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З НАМИ БОГ, А ТОМУ І ПЕРЕМОГА!

9 грудня 2015 року до Самбора повернулись із зони
проведення АТО четверо священиків Самбірського району, які
серед духовенства від Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП
добровільно проходили своє пастирське служіння на Сході
України як військові священики (капелани).

Благочинний Самбірського району о. Микола Бухній (м.
Самбір), голова відділу духовно-патріотичного виховання у
зв’язках із Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями Дрогобицько-Самбірської єпархії о. Ярослав
Фабіровський (м. Новий Калинів), о. Богдан Побурчак (с. Загір’я,
с. Орховичі), о. Василь Попович (с. Чайковичі) духовно

опікувались українськими воїнами у зоні бойових дій
(у секторі «А») з 31 жовтня по 5 грудня.

Відповідно до рішення Священного Синоду
Української Православної Церкви Київського
Патріархату від 8 липня 2015 року усі священики
УПЦ КП – громадяни України у віці від 25 до 55 років
(окрім тих, які не мають можливості за станом
здоров’я, або обіймають особливо важливі керівні
посади), за погодженням з єпархіальним архієреєм
та Синодальним управлінням військового
духовенства зобов’язані виконувати обов’язки

військових священиків (капеланів) у підрозділах
Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ
України.

У 4-й ротації від Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ
Київського Патріархату на Сході України перебували ще
троє священнослужителів: секретар єпархії о. Андрій
Безушко, о. Михайло Ульмер (Сколівське благочиння) та о.
Роман Вісьтак.

На Самбірському вокзалі отців-капеланів зустрічали їхні
духовні побратими – священики Самбірського району.

Прес-служба Самбірського благочиння

РІЗДВЯНЕ ПОCЛАННЯ
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ЯКОВА

АРХІЄПИСКОПА ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКОГО ВСЕЧЕСНОМУ СВЯЩЕНСТВУ,
ЧЕСНОМУ ЧЕРНЕЦТВУ І ВСІМ ВІРНИМ ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!

Возлюблені у Христі дорогі пастирі, дорогі вірні брати і сестри, нині
торжествує свята Церква, весь Український народ, зустрічаючи Різдво Христове,
прославляємо і возвеличуємо Богонемовля і з радістю бачимо у цій священній
події Божу премудрість, любов, благословення Отця Небесного до роду
людського, Творця до свого творіння.

Святий апостол Євангеліст Іоан Богослов говорить, що Божа любов до нас
відкрилась у тому, що Бог послав у світ Єдинородного Свого Сина, щоб ми стали
його послідовниками і через Нього отримали спасіння.

Господь побачив, що люди гинуть у гріхах і, бажаючи щастя їм, прихиляє
Небо і сходить на землю, втілюється від Духа Святого в Діву Марію, Сам приймає
людське єство, оновлює його і повертає людям втрачене Богосинівство і
спілкування з Богом.

У Різдвяну ніч Ангел Господній оповістив усьому світові велику Радість
навіки: нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, Який є Христос
Господь (Лк.2:11). Він Неприступне Світло від Світла, і як Сяйво Отця Небесного,
прийнявши на Себе людську природу, став доступним всьому людству.

Ми з Вами маємо все те по плоті і крові, ту саму Божу природу, і благодатне
єднання з Христом відновляє Богоподібність людей, які відпали від
Божественного життя і через це єднання ми є послідовниками Самого Христа.

Свято Різдва Христового - священний, божественний день! Щоб гідно зустріти
і провести його, ми повинні сповнитися благоговінням перед Немовлям Ісусом.
Святкуючи Різдво Христове, молімось, щоб Дух Святий зійшов на нас і сила
Всевишнього осінила нас. Дух Божої любові наповнив наші серця і відродив
наші погрішності до благодатного життя. Наш розум, тіло, серце було і стало
цими Божими яслами для Немовляти, в які був покладений Сам Бог-Син. Це
найдорогоцінніший скарб нашого життя і нашого спасіння. Бог є невичерпна
любов, і цю любов ми повинні зберігати у своєму серці протягом всього життя.

Нелегкий час випав для нас, для нашого покоління, зійшов Божий гнів на
Україну. Йде війна, сусіди-недруги розрушують нашу страдницю і мученицю
Церкву і матір нашу Україну.

Тільки молитва до Божого імені,тільки любов і правда може зупинити ворога.

Через любляче серце до Бога - Бог вислухає наші
прохання та помилує нас. Ми відкриваємо Христу
Спасителю своє серце і відчуваємо радість свята,
ми живемо цією радістю цілий рік, і вона укріплює
нас, вона допомагає нести кожному з нас життєвий
хрест, долати труднощі і випробування.

Будемо ж прагнути, щоб усім нам гідно, у правді
та істині, принести дари Різдва Христового. Тоді
здійсниться невимовне чудо - Христос через дію
Духа Святого оселиться в кожному з нас, і ангель-
ська пісня завжди звучатиме в наших серцях,
надихаючи нас до нескінченної радості.

Возлюблені у Христі дорогі пастирі, воїни
Христові, брати і сестри, ми входимо у новий
ювілейний рік, в якому будемо святкувати 50-літній
ювілей служіння Богу, Церкві, Українському
народові нашого Богомудрого пастиря Церкви
Христової, його Святості Патріарха Київського і
всієї Руси-України Філарета на Київській кафедрі.

Подякуймо нині Господу за всі Його Богодіяння,
даровані нашій Святій Україні і кожному із нас у
минулому році, й будемо просити Його милості для
Українського народу, для держави і для Вас, дорогі
мої діти духовні.

Сердечно вітаю всіх з Різдвом Христовим і Новоліттям, закликаю на Вас Боже благословення,
бажаю Вам миру, доброго здоров’я, достатку морального й матеріального, блага у Ваших серцях
у всій повноті, і Ваш дух, і душа, і тіло у всій цілості нехай збережуться непорочно до пришестя
Господа нашого Ісуса Христа. Амінь!

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ! СЛАВІМО ЙОГО!
м. Дрогобич, 2016р. Б.  Високопреосвященний ЯКІВ

архієпископ Дрогобицько-Самбірський
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Про роль священика у зоні АТО
вдалося поговорити з отцем
АНДРІЄМ БЕЗУШКОМ – секре-
тарем Дрогобицько-Самбірської
єпархії. З початку виникнення
військових дій на Донбасі, отець
виявив бажання нести службу
капелана (військового священно-
служителя). Він нещодавно
повернувся з фронту в рамках
чергової хвилі зміни капеланів.
Священик уже не вперше у зоні
проведення антитерористичної
операції. Це його п’ята поїздка.
Тому цікаво було дізнатися про
його досвід служіння в умовах
війни та розпитати про
взаємодію священиків з
військовими, а також про настрої
серед місцевого населення та
деяких підрозділів Збройних Сил
України.

- Скажіть будь ласка отче,
чому ви вирішили поїхати у зону
АТО? Це був послух священ-
ноначалію, чи більше з особистих
мотивів?

Виконуючи певні адміністративні
обов’язки у єпархії, я належу до тієї
когорти священнослужителів, які не
зобов’язані нести служіння як
капелани в зоні АТО. Про це я отримав
підтвердження від єпархіального
архієрея – архієпископа Дрого-
бицького і Самбірського Якова. Тобто
мене не змушували до цього ніякі
зовнішні причини, чи це постанова
Священного Синоду, чи наказ архієрея.
Я поїхав суто за власним бажанням. У
житті я намагаюсь керуватися
правилом не «Моя хата з краю, я нічого
не знаю», а принципом «Якщо не я, то
хто». Ця внутрішня спонука, стала
визначальною причиною в здійсненні
мого вибору. Ми зібрали продукти,
загрузили повний фургон для
Дрогобицької ракетної частини і
відправилися в дорогу.

- Як відреагували рідні та
друзі, коли дізнались про Ваші
наміри?

Про реакцію сім’ї можна
здогадатися. Хоча, коли я їхав
перший раз сім’я не чинила
особливого спротиву і з
розумінням поставилась до мого
вибору. Існувало розуміння того,
що хтось мусить бути з нашим
військом і підтримувати його
своєю духовною присутністю.
Проте через деякий час в зону АТО
відправився син (як
військовослужбовець), тому кожну
наступну мою поїздку рідні та
близькі переносили щоразу важче.
Особливо небезпечно було під час
третьої поїздки,  коли ми
потрапили під обстріли. Щоденні
звістки про загибель наших воїнів
відчутно впливають особливо на
рідню тих, хто знаходиться в цій
небезпечній зоні.  Священики-
капелани також не застраховані від
таких випадків.

- Де Вам доводилося нести
пастирське служіння?

 Упродовж чотирьох поїздок
довелося служити у військових
частинах як Луганської, так і
Донецької областей. Останнього
разу довелося бути капеланом у
штабі сектору «М». Відвідували
наших воїнів по всіх позиціях на
лінії розмежування і не тільки. Це
були такі села і міста як Сартана,
Чагарлик, Сватово, Краматорськ,

«Присутність священиків позитивно впливає на духовний
стан українського війська», – про війну на Сході України

розповів капелан Дрогобицько-Самбірської єпархії

Слов’янськ, Лисичанськ та ін.
- Які Ваші перші враження

від побаченого? Розкажіть, які
настрої панують серед населення?

Треба сказати, що мої особисті
враження були не найкращі.
Найперше (ближче до лінії фронту),
помітна розруха від війни. Бойові дії
залишили свій помітний відбиток в
багатьох містах і селах. Коли ми
добралися до місця призначення
мене, як, мабуть, кожну звичайну
людину, опанував страх. Загалом це
місцевість, яка дуже виразно та чітко
нагадує про радянську добу. Щодо
настроїв серед населення, то вони
різні і відрізняються в залежності від
місцевості.

У більшості міст і сіл люди
переповнені розпачем (це можна
зрозуміти, звичайно) від втрати
роботи та відсутності будь-якого
заробітку, адже майже всі
підприємства та заводи зупинились.
Багато людей у цьому звинувачує
українську сторону, зокрема
військових. Один чоловік говорив
мені: «Ми вас кормили і утримували,
а ви прийшли і позбавили нас
роботи». На це я йому відповів: «Ми
не потребуємо вашого корму і
утримання, адже ми й так непогано
живемо, краще ніж ви». Але його не
можливо було переконати. Це, на
жаль, не поодинокі випадки впливу
радянської доби, яка призвела до
такого рабського способу мислення.
Люди живуть обіцянками, в тому
числі, надіючись на Росію. Але є і
мислячі люди. Є люди, які змінюють
свою думку, аналізуючи ті трагічні
події, які відбуваються.

