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Людина, що збирається вирушити в доро-
гу, мусить знати мету своєї мандрівки. Так і
з Постом. Піст — це насамперед духовна по-
дорож, а мета її — Пасха, “Празник з-поміж
празників”. Піст — приготування до “звер-
шення Пасхи, істинного об`явлення”. Відтак
маємо передусім спробувати збагнути зв`я-
зок Посту з Пасхою, оскільки ця пов`язаність
виявляє нам дещо вельми істотне, дещо вир-
ішальне у всій нашій християнскій вірі і житті.

Чи треба пояснювати, що Пасха — це не
зміримо більше, аніж щорічне ознаменуван-
ня і пошанування минулої події?

Кожен, хто пережив бодай раз у житті ту
єдину в світі радість великодньої ночі,
“світлішої від сонячного дня”, розуміє це. Але
про що та радість? Чому ми можемо співати
в час великодньої заутрені: “Нині все напов-
нилося світлом: небо, земля і глибини
підземні”? В якому сенсі ми “смерті свят-
куємо умертвління, пекла знищення, іншого
життя вічного початок”? На всі ці запитання
є одна відповідь: Нове Життя, яке майже дві
тисячі літ тому просіяло з гробу, було дане
всім, хто вірує в Христа. Воно було дане нам
в день нашого хрещення, коли, як мовить апо-
стол Павло, ми “поховані з Ним через хре-
щення в смерть, щоб, як воскрес Христос із
мертвих славою Отця, так щоб і ми почали
ходити в оновленні життя” (Рим. 6:4).

Отже, на Великдень ми святкуємо Вос-
кресіння Христове як те, що відбулося і про-
довжує відбуватися з нами, бо кожен з нас
отримав цей дар нового життя, отримав
здатність прийняти його і жити з ним. Дар
цей радикально змінює наше ставлення до
всього на світі, включаючи смерть. Він дає
нам змогу радісно проголошувати: “Смерті
немає!” Хоча тут ми ще лицем до лиця зустрічає-
мо смерть, і колись вона прийде по нас. Та ми віри-
мо, що своєю власною смертю Христос перемінив
саму сутність смерті, зробив її переходом, пас-
хальним святом, Пасхою — переходом у Царство
Боже, перетворюючи найбільшу з трагедій у оста-
точну перемогу: “смертю смерть подолав” (роз-
топтав, знищив Своєю смертю смерть). Христос
вчинив нас співучасниками Свого Воскресіння. Ось
чому в кінці Великодньої утрені ми викликуємо:
“Христос воскрес, і життя торжествує, Христос
воскрес, і мертвих більше немає”.

Така віра Церкви, стверджена і доконана нез-
численним сонмом святих. А все ж хіба не по-
мітно з власного щоденного досвіду, що надто рідко
ми дійсно маємо ту віру, що ми постійно губимо і
зраджуємо те Нове Життя, отримане як дар, і що
в сутності ми живемо так, ніби Христос не вос-
крес із мертвих, як наче ця непорівнянна за своєю
вагомістю подія нічого для нас не значить? При-
чина цього — наша слабкість і неспромога жити
постійно “вірою, надією і любов`ю” на тому рівні,
на який вивів нас Христос, коли Він сказав: “Шу-

ВЕЛИКИЙ ПІСТ — ШЛЯХ ДО ПАСХИ

кайте найперше Царства Божого і правди Його”
(Мт. 6:33). Ми якось забуваємо про це, нам завжди
ніколи, ми такі занурені у щоденні турботи, а через
те забування слабнемо. Забудькуватість, падіння,
гріх роблять наше життя знову “старим” — нікчем-
ним, темним, позбавленим будь-якого сенсу: без-
глузда мандрівка до безглуздого кінця. Ми при-
мудряємося навіть забути про смерть, і ось зне-
нацька, посеред нашого вельми приємного життя,
вона приходить: жахлива, неминуча, німа. Зрідка
ми усвідомлюємо певні свої гріхи і каємося, та все
ж не присвячуємо себе тому новому життю, яке
Христос об`явив і дарував нам. Ми живемо так,
ніби Христос ніколи не приходив. І це достеменно
гріх, глибочезна трагедія і біль нашого номіналь-
ного християнства.

Коли це усвідомимо і визнаємо, аж тоді здобу-
демо силу пізнати, що таке Пасха і чому перед
нею потрібен Піст. Лише коли знайдемо спромогу
осягнути, що всі літургічні традиції Церкви, весь
цикл її богослужінь існує передусім для того, щоб
допомогти нам знову побачити і спробувати на смак
це Нове Життя, від якого ми легковажно відсту-

паємося, яке зраджуємо, і, покаявшись,
повернутись до нього.

Чи можна любити і бажати те, чого не
знаєш? Чи можемо ми підносити над усе
щось таке, чого не відаємо, радість, якої
не спізнали? Одне слово: як шукати нам
Царство, про яке не маємо жодного уяв-
лення?

Церковне богослужіння від самих по-
чатків і дотепер залишається єдиним вхо-
дом у те Царство, єдиним способом при-
лучення до Нового Життя. Церква
відкриває нам через богослужіння те,
“чого око не бачило й вухо не чуло, і що
на серце людині не впало, те Бог приго-
тував був тим, хто любить Його” (1 Кор.
2:9). Пасха є центром цього богослуж-

бового життя, його серцем, його вершиною,
сонцем, що проникає все своїм промінням.
Щороку відчиняються двері у сяйво Царства
Христового, нам дарується передчуття
вічної радості, що жде нас, слави і перемоги,
які незримо уже наповнюють цілий всесвіт.
“Смерті немає”. Все церковне богослужін-
ня побудоване довкола Пасхи; тому літургі-
чне річне коло, послідовність свят і постів
стає мандрівкою, прощею до Пасхи, до кін-
ця, що є водночас і початком; кінця всього
старого і початком нового життя, постійним
переходом із світу в Царство, явлене у
Христі.

Однак старе життя, сповнене гріха, мар-
нотності, не так-то легко перебороти й зміни-
ти. Євангеліє очікує і вимагає від людини
зусилля, до якого у теперішньому своєму
стані вона зовсім не здатна. Нас кличуть на
бій з невидимим, до мети, до нового стану
життя, який перевищує нашу спроможність.
Навіть апостоли, коли слухали науку свого
Наставника, в подивуванні запитували Його:
“Як це можливо?” І дійсно, нелегко відмо-
витися від приземленого ідеалу життя, що
складається з повсякденних турбот, пошуку
засобів для існування, задоволень, всього,
що перебуває надто далеко від мети — дос-
коналості: “Будьте досконалі, як досконалий
Отець ваш небесний” (Мт. 5:48). Світ всіма
своїми земними речами говорить людям:
будьте щасливі, живіть безтурботно, ідіть
широким шляхом. Але Христос в Євангелії
каже нам: ідіть шляхом вузьким, шляхом бо-
ротьби і страждань, бо то єдиний путь до
справжнього щастя. Без допомоги Церкви
як зважимося ми на цей страшний вибір, як
зберемося розкаятися і повернутися до

того світлого і радісного, що його кожен рік дає
нам Церква саме у Великдень? Ось тому потрібен
Піст. Це — рука допомоги, простягнена нам Цер-
квою, школа каяття, що єдина в силі приготувати
нас до того, щоб зустріти Великдень не лише як
дозвіл їсти, пити і відпочивати, але як дійсний кінець
старого, вітхого в нас, як вступ у нове життя.

В перші віки християнства головним завданням
Посту було приготування “оголошених”, тобто но-
вонавернених християн, до Хрещення, яке здійсню-
валося під час великодньої літургії. Та навіть якщо
Церква рідко охрещує дорослих і сам інститут “ого-
лошених” вже не існує, головне значення Посту
залишається те ж саме. Бо ми, хоча хрещені, по-
стійно розгублюємо і зраджуємо те, що одержали
при Хрещенні. Ось чому Великдень — це наше
щорічне повернення до власного Хрещення, і Піст
саме готує до цього повернення, до поступового і
невтомного зусилля, яке веде нас до Пасхи, до
остаточного переходу в нове життя у Христі. Ми
збагнемо, що богослужіння Великого Посту досі
зберігають свою особливість повчання, мов би
приготування до Хрещення, і це не археологічні
залишки минулого, але щось дійсне й суттєве для
нас. Оскільки Піст і Пасха щороку постають для
нас новим осягненням і здобуттям того, що даєть-
ся людині при особистому вмиранні і воскресінні в
Святому Хрещенні.

