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 Ви отримали перший номер церковної газети «Духовна
криниця». Це буде щомісячна газета Дрогобицько-Самбірської
єпархії. Що в ній буде публікуватись? Те, що є «єдине на
потребу». А, що є «єдиним на потребу»? Царство Боже і правда
Його. Сам Христос сказав: «Шукайте ж спершу Царства
Божого і правди Його, і все це додасться вам» (Мф.6:33).

Дальше, Ви будете мати можливість прочитати про ті
дороги, які ведуть до Царства Божого. Світ за словами св..
ап.. Іоана Богослова «лежить у злі». Дуже важливо знати,
як боротись з гріхом і зі злом. Ця церковна газета може
стати дороговказом для сучасного православного
християнина.

Як виробити в собі релігійний імунітет, щоб протистояти
злу, яке атакує нас з багатьох сфер суспільного життя? Про
це ви теж зможете почерпнути в «Духовній криниці».

Багато, цікавого і душеспасительного, Ви зустрінете,
дорогі читачі, на сторінках нашої церковної газети.

Просимо для цього Божого благословення і Ваших святих
молитов!

Редактор часопису “Духовна криниця”
прот.Іоан Альмес

ПОСЛАННЯ
Помісного СОБОРУ

УКРАїНСЬКОї ПРАВОСЛАВНОї ЦЕРКВИ Київського ПАТРіАРХАТУ

(27 Червня 2013 РОКУ)
ДО ПАСТВИ ТА ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
з НАГОДИ 1025-ліття ХРЕЩЕННЯ КИїВСЬКОї РУСИ-УКРАїНИ

Дорогі брати і сестри! Шановні співгромадяни!
З милості Божої

зібравшись 27 червня
2013 р. у Золотоверхому
Києві, в рік, коли
відзначаємо 1025-ліття
Хрещення Київської
Руси-України, Помісний
Собор Української
Православної Церкви
Київського Патріархату
найперше закликає всіх
до молитви про мир і
єдність для Церкви і для
українського народу.

Хрещення Руси-
України - виключна
подія, що визначила
історичну долю нашого народу. Як Таїнство
Хрещення оновлює людину, очищає від гріхів
та відроджує до вічного життя, так і хрещення
княжої Київської держави оновило її,
збагатило численними духовними скарбами,
відвернуло предків наших від злочестя і
служіння неправдивим богам, а навернуло до
служіння єдиному істинному Богові.

І. Християнство проповідувалося в наших
історичних землях ще від апостольських
часів. «Святий Апостол Андрій Первозванний
- перший архиєпископ Констан-
тинопольський, Патріарх Вселенський і
апостол Руський. На Київських горах стояли
ноги його і очі його Русь бачили, а вуста
благословляли, і насіння віри він у нас
насадив. Воістину Свята Русь обрана серед
інших східних народів, бо в ній проповідував
Апостол», - проголошує постанова Собору,
що відбувався у Києві під головуванням
святителя Іова (Борецького) в 1621 році, в час
важкої боротьби за право українців бути
православними.

Християнином був прославлений
нинішнім Собором у лику святих Київський
князь Оскольд, у час правління якого, за
історичними свідченнями, відбулося перше
хрещення. У своєму посланні святитель
Фотій, патріарх Константинопольський (у 858
- 867 та 877 - 886 роках), пише: «Не лише
болгари звернулися до Христа (це сталося 865
року), а й руси. Вони підняли руку на
Ромейську імперію, але тепер і вони змінили
еллінську й безбожну віру, у якій раніше
перебували, на чисте життя у Христі. І в них
запалала така спрага віри й наснага на
праведне життя, що вони прийняли пастиря і
з великим сумлінням приступають до (Закінчення на 2 стор.)

Христових таїнств».
Християнкою стала

дружина великого
Київського князя Ігоря,
рівноапостольна Ольга, яка
і сама багато зробила для
розповсюдження віри
християнської, і онука
свого, Володимира,
виховала так, що після
тривалих роздумів він не
лише сам охрестився, але й
державу свою зробив
християнською.

Тому Хрещення Руси-
України за рівно-
апостольного князя

Володимира, 1025-ліття якого всі ми цього
року відзначаємо, є не початком
розповсюдження віри христової в наших
землях, а ключовою подією в її
утвердженні. З Києва, з берегів Дніпра через
проповідь та хрещення віра християнська
православна пішла по всіх навколишніх
землях великої держави Руської - на північ
до земель Новгородських, на захід у
Галицькі та Волинські землі та на схід - до
Приволзького краю.

Відтак Київ є не лише давньою
столицею княжої держави, але й духовною
матір’ю у хрещенні всіх міст Русі. Київська
Церква - матір для Церкви Московської та
інших, що згодом постали на землях
Київської держави. А Київський
архипастирський престол і кафедральна
Велика Церква Софії, Премудрості Божої,
довершена святим благовірним князем
Ярославом Мудрим - єдиний історичний
духовний центр для єднання всіх вірних
дітей Київської Церкви.

Тому Помісний Собор підкреслює
історичну правду, яку ніхто не може
змінити, не повинен забувати або
намагатися спотворити - світло Христової
віри розійшлося саме з Києва по всій Русі!

Щоби звеличити себе, а значення Києва
применшити, Московський Патріархат
цього року вирішив розпочати власне
святкування 1025-ліття з російської столиці,
щоби продовжити його в Києві ніби як у
другорядному місці та підкреслити, що
нібито весь історичний спадок Русі
належить Московському престолові.

З приємністю виконую
свою душпастирську місію
як владика Дрогобицько-
Самбірської єпархії,
благословлячи часопис на
довге, змістовне і цікаве
життя. Нехай зерна правди,
любові благодатно впадуть
на духовний грунт кожної
парафії, та кожної людини
зокрема і проростуть
щедрими плодами. Тільки
добром і Божою любов’ю
можна долати духовні
перешкоди сьогодення і
отримувати в Бога небесну нагороду.

Людина - нерозгадана загадка. Вона є невичерпною у
своїй духовності, сильною і слабкою, мужньою і боязливою,
пізнаваною і нерозпізнаною, доброю і злою, про те все одно
залишається образом і подобою Божою.  В своєму посланні
до солунян, Апостол Павло наголошує, що “…і ваш  дух, і
душа, і тіло у всій цілості нехай збережеться непорочно на
пришестя Господа нашого Ісуса Христа”. (1 Сол. 5:23). А
програму життя людини він рекомендував розвивати навколо
життєвої радості, безнастанного моління та вдячності Богу
за все (1 Сол. 5:16-18). Цілковито, - ці три складники
визначають елемент Духа в повному складі людської істоти,
в якій душа є основою людини, а тіло фізичним носієм всього
феномену людської істоти. І цей феномен людини
оживотворяється силою Духа Божого, якого Апостол Павло
наказує, ніколи не вгашати (1 Сол. 5:19).

Кожний духовний часопис чи духовна література, несе
християнину якесь повчання, мудрість, а якщо в ній
висвітлюється Христові істини і вчення святих отців, думаю
читачеві буде цікаво з такого джерела черпати живу воду -
воду, яку Господь дав самарянці.

Хочеться дати для віруючої людини раціональну
відповідь на всі її духовні запитання, докласти багато зусиль
про пізнання Церковного Богослужіння і саму Церкву, як
великий навчальний духовний інститут світового значення
для всього людства.

(Закінчення на 2 стор.)

Дорогий читачу!



Так перекручували історію вже не раз. У
XVII столітті в Московії іноземцям
розповідали, нібито за князя Володимира
спочатку був охрещений Київ, а потім відразу
- Москва, і у Москві був утверджений
митрополичий престол. З XVI століття там
же говорили, що нібито головний убір
московських царів - золота шапка азіатського
походження, ймовірно подарована
московському князю татарським ханом за
віддану службу, як про це пишуть російські
історики -насправді є подарунком
візантійського імператора Костянтина
Мономаха його онукові, київському князю
Володимиру Мономаху, від якого потім
«перейшла» у Московію. Збудоване для
московських царів за наказом Івана Грозного
і відтворене для Романових місце в
Успенському соборі в Кремлі також називали
«Мономаховим троном», який нібито був
подарований з Візантії, як символ передачі
влади. І таких прикладів московської
неправди можна наводити десятки.