Капелани разом з військовими
організовують зустрічі з людьми,
ставлять концерти. У людей є велика
потреба в спілкуванні зі
священнослужителями. У м.
Куйбишеве Запорізької області ми
разом з військовими дали такий
концерт. На це дійство були
запрошені представники місцевої

влади, вчителі, учні та всі охочі. Всі
були дуже задоволені, хоча не
показували своїх емоцій, але про це
засвідчили щирі усмішки глядачів.
Після закінчення концерту до мене
підійшов мер міста, який міцно
стиснув мою руку і сказав, що ще
ніколи не бачив, щоб священики
були настільки близькими до людей.
Тобто він побачив таке вперше у
своєму житті. Після цього наших
військових почали запрошувати на
всі державні та культурні заходи.

- Як ви можете охарак-
теризувати моральний стан
наших військових?

Моральний стан не найкращий, а
точніше його можна охаракте-
ризувати як складний. Причину
цього особисто я вбачаю в декількох
факторах. Це недотримання
Мінських угод. Хлопцям (в
переважній більшості випадків)
забороняється вести вогонь у
відповідь, що негативно відби-
вається на їхньому психологічному
стані. Військові сидять в окопах і
хочеш ти чи не хочеш, а на
підсвідомому рівні їх пригнічує
невідомість того, що буде завтра,
особливо в обставинах війни, коли
смерть дивиться у вічі. Від цього
хлопці падають у відчай, депресію,
появляються випадки неконтро-
льованої поведінки та ін. Також
неабиякою проблемою є дзвінок з
дому. Зрозуміло, що рідні пере-
живають за своїх синів, чоловіків,
братів, однак хотілося б звернути
увагу, що хлопцям перш за все
потрібні слова підтримки від
домашніх і друзів. Для них це
найважливіше. Не варто нагадувати
про життєві негаразди та проблеми,
які накопичилися вдома під час
їхньої відсутності. Це їх пригнічує і
відбивається на їхньому стані.
Однак, не зважаючи на всі проблеми,
у хлопців високе почуття
патріотизму і налаштовані вони
стояти тільки до перемоги.

- У чому, на вашу думку,
полягає головна суть роботи
капелана?

Звичайно, що в молитовній
підтримці нашого війська. Також
треба зазначити, що капелани
виконують великий обсяг роботи
саме як психологи. Важливо не дати
хлопцям впасти духом, зберігати
віру в перемогу. Я уже не перший раз
у зоні АТО і можу з впевненістю
сказати, що присутність священиків
позитивно впливає на духовний стан
українського війська. Від багатьох
воїнів неодноразово доводилося
чути: «Раз ви отці з нами, значить
ми недаремно тут стоїмо».

- Які слова ви (проводите)
підбираєте для військовослуж-
бовців, які збираються на війну?

Всіх хлопців ми проводжаємо
молитвою і благословенням, а також
говоримо їм, щоб поверталися
тільки живими та здоровими, адже
вдома їх чекають дружини, діти.
Наголошуємо, щоб вони зберігали
розсудливість, не втрачали розуму,
не кидалися під кулі, стримували
емоції, під впливом яких можна
наробити багато помилок. Треба
пам’ятати, що земне життя дано
людині один раз, тому потрібно
дорожити цим найбільшим даром,
який ми одержали від Бога. Ми їм
повторюємо, що ви прийшли сюди
не для того щоб вмерти, а щоб
захистити країну від ворога і
обов’язково перемогти та
повернутися додому.

- Чи великий відсоток
віруючих серед воїнів, чи
відчувають вони прагнення до
Бога?

З побаченого можу сказати, що
вірять майже всі, але не моляться,
тобто не є практикуючими
християнами. Це залежить не
стільки від регіону України, а від
особи. Є військові з Центральної або
Східної України, які не пропускають
жодної молитви, чого не можна
сказати про багатьох вихідців із
західних теренів нашої держави.
Тобто це питання особисте. Є такі
військові, офіцери,  які демон-
стративно нехтують, а  то й
противляться службі, ба й, навіть
присутності священика. Проте є
випадки, що люди в таких складних
обставинах переосмислюють своє
життя, відчувають присутність
Божественної благодаті. Мені
довелося охрестити тридцяти-
річного хлопця, який був у важкому
психологічному стані і відверто
говорив, що прийшов сюди вмерти.
Після декількох розмов із ним, він
змінив свою думку і виявив бажання
прийняти таїнство хрещення. Як
сказано в Євангелії: «Дух дише де
хоче, і не знаєш звідки Він
приходить і куди йде». Доводиться
бачити різне ставлення, але загалом
можна зробити висновок, що в
ситуації війни майже кожна людина
не може бути байдужою до свого
життя і ми (капелани) маємо
можливість ще раз і ще раз
пересвідчуватися як запалюються
вогники віри в людських серцях.

Інтерв’ю провів
Михайло АЛЬМЕС,

аспірант 2 року навчання
КПБА
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Святий Стефан походив з євреїв, що жили за кордоном,
тобто поза межами Святої Землі. Такі євреї називалися
елліністами, оскільки в них відчувався вплив грецької
культури, що домінувала в Римській імперії. Після зішестя
Святого Духа на апостолів Церква стала швидко зростати,
і виникла необхідність піклуватися про сиріт, вдів і бідних.
Апостоли запропонували християнам виділити сімох
достойних мужів для опіки нужденних. Посвятивши цих
сімох осіб в диякони (що означає помічники, служителі),
апостоли зробили їх своїми найближчими помічниками.
Серед дияконів виділявся своєю міцною вірою і даром
слова молодий Стефан, званий архідияконом, тобто
перший диякон. Незабаром диякони, окрім допомоги
бідним, стали приймати найближчу участь в молитвах і
богослужіннях.

Стефан проповідував у Єрусалимі слово Боже,
підкріплюючи істинність своїх слів знаменнями і
чудесами. Успіх його був дуже великий і це підняло проти
нього ненависть ревнителів закону Мойсея – фарисеїв.
Вони схопили його і привели в синедріон – вище
судилище у євреїв. Тут фарисеї поставили фальшивих
свідків, які стверджували, що він у своїх проповідях ображає Бога і пророка Мойсея.
У своє виправдання святий Стефан розповів перед синедріоном історію єврейського
народу, показуючи на яскравих прикладах, як євреї завжди противилися Богу і вбивали
посланих їм пророків. Члени синедріону, слухаючи його, все більше обурювались.

У цей час Стефан побачив, як над ним розкрилося Небо, і він вигукнув: «Ось, я бачу
небеса, що розкрились, i Сина Людського, Який стоїть праворуч Бога» (Дії. 7, 56).
Почувши це, члени синедріону прийшли у велику лють. Затикаючи свої вуха, вони
кинулися на Стефана і вивели його за місто. Тут, як закон наказував, свідки перші
звинуватили Стефана і першими укаменували його. При цьому був присутній юнак на
ім’я Савл, якому було доручено стерегти одяг тих, хто каменував. Він схвалював
убивство Стефана. Падаючи під градом каменів, Стефан вигукнув: «Господи Iсусе,
прийми дух мiй», а потім подібно Христу сказав: «Господи, не вважай їм це за грiх!».

Так архідиякон Стефан став першим мучеником за Христа в 34 році після Р.X. Після
цього почалося в Єрусалимі переслідування християн, від якого вони змушені були
бігти в різні частини Святої Землі і в сусідні країни. Так християнська віра стала
розповсюджуватися в різних частинах Римської імперії. Кров першомученика Стефана
не пролилася даром. Незабаром Савл, який схвалював це вбивство, увірував, охрестився
і став знаменитим Павлом – одним з найуспішніших проповідників Євангелія. Багато
років по тому, Павло, відвідавши Єрусалим, був теж схоплений розлюченим натовпом
іудеїв, які хотіли побити його камінням. У своїй бесіді з ними він згадав про безневинну
смерть Стефана і про свою участь у ній.

Мощі святого Стефана довгий час залишалися у Єрусалимі. Після того, як святий
першомученик архідиякон Стефан був побитий юдеями камінням, його святе тіло
кинули без поховання на поживу звірам і птахам. Однак на другу ніч знаменитий
іудейський законовчитель Гамаліїл, який почав схилятися до віри в Ісуса Христа як в
Месію і захистив апостолів у синедріоні, надіслав відданих йому людей взяти тіло
першомученика. Гамаліїл поховав його на своїй землі, в печері, неподалік від Єрусалиму.
Коли помер таємний учень Господа Никодим, що приходив до Нього вночі, Гамаліїл
також поховав його поблизу гробу архідиякона Стефана. Потім і сам Гамаліїл, який
прийняв святе Хрещення разом зі своїм сином Авівом, був похований при гробі
першомученика Стефана і святого Никодима.

Мощі були знайдені пресвітером Лукіаном після такого видіння. Лукіану вночі
з’явився в сонному видінні якийсь старець високого зросту, прикрашений сивиною, з
довгастою бородою, одягнений у білий одяг; в руці старець мав золотий жезл.
Штовхнувши ним в бік пресвітера, він три рази покликав його по імені: «Лукіане!
Лукіане! Лукіане!» Після цього чоловік сказав йому: «Іди в Єрусалим і скажи святому
архієпископу Іоану: «Доки ми будемо зачинені, – чому не відкриваєш нас? Бо за днів
твого святительства нам личить бути відкритими; відкрий, не зволікай, наші труни, де
у нехтуванні лежать наші мощі, що зневажаються ногами невірних. Я дбаю не стільки
про себе, скільки про лежачих зі мною святих, гідних великої честі».

Пресвітер Лукіан, сповнившись жаху, запитав: «Хто ти, пане? І про кого ти говориш?»
Чоловік відповів: «Я – Гамаліїл, вихователь і вчитель апостола Павла, а зі мною спочиває
Стефан архідиякон, побитий камінням юдеями за віру Христову». Пресвітер запитав:
«Де ж ми будемо шукати вас?»,  на що Гамаліїл відповів: «Шукайте нас на ниві мужів
Божих».

