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Ми в черговий раз зустрічаємо свято Воскресіння Хрис-
та. Джерелом і основою нашого релігійного життя є віра.
А Воскресіння Христове – це сутність нашої віри. Віра наша
утверджена на основі апостолів і пророків, маючи самого
Ісуса Христа наріжним каменем (Еф. 2, 20). Наша віра вип-
робувана та вистраждана на основі гонінь, переслідувань,
страждань. Господь Ісус Христос, готуючи учеників до Своїх
страждань, неодноразово говорив їм, що йому належить іти
до Єрусалима і багато страждати, бути вбитим і на третій
день Воскреснути (Мф. 16,21: Мк. 8,31).

Ученики жахалися, слухаючи слова свого учителя. Ще
не знаючи в повноті істини  таїн Царства Небесного, вони
не могли зрозуміти, що свідчення пророків про Воскресіння
стосується Самого Ісуса Христа.

Та ось минула ніч страждань і смерть Господа. Мироно-
сиці чують ангельську вістку: Він воскрес (Мф. 28,6). Хри-
стос прославлений тепер уже не є Син Людський, а як Син
Божий, в якому живе вся повнота Божества тілесно.

Із дванадцяти чоловіків тільки один Іоан увірував одразу
(Ін. 20,8). Віра інших учеників повинна була зробити ще один
рішучий крок, щоб стати вірою всієї Церкви. Після багать-
ох вагань під час явлень Воскреслого Господа вони увіру-
вали в Його Воскресіння. Апостоли бачать Його і торка-
ються до Нього, вони вкушають їжу разом з Ним (Ін. 21, 9-
13). Він посеред них Своїм тілом, яке не підлягає тепер зви-
чайним законам земного життя. Від цього моменту Вос-
кресіння Христове стало стержнем апостольської проповіді
як основа християнської віри. Так народилася віра Церкви і
віра в Самого Бога.

І ніхто не може зневажити нашої віри, бо сама смерть і
пекло не здолали її в Особі Начальника і Виконавця віри нашої
(Євр. 12,2). Разом з апостолом Павлом ми можемо сказати:
«Я знаю, в Кого увірував – у Спасителя нашого Ісуса Христа,
Котрий зруйнував смерть і явив життя й нетління виявив у
вічність і довів нам смертним перемогу над смертю.

Перед Пасхою Христова Церква призначила великий піст,
щоб християни очищали свої душі, виправлялися в добрих
вчинках і тим самим підготовляли себе до прийняття Вос-
кресіння Христового. Преподобний Симеон Новий Богослов,
у слові на Святу Пасху так сказав: «Подякуймо Христу Гос-

Ми віруємо, що Ісус помер і воскрес (1Сол. 4,14)

ХРИСТОС ВОСКРЕС!  ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
подові, бо Він сподобив нас переплисти море посту і привів
нас з радістю в пристань Воскресіння». Дякуймо всі і ті,
котрі провели час посту в подвигах чесноти з щирістю і
теплою охотою, і ті, котрі показалися не такими мужніми і
були малодушними в подвигах, бо Він дає всім і щирим под-
вижникам вінки і нагороди однаково.

Воскресіння Христове є також наше власне воскресіння.
Коли ми бажаємо, щоб наше серце завжди наповнювалося
і скріплялося вірою у Воскреслого Господа, коли ми своїм
життям хочемо постійно перебувати у Великодній радості,
для цього ми зміцнюймо свою волю в постійному самопри-
мусу до любові і до створення добра.

Дорогі у Христі браття і сестри! В цей нелегкий час для
України, не вагаймося, а ще більше скріпляймося у надії, у
вірі на допомогу й милість Божу, бо непохитна миролюбність
Вітчизни та благословенне її прямування до вдосконалення
людства і всього творіння Божого від рабства гріха.

Підносячи молитви Воскреслому Христу, Який подолав
смерть і дарував життя світові, безустанно потрібно примно-
жувати діяльність і Божу любов, наблизити землю до очи-
щення від зла, а особливо Україну, як мученицю і страдницю.
Цей рік був щасливим, адже ми отримали Благословенний
Томос Матері-Церкви, стали повноцінними Божими дітьми в
Христовому винограднику Світового Православ’я.

Ми віримо у всеперемагаючу силу Христового Воскрес-
іння. Ця сила обновила світ, що погибав у гріхах, і нині про-
довжує своє діяння, будуючи Царство Боже у світі (Ін. 14,27).

Хай не слабнуть наші сили і надії на Бога,  бажаю Вам
усім добра, здоров’я, сповнення своїх задумів йти по жит-
тю з допомогою Божою, а Бог надії нехай настановить нас
усякою радістю і миром у вірі (Рим. 14,10; 15,13).

З архіпастирським благословенням
†Яків
архієпископ  Дрогобицький і Самбірський

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

ХРИСТОС
ВОСКРЕС!

Дорогі читачі газети
«Духовна криниця», щи-
росердечно вітаю Вас зі
світлим празником Хри-
стового Воскресіння!

Без Воскреслого Хрис-
та немає християнства,
немає спасіння, а наше
тимчасове земне життя
втрачає будь-який сенс.
«Утвердження віри у Вос-
кресіння Христове – спра-
ва надзвичайного значен-
ня для християнина. Го-
ловна сила християнства –
це визнати Господа Ісуса
Христа Спасителем
світу», – говорить святи-
тель Феофан Затворник.
Саме тому, Свята Церква
так урочисто й радісно
святкує Пасху Христову,
називаючи її «святом над
святами, і торжеством із
торжеств».

Нехай пасхальна
радість буде для нас дже-
релом духовних і тілесних
сил, збагатить наші душі
й серця духовними дарами
для побожного христи-
янського життя, для слу-
жіння Богу, Його Святій
Церкві, нашому побожно-
му українському народу і
для особистого спасіння.

Веселих, щасливих,
пасхальних свят!

Воістину Христос Вос-
крес!

З повагою,
головний редактор

газети «Духовна
криниця»

прот. Іоан Альмес
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ПРИВІТАННЯ НАСТОЯТЕЛЮ ХРАМУ ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО
СЕЛА РАЛІВКА МИТР. ПРОТ. ВОЛОДИМИРУ

ЛЕРНАТОВИЧУ ІЗ ДНЕМ ЙОГО НАРОДЖЕННЯ!
У цю другу седмицю Великого посту, у день коли

Свята Православна Церква  вшановує пам’ять
сорок севастійських мучеників, сердечно вітає-
мо Вас від імені усіх ваших парафіян святого хра-
му з днем Вашого народження!

Бажаємо Вам отче Володимире, міцного здоров’я,
миру, духовної радості, молитовного та душевного
спокою. Нехай Всемилостивий Господь за молитва-
ми Пречистої своєї Матері та сорока мучеників сева-
стійських укріпляють  Ваші душевні і тілесні сили,
дарують Вам невичерпну наснагу для подальшого па-
стирського служіння на Ниві Христовій! Господь дарує
Вам ще багато років служити в нашому величному
храмі на славу Богові, і своїй Богом улюбленій  пастві. Ми щасливі у Бога,
що маємо Вас духовним наставником, добрим пастирем, який достойно
веде своє священиче служіння  у винограднику Христовому і ведете своє
стадо до спасіння, до вічного життя у Царстві Небесному. Ми радіємо
сьогодні, що всі ми спільно разом із Вами, нашими воїнами, які по сьо-
годнішній день перебувають на Сході нашої держави, захищають свою
рідну землю, свій народ, свою Батьківщину від агресора, вимовили у Бога
про надання нашій Церкві Томосу, про Автокефалію. Кожен із нас доче-
кався у своїй власній душі у своєму серці, вже офіційно визнаною Констан-
тинопольською Матір’ю Церквою, Помісною Автокефальною Церквою
України.

Нехай Пресвята Богородиця, копія Почаївської ікони якої є над Царсь-
кими воротами в нашому храмі, вислуховує Ваші щирі молитви прохання,
зцілює душевні і тілесні рани, вимолює у Бога за Вас і за ваших парафіян
святого храму, родину і сім’ю. Всіх земних благ, Божого благословення,
Божого заступництва, Божих ласк та щедрот.

На многії Вам і благії літа!
З повагою із найщирішими привітаннями

 парафіяни храму Вознесіння Господнього села Ралівка

21 березня у Міжнародному центрі
миротворчості та безпеки у рамках
міжнародного капеланського співроб-
ітництва відбулася зустріч українських
капеланів з колегами зі Сполучених
Штатів Америки: Головним капела-
ном сухопутних війська США в Європі
(7 армія) полковником Тімоті Малар-
дом, капеланом капітаном Адамом
Мудою та капеланом майором Террі
Беллом. До складу делегації капеланів
Православної Церкви України увійшов
Перший заступник Голови СУВД прот.
Тарас Мельник, керівник сектору зов-
нішньо-капеланських відносин СУВД
свящ. Святослав Юрків, Головний ка-
пелан на території Яворівського пол-
ігону прот. Назарій Дадак, Головний
капелан Дрогобицько-Самбірської
єпархії прот. Ярослав Фабіровський та
Головний капелан Львівсько-Сокальсь-
кої єпархії прот. Мар’ян Сеник. Очо-
лив делегацію Голова Синодального
управління військового духовенства
митрополит Іоан (Яременко). До
участі в обговоренні долучилися пред-
ставники капеланських служб інших
конфесій України.

Це далеко не перша зустріч украї-
нських капеланів зі своїми заокеансь-
кими колегами. З початку збройного
вторгнення Росії у східні регіони нашої
держави, Сполучені Штати залиша-
ються стратегічним партнером Украї-
ни, а капелани об’єднаних сил країн
НАТО регулярно проводять консуль-
таційно-навчальні зустрічі зі своїми
українськими колегами, а також і самі
переймають досвід місійної діяльності
в час збройного протистояння. Адже
такий досвід не можливо отримати у
мирний час.

Упродовж чотирьох років війни
військові священики Української Пра-
вославної Церкви організовували
спільні круглі столи, семінари та на-
вчання зі своїми колегами із США, що
сприяло кращому виконанню місії се-
ред військових як на передовій, так і
серед їхніх родин на мирній території.