Відзначаючи все це, Помісний Собор
стверджує - Київська Церква є Церквою-
Матір’ю для Московської, а претензії
останньої духовно панувати в Києві та
Україні, переписуючи під себе історію -
приречені на поразку, як і всяка неправда.

Святкування ж 1025-ліття Хрещення
Київської Русі покликане нагадати і
утвердити історичну правду, до вивчення і
розуміння якої ми закликаємо і віруючих, і
весь український народ.

II. Ще одна, важлива для українського
суспільства і держави мета, яку Собор
відзначає у цьогорічному святкуванні -
нагадати всім про історичний вибір нашого
народу на користь християнської
європейської цивілізації.

Зараз Україна стоїть на роздоріжжі,
обираючи своє майбутнє, визначаючи, у
якому напрямку має відбуватися її розвиток.
Святі князі Оскольд, Володимир, Ярослав
Мудрий, свята княгиня Ольга понад 1000
років тому ясно вказали нам цей напрямок -
до християнської Європи.

Ми не просимося бути прийнятими до
Європи, адже понад тисячу років є її
невід’ємною частиною, - нині, як народ, у
переважній більшості, ми прагнемо
сучасного оновлення нашої країни на
європейських і християнських засадах. Нам
самим багато треба для цього зробити, але і
Європа не має права відмовляти Україні у
історичному праві бути визнаною її
рівноправною частиною.

Хочемо наголосити: як не все у духовному,
суспільному, державному житті України може
бути схвалене Церквою, так не все, що є у
сучасній Європі, повинно прийматися за
зразок для зміни.

Європейська цивілізація також переживає
духовну кризу. Войовничий секуляризм веде
наступ на Церкву і християнство, на
традиційні духовні та моральні цінності.
Яскравим виявом цього наступу є пропаганда
содомії та узаконення в окремих країнах під
іменем «шлюбу» протиприродного блудного
одностатевого співжиття.

Але наявність цих проблем має
сприйматися нами як заклик до єднання
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Травнева проща у селищі Підбуж

Травень особливий місяць у релігійному календарі. У
храмах особливим Богослужінням є молебні до Божої Матері
(маївки). В смт. Підбуж це Богослужіння відбувається в
капличках та біля 3 хрестів, які збудовані на околицях
селища. Це можна назвати «прощею селищем  Підбуж».
Перша маївка починається в храмі Собору Св. Іоана
Хрестителя. А потім кожного травневого дня від каплички
до каплички (в смт. Підбуж налічуться близько 30 капличок)
лине хвала Божій Матері. Кожна капличка має особливе
значення. Одна побудована на місці колись зруйнованої,
друга на славу і згадку про оздоровлення від хвороби, а ще
інші на честь тих чи інших святих.

Кожного дня люди поспішають на молитву. Старі і молоді,
немічні а інваліди, діти і підлітки, матері з немовлятами в
колясках. Люблять люди Божу Матір, бо поспішають на
молитву, залишивши все, всі життєві клопоти і турботи. Після
молебня священик – прот. Іоан Альмес звертається до людей
з повчальним словом. Повчає про молитву, про спасіння своїх
безсмертних душ, про роздумування над недільним
Євангелієм та розповідь про того святого в день якого
служиться молебень. Після повчального слова свящ. складає
побажання і подяку господарям каплички і всім присутнім.
Закінчується побажання многоліттям у виконанні дитячого
і дорослого хорів на чолі з диригентом Ігором Стецяком.
Після цього свящ. благословляє всіх хрестом, а господарі в
свою чергу вгощають діточок і всіх присутніх солодощами.
Повертаються додому всі сповнені молитовної радості і
благодаті. Закінчується проща – служінням у храмі
Преображення Господнього.

Так проходить проща у місяці травні в смт. Підбуж. Вона
бере всій початок з 1993 року. Цього року ювілейна дата –
20 років від заснування цієї благочестивої традиції.

Марія Підбузька

ПОСЛАННЯ
Ï î ì ³ñí î ãî  Ñ ОБОРУ

зусиль з християнами Європи у боротьбі
за євангельську мораль, традиційні
християнські сімейні цінності, а не як
привід відмовлятися від європейського
майбутнього України.

III. Завершуючи це Послання, хочемо
підкреслити: ніяких проблем ми, як

Церква і як народ, не зможемо
вирішити, ніякі труднощі не зможемо
подолати без

допомоги Божої. Тому відродження
церковного життя, оновлення у суспільстві
та державі ми повинні починати з власного
духовного оновлення, з очищення від
гріхів, подолання спокус. Саме завдяки
такому особистому духовному
відродженню наші предки, святі князі
Київські, змогли збудувати велику та
шановану сусідами державу.

Слова князя Київського Володимира
Мономаха нехай нагадають нам про цей
християнський обов’язок набувати
чесноти, а гріх - викорінювати: «Усього ж
паче -убогих не забувайте, але, наскільки
є змога, по силі годуйте і подавайте сироті,
і за вдовицю вступітесь самі, а не давайте
сильним погубити людину. Ні правого, ні
винного не вбивайте і не повелівайте вбити
його; якщо хто буде достоїн навіть смерті,
то не погубляйте ніякої душі
християнської» - повчає князь.

«Якщо вам Бог зм’якшить серце, -
наставляє князь Володимир нащадків - то
сльози свої пролийте за гріхи свої, кажучи:
«Як ото блудницю, і розбійника, і митаря
Ти помилував єси, Господи, так і нас,
грішних, помилуй». І в церкві се дійте, і
спати лягаючи. Не пропустіте ж ні одної
ночі. Якщо ви при силі, хоч раз поклонітесь
до землі, а коли вам стане немічно - то
тричі. І сього не забувайте, не лінуйтеся,
бо тим нічним поклоном і співом молитви
чоловік перемагає диявола, - і що за день
людина согрішить, то сим ізбавляється від
гріха. Навіть і на коні їздячи, коли не буде
у вас ні з ким діла і якщо інших молитов
не вмієте ви мовити, то «Господи,
помилуй», благайте безперестану потай, -
бо ця молитва є краща від усіх. Молітеся
краще, ніж думати нісенітницю, їздячи».

Помісний Собор від імені Київського
Патріархату, сердечно вітає зі святом 1025-
ліття Хрещення Київської Русі
всеукраїнську православну паству,
православних українців у діаспорі, всіх
християн України і весь український
народ, а також сусідні з нами народи, які
від Київської Церкви прийняли проповідь
Євангелія і дар Святого Хрещення. Нехай
це свято послужить нашому духовному
оновленню, нагадає про наше правдиве
історичне коріння та допоможе утвердити
правильний вибір для майбутнього.

Разом зі святим рівноапостольним
князем Володимиром проголошуємо:
«Русь свята! Бережи віру Православну, в
якій твоє утвердження!»

Закликаємо на всіх вас, на державу і
український народ Боже благословення!

Від імені Помісного Собору
Української Православної Церкви

Київського Патріархату
ФІЛАРЕТ

Патріарх Київський
і всієї Руси -України

(Закінчення, початок  на 1 стор.)Віруюча людина повинна всією повнотою усвідомлювати
свою присутність в Церкві і приймати активну участь у
церковному житті. Свідомо розуміти свою гріховність і вміти
боротися зі своїми спокусами, та виявляти Господу Богу
постійну вдячність, тільки за те, що вона - християнка.

Основним елементом духовності є жива свідома віра –
віра, яка є рушійною силою для добрих справ людини.

Вона, свідома віра,
найбільший скарб,
найперший плід,

без неї мертві всі слова всіх мов,
бо нею Бог і сотворив наш світ,

і викупив його.
Цей плід -любов.

Бува зростає гріх, намов бур’ян,
приносить сум, тривоги, заздрість.

Та Дух Святий у серці християн,
виховує солодку світлу радість.