Вставши після сну, пресвітер віддав хвалу Богу і так помолився: «Господи, Ісусе
Христе! Якщо це явище від Тебе, а не омана, то повели повторитися йому до трьох
разів». І став Лукіан поститиcь, куштуючи лише сухий хліб, перебуваючи у молитві і
нікому не відкриваючи бачення. Це видіння повторилось ще двічі, і пресвітер, вставши
і вчинивши подяку, відправився поспіхом до Єрусалиму, де і повідомив архієпископу
Іоану про його видіння. Архієпископ дуже зрадів, і сказав до пресвітера: «Ти ж, сину
мій, йди на ту ниву і відшукай місце, де лежать святі; прокопавши до труни їх, звісти
мені».

Пресвітер, повернувшись з міста в свою околицю, скликав благоговійних мужів і
пішов з ними на ниву. Серед цієї ниви був пагорб; думаючи, що тут спочивають мощі
святих, він хотів копати, але спочатку присвятив всю ніч молитві на тому пагорбі. У
цю ж ніч святий Гамаліїл з’явився одному мешканцю тих місць, іноку Нугетію, кажучи:
«Іди і скажи Лукіану пресвітеру, щоб він не трудився розкопувати той пагорб, бо не
там лежимо ми; але нехай шукає нас при нетрі, на полуденній стороні, там ми поховані».

Інок зразу ж відправився за вказівкою і знайшов на згаданому пагорбі пресвітера
Лукіана з багатьма мужами; вони вже почали розкопувати, і тоді інок розповів Лукіану
про те, що він бачив і чув. Пресвітер прославив Бога і попрямував до нетрів, де знайшли
тісний вхід у печеру. Влізши в печеру з свічкою, побачили викопані в стінах труни і в
них мощі святих. Вхід до печери був з південної сторони; так що з правого боку на схід
знаходилася труна святого Стефана, проти входу, на північ, труна святого Никодима;
на західній же стороні проти святого Стефана спочивав святий Гамаліїл з сином.
Негайно пресвітер повідомив про знайдення святих мощей архієпископу Іоану.

Таким чином у 415 році мощі святих були чудесним чином знайдені і урочисто
перенесені до Єрусалиму архієпископом Іоаном разом з єпископами. З того часу від
мощей почали відбуватися зцілення.

Згодом, при святому благовірному імператорі Феодосії ІІ (408-450), мощі святого
першомученика Стефана були перевезені з Єрусалиму до Константинополя і покладені
в церкві святого диякона Лаврентія, а після того, як був збудований храм на честь
першомученика Стефана мощі були перенесені туди, де і зберігаються зараз. Пам’ять
святого першомученика архідиякона Стефана Православна Церква велично вшановує
9 січня.

Володимир Венгрин,
студент 3-го курсу ЛПБА

Чудового сонячного дня, у День
Збройних Сил України, у 184-му
Навчальному центрі Національної
академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного, що
у с. Старичі Яворівського р-ну
Львівської обл.,  понад півтори
тисячі строковиків та контрак-
тників склали Військову присягу
на вірність українському народові.
Лави Збройних Сил поповнились
новими синами та дочками, які
зобов’язались стояти на захисті
нашої Батьківщини, своїх родин, а
головне громадян нашої держави.

У час,  коли  для багатьох
молодих хлопців слово «армія»
викликає страх і паніку, приємно
бачити св ідомих в ійськово-
службовців,  які мають у душі
почуття обов’язку перед своїм
народом, які не виїхали в іншу
країну, щоб уникнути цього, які не
видумують собі фізичних вад і т.
д.  Коли стоїш на плацу перед
такою великою кількістю
новобранців, виступаєш свідком
священних слів їхньої присяги,
милуєшся першими невпевненими
кроками святкового строєвого
маршу, долучаєшся до сп іву
величезного хору військових та
їхніх родин гімну «Ще не вмерла
України» – неможливо передати

Радуйся, апостоле Христів,
першомученику і архидияконе Стефане

«Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх» (Ін.
15, 13). Наші воїни щодня ризикують найдорожчим – своїм життям,
захищаючи нас від ворога. Ця допомога від парафіян храму Пресвятої
Тройці м. Борислав нехай буде для наших захисників тією великою
вдячністю за їхню любов і жертовність до всіх нас. Просимо Господа,
щоб допоміг нам повернути нашу Землю і зберегти життя нашим воїнам.
Нехай  повертаються живими та здоровими до своїх сімей і розбудовують
справжню Європейську Українську Державу.

свящ. Олексій Столяр

Чергова допомога воїнам

З Божим благословенням

тих почуттів, що вирують в серці.
Вже за сталою традицією таке

святкове дійство не обійшлося без
благословення в ійськових
священиків  –  капелан ів .  З
молитвою та словами привітання
звернувся до солдатів священик
Святослав  Юрків,  настоятель
парафії Святої Тройці с. Старичі,
Дрогобицько-Самбірської єпархії
УПЦ КП. Просили щиро у молитві
Великодаровитого Бога,  щоби
послав мир і злагоду українському
народу,  прощення гріхів і
братолюбність  нашим людям,
міцного здоров’я і Господньої
допомоги нашим воїнам.

Після молитви військов і
священики окропили свяченою
водою командування Навчального
центу,  новобранців  і  всіх
присутніх гостей.

Бережи, Боже, нашу Україну,
владу, військо і всю людність її!
Подавай нам сили боротися зі
злом видимим і  невидимим.
Зміцнюй нашу в іру і веди до
життя вічного у Царстві Твоїм!

свящ. Святослав Юрків,
 настоятель парафії

Пресвятої Тройці,
с. Старичі Яворівського

благочиння
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Якщо пара волів запряжена в одне ярмо й один з
них слабосилий або лінивий, то інша тварина
впирається з більшою силою й тягне за двох. Бачиш
як: мирські люди, а працюють над собою. А ви тут
як принцеси! Ти ось уяви матір, у якої четверо дітей:
одна дитина розумово відстала,  інша –
душевнохвора, ще одна страждає на таласемію
(спадкова гемолітична анемія, з порушенням синтезу
білка гемоглобіну, поширена в країнах
Середземномор’я. Хвороба викликає прогресуюче
малокрів’я, збільшення печінки та селезінки,
жовтуху і  т.і .),  остання вештається по ночах
невідомо де, з чоловіком нещасна теж мучиться,
скільки ж їй доводиться всього терпіти! Та так, що
хоч криком кричи, так, що нікому про свій біль і не
розкажеш, тому що про деякі речі, що відбуваються
в сім’ї, не можна розповісти за порогом дому.
Приміром,  ї ї  чоловік може жити зовсім
відокремленим життям, а на неї не звертати жодної
уваги, у нещасної нема грошей навіть заплатити за
житло, її хочуть виселити з будинку. Вона змушена
шукати роботу, наражатися на різні небезпеки і
просити тебе: «Помолись, щоб хоча б цих небезпек
я позбулася!»

Або її чоловік п’є, не працює й вона змушена
працювати сама,  наприклад,  мити сходи в
багатоповерхівках. А чоловік ходить по тавернах,
п’яний повертається додому за північ, б’є її, вимагає
в неї гроші або навіть сам іде до її начальства й
забирає те, що вона заробила. Ех, яка ж це мука!

З деякими жінками все зрозуміло – у них є якісь
гріхи й, страждаючи таким чином, вони за них
розплачуються. Але ж є й інші – у яких таких гріхів
нема. Ці останні будуть мати чисту винагороду за
пережиті ними страждання. Я знайомий з однією
матір’ю. У дитинстві вона була подібна до ангела!
Найдобріша душа, найтихіша дитина в сім’ї. І якому
ж вона дісталася страшному скандалістові! Як
обманулись її рідні! Вона вийшла заміж за п’яницю,
який ще в дитинстві був страшенним бешкетником.
Його батько пив, і він теж перейняв цю погану
звичку. І ось зараз нещасна жінка горбатиться по
чужих домах, виснажується на роботі, а чоловік б’є
її й погрожує ножем. Скільки разів він кричав: «Я
тебе заріжу!» І вона боїться, як би він і справді її не
зарізав! Вона переживає справжні муки! Але ж у неї
четверо дітей. Рідні цієї нещасної дійшли до того,
що радять їй розлучитися, але вона відповідає їм:
«Я думаю ще потерпіти». І терпить.  Вам це
зрозуміло? Ця жінка не читала ні патериків, ні житій
святих, і, однак, вона терпить! «Добре, – сказав я їй
якось. – А що ж діти твої, на все це дивляться й не
втручаються?» – «їм ще по п’ятнадцять-шістнадцять
років, – відповіла вона.

– хай спершу відслужать в армії ,  а  коли
повернуться, то і батька трішки вгомонять!» Тобто
поки вони не відслужать у війську, їй доведеться
терпіти побої!

Терпіння сповнює людину Божественною
Благодаттю

Як поводитися з  людиною,  коли вона
роздратована, напружена? З терпінням. А якщо в
мене його нема? Треба «піти купити! Продається в
супермаркетах!..» Дивися: якщо хтось кипить
гнівом, що б ти йому не говорила, ніякої користі не
буде. У такий момент краще змовчати й творити
Ісусову молитву.  Від молитви він затихне,
заспокоїться, і потім можна прийти з ним до
взаєморозуміння. Подивися, адже й рибалки не
виходять рибалити, якщо море хвилюється. Вони
терпляче чекають, поки погода не внормується.

 Чим пояснюється нетерпіння людей?
Воно пояснюється тим, що в них усередині дуже

багато... «миру!». Бог поставив спасіння людей у
залежність від їхнього терпіння. »Хто витримає до
кінця – той спасеться» (Мф.10,22.). Бог дає людям
труднощі, різні випробування заради того, щоб вони
вдосконалилися в терпінні.

Терпіння починається з любові. Щоб ти терпів
людину, тобі має бути за неї боляче. Терпіння рятує
сім’ю від руйнування. Мені доводилося бачити, як
дикі звірі ставали агнцями. Якщо довіряти Богові,
то всі проблеми вирішуються гладко й духовно.
Одного разу, живучи в монастирі Стоміон, я зустрів
у Коніці (містечко в Західній Греції. Там пройшли

Старець Паїсій Святогорець
Як створити міцну сім’ю?

