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У ці святкові дні ми звертаємося
до головної таємниці нашої віри – Бо-
говтілення. Це слово означає, що Бог
став Людиною, Одним з нас, в усім
подібним до нас, крім гріха. Той, Хто
створив простір і час, галактики і ту-
манності, став Немовлям на руках
Своєї Пречистої Матері..

Бог є абсолютним Володарем все-
світу і людської історії. Навіть лиха,
які осягають народ Божий, відбива-
ють не слабкість «нашого» Бога по-
рівняно з «їх» богами – як подумали
б язичники – а суд Божий стосовно
Його невірного народу. І цей суд – ще
одна відмінність Бога Біблії. На
відміну від язичницьких божеств, Він
Праведний. Він любить правду і не-
навидить беззаконня. Для Нього
дуже важливо, щоб люди поступали
один з одним справедливо. Щоб з
найслабкішими і найуразливішими
членами суспільства – бідними, при-
бульцями, сиротами і вдовами – по-
водилися по-людськи. Щоб у праців-
ників не затримували платню. Гріх не
просто погіршує стосунки між людь-
ми, він глибоко ображає Бога, що
створив людину за Своїм образом.

І ще одне було відкрито древньо-
му Ізраїлю: Бог пошле Спасителя.
Спочатку слово «спаситель» означа-
ло сильного лідера, народного вождя,
якого Бог наділяв силою і сміливістю,
щоб врятувати народ Божий від тих
або інших ворогів. Але з часом ста-
ло приходити розуміння, що люди по-
требують позбавлення від чогось на-
багато глибшого і злішого – від гріха.
Як сказано в Псалмах: «Нехай упо-
ває Ізраїль на Господа. Бо у Гос-
поді милість і велике у Нього виз-
волення, і Він визволить Ізраїля від
усіх беззаконь його» (Пс. 129:7,8).

Насправді, якщо Бог – Той, Хто
створив весь світ і нас самих, Той, у
чиїх руках наша тимчасова і вічна
доля, то найважливіше, що тільки є –
це стосунки з Богом. А ці стосунки
глибоко зруйновані гріхом. Як ще в
глибині Старозавітної історії каже
Мойсей: «Ім’я Господа прославляю;
віддайте славу Богу нашому. Він
твердиня; досконалі діла Його, і
всі путі Його праведні; Бог вірний,
і немає неправди у Ньому; Він пра-
ведний і істинний; але вони розбе-
стилися перед Ним, вони не діти
Його за своїми пороками, рід не-
покірливий і розбещений» (Втор.
32:3-5).

Уся історія людського роду – це
історія трагічного конфлікту між
грішною людиною та Святим і Пра-
ведним Богом. Звичайно, людина не
може завдати шкоди Богові – але
вона може завдати страшної шкоди
собі. Бог б’ється, щоб врятувати
Своє бунтівне творіння від остаточ-
ної загибелі – як, наприклад, батьки
можуть битися, щоб врятувати сина-
наркомана. Один колишній рок-музи-

Дорогі брати і сестри, бого-
любиві пастирі, вся паства
Дрогобицько-Самбірської
єпархії, ми черговий рік
вдячні Всевишньому Богу,
що дожили до цих священних
днів народження Сина Божо-
го - Божого немовляти, який
прийшов у світ як людина.
Бог стає людиною, щоб люди-
ну обожествити, надати спа-
сіння через своє народження,
не дати людині бути і жити в
соромі і спокусі гріха, бо Гос-
подь не хоче смерті грішника,
а хоче, щоб він навернувся і
жив.

Народження Божого Сина
було і залишається великою
тайною для людського розу-
му. Про це описано і сказано і
в пророцтві Старого Завіту,

який був підготовчим наміром для людей, щоб із любов’ю прийняли
народження Царя Всесвіту, як відкупителя людства із рабства гріха.

В складних умовах проходило народження Ісуса, жорстокий Ірод
замислив Боже Дитя погубити, але Божий задум неперевершений і
незламний. Божа Сила не допускає до іродового злочину.

Небесна зоря вказала місце народження Сина, все сталося за за-
думом Божим та заради спасіння свого творіння Творцем.

Пастушки і волхви, маючи добре лагідне серце, ще до невидимо-
го Богомладенця, вже стають на перешкоді Іроду. Духовна пелена
засліплює очі Іроду, тому що Отець охороняє Свого Сина.

Материнська любов і охорона Божого Дитяти була найбільшою
турботою, що зберегла Його життя, яке потребувало опіки.

Родинна атмосфера Йосифа Обручника та Пресвятої Діви Марії,
як Богоматері, стали великою любов’ю до людства сім’ї Божого
Сина.

Відбувається таємна боротьба між добром і злом. Саме Вифлеем
приймає сповнення пророцтва: «і ти, Вифлееме, земле Іудина, нічим
не меншим від інших володінь Іудиних, бо з тебе вийде Вождь, який
упасе народ Мій, Ізраїля» (Мф. 2,6). Його любов, жертвування Сина
Божого, як людини, щоб вселити в нас благодать Духа Святого:
відчувається найбільша радість, родинна атмосфера в найвищому її
розумінні, коли Боже Дитя своїм народженням засвідчило, що є Бо-
гом, а не простим Дитям. Син Божий дією Духа Святого вселив у
нашу людську природу свій Дух, щоб ми прийняли Його за свого
Творця і виконали Його волю - волю Божества.

Боже новонароджене Дитя через велику любов до нас з Вами,
посилає силу Святого Духа, щоб спаслося якнайбільше людей, по-
казуючи, що Він бачить наше серце і стан нашої душі, наші помисли
та наші земні діла добрими або поганими. Бог висловлює свою лю-
бов до нас, якою ми не дорожимо, бо, на превеликий жаль, в нинішній
час, ми живемо в умовах гріхопадіння та братовбивчої війни.

Вітаю вас, дорогі вірні мої брати і сестри, зичу вам миру, спокою,
великої духовної радості, багато світлих роздумів і почуттів, здоро-
в’я, Божого благословення у всіх намірах і сподіваннях, нехай вирує
в серцях наших це свято. Тому і ми повинні сприймати зближення
Бога до нас. Хай спокій чарівної Різдвяної ночі переростає в надійну
впевненість у Божій опіці.

Õðèñòîñ Íàðîäèâñÿ!
Cëàâ³ìî Õðèñòà!

Яків,
архієпископ Дрогобицький і Самбірський

м. Дрогобич
Різдво Христове 2020 р.Б.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÍÀÐÎÄÈÂÑß! ÑËÀÂ²ÌÎ ÕÐÈÑÒÀ!