Дорогий читачу! Розмова з Тобою, через сторінки цього
видання є для нас важливою і приємною. Мої прохання й
мої настанови  керовані Святим Писанням і життєвим
досвідом в подальшому через наш  часопис, надіюсь
принесуть Тобі життєву радість та духовну користь.Амінь.

Високопреосвященний Яків
Архиєпископ Дрогобицький і Самбірський

СПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО
(Закінчення, початок  на 1 стор.)
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П’ятидесятниця у православній церкві
Старозавітна П’ятидесятниця була одним з трьох

найбільших річних Свят, коли кожний Юдей повинен був
стати перед лицем Господа Бога в храмі (Вих.34,23).
П’ятдесятий день після старозавітної Пасхи був святом
закінчення жнив, а також спомину про дарування Богом
закону на Сінаї, коли його одержав Мойсей у п’ятдесятий
день після виходу євреїв з Єгипту. Це свято було врочисте й
радісне (повтор.16,10-11). Юдеї сходились в цей день до
Єрусалима з усіх країн світу. Кожен мав за священний
обов’язок відвідати в цей час святе місто і принести Богові
подячні жертви за зібраний врожай. Приносили звичайно до
храму по дві хлібини з нового врожаю.

У це свято, яке за промислом Божим зійшлося з п’ятдесятим
днем по Воскресінні Господа Ісуса Христа, коли побожні юдеї
збиралися в храмі для жертвоприношення і молитви, Спаситель
виконав Свою обітницю і послав святого Духа на апостолів.
Велична і священна подія ця сталася в Єрусалимі, коли
Христові ученики з Богоматір’ю зібралися на молитву в
сіонській горниці, в тому будинку, де відправляв Учитель з ними
пасхальну вечерю. Несподівано почувся шум з неба, наче від
сильного вітру, і наповнив весь дім, - на апостолів зійшов Дух
Святий, над кожним з’явився вогняний язик.  На Йордані дух
Святий явився у вигляді голуба, щоб підкреслити невинність,
смирення і небесну чистоту Господа Ісуса. А в Сіонській
горниці в день п’ятидесятниці Утішитель сходить у вигляді
вогняних язиків, пояснюючи, що Він не тільки полум’яна сила,
яка палить терня гріхів, але й тепло, яке зігріває і заспокоює
людину, а також і світло, яке осяює та просвічує розум тих, хто
бажає йти шляхом християнської довершеності.

Коли божественний вогонь спалахнув у серцях апостолів,
вони, повні священного захоплення, прославляли бога і
дякували Йому за всі благодіяння людству. І всі почали говорити
іншими мовами, «як їм Дух промовляти давав» (Діян.2,4).

При цьому незвичайний, сильний шум з неба привернув
увагу багатьох юдеїв до апостольської горниці. З учнями
Христовими сталася благодатна переміна. Прості рибалки,
колись лякливі і нерішучі, стали твердими і відважними.
Першого дня вони своєю проповіддю навернули до Христа
близько трьох тисяч своїх слухачів. А потім усе життя не
боючись знегод і смерті, благовістили про Христа і світлом
Христового вчення просвітили весь світ. Думка про чудесне
переродження апостолів силою Святого Духа висловлена в
тропарі свята: «Благословенний Ти, Христе, Боже наш, що
рибалок премудрими показав, пославши їм Духа Святого, і
ними весь світ уловив, Чоловіколюбче, слава Тобі».

Святий Дух, зійшовши на апостолів, з того часу перебуває
в Церкві Христовій, сходячи на всіх вірних її чад. Новозавітна
Пятидесятниця є здійсненням Божого промислительного
плану спасіння віруючого людства, заключним актом земного
служіння спасителя і відкриттям часу благодатного, діяння
Святого духа, спасенного служіння Церкви Христової. В день
п’ятидесятниці сталося явлення Церкви як благословенного
царства Пресвятої тройці – отця і Сина і Святого Духа. Це –
день народження Церкви, бо вона – нове творіння – може
народитися тільки від духа Святого, від Якого народжується
все, що приходить від Бога (Ін.3,5). Під благодатним
керівництвом Духа (Ін.16,13) Церква є «стовп і твердиня
істини» (1 Тим.1,13). Благодатний зв’язок апостольського
спадкоємства в церковній ієрархії є, по суті, новою
П’ятидесятницею для кожного висвячуваного через
покладення рук єпископа. «З цієї причини я нагадую тобі,
щоб ти зігрівав Божий дар, який у тобі через покладення рук
моїх» (2 Тим.1,6), - пише апостол Павло до свого улюбленого
учня – апостола Тимофія. Церква є Тіло Христове (Єф.1,23),
Головою цього благодатного організму є Сам Господь Ісус
Христос (Єф.1,22), бо Він набув її кров’ю Своєю (Діян.20,28),
а ми, охрещені в ім’я Отця і Сина і Святого Духа, кожен
зосібна, члени цього тіла (1 Кор.12,27).

У день П’ятидесятниці нам відкрилося таїнство Святої
Тройці. Явлення святого духа, що сходить від Бога Отця і
посланий Богом Сином, поширило в світі благодатне знання
про таїну Святої Тройці (Ін.16,8.15;14,26). Тому від часу зішестя
Святого Духа на апостолів прославляється Пресвята Тройця.

Догмат про Святу Тройцю є одна з найглибших і
незбагненних таїн Божого Одкровення. «Цей догмат ми
можемо осягнути розумом тільки частково», - говорить святий
Григорій Богослов. Він – основний у християнстві. На вірі в
Триєдиного Бога ґрунтується весь зміст християнського
віровчення. Отці і учителі Церкви готові були йти на
страждання і смерть, щоб зберегти в чистоті догмат Святої
Тройці. Значенням цього догмату пояснюється та побожна
ревність, з якою Церква завжди оберігала його, старалася
надати йому якнайточніше визначення та оживляла  в
християнах віру в Святу Трійцю.

Молитви до Святої Тройці супроводять християн від
народження до останнього подиху. Першими словами, з якими
звертається Церква до майбутнього християнина, є ім’я Святої
Тройці. В таїнстві Хрещення Церква відроджує охрещуваного
словами: «Охрещується раб Божий (ім’я) во ім’я Отця, амінь,
і Сина, амінь, і Святого Духа, амінь». В таїнстві Миропомазання
Церква кладе на нас «печать дару духа Святого». Гріхи
відпускаються нам на сповіді «в ім’я Отця, і Сина, і святого
Духа». Нарешті, остання молитва священика на похороні є:
«Бо Ти – Воскресіння, життя і спокій спочилого раба Твого,
Христе, Боже наш, і тобі славу віддаємо з Предвічним твоїм
Отцем, і з Пресвятим  і благим і Животворящим твоїм духом,
нині й повсякчас і навіки вічні». Усі відправи добового кола:
вечірня, повечіря, полуношниця, утреня, часи і літургія
починаються прославленням Святої Тройці. Домашня наша
молитва  також починається звертанням до Пресвятої тройці.
Вечірня молитва закінчується славослов’ям: «Надія моя Отець,

пристановище моє – Син, захист мій – дух Святий, Тройце
Свята, слава Тобі».

У невеликій церковній відправі празника п’ятидесятниці
міститься вся суть вчення про Святу Тройцю і Святого Духа,
починаючи від старозавітніх одкровень (паримії), вчення
Господа Ісуса Христа в читанні Євангелій і в апостольському
читанні на літургії. У тропарі й кондаку свята, стихирах і
канонах натхненно, повчально  і художньо передано вчення
святих отців. Першу стихиру всеношної на «Слава на Господи
возвах» написав Лев VI Мудрий (IX ст.). в кондаку
порівнюється зішестя святого Духа з помішанням мов при
будівництві Вавилонської вежі: «Коли, зійшовши, мови
помішав, розділяючи народи, всевишній, а коли Він вогняні
язики роздавав, до єднання всіх покликав, і одноголосно
славимо все святого Духа». Перший канон на утрені
(розповідь про діяння Святого Духа) написав преподобний
Косма Маюмський, а другий – Іоанн Араклійський, хоч деякі
дослідники приписують другий канон святому Іоаннові
Дамаскіну. На повечір’ї канон Святому духові написав
Феофан, митрополит Нікейський (IX ст.).

