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ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!
У ці дні ми розпочинаємо шлях Великого

посту – час для духовних роздумів та самооб-
меження, час посиленої молитви та спонукан-
ня себе до змін на краще.

Сучасний світ живе у ритмі постійних змін.
Справи й новини змінюють одна одну з кар-
коломною швидкістю – те, що ще кілька днів
тому здавалося надзвичайно актуальним, сьо-
годні сприймається як давно минуле. Бо за цей
час довелося зробити багато справ, прочита-
ти чи почути багато новин, знайти рішення
для численних питань.

Наслідком такого шаленого темпу життя є
емоційна і фізична втома, відчуття постійної
знервованості – те, що називають стресом,
хворобою сучасності.

Як дослідники радять долати стрес і не до-
пускати його? Внесенням змін до розпорядку
свого життя. При чому ці зміни мають бути
не на день чи два, але бути фундаментальни-
ми, торкатися ключових життєвих звичок.
Впорядкування свого життєвого графіку, роз-
порядку харчування, часу, який витрачається
на перегляд медіа чи соціальних мереж, на
спілкування з ближніми, на фізичну активність
– все це допомагає долати виклики сьогоден-
ня, але лише тоді, коли набуває системного і
сталого характеру.

Сучасність тяжіє до швидкості та спрощен-
ня – від газетних статей люди переходять на
короткі новини в мережі, на твіти у півтори-
дві сотні знаків чи взагалі на фото з підписом
у Інстаграмі. Однак стресові відчуття від дов-
готривалої емоційної та фізичної втоми не
можна подолати «чарівною кнопкою». Немає
«червоної таблетки», з’ївши яку в одну мить
ми можемо докорінно змінити реальність.

Через усвідомлення життєвого досвіду стре-
су і боротьби з ним, який у тій чи іншій мірі
має кожен з нас, ми, як сучасні християни,
можемо краще зрозуміти багатовимірне зна-
чення і користь Великого посту.

Редакція газети «Духовна криниця» вітає
своїх читачів з початком святої Чотири-
десятниці та зичить Божого благословен-
ня на проведення цього святого Посту.

Нехай Бог Любові торкнеться кожної люди-
ни Своїм милосердям та щедро виллє на кож-
ного з нас Свою милість. Нехай Господь Бог
кожному трудівникові на духовній ниві явить
повноту Свого Святого Духа та з Його допо-
могою позбавить кожного з нас духа лінивства,
безнадійності, владолюбства, марнославства і
очистить кожну  християнську душу від усякої
скверни.

Нехай Всемилостивий Господь Бог у ці святі
дні Посту Своєю благодаттю допоможе нам
надбати дух Христовий. Цей Христовий дух
нехай подасть нам смирення і духовну мудрість,
любов до чеснот, благочестивого життя, тер-
пеливість у духовному зростанні; нехай ми спо-
добимось у дусі Христовім духовного прозріння,
щоб завжди бачити свої гріхи. А таке бачення
нехай стримує нас від осуду інших та заглиб-
лює наш розум у наше серце, щоб у ньому ми
Божою благодаттю облаштували оселю нашо-
му Богу і Спасителю, Ісусу Христу.

А коли  Христос Бог буде перебувати в нас,
то лихо не торкнеться нас, а ми з легкістю вчи-
немо всяке добре діло на прославу Бога, а собі
на спасіння. Бо це будемо творити не ми, а, як
сказано ап. Павлом, Христос,який живе у нас.

Господи Ісусе Христе, провадь нас Своєю
благодаттю, щоб ми безгрішно прожили цей
Піст та все своє життя, і так сподобились зус-
тріти, у бадьорості  духу, свято Пасхи, а в май-
бутньому - Тебе Самого у Твоїй славі Небес.

З любов’ю у Христі Ісусі,
редакція газети

ЗВЕРНЕННЯ БЛАЖЕННІЙШОГО
МИТРОПОЛИТА ЕПІФАНІЯ З НАГОДИ

ПОЧАТКУ ВЕЛИКОГО ПОСТУ

Адже в першу чергу піст спонукає нас до
впорядкування способу життя. Звичний роз-
порядок ми змінюємо саме для того, щоби
знайти час і можливість для речей, які нам
дуже необхідні, але у буденності постійно
«відкладаються на потім».

Ми обмежуємо споживання для того, щоби
змінити саме ставлення до нього – знаходити
задоволення не у більшій кількості чи якості, а
у простоті та достатньості спожитого.

Ми зосереджуємо свою увагу не на пробле-
мах цілого світу, які часом нагадують шалений
калейдоскоп, – а на тому, що важливе саме для
нас, для наших ближніх. Що має значення для
вічності, а не лише для сьогодення.

Ми прикладаємо духовні зусилля для пока-
яння і зміни звичок власного життя не для того,
щоби просто отримати емоційне полегшення
після сповіді, але щоби глибоко змінитися са-
мим, щоби навчитися боротися зі злом в собі
та навіть не підпускати його до свого серця.

Якби кожен з нас приділяв спілкуванню з
Богом та з ближніми хоча би стільки часу,
скільки приділяє медіа, соціальним мережам
та діловим контактам – хіба це одне чи не
змінило би докорінно все, до чого ми так
швидко звикли?

Отже час посту – це час можливостей зміни-
тися на краще, позбутися зайвого чи надмірно-
го на користь належного, життєво необхідно-
го. Час самообмеження у тимчасовому – зара-
ди досягнення того, що важливе для вічності.

Бажаю всім нам скористатися цими мож-
ливостями, які Церква пропонує нам, спира-
ючись на Божественне Одкровення та духов-
ний досвід численних поколінь. Нехай Вели-
кий піст допоможе кожному стати краще, щоби
не стрес і турботи, а добро і любов наповню-
вали наше життя, допомагаючи долати вик-
лики сьогодення.

Нехай Господь благословить всіх нас на цьо-
му шляху!

ЕПІФАНІЙ,
Митрополит Київський і всієї України
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22 і 23 лютого 2020 року у місті Києві
відбувся Всеукраїнський з’їзд православної
молоді, організований  Управлінням у спра-
вах молоді Православної Церкви України,
від головуванням архиєпископа Полтавсь-
кого і Кременчуцького Федора. З’їзд прохо-
див під гаслом: «Творимо майбутнє разом».

Дрогобицько-Самбірська єпархія була пред-
ставлена 35 учасниками: 22 від Недільної па-
рафіяльної школи храму св. князя Володимира
м. Новий Калинів Самбірського благочиння (на-
стоятель митр. прот. Ярослав Фабіровський),
11 від Недільної школи храму Різдва Іоана Хре-
стителя с. Чайковичі Самбірського благочин-
ня (настоятель прот. Василь Попович) і 3 від
Недільної школи храму Собор Іоана Хрести-
теля смт. Підбуж «Чадо Боже» Дрогобицького
благочиння (настоятель митр. прот. Іоан Аль-
мес). Загалом, це найчисельніше представниц-
тво серед всіх єпархій нашої Церкви.