І ВТІЛИВСЯ, І СТАВ ЛЮДИНОЮ

кант і наркоман, який навернувся до
Бога, написав книгу з характерною
назвою – «Врятуй мене від мене
самого». Людина, винна і зіпсована,
вибирає шляхи, що провадять її до
ще більшої провини і ще більшого
гріха і, нарешті, до остаточної заги-
белі.

І от Бог приходить врятувати лю-
дину. Він робить це, входячи в
людську ситуацію зсередини. Він
стає Людиною для того, щоб відпо-
вісти на всі людські потреби. Гос-
подь наш Ісус Христос, як свідчить
Писання і як учить Церква, є одно-
часно і Досконалий Бог і Досконала
Людина. Як людина, Він проживає
життя в повному послуху Отцеві –
Він молиться там, де ми лихослови-
мо, шукає Божого там, де ми шу-
каємо свого, любить і прощає, де ми
ненавидимо і лютуємо, свідчить про
істину там, де нам здається зручні-
шою брехня, і, нарешті, упокорено
віддає Своє життя на Хресті, щоб
знову прийняти його у Воскресінні.
Якщо ми звернемося до Нього в
покаянні і вірі, наші гріхи будуть об-
миті Його кров’ю і наша непра-
ведність буде поглинена Його пра-
ведністю. Як сказав про це святий
Іоанн Златоуст, «Христос заплатив
значно більше того, що ми були
винні, і настільки більше, наскільки
море нескінченне порівняно з малою
краплею». Христос створює Церк-
ву – не просто зібрання єдиновірців,
але Живе Тіло, Організм, в Якому
через час і простір струмує Його
життя. Це прощення і це життя ми
сприймаємо у встановлених Ним
Таїнствах.

Бо спасіння і життя вічне, яке при-
носить у наш світ Христос, призна-
чені не для якогось абстрактного
людства – вони призначені для кон-
кретних людей, вас і мене. Від нас
залежить прийняти цей дар – а для
цього треба в покаянні і вірі присту-
пити до Таїнств створеної Ним Цер-
кви.

Різдво Христове – дуже відпові-
дний час для того, щоб це зробити.

Автор: Сергій ХУДІЄВ
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Православні християни
в часі різдвяного посту ду-
ховно готуються до найве-
личнішої події в історії
людства – приходу на зем-
лю Ісуса Христа – Сина
Божого, Спасителя світу.
Недільна парафіяльна
школа храму святого кня-
зя Володимира ПЦУ, що у
м. Новий Калинів, робить
це по-особливому. Вже дру-
гий рік поспіль з благосло-
вення настоятеля па-
рафії отця Ярослава Фаб-
іровського організовує для
дітей майстер-клас
«Різдво Христове – істо-
рія, традиції». Цьогоріч 20
вихованців недільної шко-
ли у неділю 22 грудня вчи-
лися готувати страви на
різдвяний свят-вечір за до-
помогою своїх дорослих
наставників.

Майстер-клас традиційно
провели у стародавній хатині
родини Ничай в с. Бабина
Самбірського району Львів-
ської області. У цій хаті про-
живала Анастасія Ничай, яка
була щирою православною
християнкою. У неї була мрія,
аби її хатина ніколи не була
покинута, бо прожила своє
життя одинокою. За її молит-
вами до Бога, хатина щороку
оживає, наповнюється благо-
даттю Господньою, коли про-
водиться майстер-клас з
підготовки свят-вечора.

Атмосфера автентичної
домівки, якій майже сто
років,  дає можливість
дітям споглядати та краще
переймати українські хри-
стиянські традиції. Духов-
не слово священника вихо-
ванці сприймають глибше в
дружній та щирій співпраці:
спільно приготовлені пісні
страви вміщають часточ-
ку душі кожного. У такій
атмосфері  діти вчаться
терпеливо та старанно пра-
цювати, допомагати іншим,
підтримувати один одного.

Разом готували страви:
узвар, кутю, кисіль з чор-

ДИТЯЧИЙ МАЙСТЕР-КЛАС:
«РІЗДВО ХРИСТОВЕ – ІСТОРІЯ, ТРАДИЦІЇ» 2019

носливом, пісні салати, ва-
реники. Дорослі додатково
спекли пампушки, хліб та
зварили голубці. Молодь
підготувала цікаві комен-
тарі з рецептури та техно-
логії приготування посто-
вих страв. Працювали
організовано, чергували
роботу з духовними піснес-
півами та колядками. У
маленькій хатині тихо, бла-
гоговійно та молитовно
співдіяли 28 учасників, діти
з дорослими, готували тра-
пезу свят-вечора. Це було
неймовірно, серце напов-
нювала тиха радість лю-
бові до ближнього – зара-
ди чого прийшов на землю
Спаситель.

Цього дня у нас гостю-
вала волонтерка з Корпусу
Миру США в Україні
Ліндсі-Ребека Холкомб.
Ліндсі  взяла активну
участь у майстер-класі,
ліпила вареники, співала
колядки… і отримала пода-
рунок від отця Ярослава –
вишитий український руш-
ник із галицьким узором.
Також був перекладач Во-
лодимир Цвик (студент і
працівник Самбірського
технікуму економіки та
інформатики), який зацікав-
лено брав участь у кожно-
му етапі роботи. Прощаю-
чись з усіма, Ліндсі сказа-
ла: «Тепер я майже україн-
ізована…» (в Україні вона
четвертий місяць).

Організація дійства, яке
пов’язане з християнськими
традиціями, дозволяє дітям
усвідомити єдність з духов-
ною родиною, зрозуміти
краще культуру та історію
свого народу, своєї країни.

У недільній школі діти
здобувають духовну науку
в атмосфері любові та тер-
піння. «Світ іде вперед, а з
ним і діти наші потребують
поступу», - дітей потрібно
навчати ласкою і теплом,
тоді вони віддають те ж
саме. Життя тоді буде на-
повнене яскравими подія-
ми, незабутніми зустріча-
ми, людина буде випромі-
нювати світло. Побувавши
на майстер-класі «Різдво
Христове – історія, тра-

диції», усі надовго заряди-
лися позитивними щирими
емоціями.

На завершення майстер-
класу, отець Ярослав подя-
кував за допомогу вчите-
лям недільної школи Лесі
Касій і Галині Гриб, а та-
кож Галині Тоганчин, Ро-
ману Касій, Марії Ничай-
Касій, Марії Черевко, На-
талії Крисі, Анатолію Ва-
силику, Лесі Маланій і Лю-
бові Черевко. Гостям із
США за активну участь у
бажанні пізнати нашу ук-
раїнську християнську
культуру та її духовність
отець виголосив подячне
«многоліття».

