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ПРО ПОКАЯННЯ
Покаяння - це відновлення

Хрещення. Покаяння - це завіт з
Богом про оновлення життя.
Покаяння - це купіль смирення.
Покаяння - це повсякденне
відторгнення утіх тілесних втіх.
Покаяння - це очищення совісти.
Покаяння - це примирення з
Господом через звершення благих
діл на противагу колишніх гріхів.
Покаяння - це самоосудження; журба
про себе, вільна від зовнішніх турбот.
Покаяння - це донька надії та смерть
відчаю. Покаяння – це добровільне
сприйняття усього скорботного.

Коли ми впали у рів беззаконня,
то не зможемо вибратися з нього без
спасительної мотузки смирен-
номудрості. Одна річ – скрушена
смиренномудрість каяття, інша -
докори совісти того, хто ще впадає у
гріх свій, ще інша - блаженне і багате
смиренномудря в досконалих - через
дію Божу в них. Знаком повного
смирення є також досконале
терпіння зневаги. Часто колишня
згубна звичка переслідує тих, хто
плаче над гріхами. І не дивуйся з
цього. Чому і як трапляється падіння
- незбагненне для людини; деколи це
стається через недбальство душі,
іноді -з допусту Божого, а інколи -
через відвернення Боже. Хтось, утім,
говорив мені, що з падінь, які
стаються з допусту Божого, ми
сподобляємося швидко підвестися,
тому що Господь не дозволяє довго
утримувати нас демонові журби. І
якщо упали в чомусь, то найперше
проти цього повстанемо.

Не журися, якщо і кожний день
падаєш, і не відступає від дороги
Божої, але стій мужньо; і без сумніву
Ангел, який охороняє тебе,
нагородить твоє терпіння. Коли
хвороба свіжа та гаряча, тоді її
можна легко вилікувати; - застаріла
ж, занедбана потребує багато праці,
різання, присипання і припа-
лювання. Така хвороба з часом стає
невиліковною, але Богові - все
можливо зцілити (Мф. 19,26).

 Перед падінням у гріх біси
зображають нам Бога чоловіко-
любним, а після падіння - жорс-
токим.

 Не слухай ворога, який шепоче
тобі про дріб’язковість” твого
падіння: „ Лише би тобі того й того
не вчинити, а це – нічого”. Часто й
малі дари вгамовували великий гнів
Судді, - і навпаки. Якщо впадеш у
малий гріх, і тобі підкаже твоя
думка,біс чи чоловік: „ Не журися
цим, це ніщо”, не слухайся і не вір
цьому, це відганяє благодать Божу,
так що людина легко впадає у
великий і навіть смертний гріх. Хто
не може погасити однієї свічки, як
потушить дім або цілий ліс, коли
загориться. Тому привчайся
перемагати мале, якщо хочеш
перемогти велике.

 Хто правдиво шукає прощення
гріхів своїх, нехай вважає втраченим
кожний день, який не оплакав,
навіть якби й вчинив того дня багато
добра. Хто оплакує гріхи свої, хай
не послаблює ревності в цьому, і не
міркує: «У час відходу (в годину
смерті) одержу сповіщення про
прощення». Невідоме ще не
достовірне. «Дай мені полегшення,
щоб я заспокоївся раніше, ніж
відійду від світу цього» (Пс. 39,14).
„ Господь є Дух, а де Дух Господній,
там свобода” (2 Кор. 3,17), де
глибоке смирення, там окови
падають. А в кого нема цих двох
надбань, нехай не обманює себе -
він зв’язаний.

 Ті, що живуть у світі (і по духу
світу), далекі від цього звернення.
Але декотрі з них, що йдуть шляхом
милостині, в годину смерті пізнають
свій здобуток.

Хто плаче над собою, того вже не
цікавлять плачі, докори, чи падіння
ближніх. Пес, поранений звіром, ще
більше на нього лютує (через біль
від рани).

 Вдумаймось, чи не тому совість
перестала нас звинувачувати, бо
придушена злом, а не тому, що стала
чистою? Знаком прощення гріхів є
постійне визнання себе грішником
перед Богом.

Всі ми, особливо ті, що впали,
повинні берегтись,щоб не ввійшло
до серця нашого згубне вчення
Орігена. Воно, скверне, всюди
виставляло Боже чоловіколюб’я, і
дуже припало до серця усім
сластолюбцям. (Преподобний Іоан

Ліствичник вказує на ту думку
Орігена, яку відкинув та осудив
П’ятий Вселенський собор в 553 році,
згідно якої всі люди, навіть самі
нечестиві в тому числі і диявол,
перетерпівши довгі муки в геєні
огненій, ніби очистяться до кінця і
будуть помилувані).

 На початках подвигу сповідуймо
прогрішення свої духовному отцеві
на самоті; якщо ж накаже, то - при
всіх. Бо рани, будучи виявлені, не
роз’ятрюються цим, а лікуються.

 Сповідайся, мов засуджений
злочинець, похилившись обличчям
до землі, й омивай сльозами ноги
духовного отця свого, немовби ноги
самого Христа.

 Біси звичайно намовляють нас
щоб зовсім не сповідатися в гріхах
своїх, або сповідатися, покладаючи
вину свою на інших.

 Не спокушайся духом гордині:
сповідайся отцеві своєму в
прогрішеннях своїх, не криючись, бо
без самозасоромлення неможливо
визволитися від сорому вічного.
Оголюй перед ним струп свій, як
перед лікарем, і не стидайся сказати
йому: „Отче, це мій струп, моя рана;
вона з’явилася через власне
лінивство моє. Ніхто не винен у ній:
ні людина, ні дух, ні тіло, ні щось
інше, - а тільки недбальство моє”.

Іоан Предтеча закликав усіх до
покаяння, хоча сам не потребував її.
Так він шукав спасіння тих, що
приходили до нього.

 Ніщо так не осоружне грішнику,
як замішання від роздратування, бо
покаяння потребує великої

смиренності, а роздратування є
знаком великої гордині.

Сонячний промінь, проникаючи
через щілину до хати, освітлює в ній
усе, тож видимою стає навіть
найтонша пилюка, що снує у
повітрі; подібно й страх Господній:
коли ввійде до серця, - показує йому
всі гріхи.

 Як вода змиває літери на піску,
так і сльози очищують гріхи. Як
літери, коли нема води, можна
стерти іншими способами, так і
душі, позбавлені сліз, очищуються
з гріхів своїх печаллю, зітханням і
великим уболіванням.

 Як свіжі рани скоро загоюються,
так, навпаки, задавнені душевні
струпи нелегко вилікувати, хоча їх
теж можна зцілити.

 Як тому, що поховав батька
свого, - ганьба відразу після
похорону йти на весілля; так і тим,
що ридають над гріхами своїми, не
личить шукати у віці цьому спокою,
чести й слави від людей.

Як мешкання громадян відрі-
зняються від камер засуджених
злочинців; так і життя тих, що
плачуть над гріхами своїми,
повинно бути цілком іншим, аніж
життя невинних.

Чуття душі дане нам від природи,
але гріх глушить його. Свідомість
або припиняє зло, або зменшує
його. Свідомість породжується
совістю, а совість є словом і
облаченням Ангела-Хоронителя,
даного нам під час Хрещення. Тому
непросвічені Хрещенням не так
сильно мучаться за свої злі вчинки
в душі, як віруючі.

Хто бажає позбутися ярма гріхів
своїх, нехай наслідує тих, що сидять
над гробами поза містом, та
безнастанно проливає гарячі сльози
каяття. Хай не перериває
безголосих ридань серця свого,
доки не побачить Ісуса, що прийде
й відвалить від серця його камінь
зачерствіння і ум - як Лазаря -
звільнить з уз гріховних, звелівши
слугам Своїм - Ангелам: Розв’яжіть
його від пристрастей і пустіть,
нехай іде (Ів. 11,44) до блаженної
чистоти.