Молодь із Нового Калинова та Чайкович ра-
зом із своїми настоятелями і вчителями не-
дільних шкіл прибули до столиці напередодні, а
з Підбужа – в сам день. На головному вокзалі
нашу делегацію радо зустрів голова Синодаль-
ного управління недільних шкіл і катехизації
ПЦУ архимандрит Макарій (Папіш) – намісник
Свято-Феодосіївського ставропігійного чолов-
ічого монастиря м. Києва. Отець Макарій гос-

У КИЄВІ ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД
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тинно запросив усіх на обід до обителі. Дяку-
ючи отцю Макарію, його любові до дітей й тур-
боту за молоде покоління, діти мали змогу
відпочити від дороги і духовно збагатитись
його настановам. Дуже приємно, що у монас-
тирі ми зустрілись з нашим добрим другом
Софією Роль, вихованкою Недільної школи при
Свято-Феодосіївському монастирі. Софія відо-
ма тим, що представляла Україну на дитячо-
му «Євробаченні» на Мальті у 2016 році. Ми
дуже добре пам’ятаємо її виступ  на сцені
міжнародного пісенного конкурсу з піснею
Planet craves for love («Планета прагне лю-
бові»). У монастирі Софія активно допомага-
ла отцю Макарію в організації обіду для нашої
делегації.

Одразу після перепочинку, всі разом помо-
лились у головному храмі монастиря, прикла-
лись до Чудотворної Ватопедської ікони Божої
Матері «Втіхи і Розради» і вирушили до Киє-
во-Печерської Лаври.

Після поселення в одному з хостелів у центрі
міста, молодь разом із своїми наставниками,
провели пізнавальну екскурсію столицею. Прой-
шлись древнім Києвом – містом Володимира
Великого, містом Ярослава Мудрого, містом
Ізяслава-Святополка – Михайлівська гора, по-
бували на оглядовому майданчику з видом на
Дніпро на Володимирській гірці, помолились у

Свято-Володимирському соборі, оглянули Зо-
лоті ворота, вшанували пам’ять Героїв Небес-
ної Сортні на Майдані незалежності, пройшлись
центральною вулицею Києва – Хрещатик. На
численні прохання хлопців побували на цент-
ральному стадіоні «Олімпійський». Побачили
відомий Бессарабський ринок, найдовшу в
Європі тополину алею, Національний універси-
тет ім. тараса Шевченка, Будинок вчителя (ко-
лишня будівля Центральної ради), пам’ятники
Тараса Шевченка, Михайла Грушевського,
Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького,
Княгині Ольги, Андрія Первозванного, Кирила
та Мефодія на Михайлівській площі.

Так закінчився перший день зустрічі пра-
вославної молоді.
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ДЕНЬ ДРУГИЙ:
Наступного дня представники православ-

ної молоді з усіх єпархій зібралась у приміщенні
креативного простору «Izone» (одна з ревіта-
лізованих будівель Київського суднобудівного
заводу) поблизу станції метро «Тараса Шев-
ченка», де проходив перший день з’їзду.

Реєстрація учасників розпочалась о 9.00 год.
Після урочистого відкриття на з’їзд прибув
Блаженнійший Митрополит Київський і всієї
України Епіфаній. Предстоятель звернувся до
присутніх із вітальним першосвятительським
словом: «Об’єднаймо досвід поколінь і натх-
нення юності. Будьте відкриті для Бога і Церк-
ви, а наша Церква – відкрита для вас»

«Час юності та молодості – це час пошуку
істини, пошуку свого місця в житті, час на-
буття досвіду – як позитивного, так і негатив-
ного. Тож слова Божі нехай будуть дороговка-
зом у цих бурхливих водах життя, у боротьбі
зі спокусами, у пошуках відповіді на важливі
питання.  Часом може закрадатися думка, що
лише з віком та набуттям життєвого досвіду
можливе пізнання Божого закону, що це – уділ
для старших, або й навіть для похилих віком.
Однак насправді слово Боже спрямоване до
кожної людини вже і зараз – незалежно від всіх
зовнішніх обставин її буття, в тому числі від
віку», – зокрема сказав Предстоятель.

«Ви, дорога православна українська моло-
де – вже є Церква! Часто кажуть, що «молодь
– це майбутнє», і частково це дійсно так. Але
в житті Церкви ви, молодь, є також і її су-
часність – бо і Церква для вас це не майбутнє,
а сучасність! Виконання заповідей, втілення
їх у щоденному житті, будування дому свого
спасіння – це не щось, що буде вами завершу-
ватися колись потім, у зрілому віці, але це спра-
ва, яку ви маєте робити і робите тепер. Тож
об‘єднаймо наші зусилля, досвід багатьох по-
колінь Церкви і натхнення юності. Будьте
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відкриті для Бога і Церкви, а наша Помісна
Українська Православна Церква – відкрита до
вас і для вас», – підсумував Митрополит Епі-
фаній.

На завершення, Блаженнійший Владика
зробив свій підпис на банері в історії молоді-
жного руху України: «Благословляю право-
славну молодь України. Митрополит Епі-
фаній».

На події також були присутні заступник
Міністра культури, молоді та спорту України
Олексій Сівірін і начальник відділу регіональ-
ної молодіжної політики та підтримки ініціа-
тив молоді департаменту молодіжної політи-
ки Марія Карчевич.

Далі, почала свою роботу перша сесія стра-
тегічного планування напрямків молодіжної
роботи Православної Церкви України на 2020-
2030 роки. Після обіду – друга. Під кінець пер-
шого дня, українська молодь взяла участь у
вечірньому богослужінні в Свято-Михайлівсь-
кому золотоверхому соборі, яке очолив Пред-
стоятель Української Церкви Блаженнійший
Митрополит Епіфаній.

Другий день з’їзду, 23 лютого, православна
молодь розпочала божественною літургією в
Свято-Михайлівському золотоверхому соборі,
яку очолив Предстоятель Блаженнійший Мит-
рополит Київський і всієї України Епіфаній.
Йому співслужили – архиєпископ
Сiмферопольський i Кримський Климент, го-
лова Синодального управління у справах мо-
лоді архиєпископ Полтавський і Кременчуць-
кий Федір, намісник Свято-Михайлівського
золотоверхого чоловічого монастиря архи-
єпископ Вишгородський Агапіт, єпископ Хер-
сонський і Каховський Борис, братія монас-
тиря та запрошене духовенство. Молоді гро-
мадяни Церкви мали змогу прийняти таїнства
сповіді і причастя. Молільники стали свідка-
ми народження нових пастирів Церкви –за бо-

гослужінням Митрополит Епіфаній звершив
дві хіротонії над студентами Київської право-
славної богословської академії: диякон Андрій
Кубан був рукопокладений на священника, а
іподиякон Роман Усмединський – на дияко-
на. Після обіду делегати з’їзду зібралася в ак-
товій залі Київської православної богословсь-
кої академії. Тут відбувся святковий концерт,
урок старовинних українських танців (проект
«Вайрон» Валерія Гладунця) та зустріч зі спец-
іальним гостем – відомим артистом Dzidzio
(Михайлом Хомою). Відео зустріч можна по-
дивитись на каналі YouTube (https://
www.youtube.com/watch?v=2xjzw-PHTp4&t=9s).

