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Різдвяне Послання
архієпископа Дрогобицького

і Самбірського Якова
боголюбивим пастирям,  чесному чернецтву
та всім вірним Дрогобицько-Самбірської
єпархії Української Православної Церкви

Київського Патріархату

Дякуючи Всевишньому
Богу та Святому Немовляті,
ми дожили до цих священних
днів і вчергове зустріли
славне народження Господа
Нашого Ісуса Христа. Різдво
Христове було і залишається
великим таїнством Бога. Не
вивчаймо і не досліджуймо
його, не намагаймося своїми
міркуваннями та роздумами
розкрити цей Божественний
промисел.

В ту далеку таємничу ніч,
коли у Віфлеємські ясла
поклався Спаситель світу,
урочисто огорнула Землю
ангельська пісня: «Слава у
вишніх Богу і на землі мир, в
людях благовоління!» (Лк.
2,14), лунатиме вона у наших
серцях і до другого пришестя
Нашого Господа Ісуса
Христа.

Вітаю Вас, браття, з
великим радісним празником
народження нашого Бога,
Його втіленням у людській
подобі через образ Ісуса
Христа. Як багато світлих
думок і почуттів викликає це
свято в наших душах! У
ньому відчуваєш близькість,
навіть родинну єдність, з Самим
Богом, Отцем Нашим Небесним,
усвідомлюєш Його любов, послану
через Сина Божого, серцем
сприймаєш благодать Духа Святого.
«… Я знову побачу вас, і зрадіє серце
ваше, і радости вашої ніхто не
відбере від вас». (Ін. 16, 22)

Для Христа-Бога це народження
було великим приниженням і
тяжким хрестом. Він був
єдиносущний з Отцем, за словами
апостола Павла, але принизив Себе,
прийнявши вигляд раба-людини, і
був покірний Богу-Отцеві до смерті,
смерті хресної. Ознакою цього
крайнього приниження було
народження Ісуса в вертепі для
худоби, як раба, де Його першою
постіллю були встелені сіном ясла.

Все це Христос притерпів з
великої любові до нас, зійшов на
землю, щоб спаслося якнайбільше
людей, показав, що Господь
дивиться не на тілесну оболонку, а
на серце і діла земні. Кожна людина

створена за образом та подобою
Творця, тому вона повинна
присвятити своє земне життя
Всевишньому, і з Божим страхом
своїми добрими та милостивими
ділами, відкинувши мирську суєту,
думати про спасіння душі. Але
сьогодні люди на превеликий жаль
забувають, що є дітьми Божими, та
потрапляють в рабство пер-
вородного гріха. Обирають облудні
і марні принади сатани, як малі
нерозумні діти, що їм батько наділив
велике багатство й показав до нього
шлях, а вони, погнавшись за
омріяним добром, збилися зі шляху,
заблудили, але не помічають чи не
хочуть помічати цього. Так і ми,
засліплені примарними благами, все
більше віддаляємося від істини
Божої. На цих облудних стежках
світу, а особливо в Україні, людей
зустріла і підбила у своє рабство
темна, супротивна Богові сила.

Сьогодні часто можна почути
наклепи та образи на Церкву
Христову! Та не варто звертати увагу

на це. Українська Церква на
правильній, Божій дорозі. А
Ви, духовенство, високодо-
стойні отці Церкви Христової,
воїни Божі, захищайте своїх
вірян від штучно створених
непорозумінь, станьте для
пастви духовною опорою,
любіть людей, любіть Бога,
Богом береженну Україну, бо
лише так доведемо любов і
вірність Господові.

Пам’ятаймо, що дорога до
духовного Вифлеєму не є
простою і легкою. Навіть
мудреці-волхви в пошуках
Царя Юдейського збилися зі
шляху і спочатку зустрілися з
Іродом, однак після зустрічі із
Святим Немовлям, супро-
воджувані Божою опікою,
пішли іншою дорогою.
Подібно до них український
народ йде шляхом важким,
тернистим, з великими
перешкодами, але, ніколи не
забуваючи заповідей Господа
нашого Ісуса Христа про
любов до ближнього свого,
будує і леліє свою Українську
Православну Помісну Церкву.

Дорогі брати і сестри у Христі,
бажаю Вам добра, Божої радості,
сімейних гараздів та благополуччя в
Новому 2014 році. Нехай Різдво
Христове завітає до кожної оселі.
Хай його зустріч перетвориться для
нас на зустріч із Божим Сином, який
у далекому вертепі прийшов і надалі
приходитиме до кожного з нас, щоб
надати справжнього сенсу й
досконалої визначеності на життєвій
дорозі, котру долаємо в своїх
шуканнях. Хай спокій чарівної
Різдвяної ночі переросте у надійну
допомогу, у Божу опіку для наших
заспокоєних Спасителем душ.

Христос народився!
Славімо Його!

Різдво Христове 2013/2014 р.м.
Дрогобич

 ЯКІВ, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський

Шановні читачі
газети «Духовна

криниця»!
Дякуємо Вам, що Ви нас

підтримуєте і читаєте нашу газету.
Просимо Вас надсилати свої
зауваження, пропозиції і матеріали
для газети.

Ми з Вами живемо в цікавий і
далеко не спокійний час. Всі ми
хочемо змін на краще. Коли кожен
із нас зміниться, тоді стане краще.
Тепер для цього є дуже добра нагода.

Христос народився у Вифлеємі
спасти увесь світ, а щоб спасти
кожного із нас Він повинен
народитися у нашому серці.
Народження Христа у Вифлеємській
печері було один раз, а народження
Христа в печері серця людського
звершується постійно і до сьогодні.

Різдво Христове в серці
людському – це реальний вихід із
всіляких криз. Коли Христос
народився, то Його найперше
привітали ангельські сили, потім
прийшли поклонитись прості
пастухи, а також три царі зі Сходу.
Вони принесли Царю світу золото,
смирну і ладан. А що ми принесемо
Спасителю? Який дарунок
найприємніший Младенцю? На це
дає нам відповідь одна із колядок:

«Ісусе милий, ми не багаті
Золота, дарів не можем дати,
Но дар цінніший несем від мира,
Це віра серця і любов щира».
Віру – просту, щиру і жертовну, а

любов до Бога і людей. Любові тепер
так мало. Любов тепер такий
рідкісний і дорогоцінний дар. Хоча
б у ці святі дні залишимо всі обіди і
зневаги і дамо місце в нашому серці
для прощення, милосердя і любові.

В день Різдва Христового кожен
храм стає Вифлеємом, а людські
серця вертепом. Відкриймо перед
Христом свої серця. Бо Господь
приходить на землю і шукає для
Себе місця.

Приймімо Христа в свої серця і
знайдемо спокій в душах наших.

Поздоровляю Вас з Різдвом
Христовим і Новим Роком. Бажаю
Вам від Новонародженого
Младенця Ісуса щедрих милостей:
духовної радості в Дусі Святому,
святкового настрою, успіхів у вірі,
навчанні і праці, миру, злагоди,
взаємопорозуміння і любові, щастя,
здоров’я, многолітня і спасіння.
Веселих і щасливих свят!

З повагою,
 головний редактор

прот. Іван Альмес

Христос народився, славімо Його!
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Свято Миколая вже
прийшло до нас

День святого Миколая кожен очікує з передчуттям чогось особливого.
Хто не знає про святого Миколая? Малий і старий знає про нього. Щороку
приходить він у кожну хату з миром і дарунками. Для маленьких настає
чарівна казка, коли невидимо з’являється вночі і кладе під подушку такі
бажані гостинці.

Святий Миколай є тим взірцем, на якого ми маємо орієнтуватися і з яким
маємо порівнювати своє життя. Своє майно він роздавав бідним, робив добро
потребуючим безкорисливо, його молитва мала велику силу, а ще всім
серцем любив дітей і кожному хотів подарувати хоч краплину своєї любові.

За його велику духовну працю та праведне життя свт. Миколая вважають

одним з найбільших святих у церкві Христовій.
При храмі свт. Миколая у с. Сторона, під вмілим керівництвом о. Федора,

діє недільна школа. Уже десять років до наших вихованців приходить Святий
Миколай. А їх цього року було 76 хлопців і дівчат. Вісім учнів –
дев’ятикласники, випускники недільної школи, які отримали свідоцтво про
її закінчення. Вручення свідоцтв відбувається напередодні празника свт.
Миколая – 18 грудня після всеношного богослужіння. Діти, як підсумок
свого навчання, підготували виступ до свята, який уже став традицією.
Кожного року свято цікаве і неповторне, що говорить про творчість і
винахідливість вчителів Гудзар Н.І. та Кузів О.В.

Починається святкове дійство на церковному подвір’ї, де діти співають
«Ой хто, хто Миколая любить…» І ось, почувши відлуння дзвіночків, діти
бачать Святого Миколая у супроводі Ангелів, які поспішають до Божого
храму на свято. Віршовані виступи перепліталися з повчальними сценками
та піснями про Святого. А йшлося у сценарії про те, як сподобатись Святому
Миколаю? І вихованці переконували присутніх, що це дуже просто. Слід
намагатися робити те, що потрібно, а не те, що хочеться понад усе. Тобто
наслідувати в своєму житті приклад, який нам показав сам Святий Миколай
у земному житті: допомагати іншим і не хизуватися цим, бути слухняним,
покірним волі старших, любити навчання і працю, бути чесним і завжди
обирати правду. З кожним роком глядачів стає все більше, бо батьки
приводять своїх менших дітей, розуміючи, що тільки у храмі наповнюються
дитячі серця вірою, любов’ю до Бога та людей.