У пісне співах на день п’ятидесятниці зовсім нема сухого,
теоретичного викладу вчення про Святу Тройцю, нема
доказів, уподібнень, порівнянь щоб полегшити сприймання
розумом таїни святої Тройці. Шлях до цього вказується інший.
Всі пісне співи й молитви повинні закликати прийняти цей
догмат щирою вірою, пройнятися ним до глибини душі,
зробити його силою духу, яка визначає всю поведінку людини.
Така, наприклад, глибока змістом стихира: «Прийдіть, люди,
Триособовому Божеству поклонімося. Синові в Отцеві зі
Святим Духом. Отець бо поперед віку породив Сина,
співвічного і спів престольного, і Дух  Святий був в отцеві, з
Сином прославлюваний: єдина сила, єдине єство, єдине
Божество. Йому покланяючись, усі промовляймо: «Святий
Боже, що все створив через Сина, при спів діянні Святого
Духа; Святий Кріпкий, через Кого ми пізнали Отця, і Дух
Святий прийшов у світ; Святий Безсмертний, Утішителю,
Душе, що від Отця виходить і в Сині спочиває – Тройце Свята,
слава Тобі». Або ще чуємо: «Ми бачили істинне, прийняли
Духа Небесного, знайшли віру Істинну, Нероздільній Тройці
покланяємось, бо Вона спасла нас».

Моральне значення догмату про Святу Тройцю є любов.
Служба на день П’ятидесятниці вчить нас так будувати життя,
щоб у взаємних наших відносинах справджувалася, по змозі, та
щира, благодатна єдність, яка сполучає особи Пресвятої Тройці.
Про це благав Небесного Отця Спаситель наш: «Щоб усі були
одно: як Ти, Отче, в Мені, і Я у Тобі, щоб і вони були в  Нас одно,
щоб увірував світ, що Ти Мене послав. А славу, що Ти дав Мені,
Я дав їм, щоб були одно, як і Ми одно» (Ін.17.21-22).

Безпосередньо по одпусті літургії, після дев’ятого часу,
починається вечірня, бо в період від Пасхи до П’ятидесятниці,
за правилами церковними, не буває колінопреклоніння, а молитви
вечірні на П’ятидесятницю читаються з колінопреклонінням.
Щоб зберегти вірних у чистоті й стриманості. Церква наказує
відправляти вечірню відразу після літургії.

Колінопреклонені молитви написані святим Василієм
Великим. Священик читає їх на колінах, у святих вратах,
обличчям до народу.

У першій молитві, зверненій до Бога Отця, віруючі
визнають свої гріхи, просять прощення їх та благодатної
допомоги Божої у боротьбі зі злом. У другій молитві до Бога
Сина вірні просять дарувати їм Духа Святого для утвердження
у виконанні заповідей Божих та осягненні блаженної вічності.
У третій молитві до Бога Сина, Який спас рід людський від
гріха і смерті і до пекла сходив, Церква молиться за упокій
душ померлих.

З давніх часів зберігається  в нас звичай на празник
Пресвятої Тройці прикрашати храми й житла зеленню і
квітами, тому П’ятидесятниця в нас часто називається
Зеленими Святами. Цей звичай має як священноісторичне,
так і символічне значення. Прикрашаючи зеленими гілками
й квітами храми й домівки, ми споминаємо ту діброву
Мамвре, де Авраам удостоївся прийняти триєдиного Бога у

вигляді трьох подорожніх, що часто зображаються на
святковій іконі.

Крім того, Зішестя святого Духа на апостолів сталося в
день старозавітної П’ятидесятниці, встановленої на спомин
дарування Закону Божого на горі Сінай в 50-й день по виході
з Єгипту. Це сталося в таку пору року, коли гора і все навколо
цвіло і зеленіло. Тому в юдеїв був звичай прикрашати на це
свято місця молитовних зібрань і свої житла гілками, травами
і квітами. Мабуть, так була прикрашена і Сіонська горниця,
де Дух Святий зійшов на апостолів.

У наш час зелень і квіти в храмах і домівках є символом
оновлення наших душ силою Святого Духа. Зелень і квіти
нагадують християнам,що ми будемо процвітати в духовному
житті, якщо будемо перебувати в тісному єднанні з Христом,
як гілка з лозою. Інакше ми будемо подібні до тих гілок, що,
відірвавшись від винограду – Христа, засихають і їх кидають
у вогонь (Ін.15,5-6). Як колись юдеї в день П’ятидесятниці
приносили перші плоди в храм на жертву Богові, так у деяких
місцевостях і в нас на Зелені Свята освячують у церкві квіти
і зілля. В молитві при цьому священик просить, щоб Господь
благословив цю нашу жертву.

Є також стародавній звичай в день П’ятидесятниці, чи на
другий день свята, відправляти парастаси по спочилих. При
всіх радісних подіях ми повинні пам’ятати і про померлих,
тому і в святкові дні ділимося з ними святковою радістю і
надією Воскресіння на життя вічне.

Празник П’ятидесятниці, як і свято Пасхи, християни почали
справляти вже в апостольські часи. Вперше про свято
П’ятидесятниці з Отців Церкви згадує святий Іриней Ліонський
(IIст.). в цей день, як і на Пасху, не було на молитві
колінопреклоніння. Багато письменників III ст.. у зв’язку з Пасхою
згадують і про П’ятидесятницю.  Але при цьому помітно, що
більш ранні письменники, наприклад Тертуліан, знають
П’ятидесятницю як п’ятдесятий період після Пасхи, а пізніші, як
Оріген, присвоюють ім’я П’ятидесятниці одному святковому дню.

І Пасха, і весь період п’ятидесятниці, також і останній,
святковий день П’ятидесятниці були часом хрещення оглашених.
«Досить значний проміжок часу для хрещення надає
П’ятидесятниця, коли і воскреслий Господь перебував серед учнів,
і благодать Святого духа буда дана, і засіяла на друге пришестя
Господа, бо тоді, по вознесінні Його на небо, ангели сказали
апостолам, що Він так само прийде, як зійшов на небо, власне
(прийде) і П’ятидесятницю» (Тертулліан, Про Хрещення,19).

Хрещення і миропомазання в день Пятидесятниці
відбувалися навіть у IV-V століттях. Напередодні Пятидесятниці
відправлялася всеношна, під час якої відбувалося хрещення
оглашених. Про це свідчить блаженний августин у своєму слові
до новохрещених. У Типіконі Великої Константинопольської
церкви IX-X ст.. зазначається, що Хрещення відправлялося Після
утрені: патріарх іде у хрестильню, охрещує і помазує
новохрещених святим миром. Тому і тепер на літургії замість
«Святий Боже…» співається: «Єлици во Христа хрестилися, во
Христа облекостеся, аллилуія».

Ще на кінці IV ст.. Вознесіння і П’ятидесятниця
святкувалися разом. Про це свідчить Євсевій Кесарійський і
паломниця Етерія (коло 380р.). тільки на кінці   IV ст.. і на
поч.. V ст.. починають святкувати Вознесіння і
П’ятидесятницю як окремі празники. Від VII ст. Маємо
найдавніший чин відправи на П’ятидесятницю в
Єрусалимському уставі, писаному грузинською мовою. Від
IX ст.. є повний чин відправи на П’ятидесятницю в Уставі
Великої Константинопольської церкви (Святої Софії).

П’ятидесятниця – єдиний з дванадесятих празників, який
не має перед свята, а тільки післясвято. Оскільки всі дні після
Пасхи до п’ятидесятниці вважаються безперервним святом,
перед П’ятидесятницею нема місця для перед свята. Але субота
перед П’ятидесятницею присвячується поминанню померлих.