За традицією, яка склалась упродовж бага-
тьох років, на завершення з’їзду, православна
молодь організувала для себе виступ під за-
гальною назвою «Свої для своїх», у якому ак-
тивну участь взяли і наші діти. Недільна шко-
ла Нового Калинова переставила літератур-
но-музичу композицію «Християнські чесно-
ти». Молодіжний актив парафії с. Чайковичі
виступив із програмою на тему: «Господь у
нашому щоденному житті».

Після вечері наша делегація відбула на вок-
зал для повернення додому. Знову дякуємо
отцю Макарію, який супроводив нас до са-
мого потягу і благословив усіх нас. На знак
вдячності, діти недільної школи з Нового Ка-
линова подарували отцю архимандриту фо-
тоетюд «Вечірній зимовий Самбір». робота
молодого фотохудожника, самбірчанина Васи-
ля Леськіва.

Дякуємо Богові за Його милість і молимось,
щоб Всещедрий Господь благословив украї-
нську православну молодь на їх життєвому
шляху.

Священник Ярослав Фабіровський,
Самбірське благочиння



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№03 (82)  Березень 2020 р.Б.4

Вже вкотре підбузька делегація відвідала Всеукраїнський з‘їзд православ-
ної молоді – подію, яка вже стала хорошою традицією.

Кінець зими, потепління, з‘їзд молоді – ось який асоціативний ряд можна
простежити у людей, які щорічно беруть участь у цій події. Тут ми можемо
відчути тепло та підтримку отців, отримати поради, соборно помолитись,
попросити допомоги Божої у творенні майбутнього, знайти близьких друзів
чи навіть любов.

Цього року з‘їзд відбувався з 22 по 23 лютого. Помітним є те, що пол-
тавський владика Федір, організатор з‘їзду, доклав чимало зусиль для про-
ведення цього заходу, адже все пройшло на високому рівні.

Перший день проходив у приміщенні креативного простору «Izone». Роз-
почався з‘їзд спільною молитвою. Пізніше учасники отримали благосло-
вення та почули повчальну та цікаву проповідь Предстоятеля нашої Церкви,
Блаженнішого митрополита Епіфанія. Крім цього, на з‘їзд були запрошені
гості, які своїми словами мотивували до плідної праці протягом цих двох
днів та й загалом усього життя. Завершилась урочиста частина спільною
світлиною.

Невдовзі, після невеликої перерви на поновлення сил та прийом їжі, яка
була підготовлена заздалегідь, розпочалась лекція про те, як потрібно дося-
гати певної мети. Оскільки цьогоріч з‘їзд орієнтувався на активність всіх
учасників, то лекція була інтерактивна, та сприяла кращому розв‘язанню
проблем й створенню стратегій на майбутнє.

23 лютого, у неділю, молодь з усіх куточків України побувала на літургії у
Михайлівському Золотоверхому соборі, а згодом всі зібрались в актовій залі
Київської православної богословської академії. Тут відбувся концерт, а та-
кож урок старовинних танців й неочікуваний сюрприз – зустріч із відомим
артистом Михайлом Хомою (Dzidzio). Безперечно цей візит зацікавив при-
сутніх, тому відомому співаку та актору було задано безліч питань, на які
Михайло Хома відповідав з усією щирістю та відкритістю. Опісля всі засп-
івали гімн України, який нещодавно виконував співак перед футбольним
матчем України.

Дорогі брати і сестри, ми з
вами продовжуємо шлях Великого
посту, який веде нас до світлого
свята Воскресіння Христового.
Багато із вас без перешкод увійш-
ли у цей час та дотримуються по-
сту вже більше тижня. Можли-
во, комусь це далося важче, та це
ще не привід розчаровуватись або
ж зупинятися. Маємо постійно
пам’ятати, що головна мета по-
сту – не обмежити себе, а, навпа-
ки, звільнити від пристрастей, від
гріха – усього, що сковує і ранить
нашу душу. Пропоную всім віря-
нам сім порад, які дозволять по-
ступовими кроками вдосконалю-
ватись у постуванні. Вони мо-
жуть бути вашою підказкою та
мотивацією, з ними ви можете пе-
реконатись, що не відхиляєтеся
від обраного напряму, або ж
віднайти щось нове та корисне для
себе:

1. Більше спілкуйтеся з Богом у
молитві та з ближніми в реальному
спілкуванні, приділіть їм свою увагу,
а для цього варто скоротити час про-
ведення у соціальних мережах, щоб
звільнити його для молитви, богослужінь у храмі та для турботи про інших.

2. Впорядкуйте режим дня та розпорядок харчування – дбайте про здоров’я душі і тіла.
3. Не скаржіться та не докоряйте іншим. Терпеливо та спокійно вирішуйте проблемні

питання, позитивно налаштовуйте себе та не звинувачуйте інших людей.
4. Започаткуйте для себе добру традицію, наприклад: зменшуйте використання пласти-

ку в повсякденному житті або ж посадіть дерево і квіти біля храму чи у парку.
5. Вибачайтесь та пробачайте із легким щирим серцем, не тримаючи зла, не відкладайте

сповідь на останній тиждень посту.
6. Зробіть благодійний внесок або допоможіть ближньому справою та підтримкою –

візьміть на себе відповідальність за покращення життя своєї громади, міста, країни.
7. Більше моліться із почуттям вдячності за кожний день можливостей ставати кращи-

ми та духовно сильнішими.
Усі ці поради витікають з головної заповіді Господа нашого Ісуса Христа – любові до

Бога та до свого ближнього. Насамперед, усе, що ми постановили собі на час Великого
посту, повинне бути не переліком утримань та обмежень, а подвигом нашої любові до Спа-
сителя, Який добровільно страждав заради нашого спасіння. Саме це є запорукою того, що
всі ті добрі справи, які ми започаткуємо у цей час, ми будемо примножувати та розвивати
впродовж усього свого життя, а не лише у його конкретний період. Тож нехай ці настанови
разом із вашою любов’ю дозволять вам гідно зустріти Воскресіння Христове та переміни-
ти життя на краще.

ЕПІФАНІЙ,
Митрополит Київський і всієї України

ФОТОФАКТ

УЧИТЕЛІ ПІДБУЗЬКОЇ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ

ПРАВОСЛАВНОМУ З’ЇЗДІ МОЛОДІ У КИЄВІ

АКСІОС!!!
23 лютого 2020 року у м.Києві під час  Всеук-

раїнського з’їзду православної молоді у Свято-Ми-
хайлівському Золотоверхому монастирі було
відзначено протоієрея Ярослава Фабіровського-
настоятеля храму Святого Рівноапостольного кня-
зя Володмира Великого м.Новий Калинів Самбірсь-
кого благочиння, іменним Миторополичим Хрес-
том за працю на благо Православної Церкви Украї-
ни,зокрема за роботу з молоддю та розвиток не-
дільної школи на парафії. Редакція газети “Духовна
криниця” вітає отця Ярослава із відзнакою, та бажає
ніколи не зупинятися на досягненні. Натхнення Вам,
отче, наповнюйте нашу молодь знаннями а також,
запалюйте їх, як ті світильники, щоб вони несли
світло добрих справ і любові у світ-для людей!