Наприкінці свята Святий Миколай і Ангели щиро обдарували вихованців
подарунками та солодощами. А «наповнити» мішок Святого Миколая від
щирого серця вже не один рік стараються районний депутат та місцеві
підприємці, бо по-християнському розуміють, що «більше щастя
віддавати…».

Кожен з нас в цей день пригадав собі важливість християнського
милосердя, жертовності і безкорисливості. Свято Миколая особливе. Це
дійство триває недовго, але радість від нього гріє наші серця ще не один
день.

Наслідуймо добро і вчинки свт. Миколая! Нехай це свято стане для нас
святом Милосердя, святом Доброти, Прощення, Любові до ближніх.

Віра Фаєк,
вчитель недільної школи при храмі свт. Миколая

Святкування свт. Миколая
в м. Старий Самбір.

У четвер 19 грудня  у м. Старий Самбір у храмі на честь святителя
Миколая архієпископа Мир Лікійського Чудотворця відбулось святкування
престольного празника.

На запрошення настоятеля прот. Іоана Білика Старосамбірського
благочинного святкову Літургію очолив прот. Миколай Юзич і виголосив
проповідь у якій порівняв життя свт. Миколая з життям у християнській
сім’ї. За Богослужінням молилось одинадцять священиків: прот. Іоан Білик
настоятель храму, прот. Миколай Юзич, прот. Роман Шак, прот. Миколай
Сваволя, прот. Іван Циквас, прот. Ігор Дудик, прот. Василь Андрейків, прот.
Роман Гальчишак, прот. Петро Гальчишак, ієр. Миколай Корольчук, ієр. Іван
Білик і римо-католицький священик о. Анджей який пізніше привітав
громаду із святом.

На святкування храмового свята прийшла велика кількість людей не
тільки із Старого Самбора, але із навколишніх сіл, а також були присутні п.
Андрій Лопушанський і голова районної ради п. Орест Бонк.

Наприкінці Літургії настоятель Іоан Білик подякував священикам за
звершене богослужіння і привітав парафіян і гостей із святом святителя і
чудотворця Миколая.

 Богослужіння звершилось уставним многоліттям.
свящ. Іоан Білик

Ти хочеш знати,  чи дійсно сповідь необхідна. Колись ти часто сповідався,
але перестав, тому що хтось посміявся над тобою. Над ким люди не сміялися?
Знаєш, що сказав Всевідаючий? – Горе вам, що смієтеся нині! бо будете ридати
й сумувати. Крім твого ремесла, годує тебе й виноградник. Він приносить добрий
урожай, тому що ти добре його обробляєш. А якби хтось, занедбавши свій
виноградник, посміявся над твоєю ретельністю, хіба ти кинув би через це
виноградник і перестав піклуватися про нього? Як же ти міг похитнутися в
турботі про свою душу, яка важливіша за всі виноградники на землі? Бо, коли
помреш, душу візьмеш з собою, а виноградник залишиш.

Зі всіх турбот турбота про душу — найважливіша; зі всіх праць, які несе
людина на землі, праця над душею — найрозумніша. Тому повернися до
колишньої праці над душею й знову почни сповідатися. Ось що говорить апостол
Яків: Признавайтесь один одному в гріхах ваших. Приховані гріхи ростуть і
множаться, а коли виносяться на світло, засихають і гинуть. Не говори: я
негрішний! Прочитай, що пише праведник у Псалтирі: у беззаконні зачатий я,
і в гріхах породила мене мати моя**. Не говори: Богові сповідаю я гріхи мої, і
нема в мене потреби сповідатися людині.

Хто був праведнішим за апостола Павла? І він згрішив перед своїм
апостольством, будучи Савлом, і цей гріх висповідав він явно, висповідав не
тільки перед вірними, але й перед язичниками, і не один раз. Відомо вам, —
пише він нехрещеним галатам, — як гнав я Церкву Божу. Про те ж говорить і
перед нехрещеним царем Агриппою (див.: Діян. 26). Якщо святий апостол Павло
чинив так, чому ти тримаєш рани своєї душі в таємниці? Навіщо даєш зміям
множитися в надрах своїх? Невже тільки тому, що хтось посміявся над тобою?
Якщо посміявся один раз, чи буде глузувати з тебе вічно? Помолись за нього
Богові потай: можливо, і він покається й згладить  свій гріх слізьми.

Що на світі не надійніше за думки людські? Скільки людей каються ввечері
в тому, що говорили вдень? Якщо не хочеш нашкодити своїй душі, не слухай
кожного, хто мимохідь скаже тобі щось, але слухай, що Церква Божа говорить!

Поговори з духівниками, які сповідають людей, і почуєш від них безліч
прикладів про духовну допомогу тим, хто ретельно сповідається. Почуєш, що
багато помираючих діставали полегшення в передсмертній агонії, тільки коли
сповідали свої гріхи перед священиком, і це не казка, але сама істина. І я б міг
навести тобі такі приклади, очевидцем яких був сам. Господь наш — Господь
милості й доброти, Він усім бажає спасіння. Але як людина може спастися,
якщо ясно не усвідомлює різниці між гріхом і правдою Божою, якщо не вижене
гріх і не визнає істину?

З тим людина стане перед судом Божим, що при житті носила у душі: якщо
гріх — із гріхом, якщо правду — з правдою. Господь очікує покаяння від кожного
смертного, а покаяння нема без сповіді. Бо щодня й щомиті Ангел смерті може
прийти за душею, тому Церква пропонує вірним часту сповідь і часте покаяння.

Хай Господь просвітить і благословить тебе.
Святитель Миколай Сербський

Лист  85. Про сповідь
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«В Мирах, святителю,
явився єси

священнослужителем…»
Про святого Миколая,

архієпископа Мир Лікій-
ських, відомо усім, а дня
його пам’яті з нетер-
пінням чекають ті, про
кого Христос сказав:
«…таких  є царство
Боже» (Лк. 18:16). Життя
цього великого угодника
було сповнене чудес.
Народився святий Ми-
колай в другій половині
ІІІ століття в місті Патарі,
в древній Лікії. Його
батьки Феофан і Нонна
були ревними христи-
янами, а його дядько, теж
Миколай, був єпископом
Патар. Побожне передан-
ня свідчить, що вже
немовлям він у середу і
п’ятницю – цілий день,
аж до заходу сонця, – не
споживав материнське
молоко, неначе вже тоді
навчаючи про важливість
посту. Освітою юнака
зайнявся його дядько.
Саме він рукоположив
його в сан священика.

Будучи свяще-
ником святий Миколай
засяяв усім блиском
чеснот. Коли єпископ
Миколай поїхав до
Єрусалиму поклони-
тися святим місцям,
тоді єпархією управляв
його племінник Миколай.
Після смерті батьків
святитель почав розда-
вати майно бідним.
Сталося тоді, що один,
колись заможний, а
тепер збіднілий чоловік, не
міг видати своїх трьох дочок
заміж, бо не мав приданого.
Святий Миколай вночі
підкинув йому мішок з
золотом. Коли батько видав
першу дочку, то згодом
знайшов придане для другої,
а потім і третьої дочок. Не
було такого бідного та
знедоленого, якому б святий
слуга Божий не прийшов на
допомогу.

Після повернення дядька,
до Єрусалиму вирушив
святий Миколай. Коли
святитель сів на корабель то
провістив, що їх настигне
буря. Мореплавці вже
несподівалися на спасіння, і
тоді святитель своєю
молитвою втихомирив бурю.
Повернувшись в рідне місто
Миколай отримав Боже

Дорогі браття і сестри! Свята Церква сьогодні прославляє зачаття
праведною Анною Пресвятої Богородиці. Ця подія навчає нас, як ми
повинні молитися щоб наша молитва була почута і вислухана. Що
таке молитва? Молитва – це розмова людини з Богом. Молитва буває:
прохальна, подячна, славословна. Молитви можуть бути: внутрішня і
зовнішня. Внутрішня молитва – коли людина молиться перед образом
розумом, думкою і серцем. Зовнішня молитва – коли людина читає
молитву, слухає молитву і хреститься, складає руки, клякає на коліна.
Щоб зрозуміти внутрішню і зовнішню молитву, Свята Церква подає
нам сьогодні молитву праведної Анни, яка була зовнішня молитва і
молитву пророчиці Анни, яка була внутрішня молитва. Молитва
праведної Анни була в сльозах і з надією до Господа, що Бог її вислухає.
Вона просила в молитві так: «Господи Боже мій! Ти дав Саррі сина
Ісаака у глибокій старості. Вислухай і мої благання у молитві. Ти знаєш
як народ безчестить мене. Поможи мені стати матір’ю, а я це дитя
принесу в жертву Тобі”. В цю хвилю, як оповідає життя святих, раптово
став перед нею ангел Божий і сказав: «Анно, Бог вислухав твою молитву,
плач твій і сльози дійшли до Нього і ти будеш матір’ю благословенної
дочки, через яку зійде благословення і спасіння всьому світові. Ім’я їй
буде Марія». Свята Анна втішилася такою вісткою і поспішила в
Єрусалимський храм подякувати Богові. Ось вам, дорогі браття і сестри
зовнішня молитва праведної Анни, матері Пречистої Діви Марії.

