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ПОСЛАННЯ  

ЄПИСКОПА БРАЄНА БАЙДИ, ЧНІ 

 

Батькам, адміністраторам, працівникам та студентам католицьких шкіл 

 

Хрест Христовий – об’явлений символ Істини та любові 

 

Дорогі Брати й Сестри в Христі! 

 

«Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину. 

Кожний, хто від істини, слухай Мій голос».  

Йо. 18,37-38 

 

Пошук істини є поширеним серед нас, тому що ми знаємо, що якимось чином істина може дати нам 

сенс у житті. Це допомагає нам зрозуміти наш світ і наше життя. Деякі люди просто прирівнюють 

своє сприйняття реальності (суб’єктивна істина) з об’єктивною істиною. Інші шукають істину, 

керуючись вірою та розумом, -- підходом, який дивиться на божественне одкровення як необхідне 

для пошуку. Правильно сформована совість людини відіграє необхідно важливу роль у цьому 

прагненні до істини. Коли ми шукаємо істини про людську гідність, це повинно виконуватися зі 

справжньою християнською любов’ю. У цьому випадку, любов може означати щось, що людині 

важко почути, хоча це сказано з любов’ю. 

 

На жаль, у нашому сучасному суспільстві, пошук істини про людську гідність викликає замішання 

у деяких людей. Наприклад: що це каже про людську гідність, коли хтось у дійсності схиляє іншу 

особу до своєї точки зору? Людська гідність, насправді, зменшується або заперечується коли версія 

«істини» нав’язується комусь, а не пропонує, коли примушує, а не запитує. Змушуючи іншу людину 

бути залежною від якоїсь версії «істини» - це примус. Я вважаю, що це корінь боротьби для тих, хто 

в католицьких школах, що стосується Прайд-символіки.  

 

Істина не є лише продуктом людської думки, дедукції або сприйняття. Ісус - Дорога, Істина і Життя. 

Для християн, а особливо для католиків, у нашій системі освіти, Істина - це Особа Христа у вченні 

Його Євангелія. Істина - це «особа об’явлена», - не просто «висновок зроблений» після дебатів або 

дискусій, спрямованих щоб зробити життя більш стерпним. Хоча розум відіграє важливу роль у 

пошуках істини, у відносинах з Богом та одні з одними, віра в Христа є незамінною у цьому пошуку. 

Як написав Папа Венедикт у своїй енцикліці Deus Caritas Est - («Бог є Любов»): «З Господньої 

перспективи вона [віра] позбавляє його засліплення, допомагаючи йому бути собою». Деякі люди 

заявляють, що пізнали істину, але важливо пізнати Ісуса в Євангеліях. 

  

Багатий молодий чоловік у Євангелії від Матея (19,16-25) попросив Ісуса, що потрібно було зробити 

щоб мати вічне життя. Ісус подивився на нього з любов’ю і сказав йому. Чоловікові, однак, було 

важко відпустити земні амбіції. Він мав багато майна і відкинув Христове запрошення, щоби 

побачити земне життя як підготовку до небесного життя. Він боровся у собі як то йому продати 

його маєтки та піти за Ісусом, а це б означало обіймати його виклики та хрести. Ісус каже в Євангелії 

від Марка, «Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест і йде за Мною» 

(Мк 8,34). Ісус каже: «Кожний, хто від істини, слухає Мій голос» (Йо. 18,37). Ми належимо до 

Істини, оскільки наше життя обертається навколо Бога. Істина володіє нами! А не навпаки. 
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Потрібно мати вияснення, а не замішання. Потрібно мати символи, які вияснюють, а не замішують. 

Застосування численних суперечливих ідей або цінностей, які не відповідають цінностям Євангелії, 

викликає замішання, і саме тому Прайд-символіка може розглядатися як суперечлива. 

 

Ісус – Істина -- любить усіх людей. Ми сотворені, щоб належати до Істини і рости в повноті чеснот, 

що завжди подає. Отже, ми запрошені самі пізнати, в першу чергу, як діти Божі, набагато раніше 

ніж ми виявляємо себе у подальшому. Безмежна цінність людини заснована на Бога, Який любить 

її. Католицька Церква підтримує і навчає це, навіть якщо деякі католики не можуть зрозуміти цього 

або продемонствувати це. Хрест Христовий символізує це таїнство любові, покладене перед нами, 

до якого ми запрошені, щоби постійно входити глибше. Це не загадка, яку потрібно відгадувати. Це 

символ відкуплення для всіх людей. Христос відкупив їхню гідність і продовжує робити це, 

незважаючи на страждання та боротьбу. Хрести, які ми несемо в нашому особистому житті, повинні 

бути подібні до і натхнені нашим Розп’ятим Господом, Який страждає і все переносить, Який подає 

прощення і добровільно жертвує Себе для всіх. Через Хрест і Його славне Воскресіння Христос дає 

надію всім!  

 

Отже, я погоджуюсь зі заявою архиєпископа Дамфуса з архідієцезії Оттави, який так звертається до 

цього пункту у своїй презентації до Католицької Шкільної Ради Оттави 25 травня 2021 року:  

 

Ми знаємо, що прапори можуть мати багато значень. Гей-Прайд прапор - тут не 

йдеться лише про включення. Це політична заява, яка схвалює поведінку та спосіб 

життя, що суперечить вченню Католицької Церкви про гідність людини. Наші 

католицькі школи, і ті, котрі представляють учасників наших католицьких шкіл, 

зобов’язані підтримувати та сприяти тому, що навчає Католицька Церква. Кожна 

людина у католицькій шкільній системі зробила свідомий вибір бути частиною цього, 

знаючи наші цінності, і що пов’язано з ними. Ми суперечимо нашим цінностям і 

підриваємо відмінну ідентичність системи католицької шкільної системи, якщо ми 

думаємо, що підтримуємо політичні ідеології, які зовсім несумісні з нашою 

католицькою вірою. Це спричиняє розкол. Мене дуже турбують духовні потреби 

нашої спільноти.  

 

На завершення я запевняю у своїй молитовній підтримці всіх вас, які берете участь у католицькій 

освіті, особливо батьків, адміністраторів, працівників та студентів, які роблять все можливе, щоб 

йти слідом за Істиною Христовою, яку ісповідує Католицька Церква. Ми шукаємо і дотримуємося 

Істини. Істина не є відносною і чимось, що відповідає людському мисленню. Оце означає носити 

наші хрести. Я заохочую всіх тих, які шукають істину, щоб нести свої хрести з любов’ю, коли 

зустрічаєтеся одні з одними, або коли стикаєтеся зі символами, які вносять замішання і сприяють 

розвитку цінностей несумісних з Істиною Христовою. Потрібно завжди шукати істину в контексті 

любові і відкритості до Духа Істини, до Особи Пресвятої Тройці, до Святого Духа. Тому, сміливо 

говорімо істину з любов’ю, перебуваючи в любові. Що Бог визначає, щоб і ми визнавали: «Бог є 

любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому» (1 Йо. 4,16).  

 

Дано у м. Кенорі, Онтаріо 

1 червня 2021 року Божого 

  

 

 