 З повагою, редакція газети

Цей день також завершився спільною молитвою та надією на те, що
з‘їзд православної молоді відбувається не востаннє, що він і надалі буде
відкривати нові можливості, об‘єднувати людей та наповнювати серця ра-
дістю і Божою благодаттю. Адже як сказав митрополит Епіфаній: «Будьте
відкриті для Бога, а наша Помісна Українська Православна Церква – зав-
жди відкрита до вас і для вас!»

Віра СТЕЦЯК,
учителька Підбузької недільної школи
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ЯК КАЯЛИСЯ, МОЛИЛИСЯ І СМИРЯЛИСЯ СВЯТІ?

9 ПРИКЛАДІВ З ЖИТТЯ УГОДНИКІВ БОЖИХ
(ПРОДОВЖЕННЯ)

4) ЯК ГОНИТЕЛЬ ЦЕРКВИ
СТАВ АПОСТОЛОМ

Апостол Павло. Середина I століття, Рим

Блаженний Августин. V століття,
Римська Африка

5) ЯК ПО МОЛИТВІ МАТЕРІ
МОЛОДИЙ ГУЛЬВІСА СТАВ

НАЙБІЛЬШИМ
ПРОПОВІДНИКОМ

Немолода, але все ще квітуча красою берберка
несамовито молилася і плакала. Сьогодні, як і в
будь-який інший день, вона йшла, майже бігла до
храму. Ось і вхід показався. Увійшовши, жінка
впала як підкошена на мармурову підлогу.

- Був блудником і зверхником, став єретиком і
святотатцем! Горе мені, Господи! - ридала жінка.

Преподобний Микита Стовпник. XII
століття, Переславль-Залеський

6) ЩО ЗРОБИЛО З РЯДОВОГО
ЧИНОВНИКА ПОДВИЖНИКА

І ЧУДОТВОРЦЯ
Один чиновник був дуже задоволений собою і

життям. Він займав пост глави податкової поліції,
як ми б зараз сказали. Місто і храм відбудовува-
лися заново, податки в зв’язку з цим збільшили-
ся, і діловитий начальник, звичайно, не упустив
такої вдалої нагоди і собі відбудувати хороми. Та
й хіба мало які ще потреби у чиновників. Такий
порядок вважався тоді нормальним.

Безбожником ця людина не була. Він нічим не вид-
ілявся з народу, який його оточував, і так само ходив

Ця людина у віці двадцяти років стала кращою
серед вихованців іудейської академії. Він доско-
нало знав культуру і вірування свого народу, блис-
куче володів староєврейською, грецькою та ла-
тиною, чудово орієнтувався в тонкощах богослів’я
і філософії. Перед ним були відкриті широкі
кар’єрні перспективи. Але Бог розпорядився іна-
кше - одного разу на дорозі з Єрусалиму в Да-
маск молодій людині з’явився Христос, після чого
в його душі стався переворот, і він різко змінив
своє життя.  Йому все-таки вдалося досягти сто-
лиці Імперії. Однак уже не в якості кандидата на
високу посаду, а в якості найбільшого проповід-
ника і безстрашного мученика. Ми знаємо цю
людину як апостола Павла.

Саул (а саме так назвали Павла при здійсненні
єврейського ритуалу обрізання) до свого навернен-
ня був гонителем Церкви. Всією душею, як і ти-
сячі своїх одноплемінників, Павло вірив в прий-
дешнього Месію і сподівався Його пришестя. Але
довгі роки він уявляв собі Спасителя виключно як
земного владику. А відчужений від спокус світу
цього Христос з цим образом ніяк не співпадав.

Явлення йому на шляху в Дамаск воскреслого
Ісуса перекреслило всі відповіді, які він знаходив
для себе в фарисействі. Павло миттєво все зро-
зумів - і Хто саме з ним говорить, і що саме Він
хотів від нього. Гонитель християн один на один
зустрівся з Тим, Кого вважав самозванцем. У
Христі він нарешті побачив того Бога, в якого зав-
жди вірив всім своїм єством. Саул залишився тим
же. Та ж спрага істини, та ж полум’яна віра, той
же гострий розум, та ж тонка духовна інтуїція. Він
так і залишився максималістом. Саме в Ньому
він знайшов, нарешті, Того, з Ким бажала зустрі-
тися його душа. Павло ніколи не ходив разом з
Ісусом у дні Його земного життя, але своє
свідчення прирівнював до євангельського, тому що
прийняв його безпосередньо від Самого Христа.

- Все віддаю в руки Твої, Господи, і здоров’я, і
багатство, і честь, і життя і моє, і його. Що хочеш
роби, Господи, тільки спаси! Не позбав божествен-
ного світла раба Твого заблудшого Августина!

Жінка довго ще стояла на колінах і продовжу-
вала гаряче молитися. А так скорботно оплаку-
ваний нею син відчував себе куди щасливішим і
розкутішим. Славний статний юнак відносно ба-
гатих батьків мав прекрасну освіту і добре
підвішений язик, знав собі ціну і вмів себе показа-
ти належним чином. Він міг дозволити собі гуля-
ти і розважатися як і коли йому тільки заманеть-
ся. Плодом одного з таких веселощів був триріч-
ний чорнявий Адеодат.

Один з перших серед золотої молоді міста Тага-
ста, Августин не був хрещений і не хотів слухати ні
з якого приводу мати-християнку. Незабаром юнак
захопився модним в той час вченням маніхеїв, в чиїй
секті він провів довгих дев’ять років. Весь цей час
життя йшло своєю чередою, кожен наполягав на
своєму: мати не переставала молитися, син - вда-
ватися до гріха.

Уже дорослим  чоловіком він отримав посаду
вчителя риторики в Мілані. Мати не хотіла залиши-
ти його і вимагала або удвох їхати туди, або удвох
залишитися. Вона вважала своїм материнським
обов’язком показати Богу або врятоване дитя, або
рани на своїх колінах. Приїхавши слідом за сином в
Мілан, жінка просила єпископа, який раніше теж був
маніхеєм, поговорити з сином і переконати його. Той
відмовив їй, а на втіху вимовив: «Іди з Богом. Не
може бути, щоб син твоїх сліз - загинув ».

Засмучена мати дні і ночі проводила в молитвах,
і нарешті її біль пронизав небесну височінь. Син на-
вернувся! Її ликуванню і тихої радості не було тепер
межі! Августин не просто став християнином, не
тільки прийняв сан священика, а потім єпископа. Він
став святим, найбільшим захисником Православ’я,
викриваючи не одну єресь, найвизначнішим бого-
словом, одним з батьків християнської Церкви, ша-
нованим і на Заході, і на Сході. Свій досвід покаяння
він виклав в  знаменитій книзі «Сповідь» , яка не має
собі рівних у всій світовій літературі і досі приголом-
шує читачів.

Так змінилося життя цієї людини. І він сам зав-
жди вважав, що його покаяння - плід полум’яної
віри і непохитної  молитви перед Господом його
матері, праведної Моніки.

щонеділі на Службу Божу. Можливо, правда, більше
за звичаєм, ніж по своїй вірі.