Пророчиця Анна, дружина Елкана не мала дітей.
Прийшла вона до Бога помолитися. В молитві вона не
промовляла слів, лише кивала головою. Це помітив
священик Ілій і подумав, що вона п’яна, але пророчиця Анна
відповіла, що вона не їла і не пила, а що перебувала в
молитві, просячи в Бога дитини для себе. Ось вам приклад
внутрішньої молитви. Молитва – це розмова людини з Богом.
У молитві людина перебуває в безпосередньому єднанні з
Богом. У молитві ми повинні бути уважними на те, що
говоримо і просимо. Молитва повинна бути ревна, як в
пророка Іллі і Мойсея. Молитва повинна бути покірна і не
горда. Як жебрак покірно просить у людей милостині, так
ми повинні покірно в молитві просити у Бога.

Молитва в нас повинна бути витривала. Інколи ми
кажемо, що Бог не вислуховує нас. А можливо ми не вміємо
просити, а може просимо щось собі на зле, тому Бог нам
цього не подає. Також побожна повинна бути в нас молитва.
Забувати про все земне. Бути глухими, сліпими на те, що
навколо нас робиться. В нас не повинна бути недбала
молитва, ми не повинні говорити молитву нехотя, або
старатися скоріше відмолитися, а потрібно просити у Бога,
у праведної Анни помочі у молитві. Не забуваймо, що
молитва це є найкращі квіти для Бога. Передавайте внукам
в спадщину, не квартири, не дачі, не машини, а передавайте
внукам нетлінну спадщину, свої найкращі і любимі молитви.
Бо хто просить молитвою, той одержує, хто шукає той
знаходить, хто стукає, тому відчиняється. Свята праведна
Анно моли Бога за нас. Амінь.

свящ. Іван Бойчин

Зачаття святої
праведної Анни

веління переселитися в
місто Мири. Після смерті
архиєпископа Мир Іоана,
найстарший єпископ у
видінні одержав наказ
Божий, який свідчив, що
архиєпископом стане той,
хто перший прийде до храму
на молитву. Ним став святий
Миколай. Ставши архиєпис-
копом святий не переставав
дбати про бідних, а коли в
Мирах настав голод, то
святитель уві сні, давши три
золоті монети, наказав
одному купцеві вести своє
збіжжя у Мири. Так
святитель врятував від
голоду своїх вірних.

У часи лютого пере-
слідування християн, яке
чинив злобний Ліциній,
святий Миколай довго

Ікона св. Миколая з двома житійними сценами
(друга половина XVI ст., з церкви св. Йоана Хрестителя

у Підбужі, нині зберігається у НМЛ)

перебував у в’язниці, з якої
вийшов коли Костянтин
Великий дав свободу
Христовій вірі. Вийшовши
на волю святитель цілковито
посвятив себе своїй пастві.

Великий угодник Божий
прожив багато років в Мирах,
сяючи надзвичайною добротою.
Доживши до глибокої старості,
святитель після нетривалої
хвороби завершив своє земне
життя. На його похорон
зібралися єпископи Лікійської
країни зі всім кліром та сила-
силенна народу. Чесне тіло
святителя було покладене в
соборній церкві Мирської
митрополії. Пам’ять цього
великого угодника Божого
Свята Православна Церква
вшановує 19 грудня і 22 травня.

прот. Ярослав Венгрин
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(продовження)

Слово «догма» або «догмат» значить учення. Але таке
вчення, що відкрите Самим Богом через Господа Ісуса
Хрис-та та святих пророків. Воно не може бути ніким
змінене, зменшене чи доповнене.

Наприклад — Бог Один. Бог Триєдиний. Бог вічний.
Догмат про Осіб Пресвятої Тройці. Про втілення Сина
Божого. Про зачаття Його від Духа Святого. Про безсмертя
душі. Про загробне життя. Про Страшний Суд і ін.

Догмати знаходяться у Святому Письмі у різних
книгах і в різних місцях. Для того ж, щоб вони всі стали
відомі всім людям, святі Отці і Вчителі Церкви виявили
їх та зібрали в один список, що зветься Символом Віри.

СИМВОЛ ВІРИ
Символом Віри зветься коротке, але точно викладене

вчення (догмати) віри, як повинен вірувати кожний
християнин, щоб стати членом Істинної Церкви
Христової і унасліду-вати спасіння. Для легшого
розуміння і вивчення Символа Віри, його поділяють на
дванадцять частин, які звуться членами Символа Віри.
Перші сім з них були прийняті Отцями Першого
Вселенського Собору (325рік), решту прийняли Отці
Другого Вселенського Собору (381 рік). Члени Символа
Віри ідуть у такому порядку:

 1. Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця
неба і землі, видимого всього і невидимого.

2. І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого,
Єдинородного, від Отця рожденого перше всіх віків:
Світло від Світла, Бога Істинного від Бога Істинного,
рожденого, несотвореного, Єдиносущного з Отцем, через
Якого все стало ся.

3. Що заради нас людей і для нашого спасіння зійшов
з небес і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви і став
чоловіком.

4. І розп‘ятий був за нас при ПонтіІ Пілаті, і страждав
і був похований.

5. І воскрес на третій день, як було написано.
6. І вознісся на небеса і сидить праворуч Отця.
7. І знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і

Царству Його не буде кінця.
8. І в Духа Святого, Господа, Животворчого, що від

Отця сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і
рівнославимий, що говорив через пророків.

9. В єдину, Святу, Соборну і Апостольську Церкву.
10. Визнаю одне Хрещення на відпущення гріхів.
11. Чекаю воскресіння мертвих.
12. І життя будучого віку. Амінь.
ПЕРШИЙ ЧЛЕН СИМВОЛ А ВІРИ 
Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя,

Творця неба і землі, видимого всього і невидимого.
У цьому члені подається вчення (догмат) про Першу

Особу (Лице, Іпостась) Пресвятої Тройці — Бога Отця.
Слово «вірую» означає: всім серцем визнаю, приймаю

і відкрито перед усіма людьми ісповідую (виявляю) мою
віру.

Чи потрібно виявляти свою віру перед людьми?
Христос Господь так каже: «Хто визнаватиме Мене

перед людьми, того визнаю і Я перед Отцем Моїм
небесним, а хто одцурається Мене перед людьми, того
відцураюся і Я перед Отцем Моїм Небесним» (Мт. 10.
32-33).

Відкрито виявляти свою віру в Бога, значить
проповідувати віру. Тому й сказано: «Серцем вірується
на праведність, а устами визнається на спасіння» (Рим.
10, 10).

... в Єдиного Бога ...
Цими словами відзначається, що Бог є тільки один.

Сам Господь через пророка Ісайю свідчить: «Я —
Господь, і іншого немає, крім Мене» (Іс. 45, 5). «Я Перший,
Я й Останній, і крім Мене немає Бога» (Іс. 44, 6).

Так же свідчить і апостол Павло: «Немає іншого Бога,
крім Одного... у нас один Бог Отець, з Котрого все і ми
для Нього, і Один Господь Ісус Христос, через Котрого
все і ми Ним» (1 Кор. 8, 4, 6).

Самого Єства Божого ніхто не знає: ні ангели, ні люди,
бо Воно вище їх розуміння, як і написано: «Божого ніхто
не знає, тільки Іїух Божий (1 Кор. 2, 11). «Бог живе у світлі
неприступнім, Його ніхто з людей не бачив і бачити не
може» (1 Тим. 6, 16).

Бог Дух (їв. 4, 24, 2 Кор. З, 17).
Бог Вічний (Іс. 41, 4).
Бог Добрий, Благий (Мт. 19, 17).
Бог — Любов (1 їв. 4, 16). «Щедрий і Милостивий Господь,

Довготерпеливий і Многомилостивий. Добрий Господь до
всього, і ласка Його на всіх ділах Його» (Пс. 144, 8-9).

КАТЕХІЗИС
Розділ 5. Догмати Православної віри

Бог знає все (1 їв. З, 20). «Дух Господній наповняє
всесвіт. Він обіймає все, знає кожне слово» (Прем. 1, 7).

Бог Правосудний. «Праведний Господь, любить
правду, на праведних дивиться Лице Його» (Пс. 10, 7).

Бог Всемогутній. «Він сказав, і сталося, повелів, і
створилося» (Пс. 32, 9).

Бог Всюдисущий, Повсюдний. «Дух Господній
наповняє всесвіт. Він обіймає все» (Прем. 1, 7).

Бог Незмінний. «У Отця світу немає переміни або
хоч тіні зміни» (Як. 1, 17).

Бог Вседовільний, Самодостатній. «Нічого ні від кого
не потребує, і Сам усім дає життя і все» (Діян. 17, 25).

Бог Всеблаженний, Найщасливіший, Джерело
найвищого щастя. «Цар царів і Господь володарів» (1 Тим.
6, 15).

Бог — Дух, то значить не має тіла. Коли ж Святе
Письмо приписує Йому серце, руки, очі, слух, то все те
треба розуміти духовно. Наприклад: серце — Доброта
Божа, очі — Всебачення Боже і т. п. Бог, як Дух, перебуває
всюди, але місцем Його вічної слави є Небеса, як і сказав:
«Небо — престол Мій» (Іс. 66, 1).