Голова СУВД ознайомив членів
американської делегації з перспекти-
вами введення в Збройних Силах Ук-
раїни спеціальності військового свяще-
ника (капелана) та провів для закор-
донних колег презентацію про струк-
туру та роботу Синодального управл-
іння військового духовенства Право-
славної Церкви України, яку було ре-
формовано з початком військової аг-
ресії РФ проти України.

Сторони обговорили актуальні пи-
тання капеланського служіння та по-
дальшого двостороннього співробіт-
ництва між Україною та США у сфері
місійної діяльності військових капе-
ланів.

Під час перемовин було відмічено
позитивні шляхи практичної реалізації
двостороннього співробітництва у

22 березня 2019 року, в другій половині
дня, селищем Розділ Миколаївського рай-
ону Львівської області облетіла страш-
на тривожна звістка про загибель від
кулі снайпера в зоні ООС селі Новомихай-
лівка, що на Донеччині, уродженця Роз-
долу воїна-добровольця медбрата Марке-
вича Володимира Михайловича, якому ви-
повнилось 48 років.

Хлопець народився і ріс в селищі, всі його
знали, закінчив школу, здобув медичну осві-
ту. Але доля склалася так, що він виїхав і
проживав у Білорусії, там одружився, вихо-
вував сина Кирила.

Вчився добре, як в школі, так і в медзак-
ладі. Мама Вероніка з покійним батьком

Михайлом пишалася ним і покладали на нього великі надії. Зі слів воїнів-
побратимів, там на передовій Володя не тільки виконував свої медичні
обов’язки, але був і всі інші, на рівні з воїнами.

Він був щирою, доброю людиною. Щоденно спілкувався по телефону з
мамою, сином і сестрою Олею. Завжди заспокоював їх – «Рідні мої – все
добре». У той момент, коли снайперська куля влучила в голову Володі,
був дзвінок від мами, але відповіді від сина вже не було.

25 березня, перед обідом, привезли загиблого Володимира до Роздолу.
Вздовж своїх вулиць з українськими прапорами із запаленими лампадка-
ми, навколішки односельці зустрічали цей тривожний «груз – 200».

Дуже багато людей зібрались на молитву-парастас. Очолював пара-
стас та похоронну церемонію митр. прот. Василій Хомин, настоятель Цер-
кви Успіння Пресвятої Богородиці. Співслужили йому священики ПЦУ та
греко-католицьких церков навколишніх сіл. Під час молитви похорону, в
храмі виголосив співчутливу, повчальну і змістовну проповідь отець Ва-
силій Хомин.

Провести в останню дорогу воїна-героя Володимира прибули хлопці-
воїни, несли домовину на руках курсанти військового закладу. Був військо-
вий оркестр, багато квітів.

Після молитви в церкві, процесія зупинилась в центрі Роздолу біля пам’ят-
ника. До родини та всіх присутніх звернулась із теплими співчутливими сло-
вами селищний голова Марія Миколаївна Рогуля, а також із патріотичною
промовою голова Миколаївської райдержадміністрації Андрій Іванович Кос.

Опісля цього похоронна процесія вирушила до місця спочинку. Похоро-
нили Володимира біля воїнів-героїв, які також загинули за волю України.
Це вже п’ятий загиблий воїн селища Розділ.

Всю похоронну молитву відспівував православний церковний хор, а та-
кож дорогою до церкви і до цвинтаря проводили Володимира співом цер-
ковного хору, чергуючи із військовим оркестром.

На цвинтарі, біля місця спочинку отець Василій Хомин, спільно із свя-
щениками та церковним хором, відправили панахиду.

Після співу «Вічная пам’ять», оркестр виконав гімн України під час якого
пролинули прощальні залпи.

В кінці похоронної церемонії отець Василій Хомин ще раз висловив
співчуття всій родині, подякував священикам, церковному хору та всім
присутнім за участь у молитві.

Нехай Господь Бог прийме душу воїна Володимира у свою святу оселю.
Вічна йому пам’ять.

Катерина Камінська,
регент хору

ПОЛИНУЛА ДУША ЙОГО ДО
ГОСПОДА, ДО НЕБА

КАПЕЛАНИ ДРОГОБИЦЬКО-
САМБІРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ

У КОНСУЛЬТАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНІЙ
ЗУСТРІЧІ З КОЛЕГАМИ ЗІ США

сфері морально-психологічного вихо-
вання та душпастирсьокої опіки
військовослужбовців у силових струк-
турах України.

Митрополит Іоан розповів головно-
му капелану США про активну роль
Української Церкви у становленні
інституту військового духовенства в
Україні.

- Велика присутність священиків
нашої Церкви серед військових і на
мирній території, і в зоні ООС говорить
про її авторитет в суспільстві, особли-
во серед військових. Це є наслідком
принципової позиції нашої Церкви, адже
з перших днів російської агресії ми
кинули заклик допомагати Збройним
Силам України. Цей заклик був підхоп-
лений духовенством нашої Церкви та
вірянами, – сказав митрополит Іоан.

Очільник СУВД розповів гостям
про міжнародне співробітництво украї-
нських капеланів на базі Синодально-
го управління військового духовенства
з капеланами країн НАТО. Часті
зустрічі українських військових свяще-
ників із закордонними колегами спри-
яють активному обміну досвідом та
більш природній імплементації стан-
дартів НАТО у сфері морально-пси-
хологічного забезпечення військовос-
лужбовців в Україні.

Окремо митрополит Іоан наголосив
на важливості допомоги, яку наша
держава отримує від партнерів зі Спо-
лучених Штатів Америки.

Аналізуючи роботу військових свя-
щеників після чотирьох років зброй-
ного конфлікту на Донбасі, митропо-
лит Іоан наголосив, що за цей період
українські капелани зуміли стати пер-
шими помічниками та порадниками
солдат: «Капелани надихають воїнів,
щоб вони вірили у Божественну допо-
могу, щоб вони покладали свою надію
не тільки на зброю, а й на Бога, який
укріпляє дух. Служіння наших капе-
ланів є складним, але водночас і важ-
ливим, адже відбувається воно в не-
звичайних умовах – в умовах війни».

Перший заступник Голови СУВД
прот. Тарас Мельник відзначив пози-
тивні зміни в українській системі ка-
пеланства, які відбулися після російсь-
кого військового вторгнення.

- Чотири роки тому капелани в Ук-
раїні були, але лише як духівники-во-
лонтери, які зі змінною періодикою
відвідували військових. Тепер же
відбулися зміни у військовій парадигмі.
Армія побачила позитивну роботу на-
ших священиків, яку ті проводили по-
серед воїнів АТО на Донбасі, підтри-
муючи та мотивуючи солдат, що бо-
ронили кордони нашої Батьківщини, –
сказав капелан.

Капелан полковник Тімоті Малард

Закінчення на 3 стор.
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У літургійній традиції Православ-
ної церкви богослужіння під час
страсного тижня довгі та багаті.
Починаючи від Лазаревої суботи до
Пасхи виходить приблизно 40 годин
літургійних відправ. Це велика мо-
литовна та парафіяльна праця. У
богослужіннях велику участь бере
цілий хор та церковна спільнота. Не-
рідко навіть на обличчях молодих
душпастирів можна побачити запи-
тання «скільки ще». Це велика пра-
ця, і багато годин служіння – це не
лише найбільш помітна частина тиж-
ня, оскільки й багато іншого відбу-
вається у наших будинках та особи-
стому житті.

Чому це велика праця?
Враховуючи важливість того, що

згадується під час богослужінь
Страсного тижня, – страждання Хри-
ста, зрада, смерть і воскресіння, ро-
бота була б виправданою, якби це
була лише пам’ять. Хоча, як згада-
но у текстах, 40 годин протягом тиж-
ня є найбільш надзвичайними. Без
сумніву, якщо пам’ять була лише
серцем справи, Страсний тиждень
зменшувався б протягом століть, а
не зростав. Страсний тиждень – це
лише найяскравіший приклад того,
що відбувається з кожним служін-
ням Церкви і є серцем літургійного
життя: це участь у таємниці самого
Христа.

У сучасному розумінні історія є
минулим. Таким чином, вона є не-
доступна, за винятком деяких вправ
пам’яті. І, звичайно, ми завжди впев-
нені, що наша пам’ять про минуле є
недосконалою. Більша частина на-
ших сучасних меморіалів є почут-
тям, вираженням або почуттям до
чогось, що колись мало важливе зна-
чення, і що, здається, варто згада-
ти. Саме цей порожній підхід до
історії послаблює його місце в нашо-
му житті. Сучасні згадки тривають
настільки довго, щоб створити ба-
жаний набір почуттів. Трохи музи-
ки, можливо трохи драматизму, спец-
іального одягу та Великодня.

Нещодавно я здригнувся від пе-
регляду трейлеру нового фільму про
життя святого Павла. Апостол Лука
розповідає про значення святого
Павла і говорить про те, що він
«змінює світ». Світ не є його части-
ною, він ніколи б не подумав про таку
річ. «Світу» не було місця в роботі
св. Павла. «Зміни» вже були завер-
шені. Ця зміна – це Царство Боже,
повне і повне, відкрите в цей світ
смертю і воскресінням Христа. В
особі Царства Божого цей «світ» і
його «історія» безсилі, та порожні.

Літургійне життя Церкви не
містить будь-якої історичної цінності,
у сучасному розумінні «історич-
ності». Радше, у центрі нашої уваги
є порушення Царства Божого, що
живе в історії. Царство Боже завж-
ди «присутнє» і ніколи не «минуле».
Воно вічне, виходить за межі просто-
ру і часу, навіть коли наповнює
простір і час своєю присутністю.
Позаісторичність – це ключ літург-
ійного життя і серце Страсного Тиж-
ня. Літургійні дії Церкви ніколи не є
лише символічними згадками. Вони
є містичною участю у постійній ре-

розповів про історію формування ка-
пеланської служби в США та сучас-
ний стан. Зокрема капелан наголосив,
що зараз у штатах існує 192 органі-
зації різного релігійного спрямування і
всі вони певним чином ведуть
діяльність з військовими структурами.