Одного разу Великим постом, коли він стояв в на-
повненій людьми церкві, його слух раптом зачепили
слова: «Срібло твоє стало жужелицею, вино твоє
зіпсоване водою. Князі твої - вперті і є друзі злодіям;
всі вони люблять  та женуться за мздою; не захища-
ють сироти, і справа вдови не доходить до них ».

«Срібло твоє стало жужелицею, - дзвеніло в го-
лові, - Князі твої - друзі злодіям! Злодій ти, Микита,
злодій. Любиш подарунки, вдів і сиріт не захищаєш,
Микита ... »

Весь вечір не знав чиновник, куди подітися від
голосу совісті, в яку щілину залізти і чим себе зайня-
ти. Ніч настала. Не спиться. Крутиться в м’якій по-
стелі Микита ...

«Умийтесь, відкиньте зло ваших ученків із-перед
очей Моїх ... »

Переліг на правий бік ...
« Перестаньте робити зло, навчіться робити доб-

ро ... »
Переліг на лівий бік ...
« Шукайте правди ... »
Зарився в подушку ...
« Рятуйте пригнобленого ... Рятував ти, Микита,

пригнобленого? Сироту захищав? Заступався за вдо-
ву? Або це від тебе і від жадібності твоєї треба ряту-
вати і багатого, і бідного? »

Так що ж це таке! Хоч не спи! Стало зрозуміло
Микита, по кімнаті пройшовся. Туди сюди. А сам
весь холодний, по тілу дрож дрібна.

«Як захочете ви та послухаєте, то будете блага
землі споживати. Блага землі ... блага землі ... Якщо
послухаєте ... Якщо ви відмовитеся й неслухняними
будете, меч пожере вас ».

До світанку поневірявся бідолаха. А на ранок -
новий день, нове життя. Хотілося Микиті забути ніч,
забути Ісаю ... І чого це вже сто разів почуті слова
раптом так врізалися в серце?

Цим же днем сподівався він розвіятися за столом
з вином і з друзями. Чиновник вже чекав їх, як рап-
том з кухні з криками прибігла його перелякана на
смерть дружина. Микита пішов за нею і з жахом по-
бачив те ж, що і вона: в котлі, де мало варитися м’я-
со для гостей, пінилась і вирувала кров, а на поверх-
ню раз у раз спливали то людська рука, то очі, то
ступні. Ошелешений господар упізнавав по цим
шматках тих, кого він колись обібрав і образив.

Микита вискочив з будинку.
«Господи! Я згрішив! Покажи мені тепер  дорогу

Свою! »
Біг Микита геть з дому, геть від старого життя ...
“Коли ваші гріхи будуть як кармазин, - як сніг уб-

ілю; якщо будуть червоні, як пурпур, - то стануть
мов вовна », - продовжувала совість повторювати
вчорашні слова Ісаї.

Зупинився Микита у ігумена місцевого монасти-
ря. Тут колишній злодій почав до того суворе і пра-
ведне життя, що сподобився дару чудотворіння і за-
кінчив своє життя мучеником.

А все почалося одного разу Великим постом з
почутих серцем, а не тільки вухами, слів: «Умийтесь,
станете чисті ...»

Підготував прот. Ярослав КОЗАК, м.Стрий

(Закінчення в наступному номері)
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ПРОПОВІДІ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ
НА НЕДІЛЮ ДРУГУ

Дорогі во Христі, брати і сестри! Щоб зро-
зуміти те, що часто називаємо чудом зцілен-
ня розслабленого, треба послухати науку
святих Отців про Ісуса Христа. Святі Отці
на основі Святого Письма та Святого Пере-
дання, яке передається з покоління до поко-
ління у Христовій Церкві від часів Апостолів,
перших мучеників та свідків Христових, го-
ворять, що Друга Особа Божа Святої Тройці,
Син Божий  полишив Свою славу небесну і
зійшов на землю, де поєднався з нашою
людською природою. Цю природу для Сина
Божого започаткував Святий Дух у лоні Пре-
чистої Діви Марії. І Син Божий, сприйнявши
у лоні Діви Марії людське тіло, народився
тілесно. То ж Господь, Син Божий, явився
людству Своїм Божеством у Тілі, як Люди-
на Ісус Христос.

Тому, коли чуємо, що Ісус Христос  про-
стив гріхи розслабленому, то нема тут зух-
вальства, зневаги Бога. Тут є дія Бога Сина,
Якому Бог Отець дав право творити суд над
людьми. І Господь Христос по праву вжив
тут Свою Божественну владу і силу. Про-
стивши гріхи, Господь Бог Ісус Христос і далі
чинить не мислиме людям - зціляє і тіло роз-
слабленого чоловіка.

Браття, у всьому цьому спостерігається
хронологія, поетапність спасіння роду людсь-
кого, кожного з нас. Бо, щоб оздоровилось
тіло,  потрібна здорова душа. Адже без душі
тіло є не діяльним, не мислячим,уражене
гріхом і заражене тлінням. Тління ж умертв-
ляє тіло. Отак через гріх прийшла у світ
смерть. То ж прихід у світ Сина Божого вик-
ликаний спасінням людини від смерті.

Отак на розслабленому, як вже зазнача-
лось тут, явлено хід нашого спасіння. Про-

НА НЕДІЛЮ ТРЕТЮ,
ХРЕСТОПОКЛОННУ

Дорогі во Христі брати і сестри. Сьогодні, в третю неділю Великого по-
сту, покладається на тетраподі уквітчаний Хрест Господній для поклоніння.
І Православна Церква звертається до своїх дітей: «Прийдіть, христоіме-
ниті люди, складемо похвалу Чесному Хресту, на Ньому ж Христос, Цар
Слави, простягнувши руки, підніс нас до колишнього блаженства, яке ми
втратили через спокусу змія».

І пояснює нам Церква, що Хрест Господній хоч і є сутністю – дерево

стивши гріхи розслабленому, Спаситель по-
вертає душі її здоровий стан. Відтак цей здо-
ровий стан душі, завдяки Богу, долає неміч
тіла і людина стає здоровою всім своїм
єством. І цій повноцінно здоровій людині Бог
велить взяти свою постіль та  іти до свого
дому. Іти до свого дому - значить поверну-
тись до Бога, до життя по заповідях Гос-
подніх, смиренно коритись Богу та у всьо-
му чинити волю Божу.

 А для чого Спаситель сказав зціленому
взяти з собою постіль?  Постіль – це пере-
несення болю і журби, згадування про по-
переднє життя в здоровому тілі. Тож, по-
нісши з собою постіль, зцілений поніс з со-
бою наочне свідчення свого минулого не-
мічного, болючого, повного журби і розпа-
чу стану. Отак Христос, як Спаситель, да-
ючи зціленому таке повеління, подбав про
його подальше життя у праведності та по
волі Божій ради його вічного життя.

Отак, браття, в цілому перед нами по-
встає картина, на якій кожен із нас  пізнає
самого себе. Бачимо ми і свій гріховний
стан, свою тілесну, душевну і духовну роз-
слабленість, неміч, хворобу.