Бог також перебуває Своєю Благодаттю і у святих
храмах на землі, через те святі храми називаються домами
Божими. Присутність Бога у храмах віруючі відчувають
серцями у своїх благоговійних молитвах. Іноді Господь
виявляє Свою присутність особливими ознаками. Сам
Христос Спа-ситель сказав: «Де двоє або троє зберуться
в ім‘я Моє, там і Я посеред них» (Мт. 18, 20).

Дух Божий перебуває і в серцях тих людей, які
люблять Бога, тому святий апостол Павло каже: «Хіба
ви не знаєте, що тіло ваше — храм Духа Святого, Який
живе у вас і Якого ви маєте від Бога?» (1 Кор, 6, 19).

... в Єдиного Бога Отця ...
Бог — Єдиний Істотою, але потрійний Особами

(Лицями): Отець, Син і Святий Дух.
Бог — Тройця Одноістотна, Незлитна і Нероздільна.
Бог Отець є Перша Особа (Іпостась) Пресвятої Тройці.

Від Нього превічно народжується Бог Син і від Нього ж
превічно сходить Дух Святий.

Сам же Бог Отець не народжується і не сходить від
іншої Особи Пресвятої Тройці і тим одрізняється від
інших Осіб Пресвятої Тройці.

... Вседержителя...
Бог є Вседержитель тому, що Він сам все содержить

(утримує) Своєю силою і Своєю владою. «Зведіть очі
ваші на небеса й погляньте: Хто створив їх? Хто виводить
воїнство їх числом? Він усіх їх знає на ім‘я і по множеству
могутності Його в Нього ніщо не вибуває» (Іс. 40, 26).

... Творця неба й землі, всього видимого й
невидимого.

Бог Отець усе створив Словом (Сином) Своїм і
впорядкував Духом Своїм. Ніхто інший Йому не помагав.
«Ним створено все, що на небесах і що на землі, видиме
й невидиме» (Кол. 1, 16). «Я створив землю й... чоловіка»
(Іс. 45, 12). «Я — Бог, Який усе створив один» (Іс. 44, 24).

Що ми розуміємо під словом «небо»?
Перше — світ ангельський (Іов 38, 7; Пс. 32, 6; Кол. 1,

6), а потім — небесні оселі, серед яких перебувають
ангели і духи святих праведних Божих людей (Мт. 25,
34). Це ті оселі, про які сказав Господь до апостолів: «В
домі Отця Мого осель багато» (їв. 14, 2). Про них же
говорить і апостол Павло, називаючи ті оселі «раєм»:
«Знаю такого чоловіка... що був взятий у рай і чув
невимовні слова, яких не можна людині висловити» (2
Кор. 12, 3-4).

АНГЕЛЬСЬКИЙ СВІТ
Ангели — це розумні безтілесні духи, створені Богом

раніше видимого світу, як і каже пророк Давид: «Ти
твориш ангелами Своїми духів...» (Пс. 103, 4). Слово
«ангел» грецьке і означає вісник. Так ангели звуться тому,
що Господь посилає їх сповіщати (вістити) людям Свою
волю. Ангели створені раніше видимого світу. Це ми
бачимо із слів, сказаних Богом праведному Іову: «Хто
поклав наріжний камінь на ній (основу землі)? Коли були
створені зорі, (тоді) великим голосом похвалили Мене
всі ангели Мої» (Іов 38, 6-7).

Ангели обдаровані великою мудрістю й силою, так
що найменший з ангелів вищий від найвищого чоловіка,
яким є святий Іван Предтеча (Мт. 11, 11). Тільки Пренепо-
рочну Богоматір, Пречисту Діву Марію, Господь
превозніс вище херувимів і серафимів.

Святі ангели є посередниками між Богом і людьми та
послуговують нашому спасінню, як каже апостол Павло:
«Всі вони — служебні духи, які посилаються на служіння
тим, що мають унаслідувати спасіння» (Євр. 1, 14).

Ангельське служіння для нашого спасіння нам відоме
із Святого Письма (наприклад служіння святого архангела
Гавриїла (Лк. 1, 26).

Всі ангели створені Богом добрими. Всі вони одно-
душно прославляли Бога і раділи великою радістю, коли
Він творив світ (Іов, 38, 7).

Але один з найвищих ангелів, що звався Денниця
(Найперший) позавидував славі Божій, забажав сам діяти,
як Бог, незалежно від Бога. Він загордився, став
противитися Богові, зненавидів Бога, став непокірний і
злий, став говорити неправду на Бога, і тому набув назву
«диявол», що значить обмовник, наклепник. Є така
церковна думка, що цей ангел мав спочатку ім‘я
Сатанаель, що значить «перший Божий», бо на
гебрейській мові Бог зветься Бллогім. Звідси старші
ангели на кінці своїх імен мають «ель» (Бог), напр.

Миха-ель, Гаври-ель (по-нашому *Јл>). Коли ж той
недобрий ангел став ворогом Богові, тобто став
безбожником, то й ім‘я Боже «ель» у нього відібрано і він
став зватися лише «сатана».

Як дух сильної волі, він вплинув і на підкорених йому
ангелів, обмовляв перед ними Бога. Вони повірили йому,
зненавиділи Бога, стали противитися Йому, стали злими
й неправдивими. Таким чином сатана перший согрішив
(1 їв. З, 8), учинив беззаконство (1 їв. З, 4), порушив закон
Єства, бо повстав проти Творця свого і за добро відплатив
злом. Отже зло вніс у світ сатана. Зло від диявола, бо Бог
зла не створив. Від диявола ж і смерть (Прем. 1, 13-14).

Так і всі ті ангели, що пішли за ним, втратили святість,
сяйво покинуло їх, обличчя їх потемніли. Вони стали злі
і хулили Ім‘я Боже.

Тоді всі ангели, на чолі з архистратигом Михаїлом,
піднялися проти них за славу Бога свого і з криком Імені
Божого: «Хто як Бог!» устремилися на злих духів і
скинули їх з осель небесних у безодню. Демони утворили
тоді свою державу з князем своїм сатаною і в страшній
злобі та ненависті до Бога поклялись робити все наперекір
Йому, руйнувати й поганити все, що будь-коли творитиме
Бог. Всі ті злі ангели стали тепер злими демонами,
ворогами Бога й людей, і всього того, що від Бога - правди,
згоди, любові...

Перебуваючи увесь час у злобі, лжі, ненависті та
лукавстві, вони робляться щодалі гіршими, тому що не
можуть покаятися, і їх жде страшна погибіль (Мт. 25,
41).

Свою руйнуючу діяльність демони виявляють у тому,
що, як духи, впливають на людей і примушують їх діяти
проти добра, проти любові й згоди між людьми.
Демонське діяння завжди веде до руїни, до смерті. Тому
й каже святий апостол: «Хто чинить гріх, той від диявола,
бо спочатку диявол грішить» (1 їв. З, 8).

Всі ж інші ангели, що зосталися вірні Богові,
перебуваючи завжди у славі Божій, у покорі та
благоговінні перед Величчю Бога, навіки утвердилися в
святості, у правді, в добрі, так що стали неприступними
ні для якого зла.

Чи багато є ангелів?
їх «тьма тьмуща і тисячі тисяч» (Об. 5, 11), тобто безліч.
Про життя ангелів Святе Письмо нам мало каже. Але

святий апостол Павло був Духом піднесений «до третього
неба» (2 Кор. 12, 2), тобто в оселі Божі між ангелів, і там
бачив і чув таке, що його неможливо висловити. Він не
відкрив того людям з невідомих нам причин, можливо
через нездібність грішними людьми те собі уявити. Але
дещо сказав улюбленому ученикові своєму Діонисію
Ареопагіту. І ось святий Діонисій свідчить, що ангели
поділяються на дев‘ять чинів у такому порядку:

1. Серафими, херувими, престоли.
2. Господства, сили, власті.
3. Начала, архангели, ангели.

Господь доручає ангелам різні служіння, як це бачимо
із Святого Письма Старого й Нового Заповіту, їм доручено
охороняти окремі народи, як архистратигу Михаїло-ві
народ ізраїльський. Крім того ангели охоронителі даються
й людям, як свідчив сам Ісус Христос, коли говорив про
дітей: «Не зневажайте ні одного з малих цих, бо кажу
вам, що ангели їх на небесах повсякчас бачать лице Отця
Мого Небесного» (Мт. 18, 10).

Ангели завжди оточують на небесах престол Божий і
невпинно прославляють Величність Божу (Об. 5, 11-12).

Ангели Господні є друзі наші, вони завжди моляться
за нас перед Богом (Об. 8, 3-4).
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ЗАКОН БОЖИЙ
ПРО ВІРУ ХРИСТИЯНСЬКУ

СИМВОЛ ВІРИ
(продовження)

ПРО ЧЕТВЕРТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ
4. І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і

страждав, і був похований.
У четвертому члені Символу віри говориться про

те, що Господь Ісус Христос у часи римського
правителя в Юдеї Понтія Пилата був розп’ятий на
хресті за нас — людей, тобто за наші гріхи і для
нашого спасіння, тому що Сам Він був безгрішним.
Притому Він дійсно страждав, помер і був
похований.

Страждав Спаситель, звичайно, не Божеством,
Яке не страждає, а людською природою; страждав
не за Свої гріхи, яких у Нього не було, а за гріхи
всього людського роду. Тілом після Своєї смерті Він
був похований у гробі Йосифа Аримафейського, а
душею в цей час, до Свого Воскресіння, Він зійшов
у пекло, і звідти вивів усіх, хто вірував у Нього,
починаючи з Адама та Єви.