- Наша спільна робота, не зважаю-
чи на різні віросповідання, є доказом
того, що співпраця може відбуватися
і відбувається на благо об’єднання і
підтримки сімей та військовослуж-
бовців, – говорить капелан.

Він висловив своє захоплення роз-
витком капеланської служби України
у такий короткий строк і в таких
складних умовах. Він наголосив, що
Сполучені Штати розуміють релігійні
важелі, які використовує Росія у війні
на українському Донбасі та запевнив
у всесторонній підтримці українських
військових священиків: «Не зважаю-
чи на те, які б виклики перед нами не
стояли, у нас є єдина завдання, єдина
мета – це служити Господу Богу. Я з
нетерпінням очікую продовження
нашої плідної співпраці і в майбутньо-
му. Будемо служити нашим країнам і
піднімати рівень військового капелан-
ства у цілому світі».

За результатами зустрічі сторони
погодили попередній план подальшої
співпраці та низку спільних зустрічей
задля обміну досвідом та спільних
навчань. Сторони висловилися щодо
інтенсифікації двостороннього співро-
бітництва у сфері морально-психолог-
ічної забезпечення військовослуж-
бовців між двома країнами і в подаль-
шому.

Про результати зустрічі своїми вра-
женнями у соцмережах діляться ка-
пелани США та України.

Капелан Тері Бел пише:
«Сьогоднішній день був захоплюю-

чою кульмінацією цього тижня і
справді цього року. Українські та аме-
риканські капелани багатьох різних
віросповідань зібралися разом, щоб
скласти плани і створити засоби для
звершення цих планів. Їхня єдність і
спільне бажання забезпечити найкра-
щу релігійну підтримку – це робота
Бога в нашому житті.

“Як то добре, як то гарно, коли бра-
ти живуть у згоді!” (Пс. 133). Слава
Богу!»

Також прес-служба Міжнародного
центру миротворчості та безпеки на
своїй сторінці у соціальній мережі
facebook пише:

«Щось менш схоже одне на одне
годі пошукати. За американськими
мірками те, що ми іменуємо капелан-
ством, таким і не є. Як і в нашому ро-
зумінні американське капеланство не
являється вповні служінням. Але є й
схожі риси у владики Іоана і полковни-
ка Малларда. Ведуть своїх вірних
твердо і натхненно. Кожен виходячи
зі свого розуміння Правди і Істини. В
дискусії нині прийняли участь і греко-
католики, і протестанти з української
сторони, в американців про конфесію
не запитують. І це теж поступ. У взає-
морозумінні».

За матеріалами сайту СУВД

КАПЕЛАНИ
ДРОГОБИЦЬКО-
САМБІРСЬКОЇ
ЄПАРХІЇ ВЗЯЛИ

УЧАСТЬ У
КОНСУЛЬТАЦІЙНО-

НАВЧАЛЬНІЙ
ЗУСТРІЧІ З

КОЛЕГАМИ ЗІ
США
Закінчення.

Початок на 2 стор.

«МИ МОЖЕМО»: ПРО ТРИВАЛІ БОГОСЛУЖІННЯ ПІД ЧАС
СТРАСНОГО ТИЖНЯ І ПАСХАЛЬНОГО ЦИКЛУ

альності подій, які вони святкують.
У Страсний тиждень ми піднімаємо-
ся з Лазарем. Вітаємо Христа паль-
мами. Ми страждаємо над очищен-
ням храму. Разом із блудницею ми
обмиваємо ноги своїми сльозами.
Ми приймаємо Його Тіло і Кров. Ми
зраджуємо Його і заперечуємо Його.
Ми судимо Його і засуджуємо Його.
Перебуваючи у Ньому ми також
зраджені і відкинуті, засудженні і
винні. З Ним над нами насміхають-
ся і бичують. Ми розіп’яли Його і нас
розіп’ято разом із Ним. Із злодієм ми
знаходимо рай в одну мить. Ми су-
муємо з Марією та Іоаном, і ховає-
мо найчистіше тіло Христа поряд з
Йосифом Аримафейським. Ми хо-
ваємо його і поховані разом із Ним.
Ми спускаємося в місце перебуван-
ня душ після смерті і займаємо своє
місце разом з Адамом, і всіма тими,
хто протягом століть був ув’язнений
у смерть. Ми воскресли з мертвих
разом з Христом, коли Він визволив
із полону полонених.

Все це – участь і єдність. Под-
ібно до того, як Царство Боже вхо-
дить до історії і входить всередину
нас, так і в нашому літургійному
святкуванні саме Царство Боже вхо-
дить до нашого життя і всередину
нас. Ми не пам’ятаємо про минулу
подію: ми приймаємо і входимо у
вічну реальність, яка була відома і
виявлена в цих подіях. Євангеліє –
це не запис про те, що сталося, а
теперішнє минуле – знахідка, лише
в її «зміні історії» (ніби історія має
певне привілейоване становище). За
словами св. Луки, Євангеліє – це
«розповіді про події, що відбувалися
в нас» (Лк. 1:1). Ті речі, які «відбу-
лися», залишаються і дотримують-
ся вічної реальності. Вони доступні і
здатні до участі. У цьому сенсі, хри-
стиянство не є «історичною» вірою:
воно є постійною участю в Царстві
Божому, що ввійшла в історію.

Саме серце віри знаходиться в
нашій сьогоднішній участі в Царстві.
У цій участі ми «втілюємося». Наше
життя стає носіями Царства, більше
не пов’язаного з цим світом. Це
внутрішня реальність, яка дає пло-
ди нового життя. Нове життя у
Христі – це не покращена версія на-
шого історичного існування. Св.
Павло описує його як «нове творін-
ня». Це відкриття нової реальності.
Воскресіння – це не уздоровлення
мертвого: воно представляє шлюб

неба і землі.
Наші довгі богослужіння наповнені

Святим Письмом (особливо Псал-
мами), переповненим різними гімна-
ми, які формують і похвали, і
містичні коментарі про самі події.
Псалми займають унікальне місце.
Для Церкви вони є не просто колек-
цією старовинної поезії, інкрустова-
ної невідомістю. Псалми – це голос
самого Христа. Коли ми голосимо їх
у Церкві, Христос стоїть серед нас і
молиться. Наш голос стає Його го-
лосом.

Великим даром благодаті є те, що
наші людські дії стають справжнім
втіленням Царства Божого. Це ви-
являється особливо в таїнствах. У
Святому Хрещенні св. Павло каже,
що ми «охрещені у смерть Христа».
Він не говорить, що ми робимо це,
щоб згадати про смерть Христа. Це
справжній і дійсний союз зі смертю
Христа. Те ж саме стосується і
Євхаристії.

«Чаша благословення, яку благо-
словляємо, – хіба не є вона
спільністю в Христовій крові? Хліб,
який ломимо, – хіба не є він
спільністю в Христовому тілі?» (1
Кор. 10:16)

Наші богослужбові дії мають цей
характер про них. Вони отримують
свій сенс і цінність завдяки своїй без-
посередній участі в самих речах, які
вони святкують. Страсний тиждень
– це той Страсний тиждень.

Мене одного разу запитали, чому
ми витрачаємо стільки годин на слу-
жіння у Церкві. Моя відповідь була
проста: «Тому, що ми можемо». Кож-
на Божественна Літургія – це Страс-
ний тиждень, стиснутий протягом
декількох годин. Раз на рік наше свя-
то розширюється і набуває форми
різноманітних служб. Стиснення по-
легшується, і наша участь розши-
рюється протягом декількох днів і
годин.

Рік за роком вірні дивляться впе-
ред до цих днів. Це праця любові,
проведення місіонерської роботи ра-
зом з тим, що прийшло всередину
нас. Наші дії повторюють слова св.
Павла: «борюся, щоб осягнути – для
цього і здобув мене Ісус Христос»
(Фил. 3:12).

Бог дає нам благодать!
свящ. Стівен Фрімен

реферований переклад з
англійської Анастасії Альмес
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У четвертій битві мусимо з коренем вирвати смер-
тоносну отруту гніву зі своєї душі. Бо доки вона
гніздиться у нас і засліплює око нашого ума згубним
мороком, доти не зможемо ми розпізнавати добра й
зла, набути гостроти всечесного споглядання, волод-
іти зрілістю поради, бути причасниками життя, три-
матися неухильно правди, приймати правдиве духов-
не світло, бо сказано: 3 журби в очах мені темніє
(Пс. 6:8). Через гнів не зможемо причаститися муд-
рости, хоч би всі й називали нас мудрими, бо ж гнів
гніздиться в серці дурнів (Проп. 7:9). Не зуміємо
осягнути й життя вічного, хоч би люди й вважали нас
розумними, бо, як сказано в Приповідках, дражливе
слово викликає лютощі. Не зможемо перебувати зав-
жди в правоті серця, бо гнів людини не чинить спра-
ведливости Божої (Як. 1:20). Нас не будуть поважа-
ти навіть смертні віку цього, хоч би й за походжен-
ням ми були знатні, оскільки муж гнівливий – небла-
гочестивий. Ніколи не зможемо дати зрілої поради,
бо запальна людина робить дурниці (Прип. 14:17).
Не уникнути нам також тривог і метушні, не звільни-
тися від гріхів, навіть якщо інші не завдаватимуть нам
клопотів, бо ж гнівливий чоловік здіймає сварку, і
гарячий – множить провини (Прип. 29:22).

Дехто, силкуючись виправдати гнівливість – цю
згубну хворобу своєї душі, намагається применши-
ти її, фальшиво тлумачачи Писання. Немає, мовляв,
жодної біди, коли гніваємося на братів, що грішать,
бо навіть Сам Господь палає гнівом на грішників:
І скипів гнів Господень на народ свій (Пс. 106:40);
або ж в іншому місці читаємо, що Пророк молиться
так: Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві і не
карай мене в Твоїм обуренні (Пс. 6:2). Не розуміють
вони, що тим і братів своїх заохочують до гнівливос-
ти на погибель їм і самим собі, та ще й безмежному
Богові – джерелові всякої чистоти –накидають нечис-
ту тілесну пристрасть.