В науці моїй про покаяння
розгорається вогонь молитви
(Пс.38,9),що спалює природу гріха.
Образом, прикладом, та правилом
покаяння нехай будуть тобі всі
святі, і на протязі життя не будеш
мати потреби ні в одній із книг, бо в
тобі засяє Христос, Син Божий і
Бог, у воскресінні правдивого
покаяння. На п’яту сходину зійшов
ти, що каєшся; покаянням п’ять
почуттів очистив,і вільним
зусиллям уникнув не вільних ти
мук.

Амінь.
Преподобний Іоан

Ліствичник
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«Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх». 

(Ін. 15, 13)

Є люди, які за жодних обставин не будуть «прогинатися під мінливий
світ». Ніби скелі, височіють вони серед людського моря: їм невідомі
компроміси, вони не опустять планку вимог – ні до себе, ні до інших.
Євангельський ідеал вони готові відстоювати будь-якою ціною, навіть своїм
життям…Такими героями нашого часу стали люди, які загинули на майдані.
Їх називають небесною сотнею. Великий вчитель Церкви Тертуліан писав:
„ Кров мучеників – насіння християн”, перефразовуючи можна додати:  „
Кров Майдану – насіння волі, єдності і правди”. Крига тиранії розтопилась
під напором гарячої крові героїв небесної сотні.

Ми захоплюємось їх саможертовністю, де ціною власного життя виявили
любов до кожного із нас. Особливо вражають та глибоко зачіпають розповіді
очевидців останніх подій на майдані. „ Напередодні загинули кілька наших
товаришів - розповів 31-річний  Андрій , - почалася справжня війна. Один
помер від вибуху гранати, іншого забили до смерті ... Медпункти були
переповнені. Протистояння тривало, і наших ставало все менше. Отримавши
поранення, на передову змогли
повернутися одиниці. Сотень
самооборони було небагато. Люди
дико втомилися, я і сам вже ледве
тримався на ногах. Ще під час
січневих протистоянь на
Грушевського отримав травму
коліна, і вона давала про себе
знати. Але ми все одно стояли. Під
ранок мітингувальників
залишилося зовсім мало, і
трималися вже з останніх сил. На
Майдані говорили, що завтра буде
ще гірше - надійшла інформація,
що нас вирішили знищити
фізично. Ми тоді ще не розуміли,
що це означає. Взялися
зміцнювати барикади, палити
останні шини. Дим завадив би
силовикам нас побачити. Коли
шини закінчилися, почали палити
навіть свій одяг ... З боку вулиці
Інститутської йдуть „тітушки” , -
повідомили хлопці, - їх декілька тисяч , всі озброєні. Що робити? Я не знав,
що відповісти. Було зрозуміло, що це кінець. Близько п’ятої години ранку
становище стало зовсім плачевним. Нашу передову потіснили. Барикади на
вулиці Прорізній і в Пасажі на Хрещатику залишилися взагалі без охорони.
Люди, куди ж ви всі пропали?  Оглядаючи спорожнілі вулиці, я мало не
плакав.  Говорили адже, що будете стояти до останнього!  Товариші весь
час запитували, що робити, коли „ Беркут ”перейде в активний наступ.
Домовилися, що все одно будемо боронитися. „ Так , всіх нас вдома чекають
дружини, діти, батьки, - зітхнув чоловік років шістдесяти  - але раз вже
прийшли, потрібно стояти до останнього. А там - будь що буде ”. Чесно
скажу, було страшно. Немає нічого гірше, ніж чекати небезпеки і знати, що
не зможеш з нею впоратися. Товариші почали телефонувати рідним. „Не
можу довго говорити, - тремтячим голосом сказав мій земляк по телефону.
Зі мною все гаразд. Ти не говори  Марії  про мій  дзвінок, але якщо через
кілька годин ви не зможете до мене подзвонити, передай їй, що я дуже її
люблю”. Я теж дістав телефон. Вдома чекає  дружина і троє синочків ...
Хотів зателефонувати і щось їм сказати, але в горлі стояв ком. „ Почалося!,
- раптом закричав наш друг Василь, - ідуть, здається, „тітушки” ... ”
Обернувшись, я побачив, як в нашу сторону наближаються чоловік сто із
щитами та бітами. Нас в цьому місці вже залишалося не більше двадцяти ...
Вони йшли швидко і впевнено. Долаючи біль в коліні, я нахилився, підняв
якийсь камінь ... Вже готовий був кидати, однак метрах в п’ятнадцяти від
нас незнайомці чомусь зупинилися. „Хлопці, це ж наші ! - несподівано
закричав той же Василь, - подивіться на їхні обличчя. Такі лиця можуть
бути тільки у наших! ” І дійсно так. Начебто з бітами і щитами, але очі не
озлоблені, добрі ... „ Хлопці , ви звідки?”,  - кричу. Вперед, гримнувши
щитами, вибігли четверо чоловіків років п’ятдесяти  і ... впали перед нами
на коліна. „ Брати !, - закричали, - пробачте , що так довго їхали!”. Це була
„ львівська сотня ”. Побачивши їх щирі обличчя, я відчув, як защеміло серце,
- продовжує Андрій, - плакали всі. Щойно ми були одні і вже почали
прощатися з рідними. І тут таке підкріплення. Немов сам Бог послав нам
цих хлопців. Потім вже ми дізналися, що їх не пускали в Київ міліціонери.
Кілька разів зупиняли на Житомирській трасі. Але вони змогли прорвати
оборону і приїхали. „Куди йти ?, - відразу запитали. Готові вже на передову!”
Все ще намагаючись впоратися з емоціями, я сказав, з якого боку наступають
спецназівці. Двічі повторювати не довелося. Вже через хвилину «львівська
сотня» була на своєму місці. Ми з товаришами побігли туди ж. Але по дорозі
я впав - звело травмовану ногу. Поки в медпункті мені надавали допомогу,

почув дивні хлопки. Вирішив, що вибухають чергові гранати. Хоча звук
здався мені трохи іншим ... Коли ногу відпустило, пішов на місце
протистоянь і спочатку нічого не зрозумів. Там  лунали постріли, не схожа
на звук рвонула граната. Через дим не відразу побачив, що відбувається. Як
раптом мені під ноги впала людина. Я десь його вже бачив. „Напевно, втратив
свідомість” , - подумав я і, почавши бити його по щокам, побачив раптом ...
діру у нього у скроні . З рани сочилася кров. Хлопця застрелили, в наступну
секунду поруч впав ще один. Він також був мертвий. Я бачив цього чоловіка
серед львів’ян. Хлопці падали один за одним. Решта намагалися
прикриватися щитами або тим, що потрапляло під руку. Я не встиг
пригнутися, як  поруч свиснула куля ... Тоді хлопці самі збили мене з ніг і
почали закривати. «Здається, снайпер !, - кричали вони, - стріляє в голову і
в серце». Побачивши, що один з львівських «сотників» ще живий, ми з
товаришем, пригинаючись від куль, потягли його до медпункту. Ще двох
поранених завантажили в машину - їх повезли до лікарні. Інших поранених
відносили в готель „Україна ”. Коли я йшов, там було четверо загиблих.
Хвилин через п’ять повертаюся - а їх вже дванадцять. Підлога в холі готелю
був залита кров’ю. Туди кожну хвилину заносили людей. Медики - волонтери

робили постраждалим масаж серця,
штучне дихання ... Але потім
накривали простирадлами з
головою. Я знову побіг в епіцентр
протистоянь, почав відтягувати
чергових поранених. У всіх львів’ян
були поранення в шию, в голову і в
серце. Ще тоді стало зрозуміло, що
працює снайпер. Мабуть, коли під
ранок нас залишалося зовсім мало,
силовики вирішили, що вже
перемогли. Але несподівано
з’явилася „львівська сотня”. Хлопці
пішли на передову і відразу
загинули.