Пеклом називається місце, віддалене від Бога,
позбавлене світла і блаженства. Там царює Сатана.
Стосовно душ, слово «пекло» означає стан великої
скорботи і мук.

Господь Ісус Христос, як досконала людина і Син
Божий, добровільно (бо Він одним словом міг
знищити усіх ворогів) приніс Себе у жертву за гріхи
людей через розп’яття на хресті. Хресна страта була
найганебнішою, найстрашнішою і найжорстокішою.
Вона була символом усієї злоби людської і
найяскравішим виявом влади диявола. Ця страшна
страта, вигадана людиною за нашіптуваннями
диявола, вела людей до ненависті, злоби, жорстокості
та смерті.

Спаситель, зазнавши ганебної страти на хресті,
номер, але воскрес. Через хрест засяяло життя!
Христос знищив головну опору диявола і перетворив
хрест на вічну перемогу над злом і смертю. Господь
освятив хрест Своєю пречистою кров’ю і
спасительним подвигом любові. Найбільший
злочинець, який кається, не відкинутий Спасителем.
З цього моменту ні страждання, ні смерть не можуть
позбавити нас блаженства, якщо ми будемо з
Христом Спасителем, а навпаки, це — шлях до
вічної слави в Царстві Божому.

Слова у Символі віри «що страждав і був похований»
сказані проти деяких єретиків, які неправдиво учили, що
Господь не мучився на хресті, а страждання Його були
тільки видимістю страждань і смерті.

Слова «при Понтії Пилаті» вказують на
істинність історичної події страждань Христових,
які відбулися саме в цей час. У години хресних
страждань Спасителя «настала темрява по всій
землі» (Лк 23, 44), — каже євангеліст. Про цю
темряну свідчать і язичницькі письменники-
історнки: римський астроном Флегонт, Фалес,
Юній Африкан. Один з них вигукнув: «Помер хтось
з богів!» Знаменитий філософ з Афін Діонисій
Ареопагіт був у той час у Єгипті, в місті Геліополі;
спостерігаючи рантову пітьму, він сказав: «Чи
Творець страждає, або світ руйнується«. Згодом,
після проповіді апостола Павла, Діонисій прийняв
християнство і був першим афінським єпископом.

Слава довготерпінню Твоєму, Господи!
Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святе

Воскресіння Твоє славимо.
Про Воскресіння Ісуса Христа говориться у

наступному, п’ятому члені Символу віри.

БЕСІДА ПРО ХРЕСТ ХРИСТІВ
Христос розкрив ім’я Бога. Ім’я це — Любов.
Світ створений любов’ю Божою.
З першого ж свого подиху людина стала відчувати

безмежну любов до неї Бога.
В цьому, слід вважати, полягала Божественна

трагедія між Богом і створеною Ним уперше
розумною істотою. Не могла ця істота зрозуміти усієї
довершеності пропонованої любові. Потрібен був
мученицький досвід — розрив з Богом, пізнавши
жах якого, людина вже по-новому відчула б любов.

Страху не було в Адама. Щоправда,
найдосконаліша любов виганяє страх. Але, як
запевняють святі отці, страх усе ж передує любові.

Страх цей не полягає у боязні перед насильством,
а народжується внаслідок відчуття висоти Бога,
страхом людина ніби вимірює відстань між собою
та Ним.

Навіть читаючи житія святих, ми проймаємося
страхом, дихаючи повітрям гірських вершин, на яких
самі жити не в змозі.

Бог, приходячи, потопляє Собою страх і дає нам
блаженство, але, маючи в основі страх, ми з
благоговінням ставимося до любові Божої.

Потрібно було людині випробувати на прикладі
свого життя, яка вона у порівнянні зі своїм Творцем.
Відірвавшись від Бога і відійшовши від Нього,
оглянутися і здалеку подивитися і відчути
Всемогутнього Творця свого.

Як Адам відірвався від Бога.
Все, що робив Адам, відповідало любові Бога до

нього. Його життя було горінням любові. Але тут не
було його заслуги. Весь він був створений своїм
Творцем ніби з любові.

Ми, народжені у гріхах, не маючи, а самі
здобуваючи любов, в чому і є наше життєве завдання,
не можемо зрозуміти стану Адама. Все, що ми
робимо зі своєї волі, є гріх (праця заради себе), і
тільки силою долаючи свою волю заради любові до
іншого (жертвуючи собою), ми сполучаємось із
світлом, починаємо влаштовувати себе по-Божому.

Адам був весь Божий. Увесь він був світлом. Тільки
в одному не вистачало йому досконалості: у нього була
можливість з’їсти плід пізнання добра і зла (в цьому
він повинен був долати свою волю: послух — любов),
і через це відпасти від Бога і зануритись у пітьму.

Без жертви немає любові. І вся любов Адама до
Бога трималася, так би мовити, тільки на одній
відмові від плоду. Адам не відчував ані найменшого
примусу, бо істинна любов не терпить примусу.

Скуштувавши плід, Адам миттєво знищив у собі
світло і наповнився пітьмою, йому нічим стало
любити. Це в ньому виявилось у відчутті наготи. Він
сховався від Отця. Він втратив Бога і Бог втратив
Свого друга, бо для того, щоб, як і раніше, любити
Адама, який відмовився від любові, потрібно було
знову його створити. Людина була полишена на саму
себе. І на гіркому досвіді своєї від’єднаності від
Люблячого повинна була пізнати усю глибину свого
нещастя, щоб потім, коли знову їй відкриється
Світло, вона добровільно віддала перевагу цьому
Світлу перед тим світлом, яке вона придбала завдяки
пізнанню добра і зла. Знову добровільно повернулася
б у світ Любові з того власного світу, який вона
створювала протягом тисячоліть відірваності від
Істини — із світу, зі своєю, створеною нею самою,
красою, зі своїм порядком, зі своїми ідеалами.

Наповнившись пітьмою і здатністю розуміти
добро і зло, людина одержала можливість убивати
собі подібного. Розвиваючи в собі ці набуті якості,
людина вже перестала задовольнятися тільки
убивством. Цього було їй мало — вона стала убивати
свого брата з муками. Але й цього виявилося мало.
Вона стала, знущаючись, убивати брата.

І ось вигадується дещо таке, щоб, не вбиваючи,
поставити брата у безпомічний стан (щоб своєю
безпомічністю він викликав сміх у тих, хто
проходить мимо), щоб брат сам умирав від приступів
страшного болю.

Ось коли з цілковитою ясністю відкрилося
людям, хто такий Бог, Творець усього видимого і
невидимого. Якби Він був громовержцем, Він мусив
би знищити увесь людський рід за те, що творіння
так злобливо насміялося над задумом свого Творця.
Але Люблячий учинив зовсім навпаки.

Наш небесний Отець віддав Сина Свого
Єдинородного, щоб Він був розіп’ятий на цьому
винайденому злобою людей дереві ненависті і
крайньої жорстокості. І Син, провисівши, скільки
потрібно, наситивши злобу своїх ворогів, помер.
Через три дні Отець воскресив Сина і закарбував у
серцях людей Свою нову справу.

З цього часу у світі людських уявлень настає
цілковитий переворот. Хрест, який був раніше
знаряддям страшних мук, жорстокого
людиновбивства, робиться єдиною вірною опорою
людини. Путь, істина і життя починаються з хреста,
без якого не можна спастися.

Настає нова історія людини, в якій нікому не
можна відговорюватися незнанням і нерозумінням.
Бог був розіп’ятий на хресті. Сліпих бути не повинно.

І якщо світ до Христа був світом дикунів, які жили
в хащах свого невігластва, то світ після Христа без
хреста стає світом боговідступників і проклятих,
яким буде сказано у свій час: ідіть від Мене у вогонь,
приготований для диявола і його товаришів. Ті ж,
що відкрито підуть за Христом, відкрито будуть
названі друзями Господа.

«Ви — друзі мої, якщо виконуєте те, що Я
заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, —
каже Спаситель, — бо раб не знає, що робить
господар його; а Я назвав вас друзями, тому що
сказав вам (і виконав) усе, що чув від Отця Мого»
(Див.: Ін 15, 14-15).

Безмірна любов Божа до нас, яка засяяла від
Хреста Христового.

Великий і неосяжний Хрест Христів! Неможливо
збагнути ширину і довжину його, висоту і глибину.

Та постараймося, наскільки це можливо, хоча б
уявити.

«Який же широкий Хрест Христів?» — запитує
один єпископ і відповідає: «Він широкий, як світ, бо
оскільки Христос помер за весь світ, як написано:
«Він є умилостивлення за гріхи наші, і не тільки
наші, але і за гріхи усього світу» (1 Ін 2, 2).

Така ширина Хреста.
Який довгий Хрест Христів? Такий, що

продовжиться на всі віки, поки залишиться на землі
хоча б один грішник, якого можна спасти, поки не
зникнуть скорбота, страждання і все те, що противно
Господу в Божому світі.

Така довжина (довгота) Хреста.
Який високий Хрест Христів? Такий само, як

небо, як Престіл Господній. Так, він високий, як
найвище небо, бо коли Христос був розіп’ятий на
Хресті, небо зійшло на землю, земля ж піднялася до
небес.