Але наше покаяння, молитви, піст, покло-
ни та інші духовно–аскетичні чинники при-
водять нас до осмислення своєї гріховності.
І ми в покаянні спішимо до Бога на сповідь.
А Бог смиренно і з любов’ю приймає нас,
милує, прощає і велить більше не грішити.
Бо, коли і далі будемо грішити, то нас спіткає
набагато гірша доля, ніж ми пережили.
Чекає смерть духовна і муки пекла.

Браття, тому то постіль зціленого розс-
лабленого порівнюється для нас з пам’ят-
тю про прощені нам Богом гріхи. Отак пам-
’ять про попереднє наше гріховне життя по-
кликана показувати всю нашу гидоту,

бридкість, несумісне із Царством Небесним.
Тож хто осмислив це, взиває до Бога: «Серце чисте ство-

ри у мені, Боже». «Духа доброчесности, смиренномудрості,
терпіння і любові даруй мені, рабу Твоєму». Амінь

видиме, але, будучи зодягненим Божественною силою, творить чудо на-
шого спасіння. То ж тут, браття, варто трохи пригадати собі, як наш Гос-
подь Бог Ісус Христос, Спаситель, вчинив наше спасіння.

Браття, наше спасіння було передбачене Богом ще до створення люди-
ни. Це дає нам зрозуміти Святе Письмо  та повчання святих Отців Церк-
ви. Адже Богу ще при створенні світу було відомо про упадок ангелів і про
змієву, сатанинську спокусу перших людей. То ж у Бога ще до створення
людини був чіткий план дій по спасінню роду людського.  Таке спасіння під
силу тільки Богу, бо йдеться про змагання із сатаною. Але Бог, Який надав
людині повну свобідну волю, не бажав насильницького спасіння людини.

Тому то це спасіння мала вчинити для себе сама людина. А так, як
людина в цьому є безсилою, то Бог пропонує Свою допомогу. То ж Син
Божий, щоб явити людству можливість спасіння, а спасіння – це звільнення
від залежності сатані, звільнення від залежності пристрастям та подолання
пристрастей.  А  відтак людина стає переможцем пристрастей, гріха і са-
мого сатани. І для такого переможця вже не існує смерті, бо смерть над
такою людиною вже не має влади. Така людина переходить через смерть
тлінного тіла у життя. Про це говорить нам наш Христос Спаситель.

А щоб це стало дійсною реальністю, Син Божий в лоні Діви Марії, Яка
дала на це Свою згоду, зодягнувся у нашу людську природу. Ця людська
природа Ісуса Христа хоч і вільна від гріха, але Вона була обтяжена успад-
кованою від Адама смертністю.

Ісус Христос як Людина не вчинив гріха. А будучи Боголюдиною, взяв
на Себе наші немочі, наші гріхи. І, будучи безгрішним, постраждав за нас,
за наші гріхи, наче найбільший грішник і злочинець.

Браття, всім нам є відомою ненависть до Ісуса Христа світу цього, що у
злі перебуває. Світ гріха хотів погубити Христа ще немовлям. Сміявся
грішний світ над Спасителем, коли Той закликав людей до покаяння та
розповідав їм про вічне життя у Небесному Царстві. І, не зважаючи на те,
що Господь Христос зціляв немічних, прощав гріхи, воскрешав мертвих,
вказував шлях спасіння, виявляв людям Божу любов і милосердя - світ цей
, а це ми, грішні люди, осудили свого Спасителя і Благодійника на ганебну
смерть через розп’яття на хресті. І Бог в нашій людській природі впокори-
ся нам грішним та смиренно прийняв насмішки, зневаги, тортури і саму
хресну смерть.

І те, що грішний світ із своїм батьком зла, сатаною, вважав своєю пере-
могою, - виявилось їхньою поразкою та перемогою Боголюдини Ісуса Хри-
ста над гріхом, сатаною і смертю. Бо Людина Ісус Христос, маючи тлінне,
смертне Тіло від праотця Адама, хоч і помер Тілом, але воскрес. І цим
воскреслим Тілом засів по правиці Бога Отця.

Цим Господь Христос показав кожній людині, що хоч і є тут на землі
страждання, для кожного своя Голгофа, смерть, але для віруючого в Нього
як свого Бога і Спасителя, наступає воскресіння і блаженне життя у Його
Небесному Царстві.

Ось про все це і нагадує нам, браття, лежачий перед нами Хрест Гос-
подній. І, поклоняючись Хресту, ми славимо воскресіння Господнє, в якому
є і наше воскресіння та вічне життя.  Амінь.
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ПРОПОВІДІ НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ
НА НЕДІЛЮ
ЧЕТВЕРТУ

Дорогі во Христі, брати і сестри.Коли ми
уважно читаємо, або ж слухаємо Святе
Писання, то бачимо, що Боже Слово відоб-
ражає життя кожного з нас, життя роду
людського.

Так сьогодні чуємо про хлопця, якого му-
чив злий дух, про розчарування батька і його
недовіру Богу,  невіру у Божу силу і допомо-
гу. Також бачимо, що може вчинити людина
при Божій співдії, як це вчинила Боголюдина
Ісус Христос.

Браття, Ісусу Христу, як Богу є все відо-
ме про кожного з нас. Знав Господь і про
стан хлопця та коли це з ним сталося. А діа-
лог з батьком був потрібен самому бать-
кові, свідкам  чуда і нам, які слухаємо і чи-
таємо Святе Письмо.

І так, хлопець терпів знущання злої сили ще
з дитинства. А перебування Адама і Єви в раю
- це справді вік дитинства роду людського.
Вже тоді сатана,  дух злоби, дух зла почав
мучити людей. Спочатку спокусив на гріх, а
тоді гріхом щораз більше і більше умертвляв
у людях тіло, душу і духовність. І все це при-
водить до омертвіння людини.

Людина, хоч і розуміє своє гірке станови-
ще, але не в силі сама чи разом із собі под-
ібними у невірстві, у бездуховності змінити
щось на краще. І після якихось невдалих на-
магань зробити щось до зміни на краще, при-
ходить до людини розчарування і повна знев-
іра на зміну до кращого.

І, як це не дивно, саме в такі моменти Бог
опиняється біля розчарованої і зневіреної

НА НЕДІЛЮ П’ЯТУ
Сьогодні Церква пропонує нашій увазі останню подорож

Христа Спасителя  в Єрусалим на свято Пасхи. У цій подо-
рожі є багато вражаючого. Господь ішов не посеред учнів,
народу, а попереду всіх. Апостолів це насторожувало, жаха-
ло і вони боялись.

І на якомусь відрізку дороги Ісус Христос відкликає Своїх
дванадцятьох Апостолів в сторону та докладно змальовує
їм, що буде з Ним в Єрусалимі. Спаситель говорить, що Він
буде виданий первосвященникам і книжникам. Хто ж це може
вчинити? Його вороги? Ні, бо вони завжди сторонились Ісуса
Христа. Це могли вчинити тільки близькі з оточення Госпо-
да Ісуса - його апостоли чи хтось з них.