Затягуючи в хол готелю нових
убитих, я вже погано розумів, що
відбувається. Все було як в
кошмарному сні. Назавжди
запам’ятаю, як в готель зайшов
високий чорнявий чоловік років
шістдесяти. Я бачив його в складі
«львівської сотні» разом з дуже

схожим на нього хлопцем. Це були батько і син. Вони й билися, як кажуть,
плечем до плеча. Але цього разу чоловік прийшов один. Почав піднімати
простирадла, якими були накриті загиблі. Побачивши обличчя одного з них,
обімлів. Опустився на коліна, тремтячими руками став знімати з мертвого
каску ... Лікарі намагалися відвести його в бік, але чоловік нікого не помічав.
Адже він тільки що знайшов тіло свого сина. «Хлопці з «львівської сотні»
не пробули на Майдані й години, як їх розстріляли, - ледве стримуючи
сльози, згадує ще один очевидець страшних подій Сергій.  Ми були впевнені,
що загинемо. Але загинули вони замість нас ... Пожертвувавши собою,
хлопці на час змогли стримати силовиків. Коли ті в черговий раз пішли в
наступ, вже під’їхали мітингувальники з Тернополя та кількох інших
областей. Майдан вистояв. А „львівська сотня” з’явилася саме в той момент,
коли з нами мало бути покінчено. Бог послав їх нам, як ангелів-охоронців,
і вони нас врятували,- закінчує очевидець Андрій».

 Мужнє відстоювання всіма героями небесної сотні своїх громадянських
прав і свобод  стали достойним прикладом високого, гідного служіння
українській нації. Україна попрощалася із  своїми героями, які загинули за
краще майбутнє усіх нас. Вся Україна, і кожен із нас у тривозі  і жалі…
Віра, сила та єдність допоможуть усім нам пережити біль, знайти мужність
дійти шляхом правди до переможного кінця. Україна вільна і сильна стає
завдяки таким героям. Але єднатись маємо не довкола ненависті, а довкола
любові, довкола вищої мети. Такою має стати побудова нової держави, тієї,
котру бачили в своїх мріях загиблі герої і за котру вони віддали життя.

 Християнський і громадянський обов’язок закликає піклуватися про тих,
хто залишився без найближчих людей. Без своїх: чоловіків і жінок, дітей та
батьків, сестер та братів, рідних і друзів. Допомагати їм при кожній нагоді.
Не залишити їх з горем наодинці, це найменше, що ми можемо зробити для
них. Ми зобов’язані пам’ятати не лише про родини вбитих, а й про
скривджених і скалічених, ранених чиї долі зламав цей жахливий режим.
Ми повинні зробити все, щоб таке більше ніколи не могло повторитися і
ніхто не вмирав через тиранів  при владі. Щоб герої не відправлялися на
небеса передчасно, а трудилися і жили на радість рідним та близьким, мирно
й щасливо.

Вічна пам’ять та слава героям нашого часу. Вони стоять перед Богом на
високому п’єдесталі  заповіді: «Немає більше від тієї любові, як хто душу
свою покладе за друзів своїх».

священик Іван Бойчин
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ПОХОРОН
АКТИВІСТА

ЄВРОМАЙДАНУ
РОМАНА СЕНИКА

 Сьогодні 27-го січня, у селі Наконечне, Яворівського р-
ну, Львівської області відбувся чин похорону  Романа
Сеника, невинно вбитим українськими спецслужбами на вул.
Грушевського у м. Києві, 22-го січня. Після вогнестрільного
поранення, Романа Стецика транспортували в столичну
лікарню, де він переніс три операції, після чого йому
ампутували руку, але врятувати цього мужнього,молодого,
сповненого сил чоловіка, який боровся за волю України, не
вдалося. Спочилого поховали у селі з якого він походив, адже
останні роки проживав у Турківському р-ні, Львівської
області. Чин похорону відслужили священики Української
Православної Церкви Київського Патріархату на чолі з
благочинним Яворівського району – прот. Володимиром
Дадаком, Української Автокефальної Церкви, та Української
Греко-Католицької Церкви на чолі з благочинним
Краковецького округу о. Володимиром Шидловським, та
настоятелем храму Пресвятої Трійці с. Наконечне о. Романом
Лабінським та ще понад двадцяти священиків. У своєму
прощальному слові, отець Роман наголосив на словах
приснопам’ятного перед від’їздом до Києва, що він не міг
змиритися з цією ситуацією, яку створила влада в Україні,
говорив що він мусить бути там, на Майдані. Попрощатися
з односельчанином і активістом Євромайдану прийшло
більше двох тисяч людей з синьо-жовтими, та червоно-
чорними знаменами, народні, обласні і районні депутати…

Вічная пам’ять Герою України!
(за матеріалами прес-служби Дрогобицько-

Самбірської єпархії УПЦ КП
http://drogobych-orthodox.info/ukr/)

ВІДГОМІН МАЙДАНУ

Ми живемо у дуже складний період. Це час становлення  нової державності,  час нової
історії,  творцем  якої є кожен із нас. Важко бути осторонь подій сьогодення. Увага кожного
українця прикута до Майдану, де з Божого благословення витає дух єднання, любові, надії
на краще.

 Більша частина свідомих вірян вважали своїм обов’язком  побувати на Майдані, аби
відчути його дух і перейнятися його ідеями, щоб донести їх до своїх земляків.

Ми, чайківчани, разом із своїм настоятелем  православної громади Київського патріархату
о. Василем  Поповичем і Самбірською громадою, яку очолював о. декан Микола Бухній та
священиками Дрогобицько-Самбірської єпархії Богданом Лернатовичом, Богданом
Побурчаком. Ярославом Фабіровським також не залишається осторонь спільної боротьби.

Божа благодать, яка витала на Майдані, передалася і нам, вірянам. Ми разом з отцями
спільно підносили молитви у каплиці Майдану, у Михайлівському соборі, який став
символом добра, Божої ласки, у Феодосіївському монастирі, де нас радо зустрів настоятель
архимандрит Макарій Папіш.

Ми горді з того, що саме наша Самбірська земля зростила таких синів  як о. Макарій (в
миру Папіш Микола, син нашої колеги, учителя української мови та літератури Луківської
СЗШ Папіш Г.М. )

Дякуючи йому, ми змогли піднести спільну молитву за мир і спокій у Володимирському
соборі, де молилися спільно із Патріархом Філаретом.

Завдяки о. Макарію, багато наших земляків змогли перепочити у келіях Феодосіївського
монастиря.

За дні перебування у Києві ми стали учасниками мирних мітингів. Пікетували МВС,
офіс  Партії регіонів, офіс сина Януковича та офіс Клюєва  і були вражені тим, що на тлі
нашого убогого існування, купка людей живуть у своє задоволення і не зважають на проблеми
українців.

Чайковичани підтримали Майдан не лише духовно, але й фінансово.
Було зібрано кошти та продукти, які відправили на допомогу Майдану.
Віримо у краще майбутнє, сподіваємось на зміни. З нами Бог і ми обов’язково переможемо.

Марія Терлич,
заступник директора Чайківської школи І-ІІІ ст.

(Самбірський р-н)

Вишневий сад… Весняний
цвіт.

І у саду весна буяє.
Квапливо бджоли  там

гудуть,
Усе навколо оживає.
В садочку матінка сидить,
Про щось із сином

розмовляє:
- Поглянь, мій любий,

навкруги,
Привітно нас весна

встрічає,
- Дивлюсь, матусенько,

дивлюсь,
Та серденько моє зітхає.
Коли ж вкраїнонька моя,
Вишневим садом забуяє.
Коли ж її сини та дочки,
Мов тїї бджоли загудуть
І усю силу, усю працю
В її майбутнє покладуть?

ВЕСНА БЕЗ СИНА
Ти не журися, мій синочку,
До  цілі дійдем навпро-

стець.
На небесах Господь

Всевишній,
Вже банді тій прийде

кінець!
Почуло серце України,
Юнацьку мрію золоту
І на Майдан повстали

люди
За чесніть, правду,

доброту.
І каже мати свому сину:
-А з чим, дитино, ти

ідеш?
Не маєш зброї, ти ж

загинеш,
Навіки, любий ,пропадеш!

Ненько! Рідна! Не журися.
З собою зброю я беру -
Це віра в серці за Вкраїну,
А ще з молитвою піду.
Вечірній час вже

наближався,
Той син під кулею упав…
І своє останнє слово,
Устами тихо промовляв
- Мій Боже, дай матусі

силу.
Ти їй здоров’ячко пошли,
І моїх братів, сестер
До перемоги доведи.
В руках його натільний

хрестик,
Який його оберігав.
В руках його шматок

землі,
І він його поцілував.
І впала матінка над тілом,
І на весь Київ заридала:
- Встань, мій синку,

пробудися,
Я ж в дома так тебе

чекала!