Така висота Хреста.
Який глибокий Хрест Христів? Це велика

таємниця, якої нам не дано осягнути і про яку ми
можемо благоговійно роздумувати. Якщо Хрест
висотою сягає небес, то глибиною своєю він сягає
пекла, до найглибшого грішника в найглибшому
вирі, куди б він не потрапив, — бо Христос зійшов
у пекло і проповідував там духам у темниці (Див.: 1
Пет. 3, 19).

Така, дерзаємо ми сподіватися, глибина Хреста
Господнього.

Хрест Христів є початок і кінець нашого
спасіння (Див.: Ін 3, 16-17; 36).

Без Хреста ми не християни, ми не члени Церкви
Христової, ми не сини Божі. Для Хреста ми
народжуємося, з Хрестом ми живемо і з Хрестом
помираємо (Див.: Мф 10, 18; 16, 24; 28, 19; Лк 14,
27; Мк 10, 21; 16, 16).

Хрест Христів є броня або одяг, в який ми повинні
одягатися (Див.: Мф 20, 22-23; Мк 10, 38-39; Лк 12,
50) під час нашого земного існування, щоб цим
одразу відрізнятися від усякого іновірця або
невіруючого (Див.: Апок. 7, 3; Єз. 9, 4).

Хрест Христів є похвала для християнина і грізне
покарання для тих, хто відвертається або гребує
Хрестом Христовим, хто відступається через нього
від Церкви Христової і для ворогів Божих (Див.: Гал.
6, 14, 24; 1 Кор. 1, 18; Євр. 13, 13; 6, 6; Фил. 3, 18).

Хрест Христів є меч духовний, яким
перемагаються вороги видимі і невидимі.

Хрест Христів є Божа зброя для вигнання всякого
ворога і супостата (Див.: 1 Кор. 1, 18; Лк 1, 71-74;
Мф 22, 44).

І нарешті, Хрест Христів є страшне знамення в
день Страшного і остаточного Суду Божого для всіх
противників імені Христового (антихристів) (Див.:
Мф 24, 30).

(Складено за книгами: П. Иванов. Смирение во
Христе; Дьяченко Г., прот. Вечное. Уроки и примеры
Христианской веры).

(за виданням: Слобідський Серафим (прот.).
Закон Божий: Підручник для сімї та школи /

пер. на укр. О.І. Кислюка. – Київ, 2003)
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 «На тій горі земля торкає небо
 А небо дивиться із висоти

 І кличе всіх прийти скоріш до Тебе
 Бо вже давно на нас чекаєш Ти!

 Господи, як добре нам тут бути,
 Господи, щасливі ми усі

 Ти пригорнеш зтруджених, забутих
 Ти наш Батько, діти ми Твої»

 (слова із пісні про Спаса)

Український Афон

 Скільки б, ми, не відвідували ці святі місця,
нас ніби манить до тієї святині. Тут ми черпаємо
силу для того, щоб зносити тягарі життя, тут
оновлюється наша душа у святих тайнах сповіді і
причастя, тут духовно збагачуємось неоціненними
скарбами Божих ласк.

 9 листопада – цей день залишиться в нашій
пам’яті на все життя. На запрошення братії
Манявського Скита, з благословення нашого
Архиєпископа Якова, разом із нашими духовними
наставниками свящ. Володимиром та свящ.
Ярославом ми вирушили на освячення Свято-
Преображенського Скита на найвищу гору,
висотою 870 м. З благословення отця Володимира,
з молитвами, церковними піснеспівами, ми
щасливо приїхали в монастир.

 Переступаючи кам’яними сходинками
відчувається в душі полегшення. Монастирське
подвіря. Приклоняємось до Хреста, який є отим
мовчазним свідком зустрічаючи і проводжаючи
нас, а ми торкаючись відчуваємо надзвичайне
тепло.

 Як завжди, з радістю, зустрів нас Ігумен
монастиря о.Паїсій, поблагословивши усіх.
Помолившись у Храмах : Чесного і Животворчого
Хреста та Бориса і Гліба, а також помолившись
на могилі покійного ігумена Іоана, який у свій час,
радо зустрічав нас, ми пішою ходою, починаючи
свою мандрівку до новозбудованого Скита.

 Якою є ця дорога? Знаємо висоту, приблизно
скільки кілометрів, але маємо Благословення
Божої Матері Манявської та преподобних Іова та
Феодосія Манявських.

Ступаючи стежиною із своїми парафіянами,
отець Володимир пригадує нам історію
Манявського Скита, життя святих: Іова та
Феодосія Манявських, про їхнє подвижницьке
життя, а також про теперішнє життя братії
монастиря, про відновлення храмів. І це надихає
нас в дорозі. Отець Ярослав знімає на камеру оцей
прекрасний краєвид, гори, ліси, оцю надзвичайну
красу. Цей день, вимолений нами, чудовий,
теплий, із-за гір виглядає сонечко.

 Молодь та діти біжать, фотографують,
знімають, радуються цією красою, а ми старші,
коли вже важко говорити, важче іти, тоді
поринаємо в думках… Ніби тими сходинками,
отією драбиною ми йдемо до Господа. Залишили
свої щоденні клопоти, проблеми, а найбільше свої
гріхи. Чим вижче, згадуємо оцю тернисту дорогу
Ісуса Христа на Голгофу, несучи хрест. І тут
хочеться низько схилитися до ніг Ісусових,
оплакуючи власні недоліки та помилки: «Боже,
прости мені грішній», «Боже, помилуй нас».

Подумки про родину, про дітей, онуків, про
нашу церкву, як прожити до кінця свого життя, як
змінити його, як перебороти труднощі та
випробовування. І тому ми їдемо по намоленій
століттями місцями, щоб Господь додав нам сили
та натхнення.

 Своїми промінчиками із-за гір зустрічає нас
сонечко, повітря наповнене солодким ароматом,
на висоті злегка подуває вітерець, трішечки
долини, де можна віддихатись. Із всіх сторін нас
окружляють велетенські лісові дерева, зодягнені
в розкішні зелені шати, - все це свідчить про ніжну,
батьківську турботу Бога і його бажання зробити
щасливими своїх дітей. Погляд вниз. Прірва, і тут
охоплює страх. В цю мить, ще глибше

задумуємось над своїм життям.
 На широкій галявині, у всій своїй красі ми

бачимо Храм , виблискуючи на сонці хрестом і
куполом. Це найбільша радість: «Боже дякую,
Тобі, за все», «Дякую тобі,Боже, за те, що ми стали
учасниками освячення цієї величної святині».

 Зустріч Владики, освячення Престолу
Господнього, храму, сповідь, Святе Причастя,
щира молитва, ангельські співи хорів і наші серця
наповнилися великою Благодаттю – вірою, що не
можна ні висловитися, ні описати. Закінчується
це торжество хресним ходом навколо храму і
освяченням митрополитом Іосафом, в супроводі
33-х священиків і братією монастирів. Чому саме
– 33? А це роки життя Ісуса Христа. В такому віці
розп’ятий на хресті за нас грішних і воскрес
заради нашого вічного життя.

Владика відзначив нагородами будівничих, а
це молоді люди, яких Господь благословив на таку
велику жертву. Подяка і вітання о.Феогносту,
побажання ревної молитви, наслідувати
подвижників Іова та Феодосія Манявських.

 В словах подяки, ми чуємо слова прощення
перед всіма будівничими, незважаючи на свій вік
і сан, і багаторазовий низький уклін, а це говорить
про смиренномудрість, а обличчя, наче, в сяйві.
Для Владики це вже 4 новозбудований Скит.

 Козацьким многоліттям Владику, весь
священичий і монаший чин привітали хори, які
брали участь у Богослужінні. Я, як мати, із жалем,
в сльозах згадую слова пісні дитячого хору, який
приїхав із села, де пройшло дитинство
о.Феогноста: « Моя мамо, рідна мамо, не жалій
для Христа свого сина, щоб служив у Господньому
Храмі, цілопально, як Божа дитина». Мати Божа!
Бережи ту монашу родину в здоров’ї, візьми під
Свій Покров, зігрій своїм теплом!

 І ми, християни, хочемо подякувати по-перше
Преосвященному митрополитові Іосафу за
відродження Манявського Скита, за теплі і щирі
слова, а особливо, для нас, делегації із
Дрогобицько-Самбірської Єпархії, всьому
духовенству і братії монастиря за їхні молитви,
за їхню щоденну нелегку працю на цій тернистій
духовній ниві.

 Сьогодні ми знову воскресли, ми бачимо перед
собою дорогу, яка веде до спасіння. І так не
хочеться їхати, залишитись хоча б тут на кілька
днів, прикластися до тієї святині своєю працею, і
бути найменшою слугою усім.

 І ще раз задумаймося на мить! Що таке наше
життя? Чому ми так переживаємо, бігаємо,
накопичуємо багатства цього світу? А коли нас
спіткає якась біда чи горе, хвороба? Про що ми
тоді думаємо? Проте ми не знаємо, скільки нам
залишилося жити, а після смерті нічого з цього
світу не візьмемо. Тільки одна душа є поряд з
нами, яку ми сьогодні так наповнили Благодаттю,
яка ніколи нас не залишала і не залишить, вона –
незмінна. І нам потрібно звертати на неї більше
уваги. Ми, люди, грішні, ліниві, помолившись
один чи декілька раз, хочемо відразу отримати
зцілення, Божу ласку. А де ж наша віра, надія, а
особливо терпеливість. Чого ми варті й що
можемо зробити самі, без Божої ласки. Тільки віра
відкриває перед молитвою дороги: «Сповідайтесь
один одному гріхи ваші й моліться один за одного,
щоб вам видужати. Ревна молитва праведника має
велику силу!»(Якова 5.16).