Подорож, проща! Проте як тільки ми вступає-
мо у “світлу тугу” Посту, одразу бачимо — дале-
ко, далеко попереду — кінець шляху. Цей кінець
дороги, його мета — радість Великодня, вхід у
сяйво слави Царства Небесного. І те, що ми про-
зираємо вдалині, це передчуття Пасхи, освітлює
“тугу Посту”, перетворює її в “духовну весну”. Ніч
може бути довга і темна, але весь час подорожі
нам здається, що таємниче й сяйливе світло зорі
овиднює небокрай: “Не позбав нас уповання на-
шого (надії нашої), Чоловіколюбче”.

Уривок із ккиги протопресвітера
Олександра Шмемана “Великий піст“
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07 березня 2021-
 року, у м’ясопусну
неділю, Високопре-
освященний архіє-
пископ Дрогобиць-
кий і Самбірський
звершив Боже-
ственну літургію
святителя Іоана
Золотоустого у ка-
федральному храмі
Стрітення Господ-
нього, м. Дрогобич.  

Під час Літургії
владика Яків  руко-
поклав у сан диякона
Андрія Балуха– ви-
пускника Львівської -
 Духовної Семінарії,
сина настоятеля па-
рафії у с. Вороців -
прот. Антонія Балуха. 

Після завершення
Б о ж е с т в е н н о ї
літургії, у повчально-
му слові, Архіпастир
закликав новопостав-
леного диякона до
ревного служіння Бо-
гові і Його Святій
Церкві.

Пресслужба
єпархії.

ФОТОФАКТ

14 березня День українського добровольця.В цей день, який цього року
припав на неділю, керуючий Дрогобицько-Самбірською єпархією високо
преосвященніший архієпископ Яків(Макарчук) привітав добровольців Дро-
гобичинни із їхнім професійним святом. Також на святковій літургії був
присутній голова Дрогобицької ОТГ Тарас Кучма. По завершенні літургії
секретар єпархії прот. Андрій Безушко відслужив поминальну панахиду за
загиблими добровольцями на кладовищі у м. Борислав та с. Солець.

У НЕДІЛЮ М’ЯСОПУСНУ
АРХІЄПИСКОП ЯКІВ ЗВЕРШИВ
БОЖЕСТВЕННУ ЛІТУРГІЮ У

КАФЕДРАЛЬНОМУ ХРАМІ СТРІТЕННЯ
ГОСПОДНЬОГО  ТА РУКОПОКЛАВ У

ДИЯКОНСЬКИЙ САН АНДРІЯ БАЛУХА

ПОРАДИ ДЛЯ
ДУХОВНОЇ БОРОТЬБИ

Продовження на 8 стор.

1. Якщо хто і мовить бездумне слово, ти не гарячкуй. Зроби вигляд, що
не почув сказаного. Чи варто гніватися через те, що хтось щось сказав?
Що б тобі не говорили, ти мовчи. Замість: «Свекруха моя – виплодок пек-
ла» – скажи краще: «Моя свекруха – моє спасіння. Нехай згасне в мені
всякий полум’я дратівливості і гніву, вона спасіння моє». Адже сказано в
Біблії: «Перемагайте зло добром». Не заподіювати зла. Блага людина не
буде завдавати шкоди іншій, навіть якщо інші шкодять їй або доставляють
неприємності.

2. В людині завжди потрібно бачити добрий початок. Адже вишукуючи
тільки лихе, ми, звичайно, багато чого можемо знайти, бо немає на світі
людини без недоліків.

3. Де б ти не шукав праведного, непогрішимого, бездоганного суспіль-
ства, без всяких розбіжностей і протиріч, тобі не вдасться знайти такого,
де б ти не був. Якщо обійшли тебе сьогодні печаль і смуток, на інший день
вони неодмінно виявляться у твоєму житті. Таке суспільство, в якому ми
живемо.

4. Будемо великодушними! Сама благодать Святого Духа наділяє нас
великодушністю. «Плодами Святого Духа є любов, радість, мир, довготер-
піння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість». «Але ті, що Хри-
стові Ісусові, розп’яли вони тіло з пожадливістю та з похотями». Тому що
пристрасті, що розгорілися – страшна справа.

5. Ти навіть не можеш уявити собі, що витворяє ворог людини, який нена-
видить добро. Метою цього єдиної за лукавством та злобою істоти є поз-
бавити людин3 Причастя і сповіді. Тоді, у Раю, увів в оману нас, давши нам
скуштувати заборонений плід. Тепер він намагається відірвати нас від цер-
ковних Таїнств.
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Керуючий Дрогобицько-Самбірської єпархі УПЦ(ПЦУ),

високопреосвященніший архієпископ Яків(Макарчук), управління та
духовенство єпархії щиросердечно вітає єпархіального благочинного,

правника єпархії протоієрея Леоніда Городиського із 65 літтям від
дня народження! В цей величний день прийміть, всечесний отче,

найщиріші вітання.
Зичимо Вам бути Добрим Пастирем на Ниві Христовій. Божої Вам

милості, злагоди, здоров’я, добра та миру.
Нехай Господь щедро обдаровує Вас усіма потрібними ласками, скріплю-

ючи і надихаючи на працю у Божому винограднику.

Редакція газети “Духовна криниця” також приєднюється до цих
привітань і бажає ювіляру:

 Нехай Божа ласка, улюблені люди і глибока віра оточують вас на цій землі!
Бажаємо, щоб успіх, віра і натхнення стали постійними супутниками Вашого
життя! Нехай ангел хоронитель невпинно береже Вас від усяких  недуг! Нехай
Господь Бог зміцнює і втішає Вас. Бажаємо Вам любові, яка ніколи не згасне, праведності, яка ніколи не занечиститься,
радості, яка ніколи не зменшиться, надії, яка ніколи не помре, слави, яка ніколи не затемнится! Сили, яка ніколи не ослабне,
краси, яка ніколи не зміниться, мудрості, яка ніколи не підведе, і джерела, що ніколи не вичерпається!

Многих Вам і благих літ!

З благословення Високопреосвященнійшого Якова
архиєпископа Дрогобицького і Самбірського капелани
єпархії відвідали східні терени нашої України. Спілкую-
чись з воїнами розуміємо, що там треба бути. Мораль-
но-духовна підтримка є вкрай необхідною для наших
військових. Ми звиклись з війною і думаєм, що Пере-
могу принесе “хтось”, але побувавши у війську розумієш,
що її “кує” нація спільно. Без моральної підтримки, армії
дуже складно. Тому не забуваймо, що Народ і Армія
єдині.

Цікавим у нашій поїздці було те, що з нами був гурт
“Зорепад DАNСЕ”, який підтримав моральний дух у
військовому братстві гарними Українськими піснями. Як
висловився один з командирів, звертаючись до нас:”Дя-
куючи такій творчості, відчуваєш приплив енергії і по-
силене бажання захищати нашу Державу”. Коли ми виї-
зджали зі Львова, один з наших побратимів назвав нас
“Духовним командосом”, хотілося б, щоб таких “коман-
досів” було, як найбільше для підтримки наших воїнів.
Від імені військових щиро вдячні всім, хто доклав зу-
силь у виконанні цієї місії, а це: депутат Львівської об-
ласної ради Доскоч Юрій Юрійович; приватні
підприємці- Мураль Михайло Михайлович, Кіт Воло-
димир Володимирович, Ружило Володимир Миросла-
вович, Хомин Ярослав Ілліч, Гуняк Роман, Бараняк Га-
лина, Кожидло Володимир, директор санаторію “Ар-
када” Пирцус Микола Йосипович, Штинда Любомир
Йосипович, Берездецький Ігор Михайлович, Мальсь-
кий Петро Степанович, волонтерка фонду “Шпиталь
майдану” Галушка Олександра Михайлівна, керівницт-
во Рудківської ОТГ разом з підприємцями цього ОТГ, а
також релігійні громади с. Чайковичі B0 с. Биличі Сам-
бірського району; фермерські господарства “Кресень”,
“Родючи лан”- директор Головатий Олег Семенович.
А також щиро вдячні релігійним громадам смт Підбуж
та с. Опари Дрогобицького району. І велика подяка Фа-
біровському Олександру Ярославовичу за виготовлен-
ня прекрасних ікон для наших військових.

Прот. Андрій Безушко, секретар Дрогобицько-
Самбірської єпархії УПЦ(ПЦУ)

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ КАПЕЛАНА -
ДУХОВНА ПІДТРИМКА НАШОГО ВІЙСЬКА
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Кожен знає з власної практики, що багато в чому
поведінка залежить від одежі. Звичайно ж, більш
гордо, розкуто та «незалежно» буде себе відчува-
ти людина в дорогій вечірній сукні чи костюмі, ніж,
для прикладу, в звичайній буденній одежі.