І не лише вона страждала,
Багато вбитих там було.
А пуля снайпера літала,
То людям в серце, то в

чоло.
І сотня була там убитих -
Героїв, славних козаків.
Весь Майдан в сльозах

прощався.
Весь Майдан від горя млів.
НЕБЕСНА СОТНЯ лине в

небо,
Під сльози рідних матерів.
Ви - є героями майдану.
Для вас лунає славний гімн!
А ви, що там в Верховній

Раді.
Славну пам’ять збережіть,
І кожен рік у тую пору,
Свічу скорботи запаліть.
Зробіть усе ,щоб Україна,
Тим буйним цвітом зацвіла,
І, щоб більш на тіло сина.
не скотилася сльоза.

Вишневий сад… Весняний цвіт.
Усе навколо оживає.
В жалобі матінка стоїть.
І біль їй серце розриває:
- Мій син ось тут встрічав

весну.
І перший крок зробив неспішно.
Мій синку, як без тебе жити?
До кого старість прихилити?!

Наталія Андреїниш,
парафіянка церкви св. кн.

Володимира
м. Новий Калинів
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1. ПОЧАТОК: ВЕЛИКИЙ КАНОН
Тепер маємо повернутися до ідеї і

досвіду Великого Посту як духовної
мандрівки, мета якої — перенести нас із
одного духовного стану в інший. Як уже
говорилось, більшість сучасних
християн не розуміє цієї мети Великого
Посту і добачає в ньому лишень період
року, коли належить виконувати свої
релігійні обов‘язки, причаститися (раз на
весь рік!) і змиритися з певними
обмеженнями в їжі, котрі невдовзі будуть
відшкодовані повним розрішенням
посту у пасхальні дні. А що не лише
мирські люди, але й чимало священиків
сприйняли таке спрощене і формальне
розуміння Великого Посту, його
істинний дух майже зник із життя.
Відновлення богослужбового і
духовного значення Великого Посту —
одне з кардинальних і насущних завдань,
але розв‘язати його можливо лише на
ґрунті достеменного усвідомлення
ритму і ладу великопісного
богослужіння.

На самому початку Великого Посту як
вихідний тон, що ним позначена уся
великопісна мелодія, ми знаходимо
Великий покаянний канон святого
Андрія Критського. Він розділений на
чотири частини і читається на великому
повечір‘ї, увечері, в перші чотири дні
Посту. Його можна описати як
покаянний плач, що відкриває перед
нами весь безмір, усю безодню гріха,
який потрясає душу відчаєм, розкаянням
і надією. З винятковим мистецтвом
святий Андрій переплітає великі біблійні
образи — Адама і Єву, рай і гріхопадіння,
патріарха Ноя і Потоп, Давида,
Обітовану Землю, а понад усе Христа і Церкву — зі
сповіддю в гріхах і розкаянням. Події священної
історії явлені як події мого життя, дії Божі в
минулому як дії, що стосуються мене і мого спасіння,
трагедія гріха і зради як моя особиста трагедія. Моє
життя показане мені як частка тієї великої
всеохоплюючої боротьби поміж Богом і силами
пітьми, що повстають проти Нього.

Канон розпочинається з глибоко особистого крику:
 З чого я почну плакати про вчинки нещасного

життя мого? Який початок покладу я, Христе, для
теперішнього ридання?..

 Один за одним відкриваються мої гріхи в глибокій
їхній пов‘язаності з триваючою трагедією стосунків
людини з Богом; історія першого гріхопадіння — це
моя особиста історія:

 Перейнявши злочин первоствореного Адама, я
признаю себе позбавленим Бога, вічного Царства і
щастя — за гріхи мої...

 Я втратив усі Божественні дари:
 Загубив я первостворену красу і величність свою,

і тепер лежу нагий і соромлюся.
Шкіряні одежі пошив гріх і мені, знявши з мене

перший боготканий одяг...
Нині роздер я перший мій одяг, що на початку

виткав мені Спаситель, і відтоді лежу нагий...
 
Отже, впродовж чотирьох вечорів дев‘ять пісень

канону мовлять ще іще про духовну історію світу,
яка разом з тим — історія моєї душі. Слова канону
вимагають моєї відповіді, оскільки говорять вони про
давні події і вчинки, що їх смисл і сила — вічні, бо
кожна людська душа — єдина і неповторна — йде
тим же шляхом випробувань, постає перед тим самим
вибором, так само зустрічається з вищою і

найголовнішою реальністю. Приклади із Святого
Письма не просто алегорії, як гадає чимало людей,
на цій підставі вважаючи, що Великий канон занадто
перевантажений іменами і пригодами, що до них не
мають стосунку. Такі люди запитують, навіщо
говорити про Каїна і Авеля, Соломона і Давида, коли
простіше було б сказати: «Я згрішив». Вони не
розуміють, що саме поняття гріха в біблійному і
християнському переданні має глибину і насиченість,
яких сучасна людина не може збагнути, через що її
сповідь власних гріхів надто відрізняється від
правдивого християнського розкаяння. Що ж, та
культура, в середовищі якої ми існуємо і яка формує
наш сучасний світогляд, в сутності виключає поняття
гріха. Бо гріх — це передусім падіння людини з
незміримої духовної висоти, її зречення власного
високого покликання. Та яке це може мати значення
для культури, яка не знає і заперечує ту духовну
висоту, те покликання і поціновує людину не «згори»,
а «знизу», для культури, яка коли й не заперечує
відверто Бога, то в реальності вся, згори донизу,
матеріалістична і тому розглядає життя людини лише
з погляду матеріалістичного добробуту, не
визначаючи її високого, трансцендентного
покликання? Отож гріх в цій культурі трактується
головним чином як природна слабкість,
спричинювана, в основі, соціальною
невлаштованістю і викорінювана, відповідно, по
можливості кращою соціальною та економічною
організацією життя. Тому сучасна людина коли й
сповідується у власних гріхах, то вже не розкаюється.
Залежно від рівня усвідомлення своїх релігійних
обов‘язків вона або формально перелічує свої
прогріхи та порушення обрядових правил, або ж
оповідає духовникові про особисті проблеми,

очікуючи від релігії чогось на кшталт
терапії, ліків, що повернуть їй щастя і
спокій. В обох цих випадках годі
помітити розкаяння, потрясіння людини,
котра, узрівши себе як образ невимовної
слави, усвідомлює, що зрадила цей образ,
заплямувала і заперечила його своїм
життям; немає розкаяння як болю за
гріхи, що проривається із самої глибини
людської свідомості, як бажання
повернутися, як вручення себе Божому
милосердю і любові. Ось чому недосить
просто сказати: «Я згрішив». Ці слова
набувають свого достеменного змісту і
дієвості лише тоді, коли гріх усвідомлено
і пережито у всій його глибині і гіркоті.

Значення і мета Великого канону саме
в тому й полягає, щоб явити нам гріх і
тим самим спонукати до розкаяння.
Канон показує нам гріх не через
визначення та перечислення, а якимось
глибинним спогляданням біблійної
історії, яка воістину є історією гріха,
покаяння і прощення. Це споглядання
вводить у цілковито іншу духовну
культуру, закликає визнати зовсім інше
бачення людини, її життя, її мети, її
духовних мотивацій. Канон відновлює в
нас те духовне світовідчуття, всередині
якого розкаяння стає знову можливим.
Коли ми чуємо, приміром:

 Авелевої праведності не перейняв я,
Ісусе: ніколи я не приніс Тобі ані дарів
приємних, ані діл боговгодних, ані
жертви чистої, ані життя
бездоганного...