Якщо Писання розуміти буквально, по-простаць-
ки, в почуттєвому значенні, то виходить, що Бог заси-
нає і прокидається, сидить і ходить, наближається і
віддаляється, має тілесні члени – голову, очі, руки,
ноги тощо. Як не можна без святотатства думати так
про Того, Хто – за Писанням – невидимий, незбаг-
ненний, всюдисущий, так без богохульства не можна
приписувати Йому пристрасть гніву та пересердя.
Тілесні члени і рухи означають властивості та діяння
Божого Провидіння щодо нас – їх ми ліпше пізнаємо
завдяки образним назвам. Очі, наприклад, означають
Боже всебачення і всезнання; руки й ноги – Його твор-
че діяння і провидіння; м’язи – силу та вседержитель-
ство. Так і про гнів Божий треба розуміти не дослів-
но, а гідно Бога – далекого від усякого обурення. –
Господь є Суддя, Який справедливо відплатить за все,
що ми вчинили в цьому світі. Тому, читаючи Писан-
ня, ми повинні всіляко остерігатися того, що супере-
чить Його волі.

Монах, що прямує до досконалости й бажає закон-
но подвизатися у духовному, хай позбудеться усяко-
го поруху гніву й лютости. Бо заповідає йому обра-
нець Божий: Усяка досада, гнів, лють, крик та хула
мусять бути викорінені з-посеред вас разом з усією
злобою (Еф. 4:31). Апостол також каже: Всякий гнів
нехай відійметься від вас, не визнаючи тим жодно-
го конечного чи нібито корисного гніву. Тим-то мо-
нах, якщо й хоче вилікувати брата свого, що грішить,
хай робить це так, щоби, подаючи стражденному ліки
від, можливо, дуже легкої недуги, не розгніватися са-
мому й не занедужати гіршою від тої хвороби — зас-
ліпленням. Бо тому, хто хоче вилікувати рану іншого,
треба самому бути здоровим і вільним від усякої при-
страсти, щоби часом не до нього було мовлене Єван-
гельське слово: Лікарю, вилікуй себе самого (Лк.
4:23). Чого ти дивишся на скалку в оці брата тво-
го? Колоди ж у власнім оці ти не добачаєш? Або як
можеш твоєму братові сказати: Дай, хай вийму
скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці?
(Мф. 7:3-4).

Гнів засліплює очі серця і, накинувши покров на
гостроту духовного зору, заслоняє перед ним Сонце
Правди. Проте буває і від гніву велика користь: коли
сердимося на солодкопристрасні порухи нашого сер-
ця і обурюємося, коли з закутків нашої душі
підіймається таке, що соромимося робити чи навіть
говорити перед людьми. І лякаємося тоді самої дум-
ки про Ангелів і Бога всюдисущого, Його всевидю-
чого ока, що перед ним не сховається жодна таємни-

«НАМ ДОЗВОЛЕНО ГНІВАТИСЯ, АЛЕ ТІЛЬКИ РАДИ СПАСІННЯ
НАШОГО, ТОБТО НА САМИХ СЕБЕ І НА ПІДСТУПНІ ЛИХІ
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ця нашого сумління. Або якщо ми проти самого гніву
повстаємо, коли він підбурює нас проти брата, і гнівно
відкидаємо його згубні намовляння, не даючи йому
сховку в тайниках свого серця. Так гніватися навчив
нас Давид, що рішуче відкидав від своїх почуттів оцю
пристрасть, бо навіть своїм явним ворогам, що їх
Господь передав йому в руки, не відплачував по-
мстою. Коли Семей кидав каміння на Давида, вголос
проклинав його перед усіма людьми, тоді Авішай,
син Церуї, за таку образу царя хотів відтяти Семею
голову. Блаженний Давид, обурившись побожним
гнівом проти цього, зберіг непохитною свою
лагідність і показав взірець смиренности та стійкої
терпеливости, кажучи: Що мені й вам сини Церуї?
Якщо проклинає, бо Господь сказав йому: Прокли-
най Давида, – то хто може йому сказати: чому ти
так робиш?» І каже Давид до Авішая і до всіх своїх
слуг: «Дивіться, ось мій син, що вийшов з мого тіла,
наставився на моє життя, то скільки більше оцей
веніяминянин? Лишіть його, нехай проклинає, бо це
Господь звелів йому. Може, Господь зглянеться на
моє горе й віддасть мені добром замість сьогодні-
шнього прокльону» (2 Сам. 16:10-12).

Отже, нам дозволено гніватися, але тільки ради спа-
сіння нашого, тобто на самих себе і на підступні лихі
помисли – гніватися на них і не грішити на поги-
бель собі. Цей же зміст сокрито і в таких словах: Роз-
думайте в серцях ваших, на ложах ваших, і мовчіть
(Пс. 4:5), бо те, що виринає у серцях наших, зумовле-
не вторгненням спокусливих намов ворога людсько-
го. Коли спокійним розмірковуванням, ніби лежачи
на вигідному ложі, зуміємо втихомирити всякі пори-
ви гніву, тоді загладжуємо свою вину спасенним упо-
коренням. Блаженний Павло, сказавши: Гнівайтеся,
та не грішіте!, додав до того: Хай сонце не захо-
дить над вашим гнівом, і не давайте місця дияво-
лові (Еф. 4:26-27). Якщо не можна, щоби сонце захо-
дило над гнівом нашим і якщо ми, перебуваючи в
гніві, дозволяємо дияволові зайти в своє серце, то як
тоді Апостол звелів нам перед тим гніватися: Гнівай-
теся, та не грішіте? Чи не явно він каже: гнівайтеся
на свої пристрасті, на сам гнів ваш, щоб інакше не
зайшло у ваших потьмарених від гніву умах Сонце
Правди – Христос – і замість Нього не дали ви місця
дияволові в собі?

Під сонцем образно можна розуміти також розум,
бо він освітлює усі помисли й прагнення нашого сер-
ця. Під забороною гніву – заповідь не гасити цього
сонця пристрастю гніву, щоб з його заходом не охо-
пила серця нашого темінь бурхливого збентеження
разом з його володарем дияволом, і ми, огорнені мо-
роком гніву, не опинилися у темряві ночі, не відаю-
чи, що нам далі робити. У такому значенні ці слова
Апостола передали нам старці у своїх настановах,
котрі забороняють нам навіть на коротку мить гніва-
тися у наших серцях. Ми повинні остерігатися кари,

згаданої у Євангелії: Кожний, хто гнівається на
брата свого, підпаде судові (Мт. 5:22). Якби було
дозволено гніватися до заходу сонця, то пристрасть
гніву, користаючи з такого дозволу, завжди поспіша-
ла би нібито законно задовольнити свою мстивість
ще до того, як зайде сонце.

Що ж казати про тих, гнів котрих не згасає навіть із
заходом сонця, що багато днів гніваються на тих, хто
їх розсердив? Хоч на словах вони запевняють, що не
гніваються, та на ділі виявляють своє сильне обурен-
ня, коли, наприклад, ввічливо й лагідно не говорять
до образника свого. Їм здається, що вони не грішать,
бо не шукають помсти кривднику своєму. Але вони
просто не наважуються або не можуть помститися –
серце ж їхнє кипить злобою і тому отрута гніву їхньо-
го служить їм на погибель. Вони відразу не виганя-
ють гіркоти роздратування з душі, а перетравлюють
її протягом багатьох днів і лише якось з часом трохи
її приборкують.

Можна подумати, що не мститься і не обурюєть-
ся той, хто за намовою гніву робить тільки те, що
може! Ті, що стримують гнів не з миролюбности, а
через те, що не можуть помститися, зганяють своє
зло іншим робом. Не маючи можливости помстити-
ся ділом, вони принаймні привітно не говорять до
тих, на кого гніваються. Немовби достатньо не гніва-
тися у ділах, а виривати його з тайників серця – немає
потреби! Остерігаймося, щоб не позбутися нам тве-
резої розсудливости й світла знання, затьмарившись
мороком гніву, й не перестати бути храмом Духа
Святого. Бо гнів, затаєний у серці, хоча явно не обра-
жає людей, але так само, як і гнів виявлений, затьма-
рює найсвітліше сяйво Духа Святого.

Хіба можна думати, що Бог дозволяє нам хоч одну
хвилину гніватися, якщо Він забороняє нам навіть мо-
литися, коли гніваємося на когось або коли хтось
інший гнівається на нас: Коли, отже, приносиш на
жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат
має щось на тебе, зостав там перед жертовником
твій дар; піди, помирись перше з твоїм братом і
тоді прийдеш і принесеш дар твій (Мт. 5:23-24). Як
же можна думати, що нам дозволено гніватися на
брата (не те, що багато днів, а хоч би до заходу сон-
ця), якщо навіть тоді, коли він має щось проти нас, не
дозволено нам молитися до Бога?! Апостол же запо-
відає нам: Моліться без перерви (1 Сол. 5:17); Я хочу,
отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зво-
дивши до неба чисті руки, без гніву й суперечки (1
Тим. 2:8). Якщо ж будемо й далі отруювати гнівом
серця наші, то нам залишається: або ніколи не моли-
тися, тобто не сповняти Апостольської та Євангельсь-
кої заповіді, що велить нам безперервно і на всякому
місці молитися; або ж, обманюючи себе, зводити до
неба руки, незважаючи на заборону і знаючи притім,
що так не молитву приносимо Богові, а виявляємо
горду непокору Йому.

Не тільки Євангельські та Апостольські заповіді за-
бороняють нам гніватися на брата свого. Навіть Ста-
рий Завіт, який дещо потурає немочам нашим, так
само остерігає нас від гніву: Не будеш ненавидіти
брата твого в твоїм серці (Лев. 19:17); Путі злопа-
м’ятних до смерти (Прип. 12:28); Не будеш мсти-
тися і не будеш злопам’ятним супроти твоїх зем-
ляків (Лев. 19:18). Як видно зі Старого Завіту, гнів на
братів теж присікається не тільки в ділах, а й у таєм-
них помислах, бо ненависть наказано з коренем ви-
ривати зі серця, за образу ж не тільки не мститися, а
навіть не пам’ятати про неї.