Глава друга. Про те, що терпіння зберігає сім’ю від розпаду

дитячі та юнацькі роки Старця. У 1958–1960 рр.
блаженний Старець Паїсій подвизався в монастирі
Стоміон, який розміщений неподалік від Коніци)
жінку, обличчя якої світилося. Вона була матір’ю
п’ятьох дітей. Потім я її пригадав. Її чоловік був
теслею й часто працював разом з моїм майстром(в
юності Старець Паїсій вивчився ремеслу столяра.).
Якщо замовники робили цьому чоловікові якесь
дріб’язкове зауваження, наприклад: «Майстре Янісу,
можливо, зробимо це ось так?» – то він ніби з
ланцюга зривався. «Це ти мене, чи що, будеш
учити?!» – кричав він, ламав свої інструменти,
жбурляв їх у кут і йшов геть. Ти тепер уявляєш, що
він творив у власному домі, якщо й у чужих будинках
усе трощив! Із цією людиною неможливо було
провести разом жодного дня, а його дружина жила
з ним роками. Щодня вона переживала муки, однак
до всього ставилася із  великою добротою й
покривала все терпінням. Я знав про те, що
відбувається в них у домі, і тому, зустрічаючи її,
запитував: «Як поживає пан Яніс? Працює?» – «Е-е,
– відповідала вона. – Коли працює, а коли – сяде
посидіти трохи!» – «А як ваше життя-буття?» – знову
запитував я. «Дуже добре, отче!» – відповідала вона.
І говорила це від щирого серця. Вона не брала до
уваги те, що її чоловік ламав свої інструменти – і
дорогі ж інструменти! – так що бідачка була змушена
найматися на роботу в чужі будинки, щоб заробити
їм на життя. Бачите, з яким терпінням, з якою
добротою й благородством вона до всього
ставилася! Вона його навіть ніскілечки не
засуджувала! Тому Бог сповнив її

Благодаттю, і її обличчя світилося. Вона змогла
підняти п’ятьох дітей, виростила їх, і зі всіх п’ятьох
вийшли дуже хороші люди.

Як їй вдавалося виправдовувати свого
чоловіка?

– Добрим помислом. «Адже це мій чоловік, –
думала вона. – Ну що ж, хай висварить мене трішки.
Можливо, і я, коли була б на його місці, поводилася
точно так само». Ця жінка застосовувала Євангеліє
до свого життя,  і  тому Бог посилав їй Свою
Божественну Благодать. І якщо вже люди мирські
терплять і сповнюються Благодаттю, то наскільки
більше повинні терпіти ми, ченці, які мають для
духовного життя всі можливості!

Наскільки я зрозумів, найбільші скандали – і не
тільки в сім’ях, але й у житті держав – походять від
малозначущих речей. У сім’ї хтось із подружжя
повинен смирятися перед іншим, він повинен не
тільки наслідувати його чеснотам, але й терпіти його
примхи. Благий Бог улаштував все так, щоб, маючи
дари, людина допомагала іншій, а маючи недоліки,
смирялася. Бо кожен має свої дари. Однак і недоліки

в кожного теж є, і треба подвизатися для того, щоб
їх позбутися. Бачиш: весь секрет у смиренності. У
цьому – вся основа. Послух, смиренність. А от якби
цей чоловік визнавав свою слабкість і просив
допомоги в Бога, то до нього теж прийшла б
Божественна Благодать.

Вірна дружина
Якась жінка запитує в мене поради, як їй

поводитися. Чоловік покинув її, забрав дитину й
зв’язався з двома іншими жінками.

– Скажи їй, щоб вона, наскільки можливо, терпіла,
молилася й поводилася з ним по-доброму. Хай
почекає й не розриває шлюбу сама. Один чоловік
поводився зі своєю дружиною презирливо, бив,
кривдив її, а вона до всього цього ставилася з
терпінням і добротою, поки не померла в порівняно
молодому віці. Коли через кілька років після смерті
її останки витягали з могили, усі відчули пахощі(у
Греції останки померлих через 3–4 роки після
кончини витягують з могили, омивають і укладають
в особливих усипальницях. Якщо тіло померлого не
розклалося, то його знову закопують в могилу і
збільшують молитву за упокій померлого). Ті, хто
був присутній при цьому, здивувалися. Бачите: у
цьому житті жінка до всього ставилася з терпінням,
і тому вона була виправдана в житті іншому.

Був ще один подібний випадок. Юнак, який жив
по-мирському, почав відчувати щось до дівчини,
котра жила духовним життям. Щоб дівчина відповіла
йому взаємністю, він теж намагався вести духовне
життя, ходити до церкви. Вони одружилися. Але
минули роки, і він повернувся до колишнього
мирського життя. У них уже були дорослі діти –
старший вчився в університеті, одна дочка – у ліцеї,
інша – у гімназії. Але, незважаючи ні на що, чоловік
продовжував життя розпусне. Він заробляв багато
грошей, але майже все витрачав на свої примхи.
Ощадливість нещасної жінки втримувала їхнє
домашнє господарство від краху, своїми порадами
вона допомагала дітям встояти на вірному шляху.
Вона не засуджувала батька, щоб діти не почали
відчувати до нього ворожості й не зазнали душевної
травми, а також для того, щоб вони не захопилися
тим способом життя, яке він провадив. Коли чоловік
приходив додому пізно вночі, їй було порівняно
легко виправдати його перед дітьми: вона говорила,
що в нього багато роботи. Але що їй було говорити,
коли серед білого дня він заявлявся в дім зі своєю
коханкою? Знаєте, що творив цей чоловік, що не
боявся Бога? Хоча він не заслуговував і того, щоб
називати його людиною, тому що в нього зовсім не
було людяності. Він телефонував своїй дружині й
замовляв різні страви, а вдень приїздив обідати з
однією з коханок. Нещасна мати, бажаючи вберегти
дітей від поганих помислів, приймала їх радо. Вона
видавала справу таким чином, що коханка чоловіка
нібито була її подругою й чоловік заїжджав до
«подруги» додому, щоб привезти її до них у гості на
машині. Вона відправляла дітей в інші кімнати вчити
уроки, щоб вони не побачили якоїсь непристойної
сцени, адже її чоловік, не звертаючи уваги на дітей,
навіть при них дозволяв собі непристойності. Це
повторювалося з дня на день. Кожного разу він
приїжджав з новою коханкою. Справа дійшла до
того, Що діти стали запитувати її: «Мамо, скільки
ж у тебе подруг?» – «Ах, це просто старі знайомі!»
– відповідала вона. І, крім того, чоловік ставився до
неї як до служниці, і навіть гірше. Він поводився з
нею дуже жорстоко й нелюдяно.  Ви тільки
подумайте, як ця жінка щодня обслуговувала двох
тварюк, які покривали її дім безчестям, і постійно
вселяла своїм дітям добрі помисли! І вона не могла
розраховувати, що це лихо колись закінчиться, щоб
сказати собі: «Потерплю ще трохи», і цим утішитися.
Цей кошмар тривав кілька років. Однак, оскільки
цей окаянний чоловік дав дияволу багато прав над
собою, він почав піддаватися страшному бісівському
впливу.  Знахабнівши,  став поводитися як
божевільний,  втрачав контроль над собою,
звинувачував всіх і вся. І ось одного разу, сп’янілий
від хмелю плотської пристрасті, він мчав на машині
й зірвався в прірву. Машина розбилася вщент, а сам
він отримав дуже серйозні каліцтва. Його відвезли
в лікарню, і лікарі, зробивши що могли, відправили
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його додому. Він став калікою. Жодна з коханок його навіть
не відвідала, тому що великих грошей у нього вже не було, а
обличчя його було спотворене. Однак добра дружина й добра
мати дбайливо доглядала за ним, не нагадуючи йому ні про
що з його блудного життя. Він був вражений, і це змінило
його духовно. Він щиро покаявся, попросив запросити до
нього священика, висповідався, кілька років прожив по-
християнськи, маючи внутрішній мир, і упокоївся в Господі.
Після його смерті старший син зайняв його місце в бізнесі й
утримував сім’ю. Діти цього чоловіка жили дуже дружно,
тому що вони успадкували від своєї матері добрі принципи.
Ця мати – мати-героїня. Для того, щоб врятувати сім’ю від
розпаду, а своїх дітей від гіркого суму, вона випила їхні гіркі
чаші сама. Вона втримала сім’ю від розпаду, спасла свого
чоловіка й сама заробила небесну винагороду. Бог дасть цій
жінці краще місце в Раю.

Діти з сімей, що розпалися
Шлюб, дійшовши сьогодні до такого стану, який ми

бачимо, втратив свій сенс. Сім’ї розпадаються ні з того, ні з
сього. Кілька днів тому до мене в келію прийшов якийсь
зовсім запаморочений чоловік. Спершу в нього було двоє
дітей від одної коханки. Потім він пішов до іншої. Та
народила йому дитину, і вони розлучилися. Після цього він
одружився втретє. Його третя дружина теж була розлученою
й теж мала трьох дітей: двох від першого шлюбу й одного
позашлюбного. Від цієї жінки в нього народилося ще двоє
дітей. «Зачекай-но, зачекай, – зупинив його я, слухаючи все
це. – Від скількох же мам всі ці діти й від скількох батьків?»

Так ось і гинуть нещасні діти. Ті з них, хто, відрізняючись
чуйністю, не може перебороти розлад від біди, яка з ними
сталася, впадають у відчай, а деякі навіть закінчують життя
самогубством. Інші, щоб забутися, починають пити. Треті
зв’язуються з наркотиками. І де тільки вони знаходять на
все це гроші?

Такі вільні, розпущені діти попереднього покоління. У що
ж перетворяться інші – ті малята, батьки яких розлучилися
за законом про автоматичне розлучення? Скільки ж молоді,
приймаючи наркотики, пройшли цього літа через мою келію!
Більшість цих нещасних – діти з сімей, що розпалися.
Парубку двадцять сім років, а він перебуває в розпачі й
просить допомоги! І знаєш, адже дітей з сімей, які розпалися,
видно відразу. У мене біля келії на лавці стоїть банка з
лукумом. І от коли приходять такі хлопці, вони беруть із
банки шматочок лукуму й починають його їсти, а потім,
побачивши, як я виходжу з келії на ґанок, ще не доївши
солодощі, відразу підбігають, щоб мене поцілувати. Руки в
них всі в цукровій пудрі від лукуму, от і повимазують мене
всього! Ці діти позбавлені любові й ніжності. Для них нема
жодної різниці, є в них батьки чи ні. Чи приходить додому
їхній батько, чи йде геть, чи живе з ними, чи не живе – для
нещасних нічого не змінюється.