 то починаємо усвідомлювати, що
історія першого жертвопринесення, дуже
коротко згадувана в Біблії, відкриває

щось основоположне і в нашому власному житті,
основоположне в самій людині. Стає зрозуміло, що
гріх — це насамперед відмова від життя як
принесення і дару, як жертві Богові, чи, іншими
словами, — відмова жити для Бога і no-Божому.
З‘ясовується, що корінь гріха — це відхилення нашої
любові від найвищого її об‘єкта. І завдяки цьому
одкровенню стає можливим вимовити слова,
безмежно віддалені від сучасного досвіду життя, але
які захоплюють найглибшою правдою:

 Ожививши грязиво, як гончар, Ти дав мені тіло й
кості, дихання й життя. Але, мій Творче,
Визволителю й Судіє мій, прийми мене розкаяного.

 Для того, щоб по-справжньому почути Великий
канон, потрібне, звісно, знання Біблії і здібність
засвоювати значення біблійних образів. Коли в наші
дні повно таких, кому Великий канон видається
нудним і недотичним до сучасного життя, то це тому,
що віра їхня не живиться з джерела Святого Письма,
яке для Отців Церкви було саме джерелом віри. Ми
мусимо знову навчитися сприймати світ таким, яким
він відкривається в Біблії, навчитися жити у цьому
біблійському світі; і годі знайти ліпший спосіб такого
навчання, ніж церковне богослужіння, яке не лише
передає нам учення Біблії, але й являє нам біблійний
чин життя.

Ось чому шлях Посту починається з повернення
до первоначала, до Створення світу, гріхопадіння,
Відкуплення, до того світу, де все говорить про Бога,
все відображує Божу славу, де все, що відбувається,
всі події безпосередньо пов‘язані з Богом, де людина
знаходить правдиві виміри свого життя і, знайшовши
їх, кається.

протопресвітер Олександр Шмеман
(з книжки «Великий піст»)
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ПІСТ ЗА ВЧЕННЯМ
СВЯТИХ ОТЦІВ

* Піст – дар древній, нематеріальний,
нестаріючий, але безперестанно
обновляючий і квітучий у всій красі.

* Піст охороняє младенців, робить
цілісним юного, поважним старця,бо
сивина, прикрашена постом, достойна
поваги.

* Піст найкраща одежа жінки, вуздечка
у цвітінні років, охорона подружнього
життя.

*Прийміть піст хворі – це матір здоров’я.
 * Піст посилає молитву нашу до неба,

робить для неї крила.
* Охоронителі наші – Ангели у ділах

перебувають із тими, хто очистив душу
свою постом.

* Піст корисний у всякий час, тому, що
на того, хто постить не сміють нападати
демони.

* Маєш намір постити, не впадай у
відчай по-юдейськи, але покажи себе
веселим по-євангельськи.

* Наше життя не було б таким
скорботним і наповненим відчаю, якщо б
піст був головним правилом нашого життя.

* Той, хто відкидає піст і гониться за
розкішшю, як за блаженством, манить за
собою великий рій зла, і більше того
пошкоджує своє тіло.

(Святитель Василій Великий, архиєп.
Кесарії Каппадокійської).

* Піст – мир у оселях, піст – піклується і
охороняє дівство, піст – шлях до покаяння
і причина сліз. Піст не любить світу і нічого
того, що в світі (1 Ін. 2, 15).

* Посту… радіють святі пророки, його
прославляють апостоли і мученики тому,
що всі вони невтомно із ревністю
подвизалися в пості.

* Постові радіє і Господь, якщо
постимося із надією і вірою.

(Преподобний Єфрем Сирін).  
* Піст, улюблені, радує Ангелів

Охоронителів наших, тому, що постом і
молитвою ми стаємо їм близькими.

* Піст приносить користь тому, хто
розумно до нього приступає, і приносить
шкоду тому, хто починає нерозумно його.

(Преподобний Марк Подвижник).

1. Гріх – найжахливіше зло у світі. Тікайте від гріха,
принаймні, для того, щоб якомога менше тяжіли над вами
нещастя земні.

Архієпископ Чернігівський Філарет
2. Краще обирай померти, коли того потреба зажадає, ніж

згрішити.
Святитель Тихон Задонський
3. Ніщо не приховано від Судді, тому даремно

намагаємося грішити приховано.
Преподобний Ніл Синайський
4. Один старець сказав: «Дивні діла! Ми приносимо

молитви так, що уявляємо Бога присутнім і Він чує всі наші
слова, а коли грішимо, то робимо так, ніби він не бачить
нас».

Древній патерик
5. Не кажи, що те чи інше – незначна дрібниця: дрібниці

багато значать у житті. Рана, зроблена голкою, іноді уражає
сильніше, ніж хвороба, що обіймає все тіло. Іноді від іскри
стається пожежа, з якою впоратися неможливо і яка нещадно
пожирає все, що зібрано було роками й береглося з
найбільшою пильністю.

Єпископ Мелітопольський Кирило
6. Вважаючи те й інше малим, чи не доходять до того,

що ніякого гріха не вважають великим?
Архієпископ Чернігівський Філарет

7. Легковажність сміється над побожністю і доходить до
безбожного життя.

Архієпископ Чернігівський Філарет
8. Не роби зла, навіть жартома, бо буває, що хтось

спочатку жартома робить зло, а потім знехотя ним і
захоплюється.

Авва Дорофей
9. Поки проступок малий і ще не дозрів, знищ його –

перш, ніж пустить гілки в ширину і почне дозрівати.
Преподобний Ісаак Сирін

10. Гріх – це палаючий вогонь. І в міру зменшення
речовини він згасає, а в міру додавання розгорається.

Преподобний Марк Подвижник
11. Вгашай іскру, поки в полум’я не зросла, і вбивай

ворога, поки він малий.
Святитель Тихон Задонський

12. Неможливо подолати великого, якщо не переможеш
маловажного.

Преподобний Ісаак Сирін
13. Якими б не були потворними й бридкими гріхи, звичка

робить їх мало важливими.
Блаженний Августин

14. Скажи одного разу назавжди гріху: «Я твій ворог», —
і при кожній спокусі кажи кожному лукавому помислу: «Я –
твій  ворог».

Єпископ Мелітопольський Кирило
15. Душа може опиратися гріху, але не може без Бога

перемогти або викоренити зло.
Преподобний Макарій Великий

16. Велика сила гріха, але в стократ більше сила благодаті
Божої.

Святитель Інокентій Херсонський

ПРО ГРІХ

* Піст – ліки, але ліки, хоча б були тисяча
разів корисними, можуть бути шкідливими
для того, хто не вміє ними користуватися.

* Піст – захист і непереможна зброя тіла.
* Піст – знищення смерті і звільнення від

гніву.
* Піст і тіло зберігає здоровим: не обтяжує

їжею, воно не приймає болячок, але стає
легким, укріплюється для прийняття дарів.

* Піст, возносить тих, хто любить його на
небеса, поставляє їх перед Христом і вводить
у спілкування із святими.

* Прекрасний труд посту, тому, що він
полегшує душу від тягаря гріхів і легким
робить ярмо заповідей Христових.

* Чого тільки не зціляє піст? Якої
душевної хвороби не знищує! Виганяє
об’їдання і надмірність та обновляє серце.
знищує розкіш, приборкує гнів, втішає
жорстоку ненависть.

* Хто любить здоров’я, нехай усердно
віддається посту, який не потребує плати за
зцілення, але сам добавляє нагороду. Дає в
нагороду блудникам – цнотливість, п’яницям
– тверезість, скупим – щедрість,
сріблолюбцям – любов, братоненависникам
– братерську любов і гостинність. І що
важливо, животворить і наближає до Бога.

* Піст звільняє від рабства і дає свободу,
повертає з полону на батьківщину.

* Із постом, завжди повинна бути з’єднана
молитва (Мф. 17, 21; Діян. 14, 23, 1 Кор. 7, 5).

(Святитель Іоан Золотоустий, архиєп.
Константинопольський).

*Той, хто перебуває постійно в молитві,
входить в спілкування із Богом і з’єднується
із Ним таємним зв’язком і певною духовною
дійсністю та невимовним налаштуванням
серця.

(Преподобний Макарій Єгипетський)
* Молитва є безсилою, якщо не має основи

посту і піст є безплідним, якщо на ньому не
збудована молитва.

* Подвиг посту не належить виключно
тілу, він корисний і потрібний не тільки для
тіла, але і для розуму і серця.