У період від Пасхи до П’ятидесятниці, як уже згадувалося,
в храмах не буває колінопреклоніння. Але цей звичай і в IV
ст.. не мав повсюдного поширення, тому Перший
Вселенський Собор своїм 20-им правилом приписує: «Тому
що деякі стають на коліна в день Господній і в дні
П’ятидесятниці, то щоб по всіх єпархіях усе однаково
дотримувалось, бажано Святому Соборові, щоб стоячи
молитви приносили Богові». Блаженний Августин зазначає:
«Не знаю чи скрізь дотримуються того, щоб молитися стоячи
всі дні (П’ятидесятниці) і в усі недільні».

Свято П’ятидесятниці в наш час продовжується до суботи,
коли буває віддання. В седмицю П’ятидесятниці посту в
середу і в п’ятницю немає і допускаються полегшення в
богослужбовому порядку нема між часів і канону Пресвятій
Богородиці на повечір’я.

Перша неділя по п’ятидесятниці присвячується пам’яті всіх
святих. У цю неділю закінчуються відправи з Цвітної Тріоді.
Церква встановила це свято, щоб подякувати Богові, Який
святість вінчає вічною славою, щоб звеличити й тих святих,
які не мають в богослужбовому році певної дати їхньої пам’яті,
чиє життя і подвиги залишаються для нас невідомими.

Цих святих Церква прославляє в цей день разом з тими
святими, пам’ять яких справляється протягом року окремо.
Тим підкреслюється, що всі вони йшли шляхом
доброчесності, щоб осягнути вічність.

Церковне відзначення пам’яті всіх святих відноситься до
перших століть християнства. Спочатку молитовно поминали
мучеників, а потім усіх святих взагалі, про що свідчать святий
Іоанн Златоуст і преподобний Єфрем Сірин.

Пам’ять усіх святих справляється в першу неділю після
П’ятидесятниці ще й тому, що апостоли після зішестя на них
Святого Духа розійшлися по всьому світу, щоб проповідувати
віру Христову, і святі стали всюди відомими свідками добрих
плодів їхньої проповіді.

 Прот. Микола (Новосад). Богословські Труди



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №1 (1) Червень 2013 р.Б. 4

Катехізис
ДО ВІРНИХ

«Збудую Церкву Мою, і
пекельні сили не подолають
її» (Мт. 16, 18).

Ще вчора мільйони людей
підіймали руки проти Бога й
кричали: «Нема Бога!» А
сьогодні здіймають руки до
Того ж, Котрого прокололи
(Ів. 19, 34, 37; Зах. 12, 10).
Скільки раз в історії людства
так було і, певно, й ще буде?
А це тисячі раз підкреслює
правдивість наведених слів
пророка.

Ми ж, християни, не
повинні хитатися кожним
вітром людських міркувань.
Вивчаючи події, ми з кожним
разом повинні поглиблювати
нашу віру в Господа, в яких
би обставинах ми не були і
де б не знаходилися.

Через безвірство й
відступлення від Бога
безмірно збільшилися
беззаконства, злоба та
неправда. Бо де Бог, там і
любов, бо Бог є Любов (1 Ів.
4, 8, 16). Де Бог, там згода,
там милосердя,
там чесноти й
братерство, там
спокій і радість. А
де немає Бога, там
неправда, там
н а с и л ь с т в о ,
р о з б р а т ,
с т р а ж д а н н я .
Правдиве слово:
«Хто не служить
Богові, той
служить сатані».
Середини нема.

Які ж наслідки
безбожного життя?
Кров, руїна,
смерть, голод, нужда,
страждання...

Життя лише в Богові, бо
Він Сам — життя, а смерть у
сатані, бо він сам неправда і
смерть, виновник смерті.

Ось більша частина світу
стала руїною, ось мільйони калік
та безпритульних, ось мільйони
позбавлені Батьківщини. Чому
так сталося? Де початок цього
лиха?

У боговідступництві. В
тому, що, забувши Бога, люди
стали жорстокі, егоїстичні,
ненаситливі. Ще давно
пророк про них сказав: «Не
змилосердиться людина до
людини» (З Езд. 15, 19). Отже
саме життя навчає нас, як
небезпечно відступати від
Бога, відкидати віру в Нього,
зневажати Його святі заповіді.

Тому будемо не тільки
самі навчатися істин Святої
Православної Віри, а навчати

Лист 8
священикові К., про світову кризу

Запитуєш мене, чоловіче Божий, про причину й значення
кризи, що настала. Хто я такий, що ти запитуєш мене про
цю велику таємницю? “Говори, якщо є в тебе щось більше
за мовчання”, — сказав святитель Григорій Богослов. І хоча
я вважаю, що зараз мовчання є вищим за всяке слово, але з
любові до тебе напишу, що я думаю з цього приводу.

“Криза” — слово грецьке, у перекладі воно означає “суд”.
У Святому Письмі слово “суд” вживається багаторазово. Так
ми читаємо в псалмоспівця: Цього заради не воскреснуть
нечестиві на суд (Пс. 1: 5). Далі знову: Про милість та суд я
буду співати Тобі, Господи (Пс. 100: 1). Мудрий цар Соломон
пише, що від Господа прийде суд кожному (див.: Прип. 29:
26). Сам Спаситель сказав: Отець і не судить нікого, але весь
суд віддав Синові (Йн. 5: 22). Апостол же Петро пише: час
початися суду з дому Божого (1 Пет. 4: 17).

Заміни слово “суд” словом “криза” і читай: “Про милість
і кризу співатиму”, “від Господа прийде криза кожному”,
“Отець всю кризу віддав Синові”, “Час початися кризі з дому
Божого”.

Колись європейці, якщо поражало їх якесь нещастя,
вживали слово “суд” замість слова “криза”. Зараз слово “суд”
замінили словом “криза”, зрозуміле слово — менш
зрозумілим. Наставала посуха, говорили: “суд Божий!”,
повінь — “суд Божий!”. Починалася війна або епідемія —
“суд Божий!”; землетрус, сарана, інші нещастя, завжди одне
— “суд Божий!”. Виходить, криза через посуху, криза через
повінь, через війни й епідемії. І на теперішню фінансово-
економічну катастрофу народ дивиться як на суд Божий, але
називає її не “судом”, а “кризою”. Щоб помножилося лихо
від нерозуміння! Тому що, поки вимовлялося зрозуміле слово
“суд”, була зрозумілою й причина, що призвела до біди, був
відомий і Суддя, який допустив біду, і мета, заради якої біда
була допущена. Після підміни слова “суд” словом “криза”,
малозрозумілим для більшості, ніхто не може пояснити, ні
від чого він, ні від кого, ні для чого. Тільки цим і відрізняється
теперішня криза від кризи, що відбувається через посуху й
повінь, війни або епідемії, сарану або інші напасті.

Ти запитуєш про причину теперішньої кризи, або суду
Божого? Причина завжди одна. Причина всіх посух, повеней,
епідемій та інших бід та сама, що й нинішньої кризи, —
боговідступництво. Гріх боговідступництва викликав і цю
кризу, і Господь допустив її, щоб розбудити, протверезити
людей, щоб вони отямилися й повернулися до Нього. По
гріхах і криза. Справді, Господь використав сучасні засоби,
щоб надоумити сучасних людей: Він завдав удару по банках,
біржах, по всій фінансовій системі. Перекинув столи
міняйлів усього світу, як колись Він зробив це в
Єрусалимському храмі. Посіяв небувалу паніку серед
торговців і міняйлів. Обурив, скинув, змішав, збентежив,
вселив страх. І все для того, щоб гордовиті європейські й
американські мудреці пробудилися, отямилися, згадали Бога.
Для того, щоб вони, утверджені в гавані матеріального
благополуччя, згадали про душі, визнали свої беззаконня й
поклонилися Богу Вишньому, Богу живому.

Як довго триватиме криза? Доти, поки гордовиті
винуватці не визнають перемогу Всесильного. Доти, поки
люди не здогадаються незрозуміле слово “криза” перевести
на свою рідну мову й з покаянним подихом не вигукнуть:
“Суд Божий!”.

Назви й ти, чесний отче, “кризу” “судом Божим”, і все
буде тобі зрозуміло.