 «Невинен» і «винен» у подружньому житті
Я звернув увагу на те, що деякі духівники говорять

чоловікам, які живуть у незлагоді зі своїми дружинами:
«Потерпи, такий вже у тебе хрест. Що тут поробиш? За таке
терпіння Бог дасть тобі винагороду». Потім до духівників
ідуть дружини, яким вони говорять те саме: «Терпи, терпи,
щоб мати винагороду від Бога». Тобто обоє з подружжя
можуть бути винними й обох при цьому духівник умовляє
терпіти. Або ж винуватий один із подружжя, а духівник каже
йому: «Терпи, терпи». У такий спосіб винний у тому, що в
родині нема миру, заспокоює свій помисел тим, що нібито
терпить іншого, тоді як насправді він його щодня терзає.

Одного разу до мене в келію прийшов якийсь чоловік й
став скаржитися на те, що погано живе з дружиною. У їхній
сім‘ї діло йшло до розлучення. Ні він, ні його дружина не
хотіли одне одного бачити. Обоє були вчителями, у них було
двоє дітей. Вдома вони ніколи не їли: чоловік після уроків
йшов обідати в один ресторан, а дружина – в інший. А для
дітей вони купували які-небудь сандвічі, і нещасні діти, коли
їхні батьки приходили додому, лізли до них у кишені й у
сумки, щоб подивитися, що тато і мама принесли поїсти!
Діти переживали велику драму! Крім усього іншого, цей
чоловік співав у церкві, однак у ту церкву, де він співав, його
дружина не ходила – вона ходила в інший храм. Настільки
сильною була їхня взаємна неприязнь! «Що поробиш, отче,
– говорив він мені, – я несу великий хрест. Дуже великий.
Щодня в нас вдома скандали». – «А до духівника ти ходив?»
– запитав його я. «Так, – відповів він, – ходив. Духівник
сказав мені: «Терпи, терпи. Ти несеш великий хрест». – «Ану
ж бо, – кажу я йому тоді, – зараз подивимося, хто несе
великий хрест.  Давай почнемо спочатку. Коли ви
одружилися, теж так лаялися?» – «Ні, – відповідає. – Вісім
років ми прожили дуже дружно. Я обожнював свою дружину!
Я благоговів перед нею більше, ніж перед Богом! Потім вона

Старець Паїсій Святогорець
Як створити міцну сім’ю?

стала іншою людиною! Стала мучити мене своїм ниттям,
причіпками, дивацтвами...» Чуєш, що діється! Він
благоговів перед нею більше, ніж перед Богом! «Ану ж
бо, – кажу, – йди-но сюди, голубчику! То, виходить, ти
благоговів перед дружиною більше, ніж перед Богом? Ну
й хто ж тепер винен у тому, що ви дійшли до такого стану:
ти чи вона? Це через тебе Бог забрав Свою Благодать від
твоєї дружини». Потім я його запитав: «І що ж ти тепер
думаєш робити?» – «Швидше за все, ми розлучимося», –
сказав він. «Може, – запитую, – ти завів собі роман на
стороні?» – «Так, – відповідає, – я думаю піти до іншої
жінки». – «Отямся! – кажу. – Поміркуй добре! Невже не
розумієш, що у всьому винен ти сам? І насамперед тобі
треба попросити прощення в Бога за те, що ти благоговів
перед своєю дружиною більше, ніж перед Ним. Потім піди
до своєї дружини й попроси в неї пробачення. Скажи їй:
«Прости мене. Це я винен у тому, що наші стосунки
дійшли до такого стану, і в тому, що тепер мучаться наші
діти». Потім піди висповідайся – і благоговій перед Богом
як перед Богом, а дружину свою люби як дружину. І ти
побачиш, що у вас усе налагодиться». Моя прочуханка
пішла йому на користь. Він почав плакати й пообіцяв, що
послухається моєї поради. Незабаром він знову приїхав
до мене, уже радісний: «Дякую тобі, отче, ти врятував
нашу сім’ю. Усе в нас прекрасно: і в мене з дружиною, і в
наших дітей». Бачиш як? Сам у всьому винен, а при цьому
думає, що «несе дуже важкий хрест»!

І ви ніколи не виправдовуйте жінок, які приходять до
вас у монастир і скаржаться на чоловіків? Я в подібних
випадках не виправдовую ні чоловіків, ні дружин.
Навпаки: змушую задуматися і тих, і інших. Приміром,
жінка починає скаржитися: «Мій чоловік п’є, приходить
додому пізно вночі, лихословить...» – «Дивися, – раджу
їй. – Коли він уночі приходить додому п’яний, поводься з
ним по-доброму. Якщо ти зустрічаєш кислою фізіономією
й починаєш «пиляти»: «чого ти так пізно?», «та хіба ж
можна приходити додому в такий час?», «та коли ж ти
нарешті змінишся?», «та що ж це за лишенько гірке?»,
«та ж це вже не день і не два триває!», «і скільки я буду
все це терпіти?» – то диявол порадить йому: «Та ти зовсім
хворий, чи що, що ніяк не розстанешся з цією дурепою?
Чи не краще піти й весело провести час із якою-небудь
іншою?» Тобто ти, можливо, маєш рацію, але диявол
підловить його з іншого боку. А от якщо ти поведешся з
ним по-доброму, трішки перетерпиш те, що відбувається
і помолишся, не висловлюючи йому своїх претензій, то,
отримавши від тебе трішки сонячного тепла й світла, він
задумається й виправиться».

А потім приходить чоловік і починає своє: «Моя
дружина пиляє мене, вимотує своїм ниттям...» – «Ах, ти,
– кажу, – безстиднику! Твої діти й страждальниця-
дружина з нетерпінням чекають тебе до півночі, а ти
завалюєшся додому п’яним, починаєш лихословити!
Сором тобі й ганьба! Ти що, одружився для того, щоб
мучити свою сім’ю?»

Але бувають випадки, коли можуть мати рацію і
чоловік, і дружина. Одного разу до мене прийшла група
прочан, і я розповідав їм про те, наскільки доброчесною
людиною був Макрияніс(генерал-майор, національний
герой Еллади. Один із найсамовідданіших борців в роки
Грецької Революції (1821–1830). Автор «Спогадів» про
революцію та визвольну боротьбу). Він відрізнявся і
тілесною, і душевною чистотою. Почувши це, один з моїх
слухачів підскочив і закричав: «Не бувати тому, щоб з
Макрияніса ще й святого зробили!» –«Чому, – питаю, –
«не бувати»?» – «Тому, – відповідає, – що він бив свою
дружину». – «Послухай, – мовлю, – я поясню тобі що
відбувалося між ним і його дружиною. Коли в Макрияніса
дзвеніли в кишені монети і до нього приходила якась
вдова, яка мала дітей, то він віддавав їй гроші. Його
нещасна дружина нарікала й починала його пиляти. «Адже
в тебе, – говорила вона йому, – є свої діти. Навіщо ти
віддав гроші їй?» Тоді він давав їй ляпаса й говорив:
«Маєш чоловіка, який тебе забезпечить. А в цієї нещасної
чоловіка нема. Хто про неї подбає?» Тобто мали рацію і
Макрияніс, і його дружина».

Крім цього, якщо один з подружжя живе духовно, то,
навіть маючи рацію, він певним чином «не має права»
мати рацію. Адже, будучи духовною людиною, він
повинен поставитися до несправедливості духовно. Тобто
він повинен ставитися до всього так, як цього вимагає
Божественна справедливість. Адже якщо хтось робить
помилку, будучи слабким, то він певним чином має для
себе виправдання. Однак інший – той, хто перебуває в
кращому духовному стані й не ставиться до першого з
розумінням, не йде йому назустріч, – грішить набагато
більше. Якщо навіть духовні люди ставляться до всього
по-мирському – з  позиці ї мирської ,  людської
справедливості – то до чого це призведе? До того, що вони
будуть постійно бігати по мирських судах. Ось від цього
люди й мучаться.

Підготував прот. Іван Бойчин

Закінчення.
Початок на 4 стор.

ЛИСТ  94
самотній жінці, про свято Різдва

Христового для сестри Йованки
Ти скаржишся на самотність у великому

місті: стільки людей навколо тебе, немов у
мурашнику, а ти почуваєшся, як у пустелі.
Найважче у свята. Все навколо іскриться
радістю, а твоє серце стискає туга. Різдво й
Великдень нагадують тобі порожні посудини,
які ти наповнюєш слізьми. Коли свято
проходить, а до наступного далеко, тобі
спокійніше. Але, як тільки настає
передсвятковий час, як тільки приходить свято,
туга й порожнеча наповнюють твою душу.
Чим допомогти тобі? Я розповім тобі повість
про Різдво, яку почув від сестри Йованки;
можливо, вона допоможе тобі. Нехай вона
сама розповість тобі так, як розповіла мені.

…Ось уже більше сорока років живу я на
світі сама. Ніколи не знала я радості, крім
дитячих років у рідному домі. Але ніхто не
бачив мене в печалі: на людях я завжди була
весела і радісна, а залишившись одна, плакала.
Всі вважали мене щасливою, тому що іншою
мене не бачили. З усіх боків чула я від людей
скарги, від сімейних і самотніх, від багатих і
бідних, — від усіх. І думала: навіщо мені
скаржитися нещасним на нещастя своє й
множити сум навколо себе? Краще буду
здаватися веселою: можливо, так я принесу
більше користі цьому сумному світові, а свою
таємницю сховаю й буду оплакувати її
наодинці з собою.

Я молилася Богові, щоб Він явився мені,
щоб подав хоча невеликий знак перстом Своїм.
Молилася так, щоб не загинути від моєї
таємної скорботи. Від кожного свого прибутку
я давала милостиню. Відвідувала хворих і
бідних і приносила їм радість своєю показною
веселістю. «Я вірю в Тебе, преблагий Господи,
– говорила я часто, – але прошу Тебе, явися
мені, як Сам хочеш, щоб зміцніла віра моя.
Вірую, Господи! Допоможи моєму невір’ю»,
– повторювала я євангельську молитву. І
справді Господь явився мені.