* Усі, хто бажає приступити до посту і
молитви, і мають намір пожати плоди свого
покаяння, почуйте слово Боже. Почуйте завіт
Божий, простіть ближнім їх гріхи вчинені
перед вами.

(Святитель Ігнатій Брянчанінов)
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ЧИ ВАРТО СВЯТКУВАТИ 8 БЕРЕЗНЯ?
У релігієзнавстві і в культуро-логії є такий жанр

роботи: міфоло-гічна реконструкція. Як археолог за
уламком колони намагається від-новити обрис храму,
як палеозоолог робить спробу за хребцем відтво-рити
вигляд динозавра, так історик релігії за жестом, за
уривком, за глухою згадкою намагається
рекон-струювати вірування, котре колись було живим
і визначало долі людей, а потому захиріло і відійшло.

Таким уламком, хребцем від ди-нозавра дійшло до
нас святкуван-ня 8 березня. Які вірування, думки і
надії пов’язувалися з цією датою у ті дні, коли
святкування 8 березня було не традицією, а нечуваною
новизною?

Весну природно було б зустрічати 1 березня.
Логічно було б величати її і 22 березня - у день
весняного рівнодення. День жінки можна було б
святкувати у будь-яку

весняну неділю. (Приміром, як у багатьох країнах
Європи та й у нас, в Галичині, це неділя травневого
пишноцвіту - О.Т.). Але чому все ж таки, і як обрали
8 число березня ні офіційна історіографія, ані народні
перекази не зберегли нічого про яку-небудь подію,
яка колись відбулася 8 березня і виявила-ся настільки
пам’ятною і значущою для полум’яних
революціонерів, що вони вирішили плекати у віках
пам’ять про цей день. Але якщо лю-ди святкують
день, про мотиви яко-го їм і самим нічого не відомо -
чи ж не дивно? Чи не уможливлює це ситуацію, за
якої одні (статисти, запрошені на свято) святкують
одне, а інші (організатори) - щось цілком відмінне?
Що ж може становити таємний, езотеричний зміст
цього свята? Чи справді 8 березня - день Жінки? Чому
таким днем було обра-но саме 8 березня?

Відповіді нам не дають. Отже, мотиви такого
рішення були не соці-альними, не історичними, не
пуб-лічними. Щось особисте асоціюва-лося у творців
цього свята саме з цією датою. Що саме? Якщо
мотиви особисті, то треба придивитися до
особистостей. А цей портретний ряд знайомий нам з
юності. От тільки недавно ми дозволили собі
поміти-ти, що ріднили цих корифеїв та ге-роїв не лише
належність до партії революції та відданість ідеям
інтер-націоналу. Була у них ще й етнічна
спорідненість. Інтернаціонал, як ви-явилося, був на
рідкість мононаціо-нальним. Що ж, сьогодні це факт,
без якого неможлива серйозна роз-мова про історію
революційного ру-ху в Європі на зламі XIX - XX
сто-літь. Саме вихідці з єврейського на-роду підняли
світ на боротьбу зі “світом насилля”. Згадавши про
цю обставину, спробуємо вжитися у світ цих людей.
Уявімо себе на міс-ці, скажімо, Клари Цеткін.

Революція, як відомо, живе ре-лігійним пафосом,
вона сама є мі-фом, а для міфу характерне мислен-ня
прецедентами. Сьогоднішня дія повинна
відтворювати  певний зразок, архетип, вперше
явлений світові у міфологічне насичене “врем’я оно”.
І міфотворчий інс-тинкт революції вимагає поставити
питання так: чи були в історії жін-ки, які піднімали
народ на бороть-бу з тиранією і добивалися успіху?
Німець, француз, англієць одразу згадав би Жанну
д’Арк. Але Клара Цеткін — єврейка. І для неї цілком
природні асоціації з історією рідно-го народу. І в цій
історії була така фігура - Естер.

Багато століть тому вона вряту-вала свій народ від
тирана. Пам’ять про неї збереглася у віках. І не лише
на сторінках Біблії. Естер присвя-чене щорічне і
найвеселіше свято єврейського народу - свято Пурим,
і святкується воно саме на переході від зими до весни
(у юдеїв зберіга-ється місячний календар, і тому час
святкування Пурину змінюється відносно нашого
сонячного кален-даря майже так само, як змінюється
час святкування православної Пасхи). Можливо, у той
рік, коли було прийнято рішення почати святкування
“Міжнародного жіночого дня”, свято Пурим випало

саме на 8 березня. Змінювати щороку дату свята
Революціонерки було б недо-речно і надто відверто:
дуже вже було б помітно, що святкується всього лише
Пурим.

Цей задум був би тільки дотеп-ним, якби це свято
було звичайним святом на зразок, скажімо, Дня Жнив.
Але Пурим надто унікаль-ний. Мабуть, у жодного зі
сучасних народів немає свята, присвяченого такого
роду події.

Це не релігійне святкування. За-кінчився
вавилонський полон євре-їв. Бажаючі могли
повернутися до Єрусалима. Щоправда, як вияви-лося,
бажаючих повернутися на батьківщину значно
менше, аніж можна було б уявити за попередніми
плачами і вимогами. Тисячі єврейських сімей
залишилися жити у перській імперії і до того ж у
становищі аж ніяк не рабському. Ситуація, яка
склалася, з часом почала дивувати і самих персів.
Озирнувшись довкола, вони перестали розуміти: хто
ж кого завоював? І Перси підкорили Єрусалим, чи
євреї захопили Вавилон?

Часи тоді були далеко не євангельські (близько 480
р. до Різдва Христового), а звичаї - зовсім не
християнські. Тож реакція перського царя Ксеркса
була рішуче язичницькою: знищити усіх євреїв. Про
задум Ксеркса довідується його дружина цариця
Естер. Цар не знає про її національність й у хвилину
піднесення обіцяє знищити усіх ненависників її
народу. Лише згодом він зі здивуванням дізна-ється,
що погодився знищити усіх ворогів ненависних йому
євреїв.

Дня 13 місяця Адара (кінець лю-того - початок
березня) у всі міста надходить царське повеління
сто-совно погромів. Усі готувалися до побоїща євреїв.
Але за царським дозволом Естер та її брат і
вихова-тель Мардохей дописали до указу: цар
“дозволяє юдеям, які знахо-дяться у будь-якому місті,
зібратися і стояти на захист свого життя, зни-щити,
вбити та погубити усіх силь-них в народі і в області,
які пере-бувають з ними у ворожнечі, дітей і жінок, а
маєтки їх розграбувати” (Ест. 8, 8-11).

Усього було знищено 75 000 пер-сів. Еліта країни.
Усі, хто міг бути конкурентами. Долю перської імперії
було вирішено.

Я не пишу зараз богословського дослідження, не
займаюся тлума-ченням Старого Заповіту. Я не

ска-жу жодного слова осудження на адресу
персонажів Священної історії. Відзначу лише, що у
єврейсь-кому тексті книги Естер жодного разу не
згадується слово Боже. Це історичний переказ, а не
одкровен-ня Боже. Мій подив у іншому: як можна
тисячоліття після того свят-кувати події цього дня?
Як можна святкувати день погрому? Як свят-кувати
день убивства тисяч дітей? І як можна писати про
“веселе свято Пурим”? А свято це дуже веселе. Це
єдиний день, у який тверезий і педантичний Талмуд
приписує на-пиватися.

То чи є безпідставним тверд-ження, що у свідомості
єврейських лідерів інтернаціоналу жіночий
ре-волюційний рух асоціювався з іме-нем Естер, а 8
березня було вибране саме силою звички святкувати
сі-мейне свято Пурим?

В історії єврейської думки є те-чія, яка вважає, що
всі народи-вороги євреїв. Події Пуриму нага-дують,
як саме слід чинити з воро-гами. У цьому й полягає
страхітли-вість цього “веселого свята”: з поко-ління
у покоління він відтворює мо-дель поводження з
тими, кого євреї коли-небудь визнають своїм воро-гом.
Немає історії, немає прогресу. Немає зростання
духовної свідомос-ті і моралі. Старозавітна
кровожер-ливість не змінилася. Ті норми живі до
сьогодні. Архетип не відміне-ний. Він продовжує
розцінюватися як взірець, гідний відтворення. Тож,
для православних людей віта-ти один одного з таким
святом - це вже не смирення, а садомазохізм.