Вітання тобі й мир від Господа!
Святитель Миколай Сербський

й інших та спасати душі їх
від безвірства, як від чуми.

В цій нашій книжці
сказано, по можливості
коротко, про все щодо віри й
служіння Богові.

Мюнхен, Німеччина, 1946

Що таке релігія?
Катехизис — це наука

релігії.
Під назвою релігія ми

розуміємо ставлення наше до
Бога і служіння Йому.

Дізнавшись про Бога, що
Він Творець усього видимого
і невидимого, в тому числі і
нас, а також і про Його милі
й безмежно високі якості, ми
не можемо лишатися
байдужими до Нього.
Пізнавши Його безмежну
ласку та любов до нас, ми не
можемо не благоговіти перед
Ним, не любити і не
прославляти Його.

Ми знаємо, що Бог наш
Творець і Отець. Знаємо, що
він не байдужий до нас, бо
дає нам життя і все потрібне

для нього (Діли. 17, 25). І не
тільки те, бо:

«Так Бог полюбив світ, що
й Сина Свого Єдино-родного
віддав, щоб усякий, хто вірує
в Нього, не загинув, а мав би
життя вічне» (Iв. З, 16).

А коли так, то ми не
можемо не дякувати Йому, не
прославляти Його і не
просити у Нього всього
необхідного нам.

Отже, устремління наше до
Бога, наша пошана до Нього,
наша віра в Нього і виявлення
її назовні відповідними
ділами, служіння Богові духом
та істиною, цебто душею і
тілом — це наша релігія. А
комплекс священнодій,
скерованих на прославлення
Бога, як молитви, богослужби,
складають наше служіння
Богові.

Чому на світі існувало і
ще й досі існує не одна, а
багато релігій?

На початку людського
життя на землі була лише
одна релігія. Люди не мали
сумніву, що Бог є, що він —
їхній творець, що вони
прогнівили Його і за те
позбавлені райського
блаженства. Вони старалися
умилосердити Його
праведним життям,
молитвами та приношенням
жертв, як навчилися вони від
праотця Адама. Таке
служіння було угодне Богові,
і Він багато разів являвся тим
праведним людям, як от
Єнохові, Авраамові та іншим
патріархам.

Одначе ті, що відходили
далеко від патріарших осель,
поступово втрачали правдиве
розуміння Бога. Ідею про Бога
вони скрізь понесли з собою,
але поступово замість Бога
почали шанувати ті творіння,
які так або інакше вражали їх,
наприклад сонце, місяць, зорі,

море, ліси, грім,
блискавку, звірів і т.
п. Почали їм служити
і приносити жертви.

Св. апостол
Павло каже про
поган:

«Вони знали
Бога, але не
прославляли Його,
як Бога, а
осуєтилися в
мудруваннях своїх...
і славу нетлінного
Бога змінили на
образ тлінної
людини, птахів,

чотириногих та гадів» (Рим.
1, 21, 23).

Крім того, різні народи по-
різному розуміли Бога. По
іншому стали служити тому,
кого вважали за бога. Навіть у
християнстві багато різно-
манітностей у служінні Богові,
тому що кожний народ вніс
дещо своє в розуміння тих чи
інших істин, а дехто й просто
вносив свої людські міркування,
хоч Євангеліє для всіх одне.

Яке ж. християнське
в і р о в и з н а н н я
найправдивіше?

Очевидно, таке, яке в
непорушній  чистоті
оберігає передані святими
апостолами Боговідкриті
Істини, без додатку будь-
яких людських земних
міркувань, і не відхилилося
від апостольського вчення.



Дорогі браття і сестри!
Шановні співгромадяни!

Слава Ісусу Христу!
Бачачи посилення у світі та в Україні спроб

не лише пропагувати одностатеві відносини,
ясно заборонені Богом як гріховні, але й
надавати їм статус законних, а також
констатуючи намагання всіляко обмежити
право публічно критикувати содомський гріх,
звертаюся до віруючих та всього суспільства
із закликом піднести свій голос проти цих
небезпечних явищ.

Гріх одностатевих відносин, як і всі інші
гріхи, присутній в людстві віддавна, але це не
може слугувати його виправданням і не робить
його нормою.

Бог створив людину як чоловіка й жінку,
благословивши їх єднатися у сім’ю. Сім’я
(родина) є основою суспільства, має на меті
збереження дару любові, народження та
повноцінне виховання дітей, сприяє
збереженню суспільної моралі.

Одним з елементів сімейного життя є
сексуальні відносини, як вияв любові між
чоловіком і жінкою та спосіб продовження
людського роду. Сексуальні відносини не
можуть бути безвідповідальними та не
повинні розцінюватися тільки як спосіб
задовольнити свої потяги. Біблія однозначно
свідчить, що сексуальні відносини між
представниками однієї статі протиприродні та
є злом.

Такого ж погляду на неприродність та
гріховність одностатевих відносин
дотримуються і всі традиційні релігії.

Дехто намагається переконати суспільство,
що одностатева сексуальність є вродженим
варіантом норми. Насправді ж такий гріховний
потяг не є ні вродженою особливістю певної
людини, ні варіантом нормальної статевої
поведінки, доказом чого є навіть анатомічний
устрій людини.

З релігійної точки зору одностатева
сексуальність є наслідком особистого
вільного, але помилкового, вибору людини та
проявом глибоко вкоріненого у ній гріха. Тому,
як і всякий гріх, цей гріх, з Божою допомогою,
людиною може бути подоланий. І першим
кроком до цього має бути визнання
неприродності й гріховності одностатевих
сексуальних відносин.

Віруючі не мають і не повинні мати
ненависті або упередженого ставлення до осіб,
які мають гомосексуальні потяги, але релігійні
люди не можуть і не повинні миритися з
гомосексуалізмом, іншими аморальними
діями та їхньою пропагандою, як явищами
духовного й суспільного життя.

Незважаючи на будь-які рішення чи закони,
вимоги чи погрози з боку сильних світу цього
Церква, слідуючи Божественному
Одкровенню стверджує незмінність
негативного ставлення до пропаганди і
виправдання гомосексуалізму, в тому числі
шляхом проведення «парадів гордості», адже
цей тяжкий гріх однозначно засуджений
Богом, про що не раз ясно свідчить Священне
Писання.

Таке негативне ставлення не означає
пропаганди ненависті чи заклику до гоніння
на осіб, які уражені вказаним гріхом, бо однією
зі свято-отецьких настанов є обов’язок
ненавидіти гріх (злі вчинки), але самого
грішника (того, хто чинить зло) – любити і
допомагати йому виправитися.

Церква дуже стривожена спробами
прийняти в українському парламенті закону,
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який би забороняв так звану дискримінацію
за «сексуальною орієнтацією». Причин для цієї
тривоги дві.

Найперше – такий закон стане лише
початковим кроком до встановлення в Україні
«одностатевих шлюбів», як це вже сталося в
інших країнах. За даними соціологічних
опитувань 95% жителів України виступають
проти такого законодавства.

По-друге, таке законодавство вестиме до
переслідування, в тому числі кримінального,
тих, хто публічно критикує гомосексуалізм.
Доказом цього є історія прийняття та
застосування подібних законів у інших
країнах, коли під виглядом «захисту прав
гомосексуалістів» порушуються фунда-
ментальні права людини – право на свободу
совісті та на свободу слова. По суті таке
законодавство дає в руки меншості
інструменти для дискримінації більшості та
гонінь на Церкву через її переконання.

Слід підкреслити, що ані в міжнародних
загальнообов’язкових документах, ані у
спільних законах Європейського Союзу немає
норм, які би зобов’язували Україну приймати
подібний закон.

Враховуючи все це, Київський Патріархат,
разом з іншими християнськими Церквами та
релігійними організаціями в Україні,
звернувся до парламентарів з проханням
відхилити так званий
«антидискримінаційний» законопроект, як
такий, що насправді спрямований на
дискримінацію незгідних з пропагандою
гомосексуалізму.