Деколи, переможені гордістю чи нетерпеливістю,
відчуваємо внутрішню спонуку виправити свою не-
стійку й безладну вдачу, тож утікаємо в пустиню. Вва-
жаємо, що там нас ніхто не потривожить і ми негай-
но здобудемо чесноту терпеливости. Тим виправдо-
вуємо своє недбальство щодо вгамування гніву і не
вбачаємо причин його у власній нетерпеливості, а,
навпаки, звалюємо свою провину на братів. Але якщо
ми будемо спихати свою вину на інших, то ніколи не
осягнемо належної міри терпеливости й досконало-
сти. Виправлення і втихомирення свого серця не пе-
рекладай на інших, а утримуй його в праведній на-
станові своєї волі. Наше бажання не впадати у гнів
повинно залежати не від досконалости інших людей,
а від нашої чесноти, що здобувається не чужою тер-
пеливістю, а власною великодушністю.

Самітницьке життя належить досконалим і тим, хто

Закінчення на 5 стор.
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1. Марнославство – даремність труду, утрата поту, викрадач душевного скарбу,
мурашка на тоці життя, завжди готова окрадати плоди наших подвигів.

2. Марнославство до всього пристає. Наприклад, людина чваниться, коли постить,
але знову чваниться, коли приховує свою стриманість, – вважаючи себе мудрою.
Перемагається марнославством, коли зодягнута в багату одежу, але й у вбогій –
також чваниться; почне говорити, – перемагається марнославством, замовкне, зно-
ву ним буває переможена. Як не кинь цей тризуб, він все стане вістрям догори.

3. Марнославна людина – ідолопоклонник. Вона думає, що почитає Бога, але на-
справді догоджає людям, а не Богові.

4. Усяка людина, що любить себе виставляти, – марнославна. Піст марнославного
зостанеться без нагороди й молитва його – без плоду, бо він усе робить заради
похвали людської.

5. Марнославний подвижник сам собі робить подвійну кривду, тому що тіло своє
мордує, а нагороди не дістає.

6. Господь часто приховує од нас чесноти наші; а людина, що нас хвалить, або,
ліпше мовити, лестить нам, похвалою одкриває нам очі – й багатство чеснот щезає.

7. Підлесник – це слуга бісів, підбурювач гордости, винищувач замилування, гу-
битель чеснот, звідник з істинної дороги. Прославляючі твої на манівці тебе зво-
дять, руйнують дорогу, якою ти простуєш, – каже Пророк (Іс. 3:12).

8. Бачив я ридаючих, що після похвали тут же запалали гнівом; і, як буває в торгівлі,
зміняли одну пристрасть на іншу.

9. Коли ближній або друг докорить тобі в очі чи поза очі, тоді вияви любов –
похвали його.

10. Велике діло – відкинути від душі похвалу людську, але ще більше – відігнати од
себе похвалу бісівську.

11. Не той смиренномудрий, хто злословить сам себе; але той, кому докорила
інша людина, а любов його до неї не змаліла.

12. Коли біс марнославства бачить, що подвижник здобув хоч мале замирення
серця, негайно посилає його в світ, кажучи: «Іди й спасай тих, що погибають».

13. Марнославство спонукує легковажних людей одягатись у смирення і в ділах
своїх лицем та голосом виявляти побожність, за трапезою – помітно стримуватися.
На псалмоспіві марнославство лінивих робить ревними, а безголосих – доброголо-
сими.

14. Марнославство вибраних робить гордими, а в зневажених сіє злопам’ятність.
15. Марнославство дуже легко прищеплюється до природних дарувань і через них

нерідко повергає до погибелі нещасних рабів своїх.
16. Бачив я раз, як біс марнославства прогнав біса гніву. Один монах розсердився

на брата свого, але прийшли миряни – і той одразу стих, передавши себе марнослав-
ству, бо не міг нараз слугувати обидвом панам цим.

17. Хто став рабом марнославства, той веде подвійне життя: одне назовні, а інше –
внутрі, одне – на самоті з собою, а інше – на людях.

18. Хто пізнав небесну славу, той нехтує земну; але я б дуже здивувався, якби
хтось, не пізнавши небесної, – відкинув земну.

19. Декотрі починали духовне діяння з марнославства, але потім, перемінивши
намірення, осуду гідний початок увінчали похвальним кінцем.

20. Хто звеличується природними даруваннями: дотепністю, второпністю,
здібністю у читанні, гарною вимовою, бистротою розуму, що їх одержав без труду,
той ніколи не сподобиться вищих благ, бо хто нечесний у найменшім, той і в велико-
му нечесний через марнославство своє (Лк. 16:10).

21. Хто просить у Бога дарів за труди, той – на слизькому підґрунті; а хто, навпаки,
вважає себе постійним боржником перед Богом, той, навіть не сподіваючись, – зба-
гатиться небесним багатством.

22. Не слухай намовника цього, коли він підмовляє тебе виявляти чесноти твої для
користи буцімто інших: Яка бо користь людині, якщо цілому світу буде корисна, а
занапастить власну душу? (Мф. 16:26). Ніщо не приносить стільки користи ближнім,
як смиренна, нелукава вдача і таке саме слово. Так поступаючи, ми й інших будемо

очистився від усякої пристрасти в спільноті братів. У
пустиню не втікати треба через свою легкодушність,
– а досягати там висоти Божественного споглядання,
що його навіть досконалі не можуть здобути деінде,
як тільки в пустині. Пристрасті, що їх ми перенесемо
з собою до пустині, не знищаться там, хоча, можли-
во, затаяться. Пустиня для очищених серцем – місце
найчистішого споглядання і пізнання духовних таєм-
ниць. Пристрасті ж неочищеного серця зазвичай не
тільки не зникають там, а ще й посилюються. При-
страсний пустинник доти терпеливий і смиренний,
доки не зустрічається з людьми. Проте не забариться
виявити своєї лихої вдачі в розмові чи поведінці з
братами. Тоді одразу ж повстануть приховані при-
страсті, що, як неприборкані коні, відгодовані та відпо-
чилі, з шалом вирвуться зі своїх загород на загибель
своєму вершникові. Бо неподолані пристрасті скаже-
ніють, коли їх намагаються приборкати серед людей.
І навіть ту крихту терпеливости, що її мав монах у
спільноті з братами і яку виявляв принаймні з поша-
ни до них й сорому показатися слабовільним, втра-
чає він у безтурботній безпечності пустині.

Гнівливі люди подібні до отруйних змій та хижаків,
які доти не виявляють своєї лютої природи, доки хо-
ваються по норах чи лігвах. Але за те не вважаються
вони мирними тваринами, бо ж не тому не шкодять,
що миролюбні, а тому, що такими змушує бути їх
пустиня. Та як тільки побачать вони свою жертву, не-
гайно виявляють приховану в собі отруту й лють. –
Так і спраглим досконалости замало не гніватися на
людей, допоки немає з ними жодних стосунків чи
зіткнень. Гнів у них тільки причаївся, готовий вибух-
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спонукувати не звеличуватись. А що може бути цінніше від цього?
23. Похвали сповнюють душу пихою; коли ж вона звеличиться, тоді обійме її

гордість, піднесе до небес і повергне в безодню.
24. Скверне марнославство намовляє тільки прибирати вигляд чесноти, якої на-

справді нема в нас, наводячи на знадження слова Спасителя: Так нехай світить
перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли
вашого Отця, що на небі (Мф. 5:16).

25. Не крий сорому свого нібито заради того, щоб не подати ближньому причини
до спотикання; хоча, може, й не завжди корисно вживати цей пластир, а тільки зважа-
ючи на особливості гріха.

26. Коли підлесники наші зачнуть хвалити нас, тоді поспішім згадати множество
гріхів своїх і суд Божий, не рівний людському, – й побачимо, що ми не гідні тої чести,
яку приписують нам люди.

27. Прості серцем не вельми страждають од цієї отрути, бо марнославство – це
згуба простоти й нещире життя.

28. Гусінь, дозрівши, дістає крила й злітає увись; так і марнославство, укріпив-
шись, породжує гордість, верховодицю і звершительку всякого лиха.

29. Початок кінця марнославства – хоронити уста і полюбити бездітність від ньо-
го, середина – викорінення усякого мисленого марнославства; а кінець (якщо тільки
є кінець в безодні) – зневажати при інших самого себе.

30. Приховуй благородство своє і не звеличуйся знатністю своєю, щоб не бути
тобі за словами в одному, а за ділами в іншому влаштуванні.

31. Бачив я недосвідченого учня, що хвалився чеснотами вчителя свого і, думаю-
чи присвоїти собі чужу славу, заслужив замість того тільки безчестя, коли всі дивува-
лися: «Як же добре дерево породило безплідну гіляку?»

32. Марнославство любить урочисто являтися на сідалищі багатомовности; мов-
чання ж уст нищить його.

33. Ті, що підвладні бісові марнославства, якщо навіть визволяться тимчасово від
блудних помислів, починають високо про себе думати, – й знову впадають у гріх.
Тоді бачать вони приховане в глибині серця марнославство й навчаються не припи-
сувати набутої чистоти серця власній сумлінності та своєму зусиллю, наслідуючи
поради Апостола: Що маєш, чого б ти не одержав (1 Кор. 4:7) од Бога або від інших
за посередництвом їхніх молитов?

34. Мовчання і безмовність – вороги марнославства; коли ж перебуваєш ти в
спільноті, то терпеливо зноси зневаги.

35. Якщо крайнє марнославство в тому, що людина і на самоті чваниться, то озна-
ка досконалого смирення – навіть при інших не окрадати себе марнославством.
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Закінчення. Початок на 4 стор. нути будь-якої хвилини. Пригадую, як живучи в пус-
тині, я деколи сердився на тростину, що нею писав,
якщо мені не подобалась її товщина; іноді на ніж,
якщо він затупився і повільно різав; деколи на
кремінь, якщо одразу не міг добута з нього іскри вог-
ню, а мені вже нетерпілося читати. Інколи такий силь-
ний гнів закрадався, що мимоволі виривалося про-
кляття з уст на бездушну річ або доконче на диявола
– цим і вичерпувалось обурення, а душа заспокою-
валась. Отже, для досконалости замало самої відсутно-
сте людей, на котрих би збуджувався гнів. Якщо по-
передньо не здобудемо терпеливосте, пристрасть
гніву може вибухати й на німі речі. Бо, залишаючись
у нашому серці, вона не дає нам ні досягнути миру,
ні визволитися від інших пристрастей.