Як поступлять зі Спасителем, Месією, якого так з нетер-
пінням чекав єврейський  народ, первосвященики і книжни-
ки? Вони осудять Його на смерть і видадуть язичникам,
людям іншої нації, поганам, які не знали істинного Бога. А ті

будуть над Ним знущатися, будуть Його бити, обплюють, а
тоді уб’ють. І як це не парадоксально для світу зла, світу
поганства і навіть самим євреям Він, Ісус Христос , треть-
ого дня після Своєї смерті воскресне.

А все це, що в скорому часі переніс Господь Спаситель у
Єрусалимі, Він назвав чашею пиття і хрещенням. Тому то
один із Апостолів, великий Павло, і сказав християнам:” Ви,
що в Христа хрестились, - у смерть Його хрестились.”

Ці слова Апостола стосуються кожного християнина, кож-
ного з нас, бо і ми прийняли Хрещення у Христа. А далі св.
Павло розкрив нам суть нашого Хрещення. Людина у
Таїнстві Хрещення проходить через Христову смерть і стає
мертвою для гріха. Як не вчинив гріха Христос, так і хрис-
тиянин повинен бути поза гріхом, над гріхом. Християнин
повинен докладати зусиль, щоб бути паном над гріхом, а не
його невільником.

А щоб бути паном, володарем, до якого не може досту-
питися гріх, світ зла і сатана, християнину слід остерігатися

людини та вселяє у неї надію. А ця надія
криється навіть у крихітній вірі, яку людина
може  проявити як довіру Богові. Отоді то
стається чудо. Зла сила, виявляється, не
може встояти перед людиною, залишатись у
людині, бо  навіть крихітна віра , людська
довіра Богу приводить Самого Бога на допо-
могу людині та вводить Бога у людину.

Ну а щоб людина завжди була спроможною
протистояти злій силі, сатані, Спаситель наго-
лосив Апостолам на таких чинниках, як піст і
молитва. Бо піст – це мати благочестя - хри-
стиянських чеснот, якими має сіяти кожен хри-
стиянин. Ну а молитва – це пряме спілкуван-
ня людини з Богом. Молитва виявляє наше по-
каяння. Молитва визначає нашу духовну
слабкість, молитва величає Бога.  Молитва
закликає Бога на допомогу людині. Молитва
єднає людину з Богом. Молитва вводить лю-
дину в життя з Богом і у Бозі. Молитва , піст
та добрі вчинки творять людину благочести-
вою і стійкою у духовному житті.

І стає людина, маючи в собі Бога, пере-
можцем гріха, пристрастей,  спокус, - стає
тоді людина переможцем злих сил і самого
сатани.

 А доказом того є Боголюдина Ісус Хрис-
тос, Богородиця, Апостоли та безліч, безліч
святих, які своїм життям догодили Богу та
перемогли світ зла, а себе наповнили Божою
благодаттю, освятились Богом.

Нехай Господь разом зі святими і нам до-
поможе постом і молитвою перемогти самих
себе: вбити живучі в нас пристрасті, не підда-
тись спокусі, а силою Божої благодаті напов-
нитись благочестям і так у всьому  смирен-
но та покірно служити своєму істинному Бо-
гові і Спасителю Ісусу Христу. Амінь.

думки бути паном над людь-
ми, остерігатися влади над
іншими, бо ці речі не сумісні
з Божим Царством ні в Не-
бесах, ні тут, на землі.

Тому Ісус Христос, знаю-
чи зіпсутість людської нату-
ри, яка штовхає нас на виді-
лення серед інших, вищість,
першість, дає людям слушну
пораду. «Хто хоче бути
більшим між вами, нехай буде
вам слугою. І хто хоче бути
першим між вами, нехай буде
усім рабом». Адже відомо,
що слугою наймаються, про-
сяться і їм щось трохи пла-
тять, а від раба отримують
служіння, але не платять, не
дякують і навіть не хвалять.

А для прикладу, що так тре-
ба поступати,  Спаситель вка-
зав на Себе: «Син Людський
не прийшов для того, щоб
Йому служили, але щоб по-
служити і віддати життя,
душу Свою за визволення ба-
гатьох».

Браття, щось не чутно у
світі, щоб говорили:” Дивись,
який молодець Бог! І те, і те
зробив “. Але як навипередки
вихваляють політиків різних
рангів, панів і чиновників. Од-
нак Спаситель застерігає:”
Між вами нехай не  буде так!”
Тому, браття, використаймо
життя, щоб послужити іншим
та допомогти їм віднайти в
собі Бога. Самим слухатись
Бога та інших переконувати в
цьому своїм особистим при-
кладом. І так ми, і всі, що з
нами, увійдемо у славу нашо-
го Господа і Спасителя Ісуса
Христа, Амінь.

Підготував
священник Іван
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Добре і затишно людині із самою собою! Сам
себе завжди розумієш, сам собі все прощаєш, сам
із собою завжди домовишся. Якщо сам із собою
перебуваєш у мирі, а так буває, коли совість спить
і не дратує своїми нескінченними нагадуваннями,
тоді тобі ніхто не потрібен: ні людина, ні Бог. Той,
хто перебуває у мирі із самим собою понад усе
на світі цінує спокій, шукає спокою і страшенно
дратується, коли домагання ближніх і далеких
позбавляють його цього жаданого спокою. І, як
наслідок, будь-яка скорбота, будь-яке випробуван-
ня, попущене йому Промислом Божим, сприй-
мається ним як трагедія і абсолютне зло. Святі
Отці називали цей звичний стан душі пропащої
людини «самозвеличанням» і вважали його най-
головнішою перешкодою на шляху до Бога, у Цар-
ство Небесне. І зрозуміло – чому: метою життя
людини, що живе тільки для себе, є самоспогля-
дання, а не споглядання Бога, і шукає така люди-
на не правду Божу, а лише свою власну правду.
Абсолютно те ж сталося колись і з Адамом. Вар-
то було тільки йому, мешканцю Раю, тобто місця,
де і здійснюється найповніше, найрадісніше
спілкування з Богом, варто було тільки йому, спо-
кушеному сатанинськими обіцянками, зайнятися
собою самим, як Рай перестав бути для нього
Раєм, а став землею скорботи, порослою «тер-
ням і осотом» (див. Бут. 3:18).

Насправді, живучи у світі, створеному Богом,
якщо і варто, що споглядати, чим захоплюватися,
що обожнювати, що осягати усіма силами душі
своєї, так це Його – Творця і Причину світу. Якщо
Він дійсно Творець і Причина, в чому ми, христи-
яни, сумніватися не можемо, то все інше по відно-
шенню до Нього – речі з неминучістю вторинні.
Пізнавати Бога ми можемо різними способами,
але обов’язково – відволікаючись від самих себе,
відмовляючись від самоспоглядання, жертвуючи
собою, своїм часом, своїм спокоєм для цієї дійсно
найважливішої справи життя.