 Із піснею «Почуй мене, о Божа Мати», яка
запам’яталася на горі Свято-Преображенського
Храму, ми щасливо приїхали до свої домівок.
Недільний ранок! На крилах хвали душа лине до
небес! Немає втоми, ні болів тілесних, з
піднесенням біжимо до нашої церковці. 10
листопада – вшановуємо пам’ять Святої
Великомучениці Параскеви П’ятниці.
Приступаючи до єлепомазання, отець Володимир
підкреслив: «У тих, хто були у Маняві, я бачу
світло у їхніх очах, радість на устах». Я дякую
Богові за все! Я щиро дякую нашому духовному
наставнику за ті подорожі на святі місця, за
турботу кожної християнської душі, за молитви, і
за благословення, щоб я поділилася тією радістю
з читачами нашої газети.

 Дорогі матері, дорогі брати і сестри,
пам’ятаймо: «Молитва і піст - це наше спасіння.
Творіть добро і милосердя, не чекаючи віддяки, в
якому б середовищі не були, на якій посаді чи сані.
Тому, що де добро і милосердя - там є любов.
Пам’ятаймо, що Господь зробив для нас, аби
вирвати із рук ворога, пам’ятаймо всі
благословення, якими нас обдаровує; сльози, які
витирає із наших очей; труднощі,які усуває; болі,
які полегшує; страх, який проганяє; потреби, які
задовольняє; щедроти, які нам посилає – це мені
довелося пройти на протязі свого життя. Таким
чином ми зміцнюємося силою, щоб пройти решту
нашої земної подорожі».

 Марія Ільчишин – паломниця з с. Ралівка
(Самбірське благочиння)



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№7 (7) Грудень 2013 р.Б.7

Про покаяння, причастя
святих Христових

Таїнств і виправлення життя
От ще раз ви сподобилися

причаститися святих пречистих і
животворящих Христових таїнств.
Тож скажіть з усього серця: «Слава
Тобі, Боже! Слава Тобі, Боже! Слава
Тобі, Боже!» Хто причащається, той
з’єднується з Христом Господом, той
спізнає Його силу й життя. А хто
спізнає Його силу й життя, в тому
оживають усі духовні сили або він і
сам починає жити справжнім
життям. Про це сам Господь каже,
що хто їстиме Його Тіло й Кров, той
житиме задля Господа, або матиме
життя в собі; а хто не їстиме Його
Тіла й Крови, той життя в собі не
матиме (див. Йо. 6, 48-58).

Гадаю, вам не так важко це
зрозуміти; а хоч би й важко, прийміть
на віру цю істину – хто
причащається, той живе істин-ним
життям, а хто не причащається, той
не живе істинним життям. Прийміть
це й запам’ятайте, а я спробую
пояснити вам на одному прикладі.
Подивіться на дерева. На кожному
дереві багато великих і малих гілок.
Кожна гілка, що росте на дереві,
жива, зелена, вкрита листям, свого
часу зацвіте й дасть плід, коли ж
якась гілка відломиться від дерева,
то спершу зів’яне, а потім зісохне й
умре. Не буде вже на ній ні цвіту, ні
плодів. Чому, поки гілка на дереві,
вона зелена, жива, цвіте й дає плоди?
Бо поки вона на великому дереві,
котре має багато соків, вона п’є ці
соки, живиться ними й так живе.
Чому гілка всихає й умирає, коли
відломиться? Тому що вже не може
живитися соками дерева, а той сік,
що був у ній, або витікає, або
висихає. Без соку їй нічим живитися
й жити, тому вона вмирає.

Тепер застосуймо це до себе.
Гілки на дереві – це ми, пра-вославні
християни, а саме дерево – це наш
Господь і Спаситель. Як гілки, що
тільки тоді живуть і дають плід, коли
з’єднані з деревом, так і ми тільки
тоді живемо та даємо справжній
плід, коли з’єднані з нашим
Господом Ісусом Христом. Так Він
сам сказав: «Я виноградина, ви –
гілки. Хто перебуває в Мені, а Я в
ньому, – той плід приносить щедро...
Якщо хтось у Мені не перебуває, той,
мов гілка, буде викинутий геть і
всохне» (Йо. 15, 5-6). Як гілка,
з’єднана з деревом, бере з нього соки
й тим живе, так і ми, коли з’єднані з
Господом, приймаємо від Нього сили
та життя й живемо. А коли не
з’єднані з Господом, то не живемо,
хоч і схожі на живих. Тож коли і як
з’єднуються з Господом? Із Ним
з’єднуються, причащаючись Його
Пречистого Тіла й Пречистої Крови.
Хто причащається Христових Тіла й
Крови, той приймає Господа й сам

перебуває в Ньому. Хто споживає
Тіло Моє і Кров Мою п’є, той у Мені
перебуває, а Я – в ньому, – говорить
Господь (Йо. 6, 56). Із святим
причастям виходить так, як із
щепами. Чи бачили ви, як садівники
прищеплюють дерева? Беруть
гілочку, вкладають її під кору дерева
і зав’язують, а вона, беручи соки з
дерева, зростається з ним. Так і ми
через святе причастя беремо від
Господа сили, як соки з дерева, і
зростаємося з Ним, або з’єднуємося
і починаємо жити Його життям,
життям істинним, що з Нього
походить. Чи розумієте тепер
слушність цього: хто причащається,
той живе, як та гілка, що тримається
на дереві, хто ж не причащається,
той живе, як гілка, що відламалася
від дерева й сохне чи вже всохла.

Тож благодаріть Господа ви, що
причастилися святих Христо-вих
таїнств, знаєте, яке велике благо ви
через них одержали. Благодаріть за
нинішнє причастя й бажайте
наступного та, роз-думуючи про
нього, кажіть: коли ж уже настане
піст, щоб ми ще говіли й при-
частилися? Адже чим частіше хтось
причащається, тим він ближче до
Господа, тим йому буває краще і сам
він стає кращим. Робітник краще
працює, господар краще господа-
рює, начальник краще керує –
кожному стає краще й кожен через
святе причастя стає кращим, стає
міцнішим, розумнішим, зростає у
добрі.

Так буде й з вами. Дивіться
лишень, не нашкодьте собі чимось
недобрим: не кривдіть нікого, не
сваріться, будьте лагідні, стримані,
працелюбні, керівництва слухайте,
майте страх Божий, часто моліться
й поспішайте до всякого добра.
Святе причастя додає сили тому, хто,
запричастившись, не дозволяє собі
нічого лихого, а думає тільки про
добре і бажає лише добра. Хто ж
після святого причастя зробить щось
лихе, той псує та нищить його силу,
знову відривається від Христа
Спасителя, як гілка відла-мується від
дерева. Через причастя він
прищепився до Христа, а через якесь
лихе діло знову від Нього відпадає.
Такому й причастя не на користь.

Ось тепер і подбайте про це, тобто
про те, щоб, запричас-тившись, не
втратити плодів святого причастя.
Воно без сумніву допоможе вам, але
не ослабте його сили чимось
богопротивним. За це й моліться
тепер до Господа й Божої Матері та
до всіх святих. І ми помолимося за
вас, щоб Господь укріпив у вас всі свої
дари, що ради святого причастя
подаються нам, молитвами Пресвятої
Богородиці, наших ангелів-
хоронителів і всіх святих. Амінь.

Святитель Феофан Затворник

Ювілей у селі Чайковичі

«О дивне чудо! У дні наші скорботні і плачевні, ікона Твоя,
Богородице, рукою невидимою на склі віконнім в Чайковичах

живописалася. Тож всі, що припадають до чудотворної, нерукотворної
ікони Твоєї, – у вірі утверджуються і за вірою корисне в житті цьому

приймають, в скорботах – благодатну втіху, у хворобах – зцілення, в
бідах і напастях – поміч і захист. Ось за це радіючи, взиваємо до Тебе,

Преблагословенної, за настановою духа ангела Гавриїла: Радуйся,
Благодатна, Господь з Тобою і Тобою з нами як Благий і Людинолюбний!»

(Тропар Чайківській Іконі Божої Матері)
15 грудня 2013 року у с. Чайковичі Самбірського благочиння православна

громада урочисто відзначила 15-ту річницю побудови каплиці на місці
об’явлення Божої Матері.

Як відомо з літописних джерел с. Чайковичі, 15 грудня 1937 року на
віконній шибі хати Якова Городиського перед заходом сонця з’явився
нерукотворний образ Діви Марії з Дитятком Ісусом на руках, з короною на
голові, у промінних блисках та сяйвах. У руках у Божої Матері був скіпетр,
а в Ісуса у лівій руці – держава – земна куля з хрестом. Хата, в якій з’явилася
ікона, була невелика, покрита соломою, всередині не було підлоги. Образ
з’явився на середній шибі одного з вікон цієї оселі. Нижній правий кут шиби
був трішки пощерблений ще до з’яви. З цим чайківським образом пов’язано
чимало незвичайних  подій. З різних куточків до Чайкович приїжджали люди
на місце з’яви, щоб помолитися до Божої Матері біля джерела, а за це
отримували зцілення від хвороб. Відомо, що навіть православні прочани з
околиць Почаєва йшли пішки до Чайкович, аби побачили перед собою образ
Чайковицької Божої Матері з Дитятком Ісусом на руках.