Якщо бажаємо сподобитися вищого Божествен-
ного блага, що про нього мовиться: Блаженні
чисті серцем, бо вони побачать Бога (Мт. 5:8),
то потрібно прогнати пристрасть гніву не тільки з
діл наших, а й з коренем вирвати її з глибини душі.
Бо небагато буде користи, коли придушуватиме-
мо гнів у слові й не виявлятимемо його на ділі,
якщо Бог, перед Котрим не сховаються сердечні
таємниці, бачить його в тайниках нашого серця.
Євангельське слово заповідає радше відсікати ко-
рені пристрастей, а не їхні плоди, що, певна річ,
без коренів усохнуть. Душа зможе постійно пере-
бувати в терпеливості та святості, якщо усунемо
гнів не тільки з видимих діл наших, а й з потаєм-
них помислів. Треба викорінювати гнів і ненависть
ще й тому, щоби не впасти в гріх душогубства,
бо кожний, хто гнівається на брата свого,
підпаде судові (Мт. 5:22) і кожен, хто ненавидить

брата свого, – душогубець (1 Йоан 3:15). Бо хоч
би хтось тільки в серці своєму бажав смерти тому,
на кого гнівається, і в очах людей не вважався б
убивцею, однак – через пристрасть гніву – в Гос-
подніх очах він душогубець. Адже Бог наш відпла-
чує не тільки за діла, а й за наміри серця, як Сам
каже через Пророка: Я знаю їхні діла й думки їхні.
Я прийду, щоб зібрати всі народи... (Іс. 66:18).
Апостол теж мовить: Вони виявляють діло зако-
ну, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє
сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправду-
ючи, – в день, коли Бог, згідно з моїм Євангелієм,
судитиме тайні вчинки людей (Рим. 2:15-16).

Отже, Христовий воїн, що законно подвизаєть-
ся, повинен з коренем вирвати із себе пристрасть
гніву. Щоб зцілитися від цієї недуги, потрібно ліку-
ватися так: спершу усвідомити, що гніватися на
людей не можна взагалі. Бо як тільки глибинне
світло нашого серця потьмариться гнівом, ми не-
гайно втратимо і світло розпізнавання речей, і
твердість розсудливости, і благопристойність, і
мірило правди. Відтак ми повинні зрозуміти, що
від гніву неминуче тьмяніє чистота нашого духу,
що вже не зможе бути храмом Духа Святого.
Врешті, в гніві ми не зможемо молитися, зносити
до Вишнього Бога своїх сердець. А понад усе пост-
ійно треба пам’ятати, що можемо будь-коли відійти
з тіла: нам же невідома остання межа людського
життя. А там, у вічності, нам анітрохи не допомо-
жуть ні чистота, ні зречення усього майна, ні по-
горда до багатства, ні труди постів та чувань, якщо
за самі лише гнів і ненависть Суддя всесвіту погро-
жує вічними муками.
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Православним християнам за допомогою Божої бла-
годатті дано неоціненний дар – споглядати Неописано-
го, – свого Господа Бога Ісуса Христа; Ним наповню-
ватись, Ним живитись, Ним освячуватись, у Ньому ду-
ховно зростати, Ним багатіти. А найкраще все це пода-
но нам у Святій Літургії.

Усвідомлені християни знають, що сама Літургія по-
чинається з Проскомидії, – приготування Дарів пред-
ложення, якими слугують Хліб – просфора і Вино.

При завершенні Проскомидії Дари обкаджуються.
Далі священик звершує кадіння Престолу та читає стих
із молитви – тропар. Цей тропар із богослужби часів на
свято Пасхи. І звучить ця молитва так: «У гробі тілом, у
пеклі душею, як Бог; в раю з розбійником і на Престолі
був Ти, Христе, з Отцем і Духом, все наповнюючи, Нео-
писаний». А читається ця молитва не даремно, бо у ній
відображена сутність Боголюдини Ісуса Христа в Його
Боголюдській природі та діях. Тут відображений Хрис-
тос в проміжку між Своєю Тілесною смертю і воскрес-
інням, у сьогоденні та вічності. Адже Христос вчора,
сьогодні і назавжди Той Самий (ап. Павло).

То ж бачимо, що наш Спаситель Господь Бог Ісус
Христос, як Людина, Яка прийшла до завершення зем-
ного життя, логічно спочив Тілом у гробі. Ця Людина
Христос душею зійшов у пекло, бо такою була доля всіх
душ у Старому Завіті. Але ця Душа зійшла туди не са-
мотньою, а з Божеством Ісуса Христа. Це для того, щоб
цій душі не було лячно туди опускатись та для впевне-
ності, що вона, – душа Христова, там не залишиться, а
зійде туди, де перебуває Христос Бог, – на небо. Та є ще
одна важлива місія сходження Ісуса Христа у пекло –
це і у пеклі довершити Свою спасительну дію щодо
людей.

Православна Церква говорить, що Христос Своїм
сходженням у пекло «полонив полон», тобто, захопив
у сатани тих, яких він, сатана, через смерть взяв у свій
полон. Христос, говорять святі Отці, зруйнував силу
пекла та дав померлим свободу від пекла, а праведників
взяв із Собою у рай.

Таке вчинити є під силу тільки Богу. І це свідчить, що
в Особі Ісуса Христа поєднались дві природи: Боже-
ственна і людська, дії яких скеровані на спасіння роду
людського.

Тож нема нічого дивного, що Христос перебуває в
раю з розбійником. А тим, кого бентежить, що Спаси-
тель увів у рай розбійника, треба звернути увагу на те,
що цей розбійник, будучи розіп’ятим праворуч Хрис-
та, на відміну від інших, не глузував з Христа, визнав
Його Праведником, а себе – грішником та достойним
такого покарання – смерті на хресті. Розбійник побачив
в Ісусі Христі не тільки праведну Людину, а і Бога, що і
підштовхнуло його звернутись до Спасителя з прохан-
ням: «Пом’яни мене, Господи, (згадай про мене) у
Царстві Твоїм!» Розбійник бачив себе у пеклі, і у цю
таку гірку для себе днину для нього була розрадою дум-
ка, що, можливо, Господь просто згадає про нього в
небесах. Та як окрилило розбійника Христове запев-
нення: «Ще сьогодні будеш зі Мною в раю». Благодать,
отримана розбійником від Христа Спасителя, змінила
його розп’яття, страждання і смерть у ніщо, – вічне
райське блаженство все це спопелило.

А все те, що відбулося із розкаяним розбійником,
нагадало нам, що Бог не хоче смерті грішника, а чекає
на його покаяння, щоб подарувати розкаяному життя
вічне. Це підтверджують і святі, кажучи, що Христос
Бог нікого з тих, що покаялись, не відкинув, а помістив
їх серед друзів Своїх ( свт. Іоан Золотоустий).

Отака всюдиприсутність та блага діяльність Христа
Бога вражає людську свідомість.   Ад Він – Син Божий,
в той же час перебуває і на Престолі з Отцем і Святим
Духом. А цими словами молитви – тропаря виражена
наша непохитна віра і впевненість у Христових словах
та твердженні Православної Церкви, що Господь Ісус,
Син Божий, перебуває в Отці, а Отець у Ньому перебу-
ває нероздільно. Ну, а Отець завжди є пресущим Його
Святий Дух, Який від Отця походить і скеровується От-
цем на спасіння, на оживлення тих, які виблагали в Отця
Цього Духа своїм благочестям.

Оцей наш Спаситель Господь Бог Ісус Христос,  як
бачимо зі сказаного, є Тим, що все наповняє. Повне
Ним небо, земля і підземне. Христос на небі з Отцем і
Духом серед ангелів та святих. Він серед нас на землі, де
хоч двоє чи троє зібрані в ім’я Його. Христос із помер-
лими, щоб підтримати їхні душі. Навіть пекло не зали-
шається поза Його увагою. Таке наповнення всього і
всіх Христом Богом є підтвердженням слів ап. Павла,
що Господь Ісус є все і всім у всіх, і у всьому. А це для
праведників є підкріпленням у праведності та у сход-
женні до святості, у зростанні до міри Христової; для
грішників спонукою до покаяння, до навернення до Бога
та життя з Богом у благочесті. Для тих, хто вмирає відра-

Благовіщення – це Богородичне свято поміж два-
надцятьох найбільших свят Православної Церкви.
Сама назва свята говорить нам про благу, добру
звістку від Бога Діві Марії та всьому людству. Послав-
ши в Назарет до Діви Марії Ангела, Бог звіщає спов-
нення часів очікування людським родом свого Спа-
сителя.

Разом з тим ми бачимо Божу тактовність, Божу
повагу до свобідної волі людини. Справді, Бог довго
очікував на Діву з добротою, благочестям, цнотою,
праведністю, смиренням і покорою, – чеснотами, яки-
ми була повна дочка праведних Якима і Анни  –Ма-
рія. А Діва Марія, почувши від архангела Гавриїла
про своє благословення серед жон, задумується, про
що хоче сказати цим Їй Архангел, який предстоїть пе-
ред Богом в небесах. І пояснює Гавриїл, що Вона об-
рана Небесним Отцем на Матір Його Єдинородного
Сина, Якого Вона породить тілесно. І, як личить пра-
ведно вихованій Божій дитині, Марія зі смиренням і
подивом запитує, як же це може бути з Нею, якщо
Вона мужа не знає і не може це з Нею бути, бо Вона
дала Богу обітницю  жити у дівстві, у цноті. Відповідь
Архангела заспокоює Діву, бо це Дух Святий зійде на
Неї і сила Всевишнього Бога осінить Її. Це під дією
Святого Духа зачне Вона у Своїм лоні тілесну людсь-
ку природу, для Божества Сина Божого  народить
Його. І це не порушить Її дівства.