Пресслужба парафії
м.Новий Калинів

Місяць січень. Для православного християни-
на наближення цього місяця – це відчуття ду-
ховного піднесення, збільшення духовної радості.
У свідомості старших поколінь січень закарбо-
ваний не тільки богослужіннями Різдва Христо-
вого, Обрізання Господнього і Нового року за
старим стилем, Богоявлення – хрещення Ісуса
Христа в річці Йордан, а й сіном на долівці хати,
дідухом в кутку хати, святвечіром із дванадцять-
ма стравами, запаленою свічкою,  як символ виф-
леємської зірки та присутністю з нами Христа,
Бога Світла,  колядкою в храмі, вдома і на вулиці.
А яке торжество в день Богоявлення. Тут знову
Вечеря, запалена свічка, свята вода надвечірнь-
ого освячення, богослужіння і Велике освячення
води - колись на річці, озері або ставку, висічений
з льоду Хрест. І ці свята місяця січня для право-
славного християнина є духовно чаруючими.

 Цей чар криється в Сині Божому, Другій Іпо-
стасі Святої Тройці, Який з великої любові до впа-
лого в гріх роду людського Сам пішов на зустріч
людям. Для цього зодягнувся в людську приро-
ду- втілився, став людиною у всьому нам под-
ібною окрім гріха. І пішов на такий крок Божий
Син, щоб спасти людський рід.

ХРИСТОС З НЕБЕС – НАШЕ СПАСІННЯ

Закінчення на 8 стор.

 В чому ж полягає наше спасіння, дароване нам
нашим Спасителем, Господом Богом Ісусом Хри-
стом?

Ще в раю люди, послухавшись спокусника -
сатану, самовозвеличились. Випереджаючи час,
вони забажали не чекати поступового пізнання всіх
речей:  матеріального, так і духовного світу, які їм
давав Господь Бог. Послухавшись змія-сатану,

люди виявили недовіру Богу. А своїми знаннями
забажали бути рівними Богу та стати богами в
розумінні сатани.

Виявлений Богу непослух перших людей кинув
їх у злочин, гріх. Гріхом люди протиставили  себе
Богу. На це і розраховував сатана та, навіть, і на
більше. Сатана очікував смерті людей, щоб осм-
іяти Бога у створенні Ним ворожого до Себе тво-
ріння.

 Та сатана прорахувався, бо ще до створення
людини Бог  не тільки знав як поступить людина,
а й передбачив Господь порятунок не просто
людини, а і всього роду людського. А для  спасі-
ння роду людського Бог Отець визначив Свого
Сина Єдинородного, це Той Син, Якого Святе
Письмо називає Словом. Словом, що було спо-
чатку, Воно є у Бога та є Богом. Цей Бог Слово
разом з Отцем і Святим Духом творив світ неви-
димий і видимий: ангельський і матеріальний,  в
тому числі і людину, що створена  на образ і по-
добу Божу.
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У кожного з нас під небесами своя висота. Вона зале-
жить від обріїв душі, від її глибин. Учімося жити так, аби
людям, які перебувають поруч із нами, стало трішечки теп-
ліше, творімо світло й радість у серцях тих, хто поряд.

Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці по-особли-
вому було зворушливим для добромильців, бо до нашого
храму Зіслання Святого Духа на запрошення громади заві-
тав Висопреосвященніший Яків, Архиєпископ Дрогобицько-
Самбірської єпархії Православної Церкви України.

Під мелодійні звуки величних дзвонів словами привітань
до Висопреосвященнішого Владики звернулись діти.

Зустрівши Архиєпископа. настоятель храму прот. Богдан
Кащук запросив Владику до святої церкви, подякував за

відвідини та висловив прохання про спільну молитву за нашу
парафію, за всі міста й села, а також за нашу рідну Україну.

Перед початком Святої Літургії Архиєпископ Яків освя-
тив новий іконостас і бічні кивоти. Разом із священниками
Владика відслужив архиєрейську літургію. Повчальне сло-
во виголосив о. Стефан Тріска, який розкрив глибокий зміст
свята Введення в храм Пресвятої Богородиці.

У своїй повчальній проповіді Архиєпископ зауважив, що
найкраще виховання дітей - приклад життя їхніх батьків.
Владика подякував священникам храму о.Богдану Кащуку
і о.Стефану Гриніву за гостинність і закликав усіх мирян
молитися за свою Церкву й Батьківщину. За жертовність та
невтомну працю парафіяни храму з рук Архиєрея отримали
нагороди: ордени й грамоти.

Із словами подяки до Висопреосвященнішого Владики та
всечесних отців звернувся настоятель храму Зіслання Свя-
того Духа прот. Богдан Кащук. Виходячи з дому Божого,
Владика уділяв вірним архипастирське благословення.

Дякуймо Господеві за тих добрих сіячів Слова Божого, за
те, що маємо можливість почерпнути краплину мудрості з гли-
бокої духовної криниці. Нехай кожен із нас стане запаленою
свічкою Господа, щоб освітлювати шлях і собі, і людям.

Парафіянка храму Зіслання Святого Духа м. Добромиль

Святість сховатися не може. Вона -
свічка, поставлена на свічник, і місто,
що стоїть на верху гори. У першому ви-
падку - висвітлює простір навколо себе.
У другому - видно здалеку, з якого б боку
до неї  наближатись. Такий є Миколай
Чудотворець.

Причина масового і багатовікового шану-
вання Миколая Чудотворця - в його внутріш-
ньому багатстві. Причому він так майстер-
но приховав таємницю свого внутрішнього
життя від зовнішніх очей, що ми майже нічо-
го не знаємо про факти його біографії. Слава
знайшла Миколая після залишення земного
світу та входження в небесні покої, тобто тоді,
коли загрози з боку гордості і марнославства
(цих неминучих супутників слави і похвали)
минули.

На запрошення настоятеля митр. прот.
Іоана Білика, Старосамбірського благочин-
ного, святкову Літургію у м. Старий Самбір
очолив митр. прот. Миколай Юзич, він і ви-
голосив проповідь. За Богослужінням моли-
лися  священники: митр. прот. Іоан Білик на-
стоятель храму, митр. прот. Ярослав Грица,
митр. прот. Миколай Юзич, , митр. прот. Бог-
дан Лернатович,  митр. прот. Ігор Дудик, митр
прот. Роман Шак, митр. прот. Дмитро
Яворський, прот. Петро Гальчишак, прот.
Іван Білик, прот Миколай Пагулич.

Наприкінці Літургії  настоятель  привітав
всіх із святом Святителя Миколая Чудотвор-
ця а також роздав подарунки дітям, на які
вони очікували. Богослужіння завершилось
молитвою до Миколая Чудотворця, щоб Свя-
титель підніс для нас цей подарунок, якого
чекає вся Україна - мир і спокій у нашій дер-
жаві, а також  у наших душах.