Мені було найважче по великих святах.
Після богослужіння я замикалася в кімнаті й
плакала цілий день, і на Різдво, і на Великдень.
Але на минуле Різдво явився мені Господь. А
було це так. Наближався день великого свята.
Я вирішила приготувати все, як колись вчила
мене мама. Я постелила на підлогу солому,
кинула в кожен кут по три горіхи: хай буде
милість Святої Трійці у всіх чотирьох кінцях
світу. Виконуючи все це, безперестанку
молилася: «Господи, пошли мені гостей, але
зовсім бідних і голодних! Прошу Тебе, явися
мені в образі знедолених!». Іноді приходив
помисел: «Божевільна Йованка, яких гостей
чекаєш на Різдво! Цей святий день всі
зустрічають у своєму домі, хто б міг відвідати
тебе?». І я знову плакала й плакала, і
повторювала молитву, готувала й плакала.

Коли я повернулася з храму з різдвяної
служби, запалила в кімнаті свічку, зібрала на
стіл частування й почала ходити по кімнаті.
«Господи, не залиш мене!» – молилася я. Але
на пустельній вулиці не було перехожих:
Різдво! Наша вулиця безлюдна. Раптом сніг
скрипнув під ногами, я – до дверей! Чи не мій
гість? Ні, пройшов мимо. Годинники пробили
полудень, а я сама. Я заплакала й вигукнула:
«Зараз бачу, Господи, що залишив Ти мене!».
І ридала, і плакала, як раптом!.. Раптом хтось
постукав у двері, і я почула захриплий від сліз
голос: «Подай, брате! Подай, сестро!». Я
підхопилася й відкрила двері, переді мною
стояв сліпий з поводирем, обоє в лахміттях,
промерзлі. «Христос народився, брати мої!»
– вигукнула я радісно. «Воістину народився!
– зворушилися вони у відповідь. – Помилуй
нас, сестро! Не просимо ми грошей, з самого
ранку ніхто не подав нам хліба, тільки ковток
ракії або копієчку, а хліба – ніхто. Ми дуже
голодні». Я, немов на небесах, провела їх у
кімнату, посадила за стіл і служила їм, плачучи
від радості. Вони здивовано запитали: «Чому
плачеш, сестро?». – «Від радості, брати, від
чистої й світлої радості! Господь дав мені те,
про що просила Його. Ось уже кілька днів
молюся Йому, щоб послав мені таких, як ви,
гостей, і ось, послав. Не просто ви прийшли
до мене: преблагий Господь послав вас. Він
явився мені сьогодні з вами. Це найрадісніше
Різдво в моєму житті. Зараз знаю: живий
Господь наш!» – «Слава Йому й хвала! Амінь»,
– відповіли мої гості. Я залишила їх у себе до
вечора, потім, наповнивши їхні торби їжею,
провела. Таким було Різдво Христове для
Йованки. Дай, Боже, цього року буде ще
радіснішим. Помолись і ти, чадо, щоб явився
тобі Отець Небесний, у Нього багато милості:
і тобі чудо буде. Не готуйся до скорботи в цей
святий день – готуйся на радість. І
Всевідаючий, Всемилостивий сотворить тобі
радість.

Святитель Миколай Сербський



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№01 (32)  Січень 2016 р.Б.6

Святитель Миколай народився в
місті Патарі Лікійської області. Він був
єдиним сином благочестивих батьків
Феофана і Нони, які дали обітницю
присвятити його Богу. Плід довгих
молитов до Господа бездітних батьків
– немовля Миколай – з дня свого
народження явив людям світло
майбутньої своєї слави великого
чудотворця. Мати його Нона після
пологів відразу зцілилася від хвороби.
Новонароджене немовля ще в купелі
хрещення простояло на ногах три
години, ніким не підтримуване,
віддаючи цим честь Пресвятій Тройці.
З дитячих років Миколай досягав
успіхів у вивченні Божественного
Писання; вдень він не виходив з храму,
а вночі молився і читав книги. Дядько
його, єпископ Патарський Миколай,
радіючи духовним успіхам і високому
благочестю племінника висвятив Миколая в сан
священика, зробивши його своїм помічником і
доручивши йому говорити повчання пастві.
Служивши Господу, святий зростав духом, а
досвідченістю в питаннях віри був подібний до
старця, чим викликав здивування і глибоку повагу
віруючих. Пресвітер Миколай проявляв велике
милосердя до пастви, приходивши на допомогу тим,
хто страждає, і роздавав все своє майно жебракам.
Дізнавшись про гірку потребу і убогість одного з
жителів його міста, святий Миколай врятував його
від великого гріха. Маючи трьох дорослих дочок,
батько, який зневірився, замислив віддати їх на
блудодіяння для порятунку від голоду. Святитель,
переживаючи за грішника, вночі таємно кинув йому
у вікно три мішечки із золотом і тим врятував сім’ю
від падіння і духовної загибелі. Творячи милостиню,
святитель Миколай завжди прагнув зробити це
таємно і приховати свої благодіяння.

На запрошення настоятеля прот. Іоана Білика
Старосамбірського благочинного, святкову Літургію
у м. Старий Самбір очолив прот. Миколай Юзич і
виголосив проповідь. У Богослужінні взяли участь
священики: прот. Іоан Білик – настоятель храму,  прот.
Миколай Юзич, прот. Роман Шак, прот. Богдан
Лернатович, прот. Дмитро Яворський, прот. Ігор
Дудик, прот. Роман Гальчишак, прот. Петро
Гальчишак, свящ. Іван Білик, свящ. Йосип Усик. На
святкування храмового свята прийшла велика
кількість людей, не тільки із Старого Самбора, але із
навколишніх сіл. Багато парафіян приступили до св.
Сповіді і Причастя. Наприкінці Літургії  настоятель
привітав всіх із святом Святителя Миколая.
Богослужіння завершилось величанням і молитвою
до Миколая Чудотворця, щоби Святитель подарував
мир і спокій нашій державі, а також  нашим душам.

 Відправляючись на поклоніння святим місцям до
Єрусалиму, єпископ Патарський доручив піклування
паствою святому Миколаю. Коли єпископ
повернувся, Миколай, у свою чергу, виклопотав для
себе благословення на подорож у Святу Землю. По
дорозі святий передбачив бурю, що насувалася, і яка
загрожувала кораблю потопленням. На прохання
подорожніх, які зневірилися, він заспокоїв своєю
молитвою морські хвилі. За його молитвою ожив
один корабельник-матрос, який впав з щогли і
розбився на смерть. Прийшовши до древнього міста
Єрусалиму, святий Миколай зійшов на Голгофу,
подякував Спасителю роду людського і обійшов з
молитвою всі святі місця. Обійшовши святині,

ХРАМОВЕ СВЯТО У М. СТАРИЙ САМБІР

пов’язані із земним служінням Сина Божого, святий
Миколай вирішив віддалитися в пустелю, але був
зупинений Божественним голосом, який умовляв
його повернутися на батьківщину. Повернувшись
в Лікію, святий, прагнучи до безмовного життя,
вступив до братської обителі, яка називалася
Святим Сіоном. Проте Господь знову сповістив
Миколая про інший шлях, який чекає на нього. У
видінні Господь подав йому Євангеліє, а Пресвята
Богородиця – омофор. Справді, після смерті
архієпископа Іоана він був вибраний єпископом
Мир Лікійських після того, як одному з єпископів
Собору, що вирішував питання про обрання нового
архієпископа, у видінні був вказаний обранець
Божий – святий Миколай. Покликаний пасти
Церкву Божу в архієрейському сані, святитель
Миколай залишався тим же великим подвижником,
виявляючи пастві образ лагідності, тепла й любові
до людей. Під час гоніння на християн при
імператорові Діоклитіані (284 – 305) єпископ
Миколай був ув’язнений в темницю разом з іншими
християнами, підтримував їх і наставляв твердо
переносити ув’язнення, тортури і муки. Його самого
Господь зберіг неушкодженим. З початком
правління святого рівноапостольного Константина,
святитель Миколай був повернений до своєї пастви,
яка з радістю зустріла свого архіпастира. У 325 році
святитель Миколай був учасником І Вселенського
Собору, що прийняв сім членів Символу віри, і
разом зі святими Сильвестром папою Римським,
Олександром Олександрійським, Спиридоном
Тримифутським і іншими отцями Собору боровся
проти єресі Арія. З ревності до правди Божої,
святитель Миколай вдарив Арія у щоку. За це йому
заборонили служити і ув’язнили. Проте декільком
святим отцям було відкрито у видінні, що Сам
Господь і Богоматір відновлюють святого в
єпископському сані, подавши йому Євангеліє і
омофор. Отці Собору, зрозумівши, що ревність
святителя угодна Богові, прославили Господа, а
Миколая відновили в святительському сані.
Повернувшись в свою єпархію, святитель приніс
їй мир і благословення, сіючи євангельське слово
Істини. Досягнувши глибокої старості, святитель
Миколай після нетривалої хвороби мирно спочив
у Господі 6 грудня 342 року. Був похований в
соборній церкві міста Мири. У 1087 році його мощі
були перенесені до італійського міста Бар, де
знаходяться і понині.

свящ. Іван Білик

День Святого Миколая у с.Стороні
Дрогобицького благочиння

18 грудня після вечірнього Богослужіння у недільній школі при церкві Свт. Миколая с. Сторона відбулося
вже традиційно свято Миколая. Учні з нетерпінням чекали свята: готували сценки, декламували вірші, співали
пісні. Благали свт. Миколая за мир і спокій в Україні. Вихованці отримали солодощі та подарунки від святого

Миколая. А випускникам
настоятель храму Федір Гудзар
вручив свідоцтва про закінчення
недільної школи.

На завершення о. Федір
подякував батькам, дітям та
вчителям за молитву, підтримку та
спільну працю. І наголосив, щоб ми
всі, на прикладі свт. Миколая,
служили Богові і людям, робили
добро і проявляли любов один до
одного.

Робіть добро, робіть добро
Для радості в житті для

щастя.
Робіть добро, робіть добро

І вам добро добром
воздасться.

Наталія Гудзар

Сьогодення потребує прикладу доброти, безкорисливості та
щирості. Беззаперечним взірцем цих чеснот є життя святителя
Миколая, який немовби нагадує, що милосердя і любов до
ближнього є правильною відповіддю на світові проблеми та
життєві негаразди.

День святого Миколая з особливим нетерпінням очікують
як дорослі, так і діти. Молитовний настрій та щирі емоції
переповнювали учнів Підбузької недільної школи «Чадо Боже»
УПЦ КП під час проведення низки заходів, приурочених до Дня
святого Миколая.