І, звичайно ж, ні декольте, ні коротка спідниця
не сприяють підняттю молитовного духу. Бажано
під час посту одягатися якомога простіше, уни-
кати світлих та яскравих кольорів. Ради придбан-
ня дарів духовних, жінкам краще перестати на-
кладати на себе фарби, а за словами апостола
Павла: “У скромнім убранні, з сором’язливістю
та невинністю, - нехай прикрашають себе не пле-
тінням волосся, не коштовними шатами, але доб-
рими вчинками, як то личить жінкам, що присвя-
чуються на побожність” (1 Тим. 2:9,10).

Проте не треба і надуживати, виказуючи свій
піст іншим людям. Не слід виявляти посту перед
людьми, бо втратиться нагорода від Бога. Сам
Спаситель сказав: “А як постите, то не будьте
сумні, як оті лицеміри: вони бо змінюють облич-
чя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По-
правді кажу вам: вони мають уже нагороду свою!
А ти, коли постиш, намасти свою голову, і лице
своє вмий, щоб ти посту не виявив людям, а От-
цеві своєму, що в тайні; і Отець твій, що бачить
таємне, віддасть тобі явно” (Мт. 6; 16-18).

Святі отці радять також не виявляти посту, коли
це може спокусити інших на гріх (осуду, гніву, заз-

“Кров Його на нас і на дітях
наших” (Мф. 27,25)

Після того, як у 69 році після Р.Х.
війська, віддані Веспасіану, римсь-
кому командувачу єрусалимського
гарнізону солдат, проголосили імпе-
ратором саме його, він залишає
юдейське поле битви, щоб закріпи-
ти своє становище, в той час як його
син Тит продовжив тривалу облогу
Єрусалима.

Хоча юдейські захисники Єруса-
лима вже були виснажені кровопро-
литною війною, досі їм вдавалося не
підпустити до себе римське військо.

За допомогою римських облого-
вих машин та інших пристосувань
величезна кількість воїнів видирали-
ся на стіни міста. Після тривалих боїв,
врешті-решт, римляни зробили про-
лом у північній стіні. Через п’ять днів
впала і внутрішня стіна Єрусалима.
Однак римські воїни опинилися у над-
звичайно складній ситуації: місцеві
юдейські жителі мали явну перевагу
на вузьких вуличках і ринкових май-
данах, де тепер кипіла битва. Тит
робив усе можливе, щоб захистити
своїх людей, пересуваючись по плос-
ких дахах будинків і стріляючи в
юдейських бійців з особистої зброї.

Після початку битви безпосеред-
ньо у місті, особливу увагу було зо-
середжено на Фортеці Антонія та
Храмі, що знаходилися трохи далі
від місця руйнування північної стіни.
Юдейські захисники щоразу вдава-
лися до нових способів оборони, чим
викликали в римлян збентеження.

ПІСТ – ТАЄМНО ЧИ ЯВНО?

дрості, пустослів’я). В окремих випадках дозво-
ляється навіть порушити піст, щоб уникнути гріха.
Наприклад, щоб уникнути сварки, коли дружина
хоче тримати піст, а чоловік - ні. Інколи люди по-
рушують піст, будучи в гостях, щоб не поставити
хазяїв у незручне положення.

Проте тут треба знати міру. Навіть у таких ви-
падках можна утриматись, вибравши щось пісне.

Ось яке врозумлення дістав архімандрит
Кронід у 1953 році. Він розповідав про себе: “По
дорозі додому, на батьківщину, я зупинявся у сво-
го дядька, помічника начальника Миколаївсько-
го вокзалу. Життя дядька було світським. Він ні
в середу, а ні в п’ятницю посту не тримав. Я, бу-
ваючи в сім’ї дядька й сідаючи за стіл, хоч знав,

що цей день середа чи п’ятниця, все ж споживав
молоко, або яйця. В моїй голові, тоді, звичайно ж,
з’являлася думка: “Хто я такий, щоб спеціально
для мене окремо готували їжу”. Тому я їв усе, що
мені пропонували. Одного разу, за рік до свого
постригу в ченці, я бачу сон. Ніби я стою в яко-
мусь храмі. Храм незвичайний, краси небесної, і
досить таки великий. Позаду правого кліросу бачу
ікону великих розмірів із зображенням Богоматері
і Предвічного Немовляти на Її руках. Божа Матір
була зображена в ріст людини, в короні. Бачачи
чудесний лик Богоматері й милуючись її красою,
я став на коліна перед святим образом і почав
просити милості та заступництва її перед Госпо-
дом. Я жахнувся, коли побачив, що Божа Матір
відвертає від мене Своє Святе обличчя. Тоді про-
мовив я зі страхом та трепетом: “Мати Божа.
Мати Божа, чим образив я Тебе, що Ти відвер-
таєш Свій Божественний лик від мене недостой-
ного?”, і чую її відповідь: “Порушенням посту. Ти
в середу й п’ятницю дозволяєш собі вживати ско-
ромну їжу і не шануєш цим страждань Сина Мого.
Цим ображаєш Його й Мене”. На цьому видіння
закінчилось. Проте воно стало наукою для душі
на все моє життя”.

Підготував
Прот. Ярослав Козак

(за матеріалами проповідей
архимандрита Кроніда)

ПАДІННЯ ЄРУСАЛИМА
Проте тепер і Тит вдався до “таєм-
ної зброї”. Йосиф Флавій, його най-
видатніший полонений, звернувся до
юдейських захисників, наводячи всі
можливі аргументи і переконуючи їх
здатися, однак марно.

На цей час ситуація в місті була
вкрай важкою і розпачливою. Люту-
вали голод і хвороби, кількість де-
зертирів щоденно сягала понад 500
осіб. Тих, кого римлянам вдавалося
впіймати при спробі втекти з міста,
мордували і розпинали на очах у всіх
його жителів.

Облога міста продовжувалася
всю зиму, а в березні до Фортеці
Антонія почали зводитися римські
вали.

Тит врешті-решт взяв Фортецю
Антонія, проте не міг добратися до
Храму. Рукопашний бій забрав чима-
ло життів римських воїнів. Розчаро-
ваний і охоплений лютістю, Тит на-
казав спорудити облогову стіну на-
вколо цілого міста, відвойовуючи ко-
жен крок шляху. У приреченому місті
свою страшну справу довершив го-
лод; у кожному домі і на вулицях ле-
жали трупи. Тит віддав наказ зруй-
нувати Фортецю Антонія і споруди-
ти широкий вал навпроти північно-
західного кута Храму, який простя-
гався до вежі Антонія і провадив до
подвір’я самого Храму.

Стінопробивні машини не змогли
зламати західні двері Храму, тому їх
підпалили. Після того, як римляни
вдерлися до внутрішнього двору
Храму, на них звідусіль напали його
захисники. Під час сутички спалах-
нув вогонь, який неможливо вже було
загасити. Спочатку вогонь вирував
у проході навколо північної сторони
внутрішнього святилища, а незаба-
ром полум’я охопило весь комплекс
Храму.

Коли полум’я поглинуло святили-
ще та його подвір’я, вибухнули ве-
личезні вапнякові блоки стін Храму.
Це призвело до того, що не менші
за розміром блоки тесаного каміння
звільнялись зі своїх місць і падали
на дорогу з висоти 45 метрів. Йосиф
Флавій так увічнив цю жахливу кар-
тину: “Поки горів святий дім... де-
сять тисяч затриманих юдеїв були
вбиті; діти й люди похилого віку, про-

стий люд і священники... ті, котрі
просили пощади, і ті, які захищали-
ся, обороняючись. Полум’я переки-
далося на далеку відстань і створю-
вало страшне відлуння, яке змішу-
валося зі стогоном тих, кого вбива-
ли; гора сама по собі була висока, а
мури Храму на горі — ще вищі, тому
складалося враження, що горить усе
місто. Важко уявити собі щось по-
тужніше і жахливіше, ніж цей гуркіт.
І тепер римляни, вважаючи, що не
варто залишати те, що оточує свя-
тий дім, спалили все...” (Юдейська
війна 6:5:1).

8 вересня 70 року, увесь Єрусалим
опинився під повним контролем рим-
лян. Зруйнований пожежею Храм був
розграбований і знесений, населен-
ня (на початку осади у Єрусалимі

перебувало від 600 тисяч до мільйо-
на чоловік) спустошеного вогнем
міста було оголошене римськими
бранцями. Тих, хто тримав у руках
зброю, було страчено, близько ста
тисяч чоловік — продано у рабство
до гладіаторських шкіл і на буді-
вельні роботи у Селевкію Сирійську,
а більшість відправлено до Риму, де
вони працювали на зведенні Форуму
миру та амфітеатру Флавіїв, згодом
відомого як Колізей.