Святі оживляють для нас Євангеліє Гос-
пода нашого Ісуса Христа, втілюючи його у
своєму житті. Так, слово Боже говорить нам
про «Отця, Який в тайні», «Який бачить тає-
мне і воздає явно», і закликає молитву, мило-
стиню і піст здійснювати не напоказ, але для
Господа. Однак, звично, часте прочитання
цих слів далеко не завжди приводить до їх
виконання на ділі, і ми продовжуємо творити
добро, потай бажаючи визнання і похвали.
Нам потрібні приклади. Потрібні живі люди,

22 грудня архієпископ Дрогобицький і Самбірський
Яків, на запрошення прот. Івана Гайвоновича звершив
урочисту Божественну літургію в храмі «Святої
Тройці» у с. Нижнє Гусне, Турківського благочиння.

Його Високопреосвященству співслужили: благочинг-
ний Турківського району прот. Роман Кавчак, прот. Федір
Савчак, прот Михайло Благун, ієрей Віталій Когут, дияк.
Віталій Ковалишин.

Після завершення Богослужіння парафіяни с. Верхнє
Гусне побажали владиці довгих та щасливих років життя
та заспівали велично многоліття.

Пресслужба єпархії

СВЯТКУВАННЯ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗНИКА
СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ

У М. СТАРИЙ САМБІР

які слово і думку перетворили б на діло.  Та-
ким є Миколай Чудотворець. Він добре знав
серцем те, що сказав один з отців Єгипту, а
саме:»Істинне добро те, яке творять потай».
Св. Миколай і від світу хотів піти, щоб в чер-
нечій самоті, ні на що не відволікаючись, слу-
жити Богу постом і молитвою. Але Бог, що
знає людину краще, ніж сама людина знає
себе, вказав Миколаю на інший шлях. Цей
шлях полягав у піклуванні про паству і на-
род. Так подвижник позбувся зовнішньої са-
моти і був змушений шукати усамітнення в
самому собі.

  Святитель Миколай не писав книг, як і не
проливав мученицької крові за Христа, і все
ж таки, він шанований за більше багатьох
святих,  які писали книги або мученицькою
смертю постраждали за Христа. Ця таєм-
ниця велика і чудесна. Це справа промислу
Божого, цим  Господь хотів показати, що Він
вводить в Царство Своє не тільки мудрих
богословів і мучеників, а й незліченний сонм
добрих душ, що зберігали істинну віру і ви-
конували заповіді Божі. А таких серед віру-
ючих було і є безліч, серед тих, хто не гово-
рив, а робив, не писав книг, але дихав Духом
Божим. Правда, мудрі богослови і мученики
численні, але, все ж, вони в меншості, порівня-
но з безліччю тих останніх, прославлених не
як богослови і мученики, а як мовчазні й вірні
раби Христові, як святий народ Божий.  Свя-
титель Миколай - народний святитель, дос-
коналий образ тих, хто, чуючи слово Боже,
поспішав виконати його і навчити своїм при-
кладом інших. У цьому причина того, що
угодник Миколай шанований більше багать-
ох святих вчителів і мучеників. Це підстава
для того, щоб Церква присвятила йому крім
цього дня, який святкуємо ми сьогодні 19
грудня, кожного четверга протягом року, по-
ряд із святими апостолами,вшановувати і
його пам’ять.

Будемо ж молитися святителю, щоб він
ніколи не залишав нас без своєї благодатної
присутності. Він, безсумнівно, один з найбіль-
ших наших помічників, що стоять біля пре-
столу Божого і клопочуть про наше спасіння.

прот. Іван БІЛИК

ФОТОФАКТ

АРХІПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ
У С. НИЖНЄ ГУСНЕ

ВЕЛИЧНИХ ДЗВОНІВ ПІСНЯ
ЛИНЕ, СЕРЦЯ ЛЮДЕЙ ЛЮБОВ

ЄДНАЄ ...
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Для великої військової родини Міжнародного центру ми-
ротворчості та безпеки святкування дня святого Миколая
вже стало доброю традицією. Щороку збільшується
кількість учасників свята, які сподіваються отримати гар-
ний подарунок за прожитий рік.

Іноземні капелани також долучились до організації цієї
події. Подарунків, на щастя, вистачило всім!

Пресслужба Яворівського благочиння

На початку року, 4
січня, 1488 військовос-
лужбовців 184-го На-
вчального центру Націо-
нальної академії сухопут-
них військ ім.гетьмана
Петра Сагайдачного
склали військову присягу
на вірність українському
народові.

Ритуал Військової прися-
ги є святом, що уособлює
відвагу і героїзм усіх по-
колінь нашого народу, обо-
ронців та визволителів рідної
землі. З цієї нагоди завітали
представники влади, гро-
мадськості, духовенства,
рідні й близькі молодих
воїнів.

У святковому дійстві взя-
ли участь військові свяще-
ники (капелани) Православ-

У Міжнародному центрі миротворчості та
безпеки, який більше відомий як Яворівсь-
кий полігон, з усіма християнськими тради-
ціями пройшло святкування Різдва Христо-
вого. Дванадцять страв на Святвечір,  обо-
вязкова кутя, коляда, віншування, привітан-
ня, богослужіння, бесіда про Різдво-все це
було у ці святкові дні. У військовій родині
Свято відчувається по-своєму: хлопці, хоч
далеко від рідних, сидять пліч-о-пліч зі свої-
ми побратимами за спільним столом, згаду-
ють дитинство з колядою, несміливо коля-

У Збройних силах почався новий навчальний рік. Уро-
чисте шикування присвячене цій події відбулося на пла-
цу Центрального містечка Міжнародного центру ми-
ротворчості та безпеки.

Почався навчальний рік з поставлення завдань керівним
складом та із заняття з національно-патріотичної підготов-
ки. Було проведено  аналіз пройденого в минулому році та
закріпити за собою звання кращих і в прийдешньому році. І,
що найголовніше, розпочався новий навчальний рік з мо-
литви до Бога!

Військовий священник, капелан, Святослав Юрків благо-
словив усіх присутніх та окропив святою водою.

Пресслужба Яворівського благочиння

СВЯТО МИКОЛАЯ
ДЛЯ ДІТЕЙ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ

МИРОТВОРЧОСТІ
ТА БЕЗПЕКИ

У СТАРИЧАХ ВІДБУЛАСЬ ЦЕРЕМОНІЯ
СКЛАДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПРИСЯГИ

ної Церкви України - прот.
Ярослав Занько, свящ. Лю-
бомир Колиняк та капелани
Української греко-католиць-
кої церкви. Священнослужи-
телі благословили молодих
воїнів, помолились за щасли-
ве проходження їхньої служ-
би та окропили всіх при-

сутніх святою водою.
Після складання присяги,

вже традиційно, військовос-
лужбовці пройшли урочис-
тим маршем під супровід
оркестру 184-го Навчально-
го центру.