Браття, тут незбагненність для людського розуму,
але і повнота радості, бо це в Діві започатковується
наше спасіння. Незбагненність, бо після слів-згоди Діви
Марії: «Я раба Господня, нехай буде Мені по слову
твоєму», Дух Святий зійшов на Діву і Вона зачала в
Собі людське тіло для Бога Сина. Хтось подумає, як це
можливо Діві Марії зачати від Духа Святого? А як вза-
галі появилась людина тілом і душею із нічого? Це нас
не дивує, бо в Бога все можливе. То ж наскільки про-
стіше силою Святого Духа явити від Діви Тіло для Бо-
жого Сина.

Радість і повнота радості, бо так потрібне наше виз-
волення з неволі сатани здійснилось у Боголюдині
Ісусі Христі. Це сатана контролює людину силою гріха.
Залежність від гріхів приводить людину в неволю са-
тани. Адже той сатана бажав накинути свій зашморг і
на Сина Божого. Але людська природа Господа Бога
Ісуса Христа залишилась непохитною у вірності Богу
і в повній покорі волі Божій.

Тому то, браття, ті, хто живе праведно, смиренно, в
покорі волі Божої, як Богородиця і Її Божественний
Син, як Син Людський, осягають у Христі Бозі духов-
не оновлення, силу поборювати гріх, протистояти
спокусам та стають у Христі Ісусі новим створінням;
осягають спасіння та життя вічне в Божих оселях. Та й
самі вже тут на землі стають оселями Божими, бо у
праведних, смиренних і покірних живе Святий Дух і
царює в них Бог Слави, – Ісус Христос.

Таких людей називає Православна Церква святи-
ми. А святі, знаючи достоїнство Богородиці, завжди
оспівують благодать своєї Владичиці та благають Її
просвітити їхній розум Божою благодаттю, наставити
Христовими заповідями робити все по правді. Про-
сять Богородицю звільнення від гріховних пут, умерт-
віння пристрастей, поставлення на стежку покаяння,
оновлення духовно, а визнаючи Діву Марію палатою
нашого Небесного Владики Ісуса Христа, просять
святі  вчинити і їх мешканням Святого Духа.

 Про це благаймо і ми. Пресвята Діво Богородице,
Владичице наша, ублагай Свого Сина, а нашого Бога
і Спасителя, щоб благодаттю Святого Духа вчинив
кожного з нас Божественною оселею. Амінь.

 свящ. Іван Владика

ПРОПОВІДЬ НА СВЯТО
БЛАГОВІЩЕННЯ

ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ

ТОЙ, ХТО НАПОВНЮЄ ВСЕ –
НЕОПИСАНИЙ

да в надії на Боже милосердя. А природа, що стогне і
терпить від прокляття, покладеного на неї людським
гріхом, також перебуває в очікуванні того часу, коли
людський рід Божою благодаттю в покаянні та благо-
честі осягне святості, – бо тоді зникне прокляття над
природою і повернеться вона у свій першостворений
благословенний стан, про який свідчив Бог, що все доб-
ре.

Навіть і ті, що будуть при закінченні цього віку осуд-
жені Царем Слави, Господом Ісусом Христом на вічні
муки, на думку святих Отців, перебуваючи у цих му-
ках, будуть згадувати сходження Спасителя у пекло та
роздмухувати в собі іскру надії на Боже милосердя та
будуть очікувати, що Спаситель не на віки залишить їх
у терпіннях.

То ж усе творіння з нетерпінням очікує часу, коли
Христос Спаситель, Який усе наповнює, явить всяко-
му створінню Свою милість та приведе у добрий стан,
у кращий стан, ніж це було при створенні світу. Адже
минеться це небо, – небозвід, що його бачимо над со-
бою, минеться і земля, що на ній живемо, та сповнять-
ся слова Божі, які твердять, що настане нове небо і нова
земля. І опуститься до нас з небес місто Боже, – Новий
Єрусалим, Боже Царство. І не буде там вже ночі, а
вічний день. Нема там  потреби у сонці, бо там є вічне
Світло – Господь Бог, Який є Світлом і у світлі перебу-
ває. Нема там на обличчях людських сліз, нема вже пе-
чалі, зітхання, тим більше – болю і смерті (ап. Іоан Бо-
гослов. Одкровення). І відчує тоді людина всю повноту
Божої всюдиприсутності, відчує людина себе в Бозі і
Бога у собі; зрозуміє тоді все творіння, що воно живот-
вориться Богом, Богом живе, в Тому ж Бозі і Богом діє.

І все це незаперечний факт, дійсність нинішня і май-
буття вічного. Бо сказав Бог і сталось. Замислив Гос-
подь і нема в цьому зворотної дії. Адже Він – Бог, нез-
багненний для людського розуму, а тому і Неописаний.
Та й і що може людина сама сказати про Бога, якщо
цього не відкриє їй Сам Неописаний.

Тому нам смертним, що в надії на Бога живемо в
очікуванні своєї безсмертності через воскресіння, слід
наповнитись смиренням  та покорою Богу, дякувати за
своє спасіння, явлене нам у Сині Божому. Благочести-
во трудитись, бо тільки той, хто докладає зусиль, осягає
Царство Боже. Тому будьмо діяльними трудівниками у
винограднику Христовому, – у Христовій Православній
Церкві.

А на що наштовхується ледачий, говорить наша при-
казка: «Під лежачий камінь вода не тече». Лежачий у
річці камінь гарний на поверхні, а краї покриті мохом,
наростами, під ним же зібрались всі нечистоти. Тому
труд молитви, посту, добрі вчинки, прощення, не пам’-
ятання кривд, прояв любові до всіх і у всьому, сповнен-
ня Божих заповідей, віддання себе на волю Божу і безу-
мовне виконання волі Божої з думкою, що ми раби не-
достойні, які нічого особливого не чинили, а лише як
раби виконуємо те, що велено нам Господом Богом. І
все таке наше життя має супроводжуватись покаянням
та має бути оповите смиренням і покорою Богу та лю-
дям. Бо Бог гордим противиться, і лише смиренним
подає благодать. Адже Бог є Той, Який не погордить
людиною зі смиренним і покірним серцем.

Тож над цим трудімося, про це дбаймо, прикликаю-
чи на допомогу у цих трудах Богородицю, ангелів, свя-
тих Божих угодників та Самого Основоположника ду-
ховних і тілесних подвигів Господа Бога Ісуса Христа.
Бо Він є Правда, Він – наша Дорога до Небесного Отця,
Він – наше воскресіння, Він – Життя, наше життя те-
перішнє і вічне.

Господи Ісусе Христе, благослови нас, нікчемних
достойно завершити цей Піст та мандрівку нашого життя
на землі, сподоби нас в духовному оновленні зустріти
свято Твого воскресіння та в майбутньому побачити
істинне Твоє світло у Твоєму Небесному Царстві, бо
Ти наш Бог і Спаситель.

свящ. Іван Владика
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Багато разів у Новому Завіті зустрічається вислів «у
Христі», «хто у Христі, той нове творіння», «я народив вас
у Христі благовіствуванням», «як в Адамі всі помирають,
так у Христі оживуть» і багато інших прикладів. Що озна-
чає вислів «у Христі»? Він означає, що Церква Христова,
тобто християни, покликані ввійти у Христа, з’єднатися з
Ним, стати клітинами Його Тіла. Про це говорить святий
апостол Павло: «Ми члени Тіла Його, від плоті Його і від
костей Його», – і говорить дальше, що тайна такого
з’єднання, «велика є». І насправді, велика тайна з’єднання
людини з Христом, тайна входження в Його Тіло. Поки що
ця тайна нам до кінця не відрита, у всій повноті вона відкри-
вається в майбутньому віці, під час другого приходу Хри-
ста, і Сам Спаситель про це говорить: «У цей день впізнає-
те ви, що Я в Отці Моїм, і ви в Мені, і Я в вас».

Таким чином, зміст християнського життя – це з’єднан-
ня з Христом, входження у Нього, і перебування у Ньому.
Христос, Син Божий, що явився світові, дав нам не тільки
Своє вчення – Він дав, нам перш за все Самого Себе,
Своє родство, можливість єднання з Собою. І для досяг-
нення цього родства Він зійшов християнам найдієвіший
засіб – Святе Причастя. Через Причастя Христос пропо-
нує нам Своє юродство, Свою Кров. Святитель Кирило
Єрусалимський говорить, що коли ми причащаємося Тіла
і Крові Христової, то стаємо Йому співтілесними і єдинок-
ровними, буквально рідними по крові. І через це кровне
юродство ми таїнственно входимо у Христа, стаємо кліти-
нами Його Тіла, Його членами, про що Він Сам говорить:
«Хто їсть Моє Тіло і п’є Мою Кров, той перебуває у Мені,
і Я в ньому».

Людське тіло завжди складається із тієї їжі, яку людина
споживає. Тому, якщо ми їмо Тіло Христове, то і самі стає-
мо Тілом Христовим. І навпаки, якщо людина не прича-
щається Тіла і Крові Христової, то вона не належить до
Його Тіла і не має родства з Ним. Звичайно, така людина
не є християнином, вона не належить до Церкви і далека
від Христа. Із Святого Письма ми бачимо, що апостоли
Лука і Клеопа впізнали Христа лише після того, коли при-
частилися Його Тіла, а до того вони не впізнали Його, хоча
і довго слухали слова, та горіло їхнє серце від цих слів.

Хто не причащається Тіла і Крові Господньої, той навіть
і головну християнську молитву Отче Наш не має особ-
ливо права промовляти, бо як може називати Бога своїм
Отцем той, у кому немає Його Крові? А ось ті, хто прича-
щається Тіла і Крові Христової, з повним правом, як рідні
діти, можуть називати Бога своїм Отцем.