Падінням Єрусалима завершилось
повстання, яке має назву Перша
юдейська війна.

Маріам Файнберг Вамош.
Побут людей

за днів Ісуса Христа.
Текст підготував

прот. Ярослав Михайлюк
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ЗВІДКИ В БІБЛІЇ РІЗНОЧИТАННЯ?
Коли я говорю про Біблію з

людьми, які її люблять і чита-
ють, але не вивчали біблеїсти-
ку у вищих навчальних закла-
дах, я заздалегідь знаю, які вони
задаватимуть питання. Не мен-
ше половини з них стосується
розбіжностей між різними вер-
сіями, перекладами і навіть
просто книгами Біблії. “Чому
тут написано так, а тут – дещо
інакше? Або навіть зовсім іна-
кше?” Щоб прокоментувати
конкретні місця, доводиться
звертатися до спеціальних ви-
дань, дивитися різні переклади.
Але звідки вони взагалі взялися
– ці різночитання в Біблії?

Слово Боже і слово
людське

Біблія – Слово Боже, донесе-
не людям зрозумілим для них
людським словом. Ця збірка
різних книг, написаних різними
людьми в різні епохи і навіть
різними мовами. Причому
вони не просто писали “під дик-

тування згори”, але вступали з
Богом у діалог і передавали не
лише Його веління, але і свої
власні переживання, почуття і
думки.

Наприклад, пророк Ісая опи-
сував своє покликання як
справжню зустріч з Богом у
храмі. Бог не просто відправляє
його на проповідь, Він запитує:
“Кого Мені послати? і хто
піде задля Нас? І я сказав: ось
я, пошли мене” (Іс. 6:8). Він не
медіум, який у стані трансу
бурмоче незрозумілі йому са-
мому слова, він – вісник, тобто
особа, яка добровільно вступає
з Богом в особливі стосунки.

Апостол Павло взагалі розд-
іляє Божу заповідь і власну
думку: “Щодо дівоцтва я не
маю повеління Господнього; а
даю пораду як той, хто одер-
жав від Господа милість
бути вірним Йому” (1Кор. 7:25).
Тобто прямо попереджає чита-
ча: це вже я говорю, а не Гос-
подь.

Ісус Христос був Людиною,
такою же, як і ми – в усіх відно-
шеннях, окрім одного: Він був
безгрішним. Але Він фізично
страждав від голоду, спраги і
побиття, і по-людськи багато
чого не знав (наприклад, де
Марфа і Марія по-
клали тіло свого по-
мерлого брата Лаза-
ря). От так і Біблія
містить не лише одк-
ровення Боже, але і
все, що властиве об-
меженому людсько-
му знанню, окрім од-
ного: вона ніколи не
бреше і ніколи не
вчить поганому.

Усі біблійні авто-
ри були людьми сво-
го часу, а тому бага-
то чого не знали –
наприклад, що Зем-
ля кругла, або що
існує Америка, не

були знайомі із сучасною фізи-
кою і біологією. До речі, саме
тому спроби деяких фундамен-
талістів (рух у протестантизмі,
що наполягає на розумінні
Біблії як тексту, який букваль-
но продиктований Богом) при-
вести Біблію в повну
відповідність із сучасною нау-

кою – зайняття не більш перс-
пективне, ніж спроби виявити
в єгипетській піраміді елект-
ропроводку.

Чотири погляди на одне
Лице

Так, може, це недолік Біблії?
Може, було б краще, якби ан-
гели принесли людям якийсь го-
товий, абсолютно бездоганний
текст? Але з людиною кожної
конкретної епохи потрібно го-
ворити по-своєму. Адже Сло-
во Боже розкривається в історії.
Воно розраховане не на перше
чи двадцять перше століття, а на
будь-який період людської
історії і на будь-який народ, з
його особливою мовою, уяв-
леннями, інтересами. Тому
Біблія і включає так багато всьо-
го різного, у тому числі різні
погляди на одні й ті самі події.

Ми бачимо це із самого по-
чатку книги Буття. У першому
розділі розповідається про ство-
рення всесвіту. Шукати там
опису “великого вибуху” або
будови атома безглуздо – роз-
повідь ведеться міфопоетич-
ною мовою, яку у всі часи пре-
красно розуміють діти і зако-
хані. У цій розповіді згадане і
створення людини, чоловіка і
жінки, після всіх живих істот, але

детально про перших людей не
говориться.

Проте другий розділ показує
створення людини вже вели-
ким планом: “І створив Гос-
подь Бог людину з пороху зем-
ного, і вдихнув у лице її дихан-
ня життя, і стала людина ду-
шею живою… І сказав Гос-
подь Бог: не добре бути чоло-
вікові одному; створімо йому
помічника, за його подобою. -
Господь Бог створив із землі
всіх тварин польових і всіх
птахів небесних, і привів їх до
людини… але для чоловіка не
знайшлося помічника, под-
ібного до нього” (Бут. 2:7,18-
20). Що ж, виходить, спочатку
був створений чоловік, потім
вже всі тварини і птахи, а потім
жінка? З точки зору багатьох
сучасних учених, тут перед
нами – дві версії переказу про

створення світу, що існували
колись самостійно і лише
пізніше об’єднані в єдиному
тексті книги Буття.

Але невже той, хто писав цей
текст, був настільки безглуздим

і неуважним, що не помітив
цього протиріччя? Та ні, зви-
чайно. Мабуть, він вважав це
не протиріччям, а двома погля-
дами, що розкривають різні сто-
рони одних і тих самих явищ. Пер-
ший розділ показує єдність чоло-
віка і жінки, їх гідність як “вінця
творіння”. Другий розділ підкрес-
лює таку важливу для патріар-
хальних суспільств першість чо-
ловіка, але в той же час – потребу
кожної людини в іншій людині, яка
подібна до неї, чому і служить
розділення статей.

Таких прикладів у Біблії дуже
багато. Найвідоміший – чоти-
ри Євангелія, тобто чотири
книги, що розповідають, – кож-
на по-своєму – одну й ту саму
історію. У головному вони аб-
солютно згодні, але деталі опо-
відання можуть розрізнятися.
Так, про розсудливого розбій-
ника, який на хресті просив
Христа: “Пом’яни мене, Госпо-
ди, коли прийдеш у Царство
Твоє!” – розповідає один Лука
(Лк. 23:40-43), а Матфей (Мф.
27:44) і Марк (Мк. 15:32) корот-
ко повідомляють, що “розп’яті
з Ним ганьбили Його“. Проти-
річчя? Так. Але означає воно
тільки те, що два євангелісти
просто нічого не знали про
цього розбійника, а Лука, який,
як він сам писав, “старанно
дослідивши все від початку”
(Лк. 1:3), добрався і до цієї важ-
ливої деталі.

Насправді це тільки підтвер-
джує достовірність Євангелій як

історичних свідчень. Адже
якщо на суді чотири свідки сло-
во в слово повторять одну й ту
саму версію, швидше за все,
вони просто змовилися: чоти-
ри людини не могли запам’ята-
ти одну й ту саму подію абсо-
лютно однаково. А якщо кожна
розповідь відрізняється від
інших якимись деталями, але
співпадає з ними в головному,
значить, це дійсно правда.

Звичайно, ще в давнину в
християн виникало бажання
звести всі чотири Євангелія в
одне, щоб нічого не упустити.
У середині ІІ століття якийсь
Татіан навіть склав таку
“спільну версію”, з’єднавши
паралельні оповідання. Це, до
речі, доводить, що на той час
саме ці чотири Євангелія виз-
навалися канонічними. Його
версія дістала назву Діатесарон
(від грецького “Діа тесарон” –

буквально “за чотирма”), але
Церква залишила її без уваги.
Як і при складанні остаточного
тексту книги Буття, було вирі-
шено зберегти все різноманіт-
тя голосів, щоб кожен міг по-
чути те, що йому зараз ближче
і потрібніше.

Копії з копій
Втім, далеко не всі розбіж-

ності в біблійних текстах виник-
ли на стадії їх написання. Адже
в ті часи не було ні друкарсько-
го верстата, ні комп’ютера, і
книги переписувалися від руки.
Важко повірити, але навіть за
часів апостолів не існувало та-
ких звичних сьогодні розділів
книги, як зміст, примітки, не
було правил пунктуації, не ста-
вилися пропуски між словами.
І знайома нам з школи фраза
“страчувати не можна помилу-
вати” у греків виглядала б так:

страчуватинеможнапомилу-
вати.

