - думає: значить мені потрібна хвороба, інакше б Бог не дав 
мені її. І так зберігається спокій в душі і тілі»… «Виконуючий волю Господню 
всім задоволений, хоча він і бідний, і можливо, хворий і страждає, тому що 
його веселить благодать Божа. А хто незадоволений своєю долею, нарікає 
на хворобу або на того, хто образив, той нехай знає, що він знаходиться в 
гордому дусі, котрий забрав у нього вдячність до Бога».

ДОВІРА
Довіритися - довірити себе. Якщо трохи глибше 

покопатися в слові довірити, то можна побачити 
наступне: до + вірити. Тобто, те, що приходить ще 
до віри, і означає її перший ступінь появи. Довіра 
- це ввірення себе, своєї подальшої долі. Але це не 

означає зняття з себе відповідальності за свої думки, вчинки або дії. Людина 
несе відповідальність за те, що вона вибирає, чию волю проводить.

«Велике благо - віддатися волі Божій. В душі тоді один Господь, і немає 
іншої думки, і вона чистим розумом молиться Богу. Коли душа цілком 
віддалася волі Божій, тоді Сам Господь починає керувати нею, і душа 
безпосередньо вчиться від Бога ... Гордовитий не хоче жити по волі Божій: 
він любить керувати собою сам; і не розуміє того, що не вистачає у людини 
розуму без Бога керувати собою» (Силуан Афонський).

Ввіряння себе Богу означає відкриття себе Йому. Людина забуває про 
себе, перестає звертати увагу на свої швидкоплинні бажання, і всю увагу 
свою віддає внутрішньому світу, своїй душі. Тоді всі її дії і вчинки походять із 
правдивого внутрішнього бажання єднання з Богом. Людина стає провідником 
волі Творця.

Якщо підсумувати, то можна виділити певні дії для подолання сумнівів:
Відповідь на питання: •	 «Чию волю я зараз проводжу?»
Погляд з позиції Спостерігача від Духовного начала.•	
Вибір рішення, виходячи з внутрішніх почуттів і Совісті.•	
Прийняття результату, адже все дано для досвіду.•	
Розуміння, що повну картину ситуації видно тільки Творцю.•	
Довіра до Бога.•	

У протистоянні сумнівам і недовірі допомагає молитва. Часто саме 
вона є найважливішою підмогою в цьому протистоянні. Вона розкриває 
глибинні почуття і відсікає все зайве, всі сумніви в голові, стає єдиною 
думкою. Тією єдиною внутрішньою думкою, яка стає міцною опорою 
на шляху людини.



Перебіг Події
Понеділок, 9 квітня 2018 р.  
написати на листочку, те що мене бентежить, непокоїть чи тривожить  
і принести на Службу скласти це в дарах в Урочистість Благовіщеня.

Закликаємо до, 9 квітня 2018 р., поговорити в родині про те, що мене 
бентежить, непокоїть, тривожить чи тішить. Спробуй віддати Господу хоча 
б одну свою проблему і в періоді місяця спостерігай за змінами, які будуть 
відбуватись в твоєму житті. 

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Хочемо щоб в своїх турботах, неспокоях чи в тому, що нас бентежить 

ми не залишались самі, але вміли ділитись з Господом і ближніми, так як 
Марія. 

Коли ми переживаємо проблеми чи негаразди, то маємо небезпеку 
замикатись у собі. Мовляв, а чим мені інші поможуть, в них свої проблеми, 
або що вони подумають про мене, або ж я розраховую лише на власні сили. 
Таким чином сучасна людина боїться ділитись своїм життям, через такий 
брак нашої віри і довіри Богу і ближнім не можемо бути впевненими, що 
виконується Божа воля в нас і в наших родинах. 

Через тебе здійсниться план спасіння!

Не бійся віддатися в руки Божі!