Тепер нам залишилося згадати, що прихід
інтернаціоналу до влади у Росії був пов’язаний зі
зміною календаря, і запитати: а коли ж святкувався
день, який сьогодні називають “8 березня”, у
революцій-них гуртках дореволюційної Росії?

Виявляється, 8 березня за новим стилем - це 23
лютого за старим. Ось і розгадка - чому “чоловічий”
і “жіночий” день так близько один від одного. Загалом
(враховуючи плаваючий характер Пуриму) 23 лютого
нічим не гірше від 8 березня. Але - треба було знайти
і для нього прикриття. Через кілька років від-повідний
міф було створено: “День Червоної Армії”.

Пам’ять про першу битву і пер-шу перемогу. Але
це - міф. 23 люто-го 1918 року не було ще ні Червоної
Армії, ані її перемог. Газети кінця 1918 року не містять
жодних пере-

можних реляцій. І газети лютого 1919 року не
радіють з приводу пер-ших роковин “великої
перемоги”. Лише у 1922 р. 23 лютого було ого-лошено
“Днем Червоної Армії”. Хоча ще за рік до 23 лютого
1918 року газета “Правда” заявила про

його “святковість”.
Розумію, що від вищенаведених роздумів

найлегше відмахнутися, навісивши на них ярлик:
“антисе-мітизм”. Але це буде неправдою. Я не
антисеміт. І досі не зрікаюся сво-єї статті
“Антисемітизм - це гріх” (Єврейська газета. 31,1992).
Гріхов-на будь-яка ненависть, у тому числі й
національна.

А причина моєї неприязні до 8 березня значно
прозаїчніша: просто я з дитинства терпіти не міг 8
берез-ня. А ставши людиною церковною, я полюбив
православний “жіночий день” - “тиждень жінок-
мироносиць”, що святкується у третю неді-лю після
Пасхи. Так що статтю я написав не для того, щоби
хтось став гірше ставитися до Клари Цеткін і до її
народу, а для того, щоби повернулася повага до
наших, пра-вославних традицій, адже христия-нам
святкувати свято Пурим, нехай навіть під іншою
назвою, не випа-дає. Бо це свято, яке бажає над усе
повернутися всіх в минуле.

диякон Андрій Кураєв,
(В українському перекладі подала Олена

Галета м. Львів)
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ПРОПОВІДЬ
Неділя сиропусна. Прощена неділя

В ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа!

В ці підготовчі неділі, дорогі
браття і сестри, перед нашим
духовним поглядом пройшов і
праведний Закхей, який хотів
побачити Христа, і побачивши Його,
змінив своє життя із грішного на
праведне. Ми з вами бачили двох
чоловіків, які молилися в
Єрусалимському храмі, фарисей і
митар, і митар вийшов оправданий.
Бо Бог краще любить покірних
грішників, аніж гордих праведників.
Ми з вами бачили безмежне Боже
милосердя в притчі про блудного
сина. Ми з вами в минулу неділю
чули про те, як святий євангеліст
Матфей показав нам картину
Страшного суду, де грішники пішли
до вічних мук, а праведники до
вічного життя. І в сьогоднішню
останню підготовчу неділю, в якій
згадується подія вигнання Адама із
раю, а також ще називається
прощеною неділею, Свята Церква
закликає нас з вами до взаємного
прощення. Бо всі ми з вами люди,
люди немічні і грішні. Дуже часто
спотикаємось  і грішимо не тільки
проти Бога, але і один проти одного.
І Христос в сьогоднішньому Святому
Євангелії дає вирок суду в наші руки.
Він каже: «Бо якщо ви прощатимете
людям провини їхні, то простить і
вам Отець ваш Небесний. А коли не
будете прощати людям провин їхніх,
то і Отець ваш не простить вам
провин ваших» (Мф. 6:14-15). В
молитві «Отче наш» ми з вами
промовляємо кожного дня: «І прости
нам провини наші, як і ми прощаємо
винуватцям нашим» (Мф. 6:12). Бог
нам тоді прощає, коли ми з вами
прощаємо. Ми не можемо простити,
коли ми не бачимо своїх гріхів. І не
усвідомлюємо, що ми з вами грішні.
А коли ми з вами бачимо свої гріхи і
просимо в Бога, щоб Він нам
простив, то ми простимо їх
ближньому. Бо по відношенню до
Бога, ми є більше грішники, а ніж
наші ближні по відношенні до нас.
В сьогоднішній день ми з вами
повинні простити тим, з ким разом
живемо, чоловік жінці, жінка
чоловікові, батьки дітям і діти своїм
батькам, сусід сусідові, ті, які разом
працюють, разом навчаються. І крім
того ми повинні з вами сходити на
могили своїх рідних і простити тим,
які відійшли від нас. І вони в свою
чергу і нам простять. Так що ми
повинні просити прощення не тільки
в живих, але і в померлих, наших
родичів, братів, сестер, наших
батьків, наших друзів, наших сусідів.
Тобто сьогоднішній день  - день
всепрощення, бо релігія христи-
янська – це є релігія любові. А ми з

вами зможемо любити тоді, коли ми
простимо один одному. Тому і сказано
в святій Євангелії: «Отже, коли ти
принесеш дар твій до жертовника і
там згадаєш, що брат твій має щось
проти тебе, залиш там дар твій перед
жертовником і піди перше помирися
з братом твоїм, і тоді прийди й
принеси дар твій» (Мф. 5:23-24). Щоб
піст був для нас корисним і
душеспасительним, Свята Церква
закликає нас з вами до взаємного
прощення. Ми з вами стоїмо на порозі
Великого посту. Звичайно, кожен із
нас не дуже любить час Великого
посту, бо це є час обмеження в їжі і
не тільки, але і в розвагах і в усьому.
Тому і називається Великим – часом,
який буде тривати сім тижнів. І піст
такий давній, дорогі браття і сестри,
як давнім є людство. Вже в раю
Господь Бог нашим прародичам дав
заповідь споживати плоди з усіх
дерев, крім дерева з пізнання добра і
зла. Це вже є обмеження, це вже є піст.
А потім постився святий пророк
Мойсей і прийняв Закон від Господа.
Постився пророк Ілля, за молитвою
якого Бог замкнув небо на три з
половиною роки і не падав дощ.
Також постився Даниїл і три отроки
в печі вавилонській і Господь зберіг
їх. Постився і пророк Божий Іоан
Хреститель – найбільший народ-
жений від жінок. Постилася пречиста
Діва Марія, постився Спаситель наш

Ісус Христос сорок днів і сорок ночей.
І свята Церква закликає і нас з вами
поститися. Піст для того, щоб ми з
вами більше зосереджували увагу на
те, що є єдине на потребу: на свою
душу, на свої духовні потреби. І тому
піст повинен бути і духовним і
тілесним. Ми повинні поститися не
перед людьми, а перед Господом.
Поститися чесно і відповідально, щоб
про наш піст знав тільки Господь Бог
і наше сумління. Звичайно, ми
живемо з вами у світі, працюємо,
навчаємось і не завжди, може,
вдасться обмежувати себе в їжі.  Але
пам’ятаймо, їжа це лише засіб, а мета
посту – щоб ми з вами постилися і
розумом від поганих думок, і волею
від поганих побажань, і очима від
поганого бачення, і слухом від
нашіптувань, і язиком, щоб з нього не
виходило жодне гниле слово, щоб ми
постилися і руками, нікого не
вдарили, ні у кого нічого не вкрали,
щоб ми постилися ногами, і не
ходили стежками гріха, а дорогою
праведності і святості. І коли ми з
вами так будемо заховувати піст, то
цей піст буде угодний Господу. Як
каже Василій Великий: «І диявол
нічого не їсть, але не перестає
грішити». І коли ми з вами хоча б
нічого не їли, але і не переставали
грішити, то ми уподібнюємося йому.
Тому стараймося, дорогі браття і
сестри, і самі постімося, якщо хто не