А в євреїв, які знали пропус-
ки, але не писали більшість го-
лосних, ця фраза виглядала при-
близно так:

стрчвт н мжн пмлвт.
Тому при переписуванні в

текст неминуче вкрадалися по-
милки і різночитання, а іноді,
коли древній текст був неясний,
переписувач, прагнучи прояс-
нити його, йшов ще далі від ори-
гіналу. Тому серед тисяч
біблійних рукописів (так само
як і рукописів інших древніх
текстів), що дійшли до нас,
немає абсолютно однакових.

Можна тільки дивуватися, що
серед них все-таки немає таких,
в яких затверджувалося б, на-
приклад, що небо і землю ство-
рив не Єдиний Бог, або що цей
Бог дозволив вбивати, красти і
лжесвідчити. Це вже в наш час,
після винаходу Гутенбергом
друкарського верстату,
англійські друкарі у виданні
1631 року в заповіді “не пере-
любствуй” пропустили “не”
(чи то за недбальством, чи то з
хуліганства), за що були оштра-
фовані архієпископом Кентер-
берійським на астрономічну
суму в триста фунтів.1

( ЗАКІНЧЕННЯ У НА-
СТУПНОМУ НОМЕРІ)

Одна із статей знавця
стародавніх мов, біблійного

перекладача Андрія Десниць-
кого, які присвячені Книзі

книг – Біблії.
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Той, хто володіє смиренням, на-
слідує Самого Христа. Така люди-
на ніколи не втрачає самовладання,
нікого не засуджує і не вихваляєть-
ся. Ніколи не жадає влади, уникає
людської слави. Не свариться з будь-
якого приводу.

Не грубить, коли розмовляє, і зав-
жди вислуховує чужі поради. Уникає
красивого одягу, зовнішній вигляд її
простий і скромний.

Людина, яка покірливо виносить
всі приниження і образи, отримує
велику користь від цього. Тому не
журися, а, навпаки, радій тому, що
страждаєш. Тим самим ти знаходиш
дорогоцінне смирення, яке спасає
тебе.

«Змирився я, і спас Він мене» (Пс.
114:5). Слід завжди тримати в пам-
’яті ці слова.

Не варто засмучуватися, коли
тебе засуджують. Печаль з такого
приводу означає, що ти маєш мар-
нославство. Той, хто бажає бути спа-
сенним, повинен полюбити людське
презирство, адже презирство несе
смирення. А смирення звільняє лю-
дину від багатьох спокус.

Ніколи не заздри, не прагни сла-
ви, не шукай високих посад. Нама-
гайся завжди жити непомітно. Кра-
ще нехай світ не знає тебе, адже
світ вводить в спокусу. Своїми пи-
хатими промовами і порожніми
підбурювання він обманює нас і зав-
дає нам духовної шкоди.

Твоєю метою має бути набуття
смирення. Бути нижче всіх. Вважа-
ти, що не робиш нічого, гідного сво-
го порятунку. Треба молити Бога
спасти тебе через свою мило-
сердність.

Смирення, слухняність і пост на-
роджують страх Божий, а страх Бо-
жий є початком справжньої муд-
рості.

Все, що робиш, роби зі смирен-
ням, щоб не постраждати від своїх
же благих справ. Не думай, що ве-
лику винагороду отримує лише той,
хто багато трудиться. Той, хто во-
лодіє благим жаданням і разом з
ним смиренням, навіть не маючи
можливості зробити багато і не бу-
дучи вправним в чому-небудь, той
спасеться.

Смирення досягається самоосуд-
женням, тобто переконаністю в
тому, що по суті ти не робиш нічого
доброго. Горе тому, хто вважає свої
гріхи незначними. Він обов’язково
впаде в більш тяжкий гріх.

Людина, що зі смиренням терпить
увесь спрямований на нього осуд,

В інтернеті бурхливо обговорюють одного мо-
лодика, що рішуче відмовився звільнити місце для
бабусі. Зазвичай ним поступаються – я постійно
бачу, як це роблять молоді люди, не дуже молоді,
чоловіки, жінки – так прийнято, і це вважається
саме собою зрозумілим. Такий звичай. Але чи
екстраординарна справа, якщо хтось цього не зро-
бить? Що, якщо я?

Існує так звана «теорія розбитих вікон». Згідно
цієї теорії, якщо хтось розбив скло в будинку, і ніхто
не вставив нове, то незабаром жодного цілого
вікна в цьому будинку не залишиться, а потім поч-
неться мародерство. Явні ознаки безладу і недо-
тримання людьми прийнятих норм поведінки про-
вокують оточення теж забути про правила.

В результаті виникаючої ланцюгової реакції
«пристойний» міський район може швидко пере-
творитися на клоаку, де людям страшно виходи-
ти на вулицю. Соціологи перевіряли цю теорію під
час різних експериментів – як одні і ті ж люди
поводяться на тлі чистої білої стіни і тієї ж стіни,

ЯК МЕНІ ЗДОБУТИ СМИРЕННЯ?

ВІРНІСТЬ У МАЛОМУ, АБО ПОВАГА ДО ЗВИЧАЇВ
на якій намальовані якісь потворні карлючки. По-
ведінка змінювалася помітно – ті, хто в першому
випадку доносили папірець до урни, у другому
кидали його на асфальт. Все одно тут вже бруд і
свинство, чого тепер соромитися!

Реакція виявляється ланцюговою – чим більше
бруду і свинства, тим менше люди соромляться,
чим менше вони соромляться, тим більше бруду і
свинства, поки район, дійсно, не перетворюється на
клоаку. Це так відносно видимої, матеріальної струк-
тури цивілізованого життя – вікон, стін, ліхтарів,
сміттєвих урн. Але це ще вірніше відносно невиди-
мої тканини суспільства – тієї тонкої сітки взаємних
зобов’язань, які в нас є стосовно один одного.

У нас прийнято вибачатися, якщо ми когось
випадково зачепили; поступатися місцем літнім
або вагітним; взагалі піклуватися про слабких. Ця
соціальна тканина постійно піддається атаці сил
дикості і варварства – і якщо ви відмовитеся по-
ступатися місцем, ви станете провідником цих
сил. Така відмова – це те саме розбите вікно.

Але прості рішення, які ми приймаємо, – по-
ступатися місцем або ні, наприклад, – змінюють
не лише світ навколо нас. Вони змінюють нас
самих. «Вірний у малому і у великому вірний; а
неправедний у малому, неправедний і у вели-
кому» (Лк. 16:10). – каже Господь. Якщо нехтує-
мо таким простим проявом любові до ближньо-
го, як можливість поступитися місцем, неможли-
во говорити про щось більше. Якщо м’язи нашої
душі ослабіли настільки, що нам і ця вага не-
підйомна – то якою виявиться підйомна?

Рішення «ходити перед Богом», як каже Біблія,
тобто жити в Його присутності і коритися Його
заповідям, проявляється в малих і простих речах.
У тому, щоб поступитися місцем. У тому, щоб
терпляче дочекатися зеленого світла. У тому, щоб
не дратуватися у відповідь, зіткнувшись з чиїмсь
роздратуванням. Просто спробуйте бути вірними
в малому – щоб вам не довелося жити в клоаці і
носити клоаку в собі.

За матеріалами інтернет ресурсів

наближається до досконалості. Нею
захоплюються навіть Ангели, адже
немає більш важкодоступної і більш
великої чесноти, ніж смирення.

Вбогість, скорбота і презирство –
це вінці для ченця. Коли монах по-
кірливо терпить грубості, наклеп і
презирство, він з легкістю
звільняється від поганих помислів.

Достойно похвали і усвідомлення
своєї немічності перед Богом. Це є
знання самого себе. «Плачу і журю-
ся, – говорить святий Симеон Но-
вий Богослов, – коли світло осяває
мене, і я бачу свою убогість і пізнаю,
де перебуваю». Коли людина пізнає
свою духовну бідність і усвідомлює,
на якому в дійсності рівні вона зна-
ходиться, тоді в душі її просяяє
світло Христове, і вона почне пла-
кати.

Якщо інша людина назве тебе
егоїстом, нехай тебе це не засмучує
і не кидає у відчай. Подумай лише
про себе: «Може справді, я є такий і
сам цього не розумію». Так чи іна-
кше, ми не повинні залежати від
чужої думки. Нехай кожен дивить-
ся в свою совість і керується слова-
ми досвідчених і знаючих друзів, а
перш за все, попросить вибачення у
свого духівника. І на основі всього
цього будує свій духовний шлях.

Ти часом кажеш. що тобі не
вдається боротися. Знаєш, чому так

відбувається? Тому що не володієш
достатнім смиренням. Ти вважаєш,
що можеш досягти цього лише свої-
ми силами. Але коли ти змиришся і
скажеш: «Силою Христа, допомо-
гою Богородиці і молитвою старця я
досягну бажаного», будь впевнений,
що тобі все вдасться.