Пресслужба Яворівсь-
кого благочиння

ПОЧАТОК НОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

У МІЖНАРОДНОМУ
ЦЕНТРІ

МИРОТВОРЧОСТІ
ТА БЕЗПЕКИ

РІЗДВО ХРИСТОВЕ НА
ЯВОРІВСЬКОМУ ПОЛІГОНІ

дують разом з капеланом. Командування
військової частини доклало багато зусиль,
щоб Свято пройшло як належить.

Військовий священик, капелан, Святослав
Юрків привітав усіх присутніх з Різдвом
Христовим і почав Святвечір з молитви та
коляди.

У день Різдва Христового відбулось свят-
кове богослужіння, і всі охочі мали змогу мо-
литись і прославляти народженого Христа.

Пресслужба
Яворівського благочиння
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13-го січня розпочався новий на-
вчальний рік у Збройних силах Ук-
раїни. Воїни-авіатори 12-ої окремої
бригади армійської авіації, що дис-
локується на території м. Новий Ка-
линів Самбірського району, провели
урочисте шикування на плацу
військової частини.

Урочистості розпочалися виконан-
ням Державного Гімну України, після
чого командир бригади полковник
В’ячеслав Северилов привітав воїнів
із початком навчального року, а та-
кож вручив чергові військові звання.

На урочисте шикування був зап-
рошений капелан СУВД прот. Ярос-
лав Фабіровський, настоятель па-
рафії святого князя Володимира м.
Новий Калинів. У своєму слові отець

Різдвяні свята – час, коли вся родина збирається, щоб разом прославля-
ти народження Спасителя світу.

Однак не всі мають змогу бути в цей період вдома. Мова про захисників
України, які на Донбасі  боронять  рідну землю від загарбників. Цілодобово,
в мороз, сніг, дощ вони бережуть наш спокій.

Саме для українських воїнів родина митрофорного протоієрея Миколая
Різничка, настоятеля храму Успіння Пресвятої Богородиці с.Раденичі Мос-
тиського благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії Православної Церк-
ви України, організувала збір харчів для воїнів. До збору допомоги приєдна-
лись парафіяни сіл Раденичі та Хатки.

Завдяки небайдужим зібрано крупи, каву, чай, солодощі, а також кошти.
Все це передали голові ГО «Воїни АТО Мостищини», волонтеру Володими-
ру Галику. Він, спільно з іншими волонтерами, відвіз допомогу військовим у
Золоте-4 Луганської області, Торецьк, Карлівку, Піски, що на Донеччині.

Таким чином, парафіяни Раденич та Хаток дякують за мирні та спокійні
свята.

Анна БУРБІЛЬ

У Недільній парафіяльній
школі парафії святого рівноапо-
стольного великого князя Воло-
димира ПЦУ у м. Новий Калинів
із 8 грудня 2019 до 15 січня 2020
року тривала благодійна акція
для дітей з онкологією «Твори
добро», яку ініціювала Дрого-
бицька громадська організація
«Людина починається з добра».
Засновницею є Оксана Проць
– сирота та колишня вихованка
«Родинного дому» в с. Корна-
ловичі Новокалинівського ОТГ
Самбірського району.

За умовами акції дітям, чи їх
батькам потрібно було придба-
ти нову упаковану іграшку (лего,
пазли, розмальовки, олівці тощо)
та принести в Недільну школу.
Біля 40 сімей приєднались зі свої-
ми дітьми до збору подарунків
для онкохворих дітей.

З благословення настоятеля
парафії священика Ярослава
Фабіровського,

24 грудня минулого року
було передано першу партію
подарунків через Оксану та
Ігоря Проць, а 11 січня цього
року передали наступну.

15 січня подарунки були роз-
дано хворим на онкологію дітям
у Західноукраїнському спеціа-
лізованому дитячому медично-
му центрі м. Львова.

Щиро дякуємо всім, хто при-
єднався зі своїми дітьми до цієї
благородної справи.

Пресслужба парафії
м.Новий Калинів

АКЦІЯ НА ПІДТРИМКУ ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ «ТВОРИ ДОБРО»
«Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» (Лк. 6:36)

ПОЧАТОК НОВОГО 2020-ГО
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ У ВІЙСЬКОВИХ

АВІАТОРІВ

Ярослав привітав воїнів із Різдвом
Христовим та початком нового на-
вчального року.

“Нехай Всемилостивий Господь
благословить воїнів наших і пошле
міцне здоров’я та переможний мир
Україна нашій”, - сказав капелан
Ярослав Фабіровський.

Військовий священик помолився
за успішне та плідне навчання воїнів
і окропив присутніх захисників Украї-
ни освяченою водою. Також
військові разом із капеланом заколя-
дували колядку “Нова радість ста-
ла”.

На завершення воїни пройшли уро-
чистим маршем.

За матеріалами пресслужби
СУВД

ПОДЯКА ЗА МИРНЕ РІЗДВО
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КОЛЯДУЄ УКРАЇНА,

КОЛЯДУЄ Й СТОРОНА!
В НЕБІ АНГЕЛИ СПІВАЮТЬ,
ПРОСЛАВЛЯЮЧИ ХРИСТА!

Різдво Христове –  особлива духовна радість, що обіймає
кожного з нас. Це незвичайний день. Ми прославляємо одну з
найвеличніших подій із сповненим радості привітанням: «Хри-
стос Рождається! Славімо Христа!».

Різдво належить до великих християнських свят, які відзна-
чаються особливо урочисто. За біблійним свідченням цього
дня народився Син Божий – Ісус Христос, якому люди покло-
няються вже більше 2000 років.

Різдво – це радісне свято, якого чекають з нетерпінням і до-
рослі,і діти. Його святкують по всьому світу. Кожний народ вкла-
дає у це свято щось важливе, відзначає його по-особливому.

Українське Різдво має свої неповторні традиції. Діти й до-
рослі вивчають колядки, щоб у Різдвяні свята зігрівати серця
кожного.

Цьогоріч на святкуванні Різдва я мала можливість побува-
ти у мальовничому селі Сторона, що на Дрогобиччині. Тут
проводився фестиваль колядок – «Колядує Сторона». Ініціато-
рами дійства були настоятель храму  перенесення мощей свя-
тителя Миколая-Чудотворця протоієрей Федір Гудзар, а також
диригент церковного хору Олена Кузів.