У часи радянської влади шибу з чудесною з’явою селяни надійно заховали.
І лише в роки незалежності, з нагоди відзначення 1010-ліття Хрещення Руси-
України громада села Чайковичі прийняла рішення збудувати пам’ятну
капличку на місці об’явлення Нерукотворного Образу Божої Матері. 14
серпня 1998 року настала історична довгоочікувана щаслива подія. На місці,
де стояла хата Якова Городиського, з благословення єпископа Дрогобицького
і Самбірського Феодосія, Микола Синяк, колишній настоятель парафії с.
Чайковичі, і священик Микола Мащак, настоятель парафії с. Погірці,
встановили Хрест і заклали камінь під будівництво каплички. Наступного
дня розпочалось будівництво.

Сьогодні  у каплиці знаходиться скло, на якому з’явився образ Божої
Матері та його копія, яку написав монах з православного монастиря свв.
Кирила і Мефодія зі с. Уйковичі у Польщі – ігумен Афанасій.

 З цього часу і до сьогодні щоразу більше і більше приїжджають звідусіль
до каплиці с. Чайковичі паломники, щоб з вірою поклонитись Діві Марії,
вимолити здоров’я для тіла, здобути спасіння для душі.

З нагоди цієї урочистої дати у храмі св. Іоана Хрестителя с. Чайковичі
урочисто відслужено Божественну Літургію, яку очолив декан Самбірського
благочиння Микола Бухній у співслужінні священиків: настоятеля парафії
Різдва Пресвятої Богородиці с. Вістовичі Юрія Кузбита, настоятеля парафії
святого рівноапостольного великого князя Володимира м. Новий Калинів
Ярослава Фабіровського та настоятеля парафій с. Чайковичі Василя
Поповича. Після відпусту отець благочинний виголосив проповідь та
привітав парафіян з цією датою. З благословення архиєпископа
Дрогобицького і Самбірського Якова о. Микола вручив релігійній громаді
с. Чайковичі благословенну грамоту за благодійні труди у відновленні храму
св. Іоана Хрестителя с. Чайковичі.

Після закінченні богослужіння парафіяни разом зі священиками
вирушили хресним ходом до каплиці на місце явлення Богородиці, де
відслужили молебень Божій Матері. Варто відзначити виступ дітей на честь
цієї події – слухачів парафіяльної недільної школи. Вони прославили
Пресвяту Діву Марію, Яка зглянулась на їхнє село, і подякували Її
Материнській опіці.

«У селі Чайковичах, дня 15 грудня 1937 року
Сталось чудо із полудня,

Як закликав на вечірню голос дзвона
І з’явилась тут ікона

Та не в царській палаті,
А в селянській бідній хаті.

Явилась в благодаті із Ісусом Божа Мати!»
Пресвята Богородице спасай нас!!!

свящ. Василь Попович
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Христового Дрогобицько-Самбірська
єпархія щиро вітає жертводавців

міста Самбора:

Віктор Мар’янович Ліпецький – 2000 грн.
Наталія Володимирівна Зозуляк – 1000 грн.

Володимир Володимирович Маленький –
800 грн.

Василь Степанович Головчак – 500 грн.
Приватне підприємство «Мінько»

(Ростислав Несторович Мінько) – 500 грн.
Ігор Іванович Васильчак – 400 грн.

Володимир Петрович Васьків – 400 грн.
Степан Миронович Мандюк  - 200 грн.

Роман Іванович Васильчак – 300 грн

Висловлює щиру подяку
і закликає на Вас Боже благословення!
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Редакційний відділ єпархії
Головний редактор прот. Іван Альмес

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

У четвер 21 листопада коли Церква
вшановує Собор Архістратига Божого
Михаїла та інших небесних сил безтілесних
с. Ріп’яна відсвяткувала свій престольний
празник.

На запрошення настоятеля храму прот.
Ігоря  Дудика прибув благочинний
Старосамбірського району прот. Іоан Білик,
який очолив Літургію.

За Богослужінням молилися: прот. Іоан
Білик благочинний Старосамбірський, прот.
Ігор Дудик настоятель храму с. Ріп’яна, прот.
Володимир Бандура, прот. Роман Шак,  прот.
Дмитро  Яворський, прот. Володимир
Староста,  прот. Михаїл  Бабич, свящ. Роман
Вістак, свящ. Іван Білик.

Наприкінці Літургії була виголошена
проповідь благочинним де був розкритий
таємничий зміст Ангельського світу, а також
побажав настоятелю і парафіянам
подальшого зміцнення парафії с. Ріп’яна.

 У свою чергу настоятель подякував прот.
Іоану Білику та присутнім священикам за
звершене богослужіння і побажав міцного
здоров’я і наснаги служіння на пастирській ниві.

Після Літургії було звершено чин малого
освячення води, а також відбувся урочистий
хресний хід  довкола храму, де були
окроплені освяченою водою парафіяни  с.
Ріп’яна.

Величність цього свята підкреслила
тепла і сонячна погода,  де сонце осяяло
окрасу природи гірського села.

Історична довідка:
Вперше Храм згадується у 1556 р. У 1683

р. отримала привілеї від короля Польщі Яна
ІІІ Собєського. Дерев’яна, збудована
громадським коштом у середині XVIII ст.
церква згоріла у 1873 р. На її місці у 1878 р.
громадським коштом виставлена нова
церква бойківського типу. З 1962 по 1988 р.
стояла зачиненою. У вівтарі є різьблений
напис на перехресних сволоках (в перекладі
з «Інскрипції на дерев’яних церквах», В.
Слободян): на поперечному сволоку «Храм
цей створений року Божого 1876 за
керування», на повздовжному “приходом в
с. о. Теоф. Турчмановича пароха коштом
громади Будовничій Вил. Лих».

Храмове свято у с. Ріп’яна
Старосамбірського району

   Церква знаходиться у селі, при дорозі,
біля цвинтаря. Будівля тризрубна, триверха.
Велика захрестія прибудована не до бічної
сторони вівтаря, а на його осі. Накриття
захрестії суміщене з піддашшям, яке опоясує
церкву. Так само накритий засклений рівно
широкий притвор прибудований до західної
стіни бабинця. Стіни під опасанням
вертикально шальовані дошками, над
опасанням – дошками з лиштвами. У стінах
над опасання невеликі вікна арочної форми.
Покриття усіх дахів церкви замінили
металізованою бляхою. Будівлю завершують
три пірамідальні верхи (над навою з одним
заломом) увінчані ліхтарями з маківками.
Поблизу церкви стоїть дерев’яна триярусна
дзвіниця, накрита як і церква наметовим
верхом з ліхтарем та маківкою. Покриття
дзвіниці також замінили металізованою
бляхою.

 21 лютого 1988 року була звершена
перша Служба Божа. Перший священик  о.
Микола Цап. Діти зустрічали священиків з
квітами і говорили вірші і давали клятву  що
будуть вірними дітьми  божими. Після утрені
прибув благочинний прот. Степан Білик його
урочисто зустріли мелодійними дзвонами.
Благочинний очолив першу службу Божу ,
були також присутні на першій Літургії такі
священики: о. Григорій  Лех  с. Головецько
о. Василь Вовчків с. Грозьова, о. Ілля Вагіль
с. Тершів, о. Василь Нацулич с. Топільниця,
о. Іван Ковба с. Стрілки. Після закінчення
Служби Божої благочинний звернувся з
повчальним словом до парафіян с. Ріп’яна і
привітав їх з відкриттям Церкви.  Парафіяни
дуже раділи що у їхньому селі відкрився
Храм  на їхніх очах були сльози радості що
їх сподобив Бог який дав їм святиню їхніх
батьків  і матерів. З 9 серпня 1996 року
настоятелем храму є  прот. Ігор Дудик.

Р.S. Нестер  Іван  Дем’янович  який
безпосередньо був  свідком  відкриття
храму   21 лютого  1988  року  і який  описує
посьогоднішний день  всі події які
відбуваються у Храмі Архистратига
Божого Михаіла с. Ріп’яна.

Іван Нестер

31 грудня 2013 року минув рік з дня смерті
Преосвященнішого єпископа Феодосія Пайкуша (1955-
2012 рр.). В день річниці його пам’яті була відслужена
заупокійна архієрейська св. Літургія. В ній взяли участь
Високопреосвященніший Яків, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський, Високопреосвященніший
Нестор, архієпископ Тернопільський, Кременецький і
Бучацький та собор духовенства. Співав місцевий хор.
За богослужінням молились рідні, близькі, знайомі і
односельчани. Після Літургії зі своїми спогадами про
покійного звернувся до вірян архієпископ Яків, який
розділив його земне життя на три періоди: дитинство,
священиче служіння і архіпастирська діяльність. Потім
була відслужена велика панахида, а на цвинтарі біля
храму – літія, де зі словом звернувся архієпископ Нестор.
Він згадав добрим словом покійного владику. На
завершення, син покійного владики Феодосія, протоієрей
Миколай, подякував Високопреосвященнішим владикам,
собору священиків і всім присутнім.

Вічна пам’ять про покійного владику Феодосія буде
завжди в серцях тих, які знали і любили Його.

прот. Іоан Альмес

«Прийми моління
нас смиренних…»