Я, звичайно, не маю такої моли-
товної сили, але коли ти, змирившись,
скажеш: «З молитвою старця я все
зможу», тоді, на твоє смирення, поч-
не діяти благодать Божа, і все вий-
де.

Бог дивиться на «на смиренного і
скрушеного духом» (Іс. 66:2). Але
щоб прийшла лагідність, спокій і
смирення, необхідна праця. Праця ця
винагороджується. Щоб здобути
смирення, як мені здається, не
потрібні численні поклони і послухи,
але перш за все, помисли твої повинні
спуститися вниз, до самої землі. Тоді
у тебе не буде страху впасти, адже
ти вже внизу. А якщо ти і впадеш,
перебуваючи внизу, то не постраж-
даєш.

На мою думку, хоча я, звичайно,
мало читаю і не роблю нічого видат-
ного, смирення – це найкоротший
шлях до спасіння людини. Авва Ісая
каже: «Навчи свого язика просити
вибачення, і смирення прийде до
тебе». Привчи себе говорити «Про-
сти мене», навіть якщо спочатку це

буде несвідомо, і поступово ти звик-
неш не тільки вимовляти ці слова, але
і відчувати це в своєму серці.

Святі вчать, що наскільки вели-
ким буде твоя щирість перед його
обличчям, коли ти просиш вибачен-
ня – іншими словами, смирення, –
настільки ж Бог і просвітить іншого,
щоб було досягнуто бажане переми-
р’я між вами. Коли ти журишся і ка-
жеш: «Я винен, але не усвідомлюю
цього», незабаром ти зможеш ска-
зати: «Так, я дійсно винен». І коли
ти переконуєш себе, що по-справж-
ньому винен, інша людина також
змінить своє ставлення до тебе.

Наполегливо проси Бога наділити
тебе даром самоосудження і сми-
ренності.

Молячись, проси Бога дати тобі
вміння бачити лише свої гріхи і не
помічати гріхи інших. «Даруй мені
бачити мої гріхи і не осуджувати
брата мого», – говорить св. Єфрем
Сирин.

Смиренна людина вважає себе
нижчим серед всіх. І тому всіх лю-
бить, всіх прощає і, найголовніше,
нікого не засуджує.

старець Герман Ставровуніот
Переклад

українською мовою –
«Київське Православ’я»
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«Отче наш» – коли Господь навчає
нас у молитві називати Бога Отцем, то
не інакше, як узаконює піднесений і ду-
ховний спосіб життя, тому що істина
навчає нас не обманювати, не говори-
ти про себе того, чого в нас немає, не
іменувати себе тим, чим ми не були,
але називаючи Отцем своїм Нетлінно-
го, Праведного і Благого, цю спорід-
неність маємо виправдовувати своїм
життям. Тому називаючи Бога своїм
Отцем маємо розуміти, що без сумні-
ву, і життя наше повинно носити на собі
риси Його благ. А яка може бути
близькість у чистого за єством з нечи-
стим? Яке спілкування світла з темря-
вою? Тому Божі діти прикрашають
себе добрими отцівськими властивос-
тями, син милостивого-милостивий,
чистого-чистий, нетлінного-чужий
розбещенню, і взагалі, благого-благий,
правдивого-правдивий. Тому що бла-
годійним життям належить засвоюва-
ти себе Богу. Стараймося бути гідни-
ми дітьми, щоб правдиво призивати
ім‘я нашого Господа.

«Що єси на небесах» – це слово Пи-
сання вказує на глибокий зміст , бо че-
рез нього нагадується нам, від якої вітчиз-
ни ми відпали і якої благородності поз-
булися. Розповіддю про юнака, який за-
лишив батьківський дім і який вдався до
гріховного життя, Писання, історично
описуючи його віддалення і розпусне
життя, показує важкий стан людства і не
раніше повертає цього юнака в первин-
ний стан, як після відчуття ним справж-
ньої біди, коли опам‘ятався і пригадав
слова покаяння. А вони згідні в дечому
зі словами молитви, бо там сказав юнак:
«Отче! Я згрішив перед небом і перед
тобою» (Лк.15:21), але не згадав би в спо-
віданні гріха за небо, якби не був упев-
нений, що небо – його вітчизна, яку за-
лишивши, він упав у гріх. Тому ми по-
винні розуміти, що ми діти неба, а через
гріх ми відпали від нього. І лише тверда
віра, щире покаяння і гидування гріхом
поверне нас до нашого Бога-Отця.

«Нехай святиться ім‘я твоє» – розум-
іємо що за співдією Божої допомоги не-
хай станемо бездоганними, справедли-
вими, богочестивими, будемо стриму-
ватися від усякого лукавого діла, гово-
рити істину, чинити правду, ходити у пра-
воті, відрізнятися цнотливістю, прикра-
шатися не розбещенням, а мудрістю і
розсудливістю, зневажати земне тління,
засяємо ангельським життям. Бо не іна-
кше можливо Богові прославлятися в
людині, як тільки, коли чеснота його
свідчить, що причина благ в могутності
Божій.

«Нехай прийде Царство Твоє» – цим
висловом ми ясно приносимо Богові
таке моління: «Нехай розсиплеться суп-
ротивна сила, нехай знищиться військо
іноплемінників, нехай припнеться бо-
ротьба плоті з духом, нехай не служить
тіло притулком ворогові , нехай з‘являть-
ся на мені царське володарювання, ан-
гельська рука, тисячі тих, які виправля-
ють, і багато тих, які допомагають з пра-
вої руки, щоб з протилежної боку поляг-
ло багато тих, що ворогують. Супротив-
ник сильний – але страшний і непере-
можний для тих, які позбавлені Божої
допомоги, поки той, кого перемагають,
є один. А як тільки відкриється Твоє Цар-
ство, «а печаль і зітхання відійдуть»
(Іс.35:10), на їхнє ж місце входить життя,
мир і радість. Або, як ясніше розтлума-
чена нам та ж думка Лукою: хто просить,
щоб прийшло царство, той взиває про
співдію Святого Духа. Так в Євангелії від
Луки замість слів «нехай прийде царство
Твоє» сказано: «Нехай прийде Дух Твій
Святий на нас і очистить нас». Тому про-
мовляючи ці слова просимо нехай Дух
Святий прийде на нас , і зробить нас здат-

ПОЯСНЕННЯ НА СЛОВА МОЛИТВИ «ОТЧЕ НАШ»
СВТ. ГРИГОРІЯ НІСЬКОГО

ними до прийняття піднесених та бого-
ліпних  понять, які вказуються нам у мо-
литві голосом Спасителя, Якому слава
навіки віків!

«Нехай буде воля Твоя» – все духовне
в нас було колись здоровим, але коли
посилилася здатність бажана протилеж-
на їй є стриманість. Тоді в людській при-
роді від надмірного жадання виникла
смертельна хвороба – гріх. Тому істин-
ний Лікар душевних страждань ради
одержимих хворобою вступив в людсь-
ке життя, молитовними словами послаб-
люючи хвороботворну причину, підво-
дить нас у духовне здоров‘я. Бо коли ми
хворі тілесно нам необхідна допомога,
тому що ми самі не в силах подбати про
своє тіло так і при оволодінні нами гріхом
ми стаємо душевно хворими і не в змозі
думати вільно від пороку. Здоров‘ям же
для душі служить виконання Божествен-
ної волі, тоді як, навпаки, відпадіння від
благої волі є хворобою душі, що закін-
чується смертю. Оскільки ми стали не-
мічними і в нас запанувала жорстока і
смертельна хвороба, а слова молитви
служать для нас лікуванням від недуги;
тому просимо, щоб прийшов істинний
Лікар, Який за законом лікарського мис-
тецтва зціляє зло, звільняє від хвороби
єднаючи з волею Божою. Промовляючи
ці слова повністю потрібно засудити по-
переднє життя, щоб діяла воля Божа, а
воля диявола стала недієвою.