може тілесно, то духовно. Стараймося
позбуватися у час Великого посту
поганих звичок. Наприклад, мужчини
киньте пити, курити сигарети, киньте
обманювати, хтось має звичку
гніватися, позбудьмося тієї поганої
звички, хтось має звичку заздрити, так
само працюймо, щоб не заздрити
нікому. Хтось має звичку проклинати,
позбавмося тієї звички. Хтось має ті
чи інші вади, кожен із нас знає свої
недоліки і тому в час святого Великого
посту стараймося приділяти більше
уваги своїй душі: ретельно молімося,
читаймо Святе Письмо, Святе
Євангеліє, стараймося перечитати
Псалтир, регулярно відвідуймо
церковні богослужіння, молімося за
живих і за померлих, сумлінно
відносьмося до своїх обов’язків, один
до одного, не забуваймо чинити діла
милосердя, будьмо співчутливі і
милосердні. І коли ми з вами будемо
так жити і поступати, то відбудеться
велика зміна не тільки в нас, але і
навколо нас. Бо це йде від серця,
дорогі браття і сестри, і тому не
спроста свята Церква піст називає
«Весною Духовною». Так само, як на
весні все розквітає, так само і повинні
розквітати квіти чеснот
християнських в нашому серці. І наше
серце повинне бути чистим і тоді,
коли воно досягне чистоти – ласка
Божа завітає, благодать Божа осяє нас
і ми тоді відчуємо радість в Дусі
Святому, ми тоді відчуємо Царство
Боже, бо воно всередині нас є.  Тоді
ми з вами подивимось на всі
проблеми, які є у нас, зовсім по
іншому і ми не будемо нарікати, не
будемо опускати рук, ми не будемо
зневірятися, бо ми бачимо стимул в
житті. А який є стимул в нашому
житті? Це є досягнення святості, це є
життя вічне. Ми з вами подорожуємо
до небесного Єрусалиму, до
Небесного Царства і тому час
Великого посту – це є час подорожі, а
так, як під час подорожі людина
озброюється всім необхідним, так
само і ми з вами повинні перепросити
одне одного, повинні поститися,
молитися, відвідувати богослужіння,
читати Слово Боже і допомагати один
одному, бо всі ми з вами діти Божі,
всі ми з вами брати і сестри в Христі.
І тому все у нас, як каже слово Боже,
повинно бути з ‘любов’ю. Нехай же
Господь Бог допомагає нам з вами в
цьому, щоб ми гідно розпочали і
достойно пройшли цю подорож
великого посту і сподобились світлого
Христового Воскресіння. Амінь.

прот. Іоан Альмес
(«А Слово Боже живе й

діяльне…»: Збірник проповідей о.
Іоана Альмеса (2011 р.). –

Дрогобич, 2013. – Вип. 2 / упор.
С.Пікунець. – С. 56-59)
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ВІДБУВСЯ ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ПРАВОСЛАВНОЇ МОЛОДІ

День, коли Свята Церква відзначає світлий і радісний празник Стрітення
Господнього, є особливим. Адже, згідно ініціативи Всесвітньої
православної молодіжної спільноти «Синдесмос», це свято є також Днем
православної молоді.

Тому традиційно на початку лютого на базі КПБА у Свято-
Михайлівському Золотоверхому монастирі відбувається Всеукраїнський
православний з’їзд молоді. Цього року він відбувся 8-9 лютого і став
дванадцятим.

Пленарне засідання розпочав Голова Синодального Управління у
справах молоді УПЦ КП  архімандрит Макарій (Папіш). З вітальним словом
до учасників з’їзду звернувся патріарший намісник митрополит Переяслав-
Хмельницький і Білоцерківський Єпіфаній, ректор КПБА.

Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, речник
Патріархії у своєму виступі розкрив актуальні проблеми церковного і
суспільного сьогодення.

Європейський вектор в історичному розвитку нашого народу
висвітлив викладач КПБА о. Віталій Клос.

З’їзд зібрав понад двісті делегатів від єпархіальних управлінь у
справах молоді, молодіжних братств, духовно-просвітницьких центрів.
Цікавою і плідною була робота у секціях.

Молитовний настрій делегатам задавали богослужіння у Свято-
Михайлівському Золотоверховному соборі.

Гідним завершенням молодіжного форуму став святковий концерт.

Річний план заходів Синодального Управління
у справах молоді УПЦ КП на 2014 рік

27-31 січня – Всеукраїнський зимовий православний молодіжний табір
«Ліствиця-2014», який проходитиме в смт. Верховина, Івано-Франківської
області.

8-9 лютого – ХІІ-й Всеукраїнський з’їзд православної молоді.
5-6 квітня – Всеукраїнський практично-навчальний семінар вчителів

парафіяльних недільних шкіл (м. Житомир, Свято-Михайлівський
кафедральний собор)

17-18 травня – вишкіл для молодіжних лідерів по організації літніх
молодіжних та дитячих православних таборів.

9-30 червня – Всеукраїнський дитячий табір «Дорога до Бога».
14-21 липня – Всеукраїнський молодіжний православний табір

«Благовість-2014» - хутір Вірля, Кременецького району, Тернопільської
області.

28 липня – участь молоді у загально-церковному святкуванні та Хресному
ході від Свято-Володимирського патріаршого собору до пам’ятника св..
князя Володимира, в день Його пам’яті.

25-26 жовтня – форум керівників молодіжних організацій та голів
єпархіальних відділів у м. Києві (Свято-Феодосіївський ставропігійний
чоловічий монастир).

протоієрей Ігор Ткачів,
голова єпархіального відділу у справах молоді

Візьміть корінь терпіння та насіння смиренності, додайте порівну плодів прощення та
самопожертви. Не забудьте кілька суцвіть вдячності, а також пагони лагідності. Подрібніть
стебла поміркованості та стриманості, додайте квітів доброзичливості. Розітріть на порошок
усі незгоди, а наприкінці не забудьте про пелюстки мудрості. Вкиньте все це у каструлю
совісті, залийте сльозами покаяння, підігрійте вогнем любові й настоюйте в серці протягом
усього життя.

Вживайте кожного дня! Будьте здорові!
(за матеріалами газети “Добрий лікар” №10, 2012 р.

підготував ієрей Іоан Голуб)
Один старець зайшов до лікарні і спитав:
- Чи є у вас ліки від гріха?
-Є, – відповів йому лікар, – ось рецепт:
1. нарий коріння послуху;
2. назбирай квіток душевної чистоти;
3. нарви листя терпіння;
4. набери квіток щирості;
5. усе це висуши постом утримання;
6. поклади в каструлю добрих справ;
7. додай води покаяння
8. посоли сіллю братолюбства;
9. додай щедрот подаяння
10. в усе поклади порошок покірності;
11. і смиренності;
12. приймай по три ложки в день страху Божого;
13. не упивайся вином перелюбу;
14. одягайся в одяг справедливості;
15. не входь у пустослів’я, а то застудишся, захворієш гріхом знову.
Такий незвичний рецепт склала у 1920-му році монахиня Шамондинського монастиря.

Рукопис зберігся у схимомонахині Серафими.

Редакційний відділ єпархії
Головний редактор прот. Іван Альмес

Тел.моб.: (097) 450-61-02
E-mail: almes.rk@gmail.com

Кричи душе рвися з неволі,
Рятуй поранені серця,
Бо вже полонить наші долі
Катів скривавлена рука.
 
Моліться Богу бийте в

дзвони,
У Бога захисту просіть,
В Архангелів небесних

охорони
Заблудного до Бога

наверніть.
 
За всіх моліться щиро Богу,
Лежачого з постелі

підійміть,
Що би забули ми нашу

тривогу
У Бога прощення просіть.
 

ЛІКИ ВІД ГРІХА
ЯКА ЦІНА ТІЄЇ ВОЛІ

(Вірш присвячений в пам’ять Небесної Сотні)

Просім за себе за родину,
За християн на цій землі
За нашу рідну Україну,
За всіх загиблих в цій війні.
 
Вони стояли і не знали,
Що це остання мить

життя,
В Сотню Небесну

записали
Безсмертні душі і їхні

імена.
04.03.2014

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння

Господнє
с. Ралівка