Необхідно також нагадати всім, а особливо
– законодавцям, про засудження Богом Содому
і Гоморри на зруйнування, а також про
анафему (відлучення від Церкви), якій апостол
Павло піддав коринфського кровозмісника –
чоловіка, що взяв собі мачуху за дружину (див.
Перше послання до Коринфян, розд. 5).

Як Предстоятель Київського Патріархату,
я зобов’язаний нагадати: кожен православний
християнин, який публічно підтримує та
схвалює «узаконення» содомського гріха,
підпадає під прокляття Содому і анафему
апостола Павла та відлучає себе від Церкви,
доки не покається. Тому нехай кожен
законодавець і можновладець, ухвалюючи
рішення з цього питання, замислиться про
свою особисту відповідальність перед Богом
за «узаконення» содомського гріха. А
противники содомії нехай не бояться погроз
сильних світу цього – бо Бога належить
слухати більше, ніж людей (див. Діяння, 4:19).

Через засоби масової інформації було
оголошено про проведення найближчим часом
низки заходів, спрямованих на підтримку
традиційних моральних та сімейних цінностей
та висловлення протесту проти пропаганди
гомосексуалізму. Київський Патріархат
підтримує ці заходи та сподівається на те, що
вони пройдуть мирно, без насильства і в
рамках закону.

Нехай Господь допоможе українському
народу відстояти свої духовні традиції,
релігійні переконання, моральні та культурні
цінності перед наступом гріха.

Закликаю на всіх Боже благословення!
ФІЛАРЕТ,

Патріарх Київський
і всієї Руси-України

22 травня 2013 р.

Духовне зростання дитини в
недільній школі села Сторона

Для духовного зростання дитини немає нічого
важливішого, ніж бесіди про  Бога, який створив і любить
нас.  Ми повинні дітей навчати любити Бога, щоб вони
прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем.
Дитина, осмислюючи біблійні істини, зможе
використовувати їх у своєму житті. В дітях набагато менше
лукавства, діти чистіші серцем, добріші, простіші і
довірливіші, а тому часто ближчі до Бога, ніж їх батьки.
Проте наші діти небездоганні. Щось вони запозичують від
своїх батьків, інше приносить в їхні душі вплив вулиці, а
справжнім «розбійником» по відношенню до дітей проявляє
себе телебачення та віртуальний світ. Швидко проходить
пора дитинства, коли серця маленьких творінь спокійні і
мирні. І, якщо дитина не отримала в цей період правильного
виховання, не мала перед собою прикладів, достойних
наслідування, то підлітковий вік відразу ж виявить всі
хвороби душі, приховані до пори до часу.

У нелегкій справі духовного виховання дитини ХХІ ст.
важливу роль повинна відігравати Церква. Справжній захист
від небезпек видимих і невидимих, душевне і тілесне
здоров’я, радість і повноту буття набуває дитина в
молитовному зверненні до Всемогутнього Бога.

У селі Сторона при церкві свт. Миколая з 2002р. діє
недільна школа, натхненником якої є настоятель Федір
Гудзар. З травня і до кінця грудня проводяться заняття з таких
напрямів: Закон Божий, Церковний спів, малювання, ази
англійської мови з церковного Богослужіння. Заняття
проводяться у двох групах: 6 -10 і 11 – 14років. До
викладання залучені вчителі місцевої загальноосвітньої
школи, які є практикуючими християнами: Мицак І.М., Кузів
О.В., Фаєк В.В., Дірич М.В., Гудзар Н.І.. У школі навчається
65 учнів. Заняття проводяться після недільної святої Літургії,
на якій присутні всі діти.

 Перед відкриттям навчального року в недільній школі у
храмі служиться молебень і настоятель звертається з
привітальним словом до учнів і вчителів. Метою занять є:
ознайомити  зі Словом Божим, пробудити любов до Бога,
навчити основних церковних молитов, підготувати до участі
в церковних Таїнствах та церковному житті. Різноманітними
методами керуються вчителі, щоб заняття пройшло в
цікавому, творчому руслі, це такі як: читання Святого
Письма, розповідь, бесіда, відеофільм, гра, спів, вікторина,
розгадування кросвордів, ребусів, виставки малюнків,
екскурсії, прогулянки на природі.

Підсумковим заняттям недільної школи є проведення
свята Миколая. Учні перед іконою святителя Миколая
декламують вірші, показують інсценізації, співають пісні,
величаючи Миколая Чудотворця. Дуже добре, що на
допомогу отцю Федору в утриманні недільної школи
приходять люди, у яких добра і щира душа.

Церква і недільна школа роблять велику справу, бо
стараються  виховувати з маленьких діток, з незаплямованою
душею, справжніх християн, духовно збагачених,
наповнювати дитячі серця вірою, любов’ю до Бога, до людей,
до України, робити добрі справи, бачити велич і красу Божого
світу.

Ірина МЕЦАК
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50-літній ювілей

прот.Миколи Лесіва

2-го червня 2013 року урочисто проходило ювілейне
святкування з нагоди 50-ліття від дня народження
священнослужителя храму Покрови Пресвятої Богородиці с.
Уріж прот. Миколая Лесіва. З цієї нагоди зібралася уся
громада с. Урожа, щоб урочисто привітати свого настоятеля
з цим святом. Цього дня від прихожан церкви пролунали щирі
привітання та теплі побажання, також було почуто багато
віршів у честь прот. Миколая, їх з великою любов’ю
розказували маленькі діточки громади храму Покрови
Пресвятої Богородиці у вишитих костюмах, до привітань
громади приєдналися усі священнослужителі, які
були присутніми у храмі: секретар Дрогобицько-Самбірської
єпархії прот. Андрій Безушко, благочинний Дрогобицького
благочиння прот. Ігор Пулик, духівник Дрогобицького
благочиння прот. Іоан Альмес, голова відділу з питань молоді
Дрогобицько-Самбірської єпархії прот. Ігор Ткачів, прот.
Михайло Комарницький, прот. Федір Гудзар, прот. Миколай
Малий, прот. Ярослав Бугринець, ієрей Олексій Столяр.

Устами благочинного прот. Ігоря Пулика були
передані привітання інших священнослужителів, які на жаль
не змогли бути присутніми у цей день. Це все, що відбувалося
дуже приємно вразило настоятеля цього храму прот. Миколая
Лесіва. Розчулений цим дійством яке відбувалося на його
честь, у своєму завершальному подячному слові прот.
Миколай подякував усім присутнім, організаторам свята,
покійним батькам, родичам, а найбільше та найтепліше
подякував усім священнослужителям які вшанували його
своєю присутністю і взяли участь у спільному Богослужінні.
Усі присутні священики тепло привітали прот. Миколая з
ювілеєм, вручивши як було сказано «символ життя» великий
кошик живих квітів.

Свято, яке ще раз констатувало велику любов і повагу
Божого люду до свого настоятеля, завершилося. Воно
залишило у нашій пам’яті спогади про славний ювілей.

Вірні храму
Покрови Пресвятої Богородиці с. Уріж

Про віру християнську
ПРИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ

Бог створив нас, людей, за образом і подобою
Своєю, дав нам розум, волю і безсмертну душу
для того, щоб, пізнаючи Бога й уподібнюючись
Йому, ми ставали усе кращими і добрішими, все
більше удосконалювалися й успадкували вічне
блаженне життя з Богом.

Тому існування людини на землі має глибокий
сенс, велике призначення і високу мету.

У Божій світобудові немає і не може бути чогось
безглуздого. І якщо людина живе без віри у Бога,
не за заповідями Божими, не для майбутнього
вічного життя, то й існування такої людини на землі
втрачає сенс. Людям, які живуть без Бога, життя
здається незрозумілим і випадковим, а самі такі
люди часто бувають гірші за звірів.

Кожній людині, щоб виконати своє призначення
на землі й здобути вічне спасіння, необхідно: по-
перше, пізнати істинного Бога і правильно
вірувати у Нього, тобто мати істинну віру, і, по-
друге, жити за цією вірою, тобто любити Бога і
людей і чинити добрі справи.