Гріхопадіння Адама сталося, коли він замінив
дані Богом цілі і пріоритети життя тими, які лука-
во нашіптував йому змій-спокусник. Після цього
всі сили пропащої душі людини спрямовувалися
не до Бога, а до самої себе. У повсякденному
житті ця зміна прагнень виразилася дуже просто:
спочатку я думаю про їжу, про роботу, про свій
соціальний статус і про інші такі ж «важливі» пред-
мети, а якщо час залишиться – тоді можна і по-
молитися або в церкву піти. Тому і важко нам
молитися, тому і знаходимо ми всякий раз важ-
ливі причини для того, щоб залишатися з чим зав-
годно: зі своїми думками, з вигаданими пристра-
стями телесеріалів, з домашнім клопотом, з ціка-
вими книжками, – тільки не з Богом! Проте пам-

ПРО ПІСТ І МОЛИТВУ

’ять серця, пам’ять душі, яку не здатні винищити
в людській істоті жодні гріхи, все-таки знову і знову
повертає нас і думками, і надією, і сподіванням
на нашу духовну батьківщину, у дім нашого Отця.

Не для того вичитує християнин кожного ран-
ку і кожного вечора одне й те ж молитовне пра-
вило, щоб випросити щось у Бога. Кожен з нас
знає, що Всемогутній і Благий і без наших про-
хань бачить нашу нужду. Не для того ми збирає-
мося кожної неділі разом, щоб добитися від Все-
держителя якихось привілеїв: наші стосунки з Ним,
на щастя, не зводяться до відомої формули: «Ти
– мені, я – Тобі». Якщо вдуматися, то навіть і
каємося ми на сповіді постійно в одних і тих же
гріхах не для того тільки, щоб колись у далекому
майбутньому остаточно позбутися них, – адже
ми здогадуємося, що, перемігши гріхи, що мучи-
ли нас, ми виявимо в глибині свого лукавого сер-
ця – інші, можливо, набагато гірші колишніх. Ми
намагаємося жити по-християнськи для того, щоб
усиновитися нашому Богові, щоб стати Йому
дітьми, а не найманцями. Ми хочемо, щоб не ця
земля з її пристрастями і похіттю, з її нескінчен-
ною метушнею і скорботою стала нашим рідним
і бажаним домом, ми сподіваємося звикнути до
Бога, ми стараємося, щоб у нашій душі виникло і
зміцнилося почуття, яке змусило блудного сина
повернутися додому, – почуття туги по Богові.
Це дуже важливе почуття. Це надзвичайно важ-
ливе спрямування. Будь-який Райський сад зда-
сться нам пеклом, якщо всі мрії наші, усі найсо-
лодші наші переживання, усе найкраще залишить-
ся в минулому, у минулому житті, на землі.

Для того ми і постимо, для того і обмежуємо
себе в природному, покладеному нам «згідно із»
законом, для того і відмовляємося від безумовно
необхідного тілу, щоб довести передусім самим
собі, що ми – не лише і не стільки «тіло»! Немає
в м’ясі жодного гріха. І вже тим більше немає
жодного гріха, наприклад, у молоці. Просто нам
необхідно довести собі, пояснити собі на живому
прикладі, що стосується безпосередньо нас са-
мих, що ми не їжі належимо, а чомусь більшому,
чомусь іншому. От ми і молимося, от ми і пости-
мо, от ми і боремося зі своїми власними звичка-
ми і пристрастями. Боремося і тим самим по-
вільно, але вірно починаємо відвикати від «землі»,
від «плоті і крові», які «успадкувати Царства
Божого не можуть» (1Кор. 15:50), і приліплю-
ватися до Неба. А якщо ми приліплюємося до
Неба, то це означає, що ми можемо стати – Бо-
жими. Спочатку – найманцями, потім – слугами і
рабами, а там, якщо пощастить, – вільними і свя-
тими Синами Царства і Світла.

священик Сергій Ганьковський

Дехто вважає, що піст корисний лише для силь-
них духом і здорових тілом людей. А в сучасно-
му житті, при його шаленому темпі й високому
рівні стресовості та захворюваності, постування
не є доцільним, бо воно нібито негативно впливає
на самопочуття людини. Таке твердження є по-
милковим із багатьох причин.

Найперше варто розуміти, що піст – це не лише
добровільна відмова від певного роду їжі. Це най-
перше боротьба з гріхом через стримування та
обмеження власних бажань заради духовного
зростання. Певний раціон їжі не є метою посту, а
лише засобом її досягнення. Як кажуть святі отці:
ми постуємо тілом, щоб було легше постувати
душі. Тому головними обмеженнями під час по-
сту є обмеження власних бажань та стримуван-
ня негативних почуттів, роздратування, злослів’я,
засудження інших, гніву, а також віддалення від
зла, чвар, неправди.

Піст унікальний тим, що може вказати нам на
наші внутрішні проблеми. Він – наче ліхтарик, який
у темних закутках душі освітлює всі наші вади
та рани, на які треба звернути увагу і які потрібно
лікувати. А найкращі ліки для душевних ран – це
щире покаяння, молитва та добрі справи. Вони
допоможуть віднайти правильний шлях до само-
вдосконалення і дадуть сили подолати всі тим-
часові труднощі.

Апостол Павло писав: «Усе менi дозволено, та
не все корисне; все менi дозволено‚ та нiщо не
повинне володiти мною» (1 Кор. 6: 12). Тобто,
Господь дав людям великий дар свободи та мож-
ливість самостійно обирати добро і добровільно
відкидати зло, приймати те, що є корисним, а що
є шкідливим – відкидати. В цьому сенсі обме-
ження у їжі є найпростішим вибором, адже ми
беремо владу над своїм тлінним тілом, контро-
люємо його і таким чином зміцнюємо власну силу
волі, свій дух. Неможливо дотримуватися лише
«духовного посту», не вміючи приборкати навіть
свій шлунок, задовольняючи гріховну пристрасть
чревоугодництва, а від неї – й інші. Тож, коли ми
постуємо тілом, то допомагаємо та навчаємо
постувати свою душу – і так вдосконалюємося,
очищуємося, оновлюємося.

Щодо обмеження у їжі варто додати також те,
що лікарі-дієтологи наводять багато переконли-
вих доказів користі для фізичного здоров’я та
довголіття тимчасового утримання від певного
роду їжі. А зважаючи на те, що в сучасному світі
можна придбати або виростити для себе різно-
манітні овочі, фрукти, ягоди, трави тощо, а також
те, що в Інтернеті можна знайти безліч рецептів
пісних страв, стає очевидним, що піст – це не
лише корисно, але і дуже смачно!

Отже, шкідливі для здоров’я не піст, а вседоз-
воленість, не стримання, а надмірність, не тиша,
а хаос. Душевного спокою та рівноваги не мож-
на досягти без фізичного спокою та позбавлення
від усього зайвого, що обтяжує та відволікає.
Спробуйте зменшити інформаційний шум (від
телевізора, радіо, музики, смартфону…), побудь-
те наодинці з собою та з Богом, приділіть час
рідним, дітям, батькам, друзям, допоможіть тим,
хто цього потребує, знайдіть час на те, на що ра-
ніше його не вистачало, – і ви помітите, як оздо-
ровлюєтеся, виліковуєтеся, знаходячи всередині
та навколо себе втрачену гармонію. Піст – це
ніяк не шкода, це необхідна користь для кожного.
І хто розпочав цей шлях, головне, не сходити з
нього. А якщо трапляються падіння, то треба
знаходити сили, підводитися і крокувати далі.
Адже йти до спасіння ніколи не пізно!

За матеріалами інтернетресурсів