Напередодні пам’яті святого чудотворця отця Миколая, 18
грудня, учні Підбузької недільної школи разом із настоятелем
храму Собору святого Іоана Хрестителя о. Іоаном Альмесом
розпочали творити діла милосердя. Щороку з нагоди свята свт
Миколая (вже понад двадцять років) православна громада
селища Підбуж відвідує підопічних Підбузького геріатричного
пансіонату. Цього року подарунки для понад 100 осіб
допомагали роздавати отцеві Йоану і діти недільної школи. Крім
того, діти відвідали два корпуси Підбузького геріатричного
пансіонату та Підбузьку районну лікарню (терапію, хірургію,
пологове та дитяче відділення). Усі дружньо крокували з однієї
кімнати до іншої, роздавали солодощі, подарунки хворим та
працівникам. Діти співали пісні про святого отця Миколая. Вони
вчились чинити добро та діла милосердя тим, хто найбільше
цього потребує: хворим, стареньких та самотнім людям. Бо саме
святий отець Миколай найбільше дбав про цих людей.

20 грудня у Підбузькій недільній школі відбулося свято «Ой,
хто, хто Миколая любить!». В актовому залі кожна група
презентувала усім присутнім свої таланти.

Найпершими виступили наймолодші діти групи «Ясла»
недільної школи (3-5 років), які розказали віршики про
чудотворця Миколая та заспівали хороводом «Ішов Миколай
лужком-бережком». Після наймолодших учасників, середня
шкільна група (1-3 класи) розповіла глядачам «Легенду про
святого Миколая» та заспівала пісню «Величальна святому
Миколаю», у якій просили спокою та миру для України.
Останніми учасниками святкового дійства, присвяченого дню
святого Миколая, були учні 4-6 класів, які підготували ляльковий
театр «Святий Миколай у лісі». Дійовими персонажами казкової
вистави були: ангел, котик, пташенята, ведмедик, зайчик,
ворони-сестри та екзотичний птах. Після виступу кожної групи
недільної школи отець Іоан Альмес роздавав дітям подарунки
від святого отця Миколая: групі «Ясла» – «Мою першу Біблію»
та солодощі, молодшій та середній групі  –  Дитячу Біблію та
цукерки, найстаршій – катехизис «Зустрічі на життєвій дорозі»
архієп. І. Ісіченка та солодощі.

Наприкінці свята митр. прот. о. Іоан Альмес звернувся зі
словами вдячності до усіх присутніх: організаторів, дітей та
їхніх батьків, і всіх гостей. На завершення усі радо заспівали
пісню «Ой, хто, хто Миколая любить» та зробили спільні
світлини на пам’ять.

Анастасія Альмес

Свято любові і милосердя:
Дні Святого Миколая

у смт.Підбужі
Дрогобицького благочиння
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Святі  Отці Христової Церкви одностайні  у
Христоцентричності створення світу і буття
людського роду. Це чітко простежується у Святому
Письмі Старого і Нового Завітів. Проте, що Христос
є основою і центром людського буття було сповіщено
Богом вже Адаму і Єві, особливо після гріхопадіння
(Бут. 3, 15).

Святі Отці створення людини за образом і подобою
Божою (Бут. 1,27) вбачають образ самого Сина
Божого. Адже Господь Бог у Своєму задумі про
створення неба і землі  чітко бачив людське
гріхопадіння, тому у Бога вже і був чіткий план
спасіння роду людського. І то так, щоб не була
ущемлена свобода людини. Як людська природа стала
причиною гріхопадіння, так і ця людська природа мала
перемогти у собі гріх і явитись у першоствореній
духовній чистоті. І як це відбувалось, як явилась у світ
Людина, яка перемогла у собі гріх, перемогла і самого
батька зла – сатану, розкрито на сторінках Святого
Письма Нового Завіту. Як поява людини на землі не
пройшла без Божої дії, так і Людина: переможець
гріха, переможець сатани, Спаситель роду людського
явилась при Божій співдії з людською природою.

Ось як про це говорить ап. і єв. Іоан Богослов:
«Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово
було Бог» (Ін. 1,1-2). «І Слово стало плоттю і
вселилося між нами, повне благодаті й істини» (Ін.
1,14).

Як діяв Бог Отець, щоб Його Єдинородний Син,
названий  єв. Іоаном Богословом – Словом, став
Людиною, у всьому нам подібною, крім гріха,
розкривають нам євангелісти Матфей і Лука (див. Мф.
1. 18-24. Лк. 1.26-38,; 2.1-20).

Для того, щоб Син Божий став людиною, взяла
участь Пречиста Діва Марія і Святий Дух. Таким
чином в народженні Христа Спасителя від Діви Марії
людська природа в Його Особі з’єдналась з
Божественною. А це є суттєвим у ділі спасіння роду
людського.  Тому Господь Спаситель стає
Родоначальником оновленого благодаттю людства.
Ап. Павло називає Христа Новим Адамом, який
відновлює у віруючих в Нього початковий
благодатний стан, який був у людях до гріхопадіння.

Поєднання в Боголюдині Ісусі Христі людської
природи з Божественною має пряме і благодатне
відношення до стану всіх віруючих, що поєднуються
з Христом через віру, покаяння і таїнства.

Щоб віруюча людина легше сприймала Слово Боже,
яке повчає про вчинене спасіння Боголюдиною
Христом, їй на допомогу приходять церковні свята.
Читання і піснеспіви свят доступно розкривають зміст
євангельських подій, реальність Божої дії заради
спасіння людей та важливість ненасильницького
Божого втручання в спасіння людських душ.

Так богослужбові тексти Різдва Христового
розкривають і примножують знання про Бога,
відкривають людям шлях до звільнення від гріха
життям у Бозі, вказують на засоби до перемоги над
гріхом, над смертю і самим сатаною. Саме Різдво
Христове зумовило і розпочало особисте людське
просвіщення та обожнення благодаттю. Обожнення
людської природи Сина Божого відкрило людству рай
і блаженство вічного Богоспілкування.

Богослужіння Різдва Христового розкриває
історичне і догматичне вчення Православної Церкви
про Боговоплочення. «Коли Август став єдиним
володарем на землі, … Ти став Людиною від
Пречистої. Тоді багатобожжя ідольське було знищене;
в єдину владу Божества люди увірували… записалися
вірні іменем Божества, коли Ти, Бог наш, став
Людиною». Син Божий «Незмінний, бо Образ Отця,
Образ Його вічності, вигляд раба приймає, від
безневісної Матері  народившись,  залишився
незмінним, бо Яким був, Таким і є, Бог істинний; і
чого не було в Нього, те прийняв (тіло), ставши
людиною». «Слово втілюється, і в ід Отця не
відлучається». «Син Божий Сином Діви стає». «Будучи
Премудрістю, Слово і Силою, Сином Отця і Сяйвом
Його, Христос Бог таємно від небесних і земних,
ставши Людиною оновив нас».

У Різдві Христовому нам засяяло світло розуму. І

Христологія свят місяця січня
ті волхви, що раніше поклонялись зіркам від зірки
навчились покланятися Христу – Сонцю Правди. З
народженням Христа Бога припинились поклоніння
ідолам і наступило вічне Царство Боже.
Християнство, яке спочатку поширювалось в
Римській імперії, вийшло за її межі та охопило всі
краї землі. А людям, що сиділи в темряві смерті,
засвітило велике Світло. Тепер Боголюдина і
Спаситель Христос стукає до серця кожної людини.
Цей Сповитий пеленами звільняє людей, яких сатана
сповив гріхами. Древня Єва звільнена від прокляття,
а віруючі у Христа, Його благодаттю перетворюються
у квітучі сади чеснот.

Син Божий Ісус Христос, колись недосяжний і
неприступне Світло у Своєму тілесному народженні
робиться доступною всім нам Людиною і веде нас за
Собою у Своє неприступне Світло, робить людей
причетними цьому Світлу, Собі. Будучи Хлібом
Живим, Хлібом з небес, годує нас Собою, оселяється
у нас, вводить нас у Себе. Це незбагнена Тайна і
водночас дійсна реальність. Бог у людині і людина у
Бозі.

Спаситель закликав нас до покаяння і показав, як
покаяння наповнює людину благодаттю. А благодать
приводить людину до обожнення.

Збувається особисте обожнення віруючої людини
в силу того, що Син Божий принизив Себе в
Очоловіченні, а прийняте Ним земне тіло, через
наповнення його Божеством Слова – обожнив. Тепер
Боговтіленням просвіщення Божою благодаттю за
даром Христа відкриває рай тим, що спасаються у
Церкві. Втілений Бог зруйнував усі перепони перед
входом у рай. Бо ті, що вкусили плід із забороненого
дерева, прогнали себе із раю і закрили туди вхід
гріхом. А Діва Марія, Богородиця, пропонує нам
новий плід, плід Своєї утроби – плід Життя, Христа.

Наступне свято – свято обрізання Господнього і
Його найменування показує нам, як Син Божий,
Творець всього сущого, Законодавець, Сам піддає
Себе сповненню закону. Як восьмиденне дитя терпить
обрізання крайньої плоті, щоб показати нам, що
прийшов Він у світ не порушити закон, а доповнити
і виконати. Цим Христос навчає і нас коритись
Божественним постановам. Приймає Син Божий ім’я
Ісус («Господь спасає»), щоб з часом сказати людям,
просіть в ім’я Моє в Отця Мого все, в чому маєте
потребу і дасть вам.

Водночас ім’я Ісус, яке передрік Ангел,  є
знаменням служіння Сина Божого на спасіння людей.
Його плотське обрізання нагадує нам, що і ми, як про
це говорить              ап. Павло, у Таїнстві Хрещення
отримали духовне обрізання (Кол. 2,11) та отримали
християнське ім’я. Тому маємо вести себе згідно з
нашим покликанням.

У цьому святі перед нами Істинний Бог і правдива
людина, яка у всьому кориться постановам Божим.

У день цього свята Церква звіщає світу: «Терпить
обрізання плоттю Той, Хто як Слово незбагненно
народжується від Отця, не зазнавши розділення та
тління, як Бог від Бога, перебуваючи в незмінному
Божестві; будучи вищим за Закон, тих, що в законі
від клятви законної визволяє». Піснеспіви цього свята
проголошують, що з приходом у світ Сина Божого у
людській природі дія закону припинилася і засяяла
благодаттю весна. Весна – це пробудження до нового
життя, це проростання живого, цвітіння і буяння
цвіту. Але плодів ще нема. Потрібен ще час і
благодатна дія Святого Духа. Саме про це нам і
говорить свято Богоявлення.