Дійство розпочалося з подячного молебня, який відслужили
о.Федір Гудзар і о.Олексій Столяр. Після цього відбулася інсце-
нізація народження Ісуса Христа, де учасники церковного хору
і парафіяни храму  змогли відтворити весь нелегкий шлях Марії
та Йосифа у пошуках домівки – місця для народження Ісуса.
Цей процес супроводжувався співом колядок у виконанні цер-
ковного хору. Після цього відбувся фестиваль, де кожна части-
на села представляла себе колядою та віншуванням.

12 січня 2020 року у приміщенні Народного дому м. Новий Калинів відбувся
святковий різдвяний виступ вихованців Недільної парафіяльної школи
храму св. кн. Володимира Православної Церкви України на тему «Нас бо
ради народилося Немовля, Предвічний Бог».

Розпочав театральне дійство настоятель парафії отець Ярослав Фабіровсь-
кий, який привітав присутніх з Різдвяними святами та побажав усім присутнім
щедрих милостей від новонародженого Спасителя світу – Ісуса, миру, злагоди,
любові та многоліття.

У виступі прийняли участь 51 дитина Недільної парафіяльної школи. У вис-
тупі вміло поєднались біблійні історії про народження Ісуса Христа з теперішні-
ми подіями. Досить талановито діти виконували свої ролі та гарно колядували.
Із великим трепетом в душі, слухали парафіяни наших наймолодших вихованців,
які досить талановито виконували свої ролі. Кажуть, справжній актор той, хто
викликає у глядача сльозу. Діточкам це вдалося.

На завершення заходу міський голова Богдан Юзвяк подякував отцю Ярос-
лаву за гарну нагоду зібрати жителів громади і вручив настоятелю парафії гра-
моту за активну та плідну працю. Атмосфера цього святкового дня була сповне-
на духовною радістю та любов’ю. Весь зал був заповнений парафіянами храму
та гостями. Підготували театральне дійство та провели вчителі Недільної пара-
фіяльної школи Леся Касій, Галина Гриб та Юлія Бойко, яким отець Ярослав
подякував та вручив книги Олександра Лотоцького «Автокефалія» (2 томи). Ця
гарна традиція ввійшла в ритм життя недільної школи тому її учні щороку раду-
ють усіх глядачів своїми виступами.

Сайт Новокалинівської міської ради
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1578864056/

ВИСТУП ВИХОВАНЦІВ НЕДІЛЬНОЇ ПАРАФІЯЛЬНОЇ ШКОЛИ ХРАМУ СВ. КН.
ВОЛОДИМИРА ПЦУ “НАС БО РАДИ НАРОДИЛОСЯ НЕМОВЛЯ, ПРЕДВІЧНИЙ БОГ”

Дзвенить і лине коляда
від Шотиства до Горбка,
Із Загорба – аж на Рудки,
Жубку й Левків вже минула,
Зупинилась вище церкви,
може трохи вже промер-

зла?
Ні, лунає на Шеньку,
із Сторонявки шле привіт

Горішньому кінцю!
« Бог предвічний» –  лине

краєм!
Це сторонські колядники вас

вітають!
Мені було цікаво і зворушливо, бо доводи-

лось таке бачити вперше. Стороняни з кож-
ної частини села намагались віднайти най-
давнішу колядку і прославити в ній Ісуса
Христа.

Сотні бажаючих зібрались на цей фести-
валь. Це і жителі Сторони, і мешканці навко-
лишніх сіл. У наш час це дуже важливо, адже
фестиваль зумів об‘єднати усіх людей у такі
величні Різдвяні свята. У серці кожного наро-
дився маленький Ісус! У всіх присутніх емоції
були переповнені позитивом та надзвичайні-
стю.

В кінці фестивалю о. Федір Гудзар підвів
підсумки і всім присутнім подякував за
участь у святкуванні. 12 січня зі звісткою про
народження Ісуса Христа завітали до

Підбузького геріатричного пансіонату  о.
Федір Гудзар, церковний хор та парафіяни
храму перенесення мощей свт. Миколая -
Чудотворця. Люди, які там проживають, по-
требують особливої уваги. Вони дуже чека-
ють на зустріч із Колядою. Отож усі бажа-
ючі з радістю зібрались, щоб послухати ми-
лозвучні колядки та відчути різдвяну атмос-
феру. Після закінчення різдвяного дійства
була проведена акція « Милосердя», де кож-
ний підопічний пансіонату отримав солодкий
подарунок від настоятеля храму о. Федора
Гудзара.

Нехай у ці святкові дні велична подія – на-
родження Христа принесе у наші серця
радість та подарує мир і добро.

Христос Рождається!

Христина КАЦЮРИН
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Часто канонічні зображення святих на
іконі строгі і навіть суворі. Це не дивно - зав-
дання ікони показати духовний портрет лю-
дини, розкриваючи подробиці його життя або
Євангельські події. Але навіть там є місце
простим людським почуттям  - наприклад,
обіймам.

СВЯТІ ТЕЖ ОБІЙМАЮТЬСЯ: 6 ІКОН З ПРОЯВОМ ПОЧУТТІВ

21 СІЧНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ОБІЙМІВ

 Симеон Богоприємець 

Святий Симеон - один з 72-х вчених, які пере-
кладали Святе Письмо з єврейської на грецьку на
замовлення єгипетського царя Птолемея II Філа-
дельфа (285-247 до Р. Х.).  Працюючи, Симеон не
повірив словами пророка Ісаї про те, що Діва наро-
дить Спасителя і хотів написати слово «жінка», але
з’явився ангел, зупинив його і сказав, що Симеон
не помре, поки особисто не побачить Його. Це і
відбулося біля Єрусалимського храму, куди Йосиф
з Богородицею принесли Немовля Христа за
іудейським звичаєм.  За переказами, Симеон Бо-
гоприємець прожив 360 років.  Ці Євангельські події
описує апостол Лука (Лк 2: 25-35)

Зачаття Іоанна Предтечі

Церковне свято, відзначається 6 жовтня.  Бать-
ки пророка Іоанна, праведні Захарія і Єлисавета,
довго не могли мати дітей і були вже в похилому
віці.  З’явився ангел передбачив Захарії народ-
ження сина, але священик не повірив і за це втра-
тив дар мовлення до появи Іоанна на світ.  Про
це пише євангеліст Лука  (Лк 1: 5-22)

Марія і Єлизавета

Зустріч Діви Марії і Єлизавети, матері Іоанна
Хрестителя.  Вона сталася в Єрусалимі після
Благовіщення, коли архангел Гавриїл сказав Бо-
городиці про народження Спасителя від неї і Свя-
того Духа.  В знак того, що Бог може звершити
будь-яке диво, ангел розповів Діві Марії про її дво-
юрідну сестру, праведну Єлисавету, котрій навіть
в похилому віці вдалося вперше завагітніти.  Зу-
стрівшись, майбутні матері вітали одна одну про-
рочими словами, які Церква перейняла в свої
піснеспіви: “... Величає душа моя Господа, і радіє
мій дух у Бозі, Спасі Моїм ...”  (Лк 1: 39-56) .