«Як на небі, так і на землі» – все ро-
зумне творіння ділиться на природу без-
тілесну і на ту, що одягнена тілом. Без-
тілесна природа є ангельська, а інший вид
природи – ми, люди. Одне бачення, що
Бог влаштував все так, щоб всі творіння
зближувати між собою, щоб і земний уділ
не був позбавлений участі у небесних
висотах, і небо не було зовсім позбавле-
не участі в тому, що на землі, але внасл-
ідок утворення людської природи з обох
стихій відбувалося деяке спілкування, що
вбачається в тій чи іншій стихії, оскільки
духовна частина душі, яка напевно є
щось споріднене і одноплемінне з небес-

ними силами, перебуває в земних тілах, і
ця оземлена плоть, при зміні тлінних та
вознесінні праведних, разом з душею пе-
реселиться в небесну область. Або інше
– все розумне єство, за двояким цим
життям, ділиться на частини, і єство без-
плотне прийняло у свій уділ небесне бла-
женство, а інше, через наявність плоті,
перебуває на землі через спорідненість
з нею. Хоча бажання прекрасного і доб-
рого рівномірно притаманне в тій чи
іншій природі, і Правитель всесвіту в
обох зробив однаковими самоврядуван-
ня, самовладдя і свободу від всякої необ-
хідності, щоб все, обдароване словом і
розумінням, розпоряджалося собою за
певним самозаконним волевиявленням.

«Хліб наш насущний (щоденний) дай
нам сьогодні». Ці слова дають відповідь
на питання: чи можливо в тій чистоті, яка
в безплотних силах, зростати тим, що от-
римали в уділ життя у плоті, коли душа у
зв‘язку з тілесними потребами занурена
в темряву турбот? Саме тому цими сло-
вами Господь усуває цю неможливість.
Бо у повелінні просити насущного хліба,
дається нам, думаю, вчення, що вдово-
лення малим, і помірність за законом без-
пристрасності дорівнює тому, щоб не
мати ні в чому потреби за природою.
Ангел не має потреби просити хліба,
тому що обдарований природою, яка
немає потреби в чомусь подібному. А
людині повелено просити, тому що те,
що стає порожнім, неодмінно має по-
требу в тому, що наповнює. Тому пове-
лено нам просити тільки малого для збе-
реження тілесної природи кажучи Богові:
«дай нам хліб» – тобто дай нам не розва-
ги, не багатство, не золоті вбрання, не
широкі маєтки, … не що-небуть до цьо-
го подібне, чим душа відволікається від
Божественної і доброчеснішої турботи.
Одним словом «хліб» ніби взиває: «Пе-
рестаньте люди виснажуватися бажання-
ми суєтного! Перестаньте собі на горе
намножувати приводи для трудів! Не ве-
ликий твій природній борг; ти зобов‘я-
заний діставати їжу для своєї плоті – спра-
ва не велика і не важка, якщо маєш на
увазі потребу. Проси хліба для життєвої
потреби – у цьому природа зробила тебе
боржником тіла. Посів домоволодаря –
пшениця, а з пшениці робиться хліб.
Розкіш же – бур‘яни, бо вони ворогом
досіяні до пшениці. Але люди, «перестав-
ши служити природі необхідним»
(Мк.4:7-19), бувають приглушеними тур-
ботами про суєтне і залишаються таки-
ми, що не досягли зрілості, тому що душа
невпинно займає себе цими марнотами.
«Від Тебе моє життя, від Тебе нехай буде
і засіб для життя. Ти дай хліб, тобто, да-
руй мати їжу від праведних трудів». Бо
якщо Бог є правда, то не від Бога має хліб
той, хто має їжу від користолюбства. Ми
самі володарі того, що просимо у мо-
литві, якщо достаток твій – не від чужо-
го, якщо прибуток твій – не від сліз іншо-
го, якщо при твоїй ситості ніхто не став
голодним, якщо при твоїй надмірності
ніхто не зітхнув. І хто дбає про правду,

той від Бога приймає хліб, а хто оброб-
ляє неправду, того живить постачальник
неправди.

А промовляючи слово «сьогодні»
маємо розуміти, що життя людське од-
ноденне. Власність кожного – одне тільки
сьогодення, а надія на майбутнє зали-
шається в невідомості, бо не знаємо,
«що народить прийдешній (день)»
(Притч.27:1). Для чого мучимо себе не-
відомим, стомлюємо себе турботами
про майбутнє? Життя тілесне обме-
жується одним сьогоденням, а життя,
дане в надії, є власністю душі. Хліб – те-
перішня потреба, а царство – очікуване
з надією блаженство. Тому просимо ду-
шевних благ, бо як каже Святе Письмо:
«Шукайте, говорить Він, царства і прав-
ди, і все це дадасться вам» (Мт. 6:33) у
Христі Ісусі Господі нашому, Якому сла-
ва і держава на віки віків! Амінь.

«Прости нам провини наші, як і ми
прощаємо винуватцям нашим». Отже,
роблячи те, що властиво робити одно-
му Богові, як бачими, і самі стаємо дру-
гим богом, тобто уподібнюємося
Йому. Бо прощення провин є властив-
істю Божою, і властивість переважаю-
ча, бо сказано: «Хто може прощати
гріхи, крім одного Бога?» (Лк.5:21).
Отже, чому ж навчає це слово? Зі
сміливістю, на яку здобуте право по-
переднім життям, усвідомити в собі
уподібнення Богові, і тоді вже насміли-
тися називати Бога Отцем своїм і про-
сити прощення у попередніх гріхах. Бо
не кожному , хто просить, можливо от-
римати те, чого бажає, але тому, хто
ділами здобув собі право просити зі
сміливістю. І хто за борги тримає лю-
дину в своїй владі та поводиться з нею
жорстоко, той вдачею своєю усунув
себе від Божого чоловіколюбства. Тому
якщо бажаєш, щоб були відпущені тобі
провини Богом – прости сам. І лише
тоді коли щиро пробачимо нашим ви-
нуватцям, тобто уподібнимося Богові,
зможемо сказати: «Яке рішення я дав
про свого боржника, таке й нехай здо-
буде силу і у Тебе».

«Не введи нас у спокусу, але визволи
нас від лукавого». Розуміємо це так,
якщо хто не входить у спокусу, той неод-
мінно поза владою лукавого. І хто в спо-
кусі – той з необхідності буває у владі
лукавого, бо виходить, що спокуса і лу-
кавий за значенням одне і теж. Тому хто
бажає не бути під владою лукавого, той
з необхідністю пересипляється зі світу, бо
спокуса не має можливості торкнутися
душі, якщо цю мирську турботу, подібно
до якоїсь приманки, поклавши на
підступну вудку, не простягає до жадіб-
них. Тобто море страшне своїми хвиля-
ми для тих хто живе поряд, але не для тих
хто живе далеко. Війна жахлива, але
тільки для тих, які вступили у військові
ряди. Хто уникає бід, які трапляються на
війні, той молиться, щоб не підпасти під
необхідність воювати. Хто боїться вогню,
той молиться, щоб не бути йому у вогні.
Так і той, хто боїться нападів лукавого,
нехай молиться, щоб не бути йому у
владі лукавого. А оскільки у мирських
ділах містяться приводи для напастей, то
той, хто молиться про визволення від лу-
кавого, добре і належним чином посту-
пає, коли просить, щоб не ввійти йому в
спокусу. Бо не потягнувши з жадністю
приманку, неможливо кому-небуть про-
ковтнути гачок на вудочці. Тому просімо
Бога, щоб не вводив нас у спокусу, тоб-
то біди теперішнього життя, але щоб виз-
волив нас від лукавого, який здобув силу
у цьому світі, якого нехай позбавимося і
ми по благодаті Христа, бо Його сила, і
слава з Отцем і Всесвятим і Благим, і Жи-
вотворчим Духом на віки віків. Амінь.

Підготовка до друку «Духовний
центр св.ап. Івана Богослова»
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ПОРАДИ ДЛЯ ДУХОВНОЇ БОРОТЬБИ
Продовження.

Початок на 2 стор.

6. Якщо ми будемо брати участь
у Христових стражданнях, ми вос-
креснемо разом з Ним. Так чи іна-
кше, спочатку праця – потім нагоро-
да. Вінчанню на царство завжди пе-
редують труднощі.

7. Послух має в житті людини дуже
велике значення. Більше, ніж почут-
тя власної гідності.

8. Сатана перешкоджає нам тво-
рити добрі справи. Якщо ми досягає-
мо успіхів у чомусь, він обов’язково
влаштує все так, що ми або будемо
шкодувати про скоєне, або віддаємо
себе гордині. Ми робимо добро на
Славу і благодать Божу, на благо
оточуючих нас душ, а не для здобут-
тя особистої слави.

9. Хіба лампада, що дає світло
іншим, зменшує його в собі? Раз го-
рить вона – значить є у ній світло.
Іноді від неї виходить чорний дим, чи
то пак гордість, – тоді потрібно до-
дати масла. Святий Дух і є це чу-
дотворне масло. Диявол штовхає
тебе до гордині, щоб ти не отримав
плати своєї. Тоді кажеш ти: «Геть від
мене, сатано!» Подібно Давиду, який
в своєму покаянні, страждаючи від
демонічних нападів, кликнув від щи-
рого серця до Бога: «Боже! Поспішай
на допомогу мені. Господи! Не мар-
нуйся на допомогу мені. Нехай за-
соромляться й відійдуть ті, хто шукає
душу мою, Нехай повернуть назад і
посоромлені ті, хто бажає для мене
лихого! Нехай швидко повернуть на-
зад з соромом говорить до мене:
«добре, добре!»»