Свято Богоявлення об’єднує в собі дві знаменні
події духовну та історичну: хрещення Ісуса Христа
від Іоана Хрестителя та саме Богоявлення Бога Отця,
Бога Сина і Бога Духа Святого у Святій Тройці.
Господнє хрещення і  послужило здійсненням
Богоявлення.

Євангелісти Матфей, Марк та Іоан (Мф. 3,13-17;
Мк. 1,9-11; Ів. 1,32-34) стисло подають цю подію. Та
в цих небагатослівних рядках виражене велике
духовне багатство тих, які сповідують Істинного Бога,
сущого у Святій Тройці.

Слово Боже Старого Завіту хоч і наводить людину

на поняття троїчності Бога, але осмислюється Свята
Тройця у співставленні текстів Старого і Нового
Завітів. Євангелісти описують Богоявлення, і тут
нічого не говорять про духовні наслідки для людини.
Але все описане ними дальше,  як і  іншими
Апостолами в їхніх Посланнях, віруюча людина
черпає незбагненно благодатне багатство. І це
багатство розкриває богослужіння на Богоявлення. У
Йорданські дні Церква співає: «Прийдіть, думкою
підемо на Йордан і побачимо там велике видіння: Ісус
бо приходить хреститися», «поспішно гряде
сокрушити глави зміїв (злих духів) у воді». «Явився
Христос, оголюється і приймає хрещення, одягаючи
людство в одежу нетління».

Поетичні слова стихир про подію Богоявлення:
«Коли Спаситель наш хрестився від раба, і Дух,
зійшовши, засвідчував, ангельські  воїнства,
побачивши, вжахнулися. Голос же з неба прийшов від
Отця: цей, Його ж Предтеча хрестить рукою, Син Мій
улюблений, в Якому Моє благовоління».

Відбувалося усе це, бо «бажаючи спасти заблудлу
людину, Ти (Христе Боже) сподобився одягнутися у
вигляд раба; бо подобало Тобі, Владиці і Богу,
сприйняте наше для нас;  бо Ти, Спасителю,
хрестившись плоттю, сподобив нас прощення».
Христос «Сам не потребуючи очищення, але для нас
учиняє відродження», «Духом і вогнем очищає гріхи
світу».

«Нині творіння просвічується, нині все веселиться,
небесне разом із земним, ангели і люди з’єднуються:
явилася благодать Божа, спасительна для всіх людей».
«Явився Спас, благодать й істина в струменях
Йорданських, і тих, що перебували в темряві і тіні
просвітив, бо прийшов і явився Він як Світло
недосяжне».

Хрещення Господнє реально явило людству Святу
Тройцю: Бога Отця голосом з неба, Сина Божого в
Боголюдині Ісусі Христі, Який приймав хрещення від
Свого Предтечі, і Духа Святого, що у вигляді голуба
сходив на Сина Божого, – Сина Людського і перебував
на Ньому. Це Богоявлення засвідчує, що Отець, Син
і Святий Дух, як єдиний Бог у Святій Тройці, співдіє
людині у її спасінні.

Богоявленські молитви і піснеспіви твердять, що
Господь Ісус, зійшовши у води Йордану, знищив
голови зміїв, що там гніздилися, тобто знищив
древнього ворога роду людського – сатану. А віруючі
у Христа Бога отримали силу наступати на змію і
скорпіона, руйнувати підступи сатани і перемагати
його.

Своїм хрещенням Ісус Христос започаткував Свою
Спасительну місію,  заклав основи Таїнства
Просвічення віруючих – Таїнства Хрещення. Це
Таїнство є обов’язковою умовою (Ів.  3,5)  у
приналежності до Христової Церкви.

Таким чином, в Різдві Спасителя людина стала
причасником Христа по тілу, отримуючи в Таїнстві
Причастя Тіло і Кров Христові – поживу і пиття
безсмертя.  У Господньому Хрещенні  людина
сподобилась Його Божественної благодаті та
отримала в Таїнстві Хрещення купіль живої води, яка
приводить у життя вічне.

Кожен, хто знає православний Символ Віри, хоч
трохи знайомий зі вченням Православної церкви,
кому хоч в якійсь мірі, знайомі догмати семи
Вселенських соборів,  чи чув щось про них,
вслухаючись у богослужіння згадуваних свят, відчує
тут поетичний переспів догматичного вчення, з
легкістю збагне Боголюдину Ісуса Христа, як Бога
Істинного від Бога Істинного, Єдиносущного Отцю,
Який зійшов з небес ради нас, людей, і ради нашого
спасіння від Духа Святого і Діви Марії став
людиною. І ця Людина повністю впокорила свою
волю волі Божій. Були моменти, коли цій людині
було страшно. Їй здавалось, що не в Її силах
здійснити перемогу над гріхом, над смертю, над
сатаною, здобути спасіння, яке буде дароване всьому
людству. Але поклавшись у всьому на Бога,
Боголюдина Ісус Христос сповнив покладену Отцем
на Нього, як Сина Божого, місію.

Підготував прот. Іван Владика
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КОЛЯДА
ЗІЙШЛИ АНГЕЛИ НА ЗЕМЛЮ З НЕБА
Зійшли Ангели на Землю з Неба,
Світу голосять: «Славити треба».
Світу голосять, славу співають,
Діву Марію з Сином витають.

З Сином витають Пречисту Діву,
Просять за спокій, за мир і віру,
Спасу дарують ладан і миро,
Молять молитви Господу щиро.
 
Молять молитви, Господа просять,
За Україну славу голосять.
За Україну, Христову віру,
Матінці Божій славу возносять.

За Україну, віру Христову,
Спасу дарують ризи шовкові,
Ризи шовкові, свічку воскову,
Спасу приносять тепло любові.
 
За Україну, єдину віру,
Просять за спокій і любов щиру,
Подай Ісусе ласку нам свою,
Щоби ми жили у вірі з Тобою.

Щоби сіяло сонечко ясно,
Щоб в наших серцях віра не згасла,
Ісусе милий, Сину Марії,
Прийми від дітей коляди щирі.

Всі колядуймо, Бога витаймо,
Злоби і гніву в серцях не маймо!
У кожній хаті, в кожній родині,
Заколядуймо всі разом нині!

Ісусу щиро, всі колядуймо,
Пречисту Матір за мир благаймо,
Хай благословить Ісус маленький,
Йому віддаймо поклін низенький!
 

ТИ УКРАЇНО, ЗЕМЛЯ БЛАГОСЛОВЕННА

Ти Україно, земля благословенна,
У косах твоїх  жовто-синій стяг.
Щедрість твоя у світі не зліченна,
У всіх століттях і щасливих днях.

Твої сини по світу помирали,
Лиш зберегли мову й любов свою.
Життя свої героями віддали,
За землю рідну і віру святу.

Ми, Україно, будем діти твої,
Стояти на святих твоїх рубежах.
Щоб не боялися війни, ненависті чужої,
Ми будем вірні за Тебе у боях.

Ми воїни, сини твої, землі святої,
Для нас не має ні ночі, ні свят.
Як воїни пісні співають свої,
Тоді спокійно діти твої сплять.

Ти будь для нас земля благословенна,
Колискою для наших дітей, дочок, синів,
Вірою і любов’ю будеш ти спасенна,
Від задумів злих твоїх ворогів.

Під твоїм небом будемо молитись Богу,
Ми вірим в тебе, ми твої сини,
І перекриєм ворогам дорогу,
Ми не допустим агресора війни.

Благослови нас Україно земле незмиренна,
На подвиг тієї невірної війни,
У цю історію ти ввійдеш нездоланна,
У тебе вірні є твої сини.

ДЗВОНИ МІЙ ДЗВІН, ДЗВОНИ НА
СЛАВУ БОГУ

Дзвони мій дзвін, дзвони на славу Богу,
Мою любов до Бога передай,
В  своїм відлунні забери тривогу,
За мир і спокій ти Господа благай.

Благай за всіх, за волю побратимів,
За пам’ять вічну вбитих пам’ятай,
За зранених війною й волонтерів,
Дзвони мій брате, й Господа благай.

Благай за всіх,що просять в Бога ласки,
За нас у Бога захисту проси,
Не дай невинним у війні пропасти,
Ти можеш Богу прохання донести.

Неси ти своїм голосом блаженним,
Ми у молитвах просим Бога теж.
Будь брате мій ти Господом спасенний,
І голос твій, за мир і нарід весь.

Віддай тривоги наші сьогодення,
До храму свого ти людей проси,
Бо лише голос і твоє відлуння,
Нас у храм Божий може привести.

Я твій дзвонар і молюся за тебе,
Щоб не пошкодженим зберіг я голос твій.
Буду просити Господа за себе,
Ти до неси до Бога голос мій.

Дзвони, дзвони, дзвони на славу Богу,
За вірних Богу голос віддавай,
Що Володимиру Князю проклав дорогу,
І козакам, що боронили край.

Дзвони як ворог підкрадається до хати,
Зненацька нас застане смерть лиха.
Ми голосом твоїм будем благати,
Щоб прожили ми з Богом без гріха.

Я твій дзвонар, молюсь за твою душу,
Щоби була весь вік одна, свята,
Лише душею прославляти мушу,
Любити Бога, бо душа жива.

27.12.2015
Брода Ігор,

дяк храму Вознесіння Господнього,
с. Ралівка Самбірського благочиння

У неділю 6 грудня Високопреосвященний
архієпископ Дрогобицький і Самбірський Яків,  після
звершення Божественної літургії, привітав
Турківського благочинного, настоятеля парафії св. вмч.
Димитрія Солунського с. Вовче, прот. Романа Кавчака
із 60-ти річчям від дня народження.  У своєму
вітальному слові владика Яків висловив найсердечніші
вітання і сказав: «Добре відомо, яких моральних
зусиль, витримки і наполегливості, сердечної щедрості,
християнського миролюбства вимагає Ваша
відповідальна діяльність на благо українського народу.
У цей нелегкий час, Ви несете людям слово Боже,
робите все можливе для їх духовного збагачення. Ви
здійснюєте вагомий внесок у справу відродження
духовності і утвердження християнських цінностей,
ведете людей до спасіння, проповідуючи їм слово
Боже. Бажаємо Вам, міцного здоров’я, Божої милості,
злагоди, добра та миру. Нехай благодать Господня
завжди перебуває з Вами».

Після завершення Богослужіння священнослужителі
зробили спільну світлину.
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