Первоверховні
апостоли

Петро і Павло

Дві дуже різних за характером і походженням
людини: Петро - простий рибалка з Юдеї, що пішов
за Христом;   Павло - інтелігент і прекрасний ора-
тор, спочатку був переслідувачем християн.  Вони
і не проповідували разом, але часто зображують-
ся на іконах удвох, так як називаються «перво-
верховними» за свою працю.  Також переказ го-
ворить про те, що апостоли були страчені за про-
повідь Христа приблизно в один час - Петра розі-
п’яли, а Павлу відтяли голову.

Не ридай Мене Мати

«Не плач за мною, Мама» - так на українську
мову можна перекласти слова Христа, адресо-
вані Богородиці. Джерело іконографії – одноймен-
ний церковний спів, який виконується у Велику
суботу напередодні Великодня: “Не ридай по Мені,
Мати, / бачачи у гробі Сина / що, в утробі Твоїй
зачала без насіння: / бо воскресну Я, і стану сла-
вою / і, як Бог, піднесу у славі всіх, / що з вірою і
любов’ю / невпинно Тебе величають “.Духовний
піснеспів співається від імені Спасителя, який
втішає Свою Матір, кажучи про Своє Воскресін-
ня, перемогою над смертю.

На іконі зображують знятого з хреста Спаси-
теля, якого вже поклали до гробу, і Богородицю,
що обіймає в останній раз Його святе тіло.

Солодке Цілування

«Солодке цілування», по-грецьки «Глікофілуса». 
Чудотворна ікона, яка зберігається в Афонському
монастирі Філофей (Греція).  За переказами, ікона
потрапила на чернечий півострів по морю з Кон-
стантинополя (Стамбул, Туреччина) в IX столітті
під час правління імператора-іконоборця Феофіла-
. Ікона належала дружині одного з його наближе-
них, який на догоду начальника знищував ікони і
одного разу зажадав того ж від своєї дружини.  Але
вона не віддала образ і пустила його по морю. 
Так ікона потрапила на Афон.

Перед іконою Пресвятої Богородиці «Солодке
цілування», або «Глікофілуса» моляться за зміцнен-
ня в православній вірі, за захист православних ікон,
при бідах і негараздах, при тілесних і душевних
недугах.

Підготував протоієрей Ярослав Козак
м.Стрий
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ХРИСТОС З НЕБЕС – НАШЕ СПАСІННЯ

Ось саме цю людину треба було рятувати із
гріховного упадку, із полону сатани, який всіляко
людським гріхом нищив у людині образ і подобу
Божу. Людину треба було визволити з полону са-
тани і повернути їй втрачену свободу. Дати лю-
дині силу поборювати в собі гріх, закореніле в ній
зло. А ця сила в Божій благодаті, у Самому Спа-
сителі Ісусі Христі, Сині Божому.

Як  відбулось це спасіння наше, ми бачимо у
низці подій, що стались. Тут ми бачимо тісний
зв’язок і взаємодію Божої і Людської природи в
Особі Боголюдини, Господі Бозі Ісусі Христі.

Чому Бог не спасає людину Своєю Божествен-
ною силою і владою прямо, а стає Людиною? Бо
людина створена Богом не як ро-
бот, якийсь автомат, а як розумне
єство зі свобідною волею. У своїй
свобідній волі людина обрала гріх,
Та подолати у собі гріх і його на-
слідки людина виявилась безси-
лою. Адже сатана оточив та ото-
чує людину своїми принадами –
пастками. А будучи духовно ос-
лабленою, людина і надалі добро-
вільно обирає гріх, зло, яке робить
людину підневільною сатані, його
рабом.

Як Бог допоміг добрим ангелам
звільнити небеса від злих ангелів,
так і на землі Бог іде на допомогу
людям, щоб кожна людина звільни-
лась від залежності сатани через
очищення себе від зла.

Святі, пройшовши шлях спасі-
ння, констатують: Бог спасає лю-
дину не без участі в цьому про-
цесі самої людини. Тож простеж-
мо хід нашого спасіння. Син Бо-
жий втілився. Взяв на Себе наше
тіло, яке чисте і не заплямоване
гріхом. Це Тіло Христове несло в
собі лише наслідок гріха-
смертність. Сам же Христос жив серед людей
звичним людським життям згідно Божого і
людського законів. Вируюче навколо зло хотіло
доступитись до Людини Христа. Але, корячись
Своєю людською природою і волею Богу, волі
Божій, Ісус Христос не дозволив злу опанувати
Себе. Тоді сатана сам відверто приступає до
Ісуса Христа та своїми спокусами хоче Людину
Христа вчинити залежним від себе. Та потерпів
сатана в цьому поразку.

Ця Людина, Христос, дала людству взірець
безкомпромісного життя, де воля людська у всьо-
му узгоджувалась з волею Божою. А в довер-
шенні нашого спасіння ми бачимо, як Син Божий,
названий Словом Божим- Агнцем, Який взяв на
Себе наші гріхи, добровільно віддав Себе на суд
неправедний, переніс муки; будучи невинним,
прийняв смерть на хресті за наші гріхи. Отак, як
говорить Святе Письмо, Спаситель Своєю смер-
тю розірвав сатанинське рукописання наших гріхів
- знищив наші гріхи та дав таким чином роду
людському свободу від  сатани. Своїм же вос-
кресінням Христос подолав смерть, як останнь-
ого ворога людини. Адже смерть – це кара за
гріх- читаємо у Святому Письмі.

Та радіти ще рано. Гріх і смерть ще і далі є
дієвими у цьому світі. І хтось із людей стає за-
ручником сатани, хоч Господь Христос переміг
сатану та звязав його до часу.

Що про це кажуть святі? Вони пояснюють, що
Христос подолав зло, гріх, смерть у Своїй осо-
бистій Людській природі. Сатану подолав, позба-
вив його влади над людьми, звязав його до часу.
Але зло, гріх, наче кукіль серед пшениці, перебу-
ває в цьому світі. А це дало підставу апостолові і
євангелистові Іоану Богослову ствердити, що наш
світ у злі перебуває. Та наш Спаситель, хоч і го-
ворить, що ми зазнаємо багато скорбот, однак і
звеселяє нас, кажучи:” Бадьоріться, дерзайте, бо
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Я переміг цей світ. І кожному вірному Мені дам
силу перемогти світ – світ зла і самого сатану. І
такому переможцю віддам Свою славу.” Тож сила
наша, сила людини – це Христос, Який і повчає,
що без Нього людина не може нічого зробити. А
це в сенсі добра- без Господа Бога Ісуса Христа
ми безсилі творити добро. Бо наша людська при-
рода є уражена первородним гріхом, а тому схиль-
на творити зло.