10. Ми повинні задовольнятися
помірним. Тобто повинні бути помірні
у промовах своїх, у словах, у вчин-
ках, у роздумах й усьому іншому. І
радість, і смуток, і любов повинні
перебувати у нашому житті у по-
мірності. Тільки в Бозі немає по-
мірності. Ми повинні любити Його
всім своїм єством.

11. Свого ближнього мусимо лю-
бити, «як самого себе». Що сто-
сується милостині, «не добровільно
даєш ти залишок, але по крайньої не-
обхідності». Давати потрібно по за-
повіді. Згідно місця, людини й її
намірів. Ти бачиш, що Сам Бог дає
все в меру. «А кожному з нас дана
благодать у меру дару Христового».

12.Чем смиренніше ми, тим
більше в нас благодаті. У всіх діян-
нях наших повинні з нами перебува-
ти розумність і помірність. Багато
що ми робимо не за розумом, а по
пристрасті.

13. Гнів викликає в душі сум’яття.
Коли ми діємо в ледачому або при-
гніченому настрої, це ознака холод-
ності.

14. Коли в людині переважає бла-
годать Святого Духа, нечистий не
може увійти всередину її. І Біблія го-
ворить: «Коли нечистий дух вийде з
людини, то блукає місцями, шукаючи
спокою». І тоді каже: «Вернуся до хати
своєї, звідки я вийшов». «І, прийшов-
ши, знаходить її незайнятою, вимете-
ною і прибраною». Тому треба нам
охороняти свою душу від лукавого.

15. Ніхто не може похвалитися
життям, в якому не було б падінь.
Інші наділені природними чеснотами,
проте продовжують боротися за до-
сягнення надприродного – безприст-
расності. Ті з нас, хто не наділений
чеснотою, намагається отримати її
без жодної праці та зусиль. Але ж це
неможливо. Навіть саме незначне
вимагає зусиль, праці, лагідності та
благодаті. А тим більше великі діла!
Без терпіння та зусиль навіть у най-
меншому не може бути вдосконален-
ня. Виникає необхідність у гарячій
молитві і більшому смиренні. Через
розумну працю та з ласки Божої
мало-помалу все у нас отримується.

16. Не мусимо ми засмучувати
інших, навіть якщо вони образили нас
або заподіяли нам зло. Так як, обра-
зивши іншого, прийде час, коли ми
будемо соромитися тієї людини. Всі
труднощі та страждання наші не про-
ходять непоміченими перед Госпо-
дом, вони стануть сходами на шляху
до отримання більш цінних духовних
дарів. Оскільки вони допомагають

нам винести всі випробування, допо-
магають у нашим змаганні за умер-
твіння пристрастей наших і в сми-
ренні. Той, хто дійсно змагається,
бажає собі різного роду випробувань,
щоб в житті його не повторювалися
однакові помилки, які по суті стають
безглуздими помилками.

17. Не припиняє свою роботу лу-
кавий. Не спить, не їсть. Наша бо-
ротьба спрямована «проти началь-
ників, проти влади, проти володарів
цієї темряви, проти духів злоби підне-
бесних». Ось чому «прийми, брате,
меч духовний, бо це є слово Боже».
Одне ще нам під силу – опір.

18. Коли ми змирилися зі своїм
сумним становищем, нам відразу ж
легшає на душі. Можливо, нам і не
вдасться знайти вихід з цього ста-
новища, зате біль робиться терпи-
мою. Нам необхідно говорити пост-
ійно: «Наповни, Господи, серце моє
вірою і благодаттю».

19. Якось лукавий боровся з од-
ним ченцем, намагаючись різними
шляхами здолати його. Довго і на-
полегливо воював він. На які хитрощі
він тільки не йшов, намагаючись
будь-якою ціною вижити ченця з мо-
настиря. Говорив йому лукавий: «Ти
пручаєшся мені і поки здобуваєш пе-
ремогу, але наскільки ще, чорт за-
бирай? Сорок років ти житимеш, і
цей час я не буду залишати тебе в
спокої, поки ти не впадеш». Тоді чер-
нець подумав: «Навіщо мені з ним
сваритися? Піду-но я в село по своїх
справах». Став він збиратися. «Куди
йдеш?» – запитав його один з отців.
«Скоро повернуся», – відповів чер-
нець. «Не ходи нікуди, – сказав тоді
отець, – це його хитрощі». Чернець
скорився, повернувся і сказав: «Я за-
лишуся тут до кінця днів своїх».

20. Я не думаю, що є на світі лю-
дина, у якій було б все, але вона при
цьому не піддалася якомусь випро-
буванню. У кожного з нас свій хрест.

21. Коли в нас залишається осад
неприязні, гніву, огиди, образи, це схо-
же на давно не прибраний будинок,
запорошений, з брудними вікнами. У
такий будинок боїшся ввійти. Ми по-
винні прибирати свій будинок кожен
день, бо лукавий змушує нас страж-
дати і будинок душі нашої робить
своїм. Коли він хоче звити гніздо,
приносить солому, трохи глини та

т.д. Якщо кожен день прибирати все
те, що він приносить, він не зможе
зробити собі гніздо. Бо коли знищи-
ти яйця, курчат не буде.

22. У небесній війні існує дві су-
перечливі волі: одна – розумна, роз-
важлива, а інша – низинна воля, що
не піддається розуму, тобто бажан-
ня плоті і пристрастей. Керуючись
першої, ми бажаємо знайти все хо-
роше і позитивне, що оточує нас, а
слідуючи другий – все погане і не-
гативне. Тут знаходять своє підтвер-
дження слова апостола Павла: «Бачу
інший закон, що воює проти закону
мого розуму, і полонить мене зако-
ном гріховним, що знаходиться в
членах моїх». «Бідна я людина! Хто
мене визволить від тіла цієї смерті?»»
Доброго, якого хочу, не роблю, а зле,
якого не хочу, роблю».

23. З цього випливає, що найпри-
бутковішим днем виявляється день,
що приносить найбільші страждан-
ня. Якщо ми не страждаємо, ми на-
гадуємо торговця, який відкрив ма-
газин, але у якого зовсім немає по-
купців. Нагороду отримують не гля-
дачі, а учасники боротьби, які
відіграють, проте, строго за прави-
лами.

24. Ми повинні зануритися в себе,
ми повинні осмислити все. Навіть
якщо ми досягнемо досконалості та
непогрішності, не думаю, що серед
нас знайдуться непорочні люди. Да-
вайте задовольнятися тим, що у нас
є, щоб у наше життя прийшло щас-
тя. Не дивіться на інших, бо у них
напевно є такі серйозні труднощі, про
які ми й не знаємо.

25. «Пішли Лазаря в дім отця мого,
бо п’ятьох братів маю, хай він їм
засвідчить, щоб і вони не прийшли в
це місце муки», – сказав багач. Це
до Суду Божого. Так і почувши
мати, побачивши дітей своїх в омані
та гріху, несказанно сумує за них.
Але після Суду все буде по-іншому.
Не буде страху, печалі, туги, прийде
радість і світло. Адже коли у нас в
будинку горить світло, ми не може-
мо бачити, що діється в темряві, у
той час ті, які знаходяться у темряві,
прекрасно бачать нас – так трап-
ляється і в Раю.

26. Часто ми намагаємося бути спра-
ведливіше Бога, бажаючи, щоб ніхто не
залишався поза Раєм. Але тоді скасо-
вуються і боротьба, і стриманість.

27. Коли ми вважаємо духовний
успіх чимось важким та недосяж-
ним, це означає, що ми не намагає-
мося стати краще та чистіше. На до-
помогу завжди приходить Бог.

28. У діях наших ми повинні керу-
ватися наукою та повчаннями Ісуса
Христа, за Яким мусимо слідувати.
Костянтину Великому не просто да-
лася перемога, він переміг за допо-
могою хреста.

29. Все, що ми робимо, повинно
бути зроблено на славу Божу і на
благо душі людської. З тим, щоб
уникнути витрати годин та днів на
веселе проведення часу, а викорис-
товувати цей час на славу Божу і для
заспокоєння душ наших близьких.

30. У світі цьому Боже Провидін-
ня нікого не обійшло стороною. Воі-
стину, терплячим подається їх наго-
рода.

пресвітер
Андреас Агафоклеус