Апостол Павло каже, що “без віри догодити
Богові неможливо” (Євр. 11, 6), а апостол Яків додає:
“віра, коли не має діл, сама по собі мертва” (Як. 2,
17).

Отже, для нашого спасіння необхідні правильна
віра і життя за цією вірою (добрі діла).

Істинне вчення про те, як слід правильно
вірувати у Бога і як жити людям, міститься у
православній християнській вірі, бо вона
ґрунтується на Божественному одкровенні.

Божественним одкровенням називається усе те,
що Сам Бог відкрив людям про Себе і про
правильну істинну віру в Нього.

Своє одкровення Бог сповіщає людям двома
способами: природним і надприродним.

ПРО ПРИРОДНЕ ОДКРОВЕННЯ
Природним одкровенням називається таке

одкровення Боже, коли Бог відкриває Себе
звичайним природним способом кожній людині
через видимий нам світ (природу) і через совість
нашу, яка є наче голос Божий у нас, підказуючи
нам, що добре і що погано, а також і через життя -
 історію усього людства. Якщо народ втрачає віру
в Бога, то його переслідують лихоліття і нещастя, і
якщо не кається, то гине і зникає з землі; згадаймо:
потоп, загибель Содома і Гоморри, розсіяння
єврейського народу по всій землі тощо.

Увесь навколишній світ є велика книга
одкровення Божого, яка свідчить про всемогутність
та премудрість Бога Творця.

Вчені, які вивчають цей світ, усі, за дуже
незначними винятками, - віруючі люди. “Бо для
того, щоб досліджувати (вивчати) щось, потрібно
бути впевненим, вірити у те, що все, що
досліджується, зроблено свідомо, за визначеним
планом... Навіть найпростіша машина випадково,
сама по собі виникнути ніяк не може. Якщо навіть
ми зустрінемо правильно розташовану групу
каменів - ми вже з правильного їх розташування
зробимо висновок, що їх так поклала якась людина.
Випадкова група завжди буде безформною,
неправильною. Ще Цицерон (стародавній учений
і письменник, який жив до Р. X.) казав, що скільки
б мільйонів разів не кидати кубики з літерами,
рядки віршів з них ніяк не вийдуть. А всесвіт, який
оточує нас, значно складніший, ніж найскладніша
машина, і сповнений значно більшого сенсу, ніж
найзмістовніший вірш” (з бесіди арх. Нафанаїла).

Апостол Павло був одним із найосвіченіших
людей свого часу, і він казав, що “всякий дім
споруджується ким-небудь; а Той, Хто збудував усе,
є Бог” (Євр. З, 4).

Великий учений Ньютон, який відкрив закони
руху небесних тіл, розкрив найбільшу таємницю
світобудови, був віруючою людиною і займався
богослів’ям. Коли він вимовляв ім’я Боже, то
кожного разу побожно вставав і скидав капелюха.

Великий Паскаль, геній математики, один з
творців нової фізики, був не просто віруючим, але
й одним з найбільших релігійних мислителів
Європи. Паскаль сказав: “Усі суперечності, які
понад усе, вочевидь, хочуть віддалити мене від
позиції релігії, найбільшою мірою і привели до неї”.

Великий засновник усієї сучасної бактеріології
(науки, яка вивчає життя бактерій і їх вплив на
людський організм), мислитель, який глибше за
інших проник у таємницю органічного життя, Пас-
тер каже: “Чим більше я вивчаю природу, тим
більше я зупиняюсь у благоговійному подиві перед
ділами Творця”.

Знаменитий вчений Лінней закінчує свою книгу
про рослини такими словами: “Воістину є Бог,
великий, вічний, без Якого нічого не може існувати”.

Астроном, який вивчав рух небесних тіл - планет
і зірок, Кеплер виголосив: “О, великий Господь наш і
велика Його могутність, і мудрості Його немає меж. І
ти, душе моя, співай славу Господу Твоєму усе твоє
життя”.

Навіть Дарвін, вчення якого було згодом
використане напівуче-ними для спростування віри у
Бога, усе своє життя був побожною людиною і багато
років був церковним старостою в своїй парафії. Він
ніколи не думав, що його вчення може суперечити вірі
в Бога.

Після того, коли Дарвін виклав своє вчення про
еволюційний розвиток живого світу, його запитали, -
де початок ланцюга розвитку тваринного світу, де
перша ланка його? Дарвін відповів: “Вона прикута
до Престолу Всевишнього”.

Видатний геолог Лайєль писав: “При будь-якому
дослідженні ми відкриваємо найяскравіші докази
передбачливості, сили і мудрості творчого розуму
Бога”.

Учений історик Мюллер заявляв: “Тільки з
пізнанням Господа і після ґрунтовного вивчення
Нового Завіту я став розуміти зміст історії”.

Можна було б навести безліч свідчень учених про
віру в Бога, однак, думаємо, достатньо і цього. Втім,
вкажемо ще на один красномовний доказ. Вчений
Деннерт опитав про віру в Бога, через листи (анкети),
423 вчених-природознавців. 56 з них відповідей не
надіслали, 349 вчених виявилися віруючими в Бога і
тільки 18 заявили, що вони або невіруючі, або байдужі
до віри. Результати цього опитування учених
збігаються з результатами інших подібних досліджень.

“Тільки напівзнання приводить людей до
безбожництва. Ніхто не заперечує буття Божого,
крім тих, кому це вигідно”, - казав англійський
учений Бекон.

Молода дівчина, свята великомучениця Варвара,
бачачи велич і красу Божого світу, прийшла до
пізнання істинного Бога.

Так відкриває Себе Бог через видимий світ кожній
людині, яка має розум і добру волю.

Віра в Бога є основною властивістю душі людини.
Душа дана людині від Бога: вона є наче іскра і
відображення в людині самого Божества. Походячи
від Бога, маючи в Ньому споріднену собі сутність,
душа сама по собі, зі своєї волі звертається до Бога,
шукає Його: “Прагне душа моя до Бога сильного й
живого” (Пс. 41, 3). Подібно до того, як очі
звертаються до світла і створені для того, щоб бачити
світло, так і душа людини прагне Бога, має потребу у
спілкуванні з Ним і тільки в Богові знаходить спокій
та радість (щастя). Квітка тягнеться до сонця тому,
що від сонця вона одержує світло і тепло, без чого
вона не може жити і рости. Так само постійне,
незбориме тяжіння людини до Бога має місце тому,
що тільки в Богові наша душа може знайти усе
необхідне для правильного і здорового життя.

Тому усі народи в усі часи вірували у Бога і
підносили Йому молитви, хоч і часто помилялися,
неправильно вірували у Бога, але ніколи не втрачали
віри у Божество, тобто завжди мали релігію (релігією
називається духовний союз людини з Божеством).

Всезагальність віри у Бога була відома ще з часів
Арістотеля, найбільшого грецького вченого
(філософа і природознавця, який народився у 384
році до Різдва Христового). І тепер, коли вченим
відомі усі без винятку народи, які населяли і
населяють нашу землю, підтвердилося, що всі
народи мають свої релігійні вірування, молитви,
храми і жертвоприношення. “Етнографія (наука, яка
вивчає побут усіх народів, що населяють землю) не
знає безрелігійних народів”, - каже німецький
географ і мандрівник Ратцель.

Якщо ж і є окремі переконані безбожники, то
вони, як правило, рідкісний виняток, хворобливий
відступ від норми. І як існування сліпих, глухих,
німих не говорить проти того, що людство володіє
даром зору, слуху і мови, як існування ідіотів не
заперечує того, що людина - істота розумна, так і
існування безбожників не спростовує факту
(очевидної істини) всезагальності релігії.

Однак одного природного одкровення
недостатньо, бо гріх затьмарює в людині розум, волю
і совість. Доказом цього є усілякі язичницькі релігії,
в яких істина змішана з хибними людськими
вигадками.

Тому Господь і доповнює природне одкровення
надприродним.

(Складено за кн.: С. Франк. “Религия и наука”;
прот. Г. Шорец. “Есть ли Бог?” та ін.).
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