Тому життя та наука Христа Спасителя прони-
зані вказівками людині на подолання в самій собі
гріха, зла та самого сатани. З цієї причини і ска-
зано ап. Павлом, що наша боротьба не з сильни-
ми світу цього, а з духами піднебесними. Підне-
бесні духи – це духи зла, які не мають доступу у
Небесне Царство  вимушені перебувати навколо
нього,  у піднебессі. Вони ж і роблять усе, щоб

людина не дісталась небес – Царства Божого.
Ісус Христос, як Спаситель, дбає про людину,

щоб вона увійшла в Царство Небесне та щоб
трудилась для цього. Тому і закликає людей бути
святими як це є Він, Його Отець і Святий Дух.
Що ж спостерігається у святості людини? Непо-
рочне, безгрішне життя, віддання людиною самої
себе волі Божій, покірність Богу, смирення, лю-
бов до Бога і людей та всього створіння Божого.
А в цій любові є служіння Богу, людям та творін-
ня добра.

Приходить людина до такого стану через бачен-
ня своїх гріхів, покаянням та усвідомленням, що без
Спасителя їй не виборсатись із цього стану.

Отут в пригоді стає молитва- молитва покаянна,
молитва, що виривається розпачем пропадаючої
людини, яка розуміє, що робить зло, якого не бажає.

Важко є визнати свою гріховність. Легше по-
бачити чужі гріхи. Прстіше є когось осудити та
сказати: я не такий.

 А як же молитись? Безперестанно. Творити
працю і молитву, відпочивати з молитвою. З мо-
литвою засинати, з молитвою прокидатись. Не
грішити, остерігатись гріха. Не іти туди, де чиниться
гріх. Не бачити гріх, не чути гріха і про гріх. Очи-
щати душу покаянням, сльозами, смиренням, по-
кірністю, творінням добрих діл, служінням Богу і
людям. А милосердний і люблячий Бог, бачучи таке
устремління людини до праведності, розрив з гріхом,
викоренення в ній зла, не просто почує таку люди-
ну, а й поспішить їй на допомогу. Бог подасть Свою
благодать і сила Христова наповнить такого ду-
ховного трудівника.

Коли ж появляються перші духовні перемоги,
людина сповна усвідомлює, що без Бога ані до
порога. Тоді людина сама посилює молитву, при-
бавляє сюди піст, поклони , нетривкий сон та інші
аскетичні практики, якими уславлені святі.

А на прикладі святих бачимо як в такої духов-

ної людини з глибини серця виливаються моли-
товні зітхання до Бога:” Ти визволи мене від усь-
ого злого, і нехай буде в мені воля Твоя. Пожалій
мене, Ти, що добровільно розіп’явся; і мене, що
лежить у лінощах, підніми швидко до трудів і спа-
си мене. Молюся Тобі: допомагай мені повсяк-
часно у всякому ділі, і захисти мене від  усього
лихого, що є у світі, і від диявольської спокуси, і
спаси мене. Ти Сам, Владико, Створителю всьо-
го, сподоби мене при світлі Твоєї істини і з про-
світленим серцем творити волю Твою’’ (Макарій
Великий).

Спостерігаючи за собою, людина водночас
бачить свою духовну слабкість та обмаль доб-
рих діл. Тому благає Бога: ‘’О Спасителю, віра в
Тебе спасає тих, що у відчаю. Молю, тієї віри моєї
нехай вистачить замість діл моїх. Щоб сатана не

полонив мене та не відірвав
від Твоєї руки і захисту. Хрис-
те Спасе, вийди мені на
зустріч, рятуй мене, бо гину.
…Сподоби мене, Господи, нині
возлюбити Тебе як іноді лю-
бив гріх, та іще послужити Тобі
без лінощів і щиро, як служив
раніше облеслевому сатані’’
(вранішня молитва, 8).

І знову повчання святих, які
застерігають, щоб людина свої
благання про спасіння душі не
змішувала із земними, матер-
іальними потребами. Бо і Хри-
стос Спаситель повчає:” Най-
перше шукайте Царства Бо-
жого і правди його, а все інше
вам додасться”. Адже Отець
Небесний знає про всі наші
потреби.

Також слід пам’ятати, що за
людиною – труди і праця, а
спасіння - за Богом, бо спасін-
ня наше можливе Богу і в Бозі.
Це Бог зміцнює людські
немічні сили. Немічне лікує.

Недостачу доповнює. Того, хто кається, Божою
благодаттю змінюється на добро, Бог прощає та
надає ще більшу допомогу і захист. І так при Божій
підтримці людина зростає до повноти міри Хрис-
тової. В Божій благодаті стає людина богом по
благодаті. А це підкреслює, що Боже спасіння
торкнулось людини не без участі в цьому самої
людини. Отак людина отримує своє спасіння як
Божий дар, Боже благословення, без порушення
Богом свобідної волі людини. То ж недаремно
говорить святоотцівська мудрість:” Покладись на
Бога, від Якого все залежить, і трудись так, ніби
твоє спасіння в твоїх руках”.

 А як же стається, що деякі люди не осягають
спасіння? Це ті, що не хочуть бачити свою
гріховність, визнати її, покаятись та прикликати Бога
на допомогу і розпочати свою переміну до добра.

Також і ті, що розпочали щось робити в напрям-
ку свого спасіння, але полінувались в подальших
трудах, чи полюбили гріх більше, ніж славу Божу.

Поступаючи так, людина сама штовхає себе в
обійми сатани. Своїми гріхами  людина дозволяє
сатані заволодіти собою.

Такий стан речей показує, що людина сама, зі
своєї свбідної волі, стає рабом гріха, сатани чи
рабом Божим. Рабство сатані – це вічні муки
пекла. А віддавшись з рабською покорою Богу,
волі Божій, людина здобуває повноту свободи,
спасіння та осягає в Бозі вічність. Вічність бла-
женну та свбоду дитини Божої.

Тож святі, перебуваючи у повноті Божої благо-
даті, по натхненню Святого Духа, визнали незапе-
речну істину: Бог приийшов до людей, щоб люди
стали богами. Зійшов Господь Христос, Син Бо-
жий, на землю, щоб підняти людину на небеса. Того
сходження до небес нехай прагне кожна людина і з
Божою допомогою трудиться ради цього.
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