Через Причастя ми приймаємо у себе те, чого немає ні
у нас самих, ні в усій вселенній – приймаємо безсмертя.
Бо Христос, воскреснувши з мертвих, переміг смерть і
таким чином започаткував нову вселенну, новий вік, де
смерті вже не буде. А в цей блаженний вік покликані у свій
час увійти християни. А поки що, ми у нього не ввійшли,
поки ми тільки на дорозі до нього, нам дано велике таїн-
ство. Причастя, як запоруку майбутнього віку, як насіння
його, яке у свій час повинно прорости і принести плоди
життя вічного. Причащаючись Тіла і Крові переможця
смерті Христа, ми приймаємо у себе запоруку воскресін-
ня, як Він Сам говорить у Євангелії: «Хто їсть мою Плоть
і п’є Мою Кров має життя вічне, і Я воскрешу його в ос-
танній день». Тобто, хто має у собі Тіло і Кров Христа,
воскресне з Ним для вічного життя. Тоді сповнюються
відомі слова апостола Павла: «Як в Адамі всі помирають,
так у Христі всі оживуть». Бо все людство походить від
одної крові – від Адама, оскільки ж Адам згрішив і став
смертним, тому і всі, хто появився від його крові, теж є
смертними. Христос, Новий Адам, переміг смерть і став
родоначальником нового людства. Він дав світові нову
лінію Крові. Приймаючи у себе цю Кров через Причастя,
християни приймають у себе насіння безсмертя і стають

ІДИ З ХРЕСТОМ – ЗНАЙДЕШ
«ЦАРСТВО»

До нас прийшов Ти, Божий Сину,
Спасти людей, кожну родину,
За нас життя своє віддати,
Щоб частку «Царства» з Тобою

мати.

Дорогу Ти важку пройшов,
Тернини й цвяхи тут знайшов –
На Хрест підніс Ти наші душі
Всі: теперішні й минулі.

Чи можна всіх порахувати,
Хто має Бога визнавати?
І хто колись з Христом молився,
За кого Господь заступився.

Молитву кожен промовляє,
Але чи кожен пам’ятає,
Якщо ти добрим, сину, будеш,
До Вифлиєму ти прибудеш.

Ісус у яслах нас чекає,
Мабуть дорогу кожен знає.
Світильник ти свій засвіти –
Тож допоможе Ангел йти.

Не бійся звірів, що блукають –
Вони свою дорогу мають.
Ти на Ісуса все дивись –
Іди вперед і не журись.

Якщо нести Хреста прийдеться,
То й місце в «Царстві» всім знай-

деться.
Дорога ця «кров’ю» полита –
Сльозами бідних завжди вмита.

Тож серце щире Богу дай,
Ісус йде поруч – пам’ятай,
Він краплі «крові» роздає,
Всі скарби світу в Нього є.

Всіх Він напоїть, нагодує,
Хто поруч з Ним в житті прямує.
З Хрестом потрібно завжди йти,
Щоб «Царство» вічне нам знай-

ти.
05.01.2019

НАЙБІЛЬШИЙ СКАРБ –
ДУША ЛЮДИНИ

Як важко нам життя прожити
І кожен день Хреста нести,
Струмочком сльози часто ллються,
Душа кричить: «Боже прости!»

Нема полегшення ніколи,
Нещастя горе не забудеш.
Нікуди від долі не втечеш,
Та що в житті своїм здобудеш.

Найбільший скарб – душа людини,
Про неї часто забуваєш,
Та коли станеться біда
Тоді про душу ти згадаєш.

Чи є душа тоді у тебе,
Хтось інший, мабуть, вже немає –
Коли проходить біля тебе
Про горе він твоє згадає.

А це не день, багато років
Хреста нести усім прийдеться.
Кровавий піт не раз тече,
Та віру май – душа спасеться.

Поглянь! У світі поруч з нами
Сліпець іде, усіх питає:
«Дорогу в Храм як віднайти?» –
Всі перешкоди обминає.

А ось здоровий чи лінивий
Нерідко Храм святий обходить,
Тож день прийде, – усе він втра-

тить,
В душі колючки познаходить.

Якщо комусь важко живеться,
Несеш Хреста, інший чекає –
Проси Ісуса, Він допоможе.
Тож з Богом кожен все здолає.

24.01.2019
 о. Богдан Федак

ПРО ЗНАЧЕННЯ СВЯТОГО ПРИЧАСТЯ У
ЖИТТІ ХРИСТИЯНИНА

новим народом Божим, який у свій час успадкує вічне жит-
тя у Царстві Христовому.

Те, що робить Христос у таїнстві Причастя, подібне до
переливання крові, яке застосовується у медицині під час
зараження крові чи інших хворобах. Заражену кров лікарі
забирають, після чого вливають в організм нову здорову
кров. Так поступає і наш великий Лікар-Христос: замість
крові давнього Адама, зараженої смертю і тлінням, Він вли-
ває всім хто приходить до Нього, Свою власну живоносну
Кров, вільну від тління і являється для тих, які приймають її
джерелом вічного життя і безсмертя.

Звичайно, що все сказане не означає, що причащаючись,
ми вже автоматично спасені і незалежно ні від чого ввійде-
мо до Царства Небесного. Це, очевидно, не так. Для того,
щоб з’єднатися з Христом, а це відбувається через Прича-
стя, і щоб воно було для нас спасительним, необхідно жити
за заповідями Христовими. Це і зрозуміло, якщо ми через
Причастя стаємо тілом Христовим, Його клітинами і Його
членами, то ми повинні і жити так, як угодно Христу. «Вико-
нанням животворящих заповідей Євангельських підтри-
мується єднання християнина з Христом», – говорить свя-
титель Ігнатій Брянчанінов. – Християнин не може перебу-
вати в єднанні з Христом, окрім як діяти за Його волею та
Його розумом. І воля, і розум Христові зображені у єван-
гельських заповідях». Тобто той, хто з’єднаний з Христом,
безперечно повинен жити за євангельськими заповідями –
тільки тоді він буде істинним членом Тіла Христового. В
іншому випадку він буде у Його Тілі – інородним членом,
який це Тіло рано чи пізно вивергне із себе.

Про велику відповідальність християн, які єднаються через
Причастя із Христом, є дуже хороші слова Святителя Інокен-
тія Херсонського: «Нехай буде думка про з’єднання наше з
Христом правилом наших дій. Нехай утримує вона нас від усь-
ого противного Христу і Його святому закону; нехай надихає
до всього, що чесно і похвально перед Богом і людьми! Не
допустимо, щоб возлюблений Жених душ наших, терпів і страж-
дав від з’єднання з нами! Дорого коштувало Йому годувати
нас Своїм Тілом і Кров’ю; для цього потрібно було зійти на
Хрест. Не допустимо, щоби Він увійшовши під покрівлю нашої
душі, знову знайшов там для себе Голгофу».

Приступаймо зі страхом, вірою і любов’ю до великого і
спасительного таїнства Святого Причастя. Приймаймо у
себе їжу вічного життя і пиття безсмертя. Дякуймо Госпо-
ду за такий Його невимовний і безмірно великий дар. По-
єднавшись із Христом через це велике таїнство, постарай-
мося ще й свято оберігати себе від усього неугодного Йому,
берегти себе від гріха і нечистоти, постараємося проводи-
ти істинно християнське життя. І тоді святе Причастя ста-
не для нас спасительним, воно зробить нас дітьми Божими
і у свій час приведе туди, де перебуває Господь і всі святі
Його – до Царства Небесного.

прот. Іоан Альмес

7 квітня, в день, коли свята православна церква
святкує одне із дванадесятих свят – Благовіщення
Діви Марії, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці
села Раденичі Мостиського деканату Дрогобицько-
Самбірської єпархії Єдиної Помісної Української Пра-
вославної Церкви було освячено новий іконостас.

Святу Божественну Літургію очолив настоятель хра-
му, митрофорний протоієрей Миколай Різничок разом із
запрошеним духовенством.

До слова, п’ять років тому, у Раденичах проведе-
но  реконструкцію храму: встановлено куполи, повністю
розписано стіни, укладено плитку, збудовано нову дзвіни-
цю.  Проте через брак коштів не  було іконостасу. При-
хожани спільно з настоятелем таки зуміли зібрати не-
обхідні кошти і ось новий  іконостас вже у церкві.

По завершенні Святої Божественної Літургії прото-

ОСВЯЧЕННЯ НОВОГО ІКОНОСТАСУ

ієрей Миколай подякував священнослужителям за спільну
молитву, а меценатам та прихожанам за пожертви на благо
церкви.

Парафіянка  церкви Ганна Бурбіль
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ХРИСТОВІ РАНИ ПОЦІЛУЙ

Як важко рану загоїти –
Душа болить, а кров тече.
На Хрест вознісся наш Спаси-

тель,
А в грудях кожного пече.

Чому так сталося на світі?
Хто злочин цей важкий вчинив?
Ісус гріхи усім прощає,
Пилат Ісуса засудив.

Ти поцілуй Христові рани,
Краплини крові позбирай.
Ісус завжди візьме за руку –
І поведе тебе у Рай.

Господь, як сина, приголубить,
За руку візьме, як дитя.
Із Богом нам безпечно в світі –
Він в нас приймає каяття.

Лиш тільки ти не відрікайся,
Колючки з ран витягай.
Колючка кожна – гріх і злочин, –
Про це в житті ти пам’ятай!

Мала колючка – це дитяча,
Дорослий цвяхи забиває,
Хтось спис тримає нагострений.
Та каяття чи кожен має?

Якби із Богом усі жили –
Господь ходив би поміж нами,
Сльози б не було більше в світі –
Господь назвав би нас синами.

Прошу! Послухай Батька свого,
Матусю рідну пошануй!
Якщо зустрінеш Хрест в дорозі –
Христові рани поцілуй.

11.06.2018

ПІД ХРЕСТОМ ІСУС ПАДЕ

Скільки разів на Голгофу-гору
Ми в житті своїм ідемо.
Щоб обмити гріхи «кров’ю» –
Душі Богу ми ведемо.

Знову бачимо Ісуса,
Як Він важко упадає –
Накладають Хрест на плечі,
Та Пилат Його питає:

«Ти Син Божий? Ти учитель? –
Ця юрба все хоче знати».
Та Спаситель наш мовчить –
Він не хоче відповідати.

Христос знає, час настав
Народ відкупити.
Первосвященик Сам голосить,
Щоб Ісуса засудити.

Вони прагнуть подивитись,

Там лік для тіла відшукаєш,
Спокій душі своїй знайдеш,
Відчуєш брязкіт й стукіт зброї –
З Ісусом все ти перейдеш.

Коли із ним будеш страждати –
Душу й тіло очищай.
Цей світлий день таки наста-

не –
Христос поведе усіх в Рай.

10.03.2019

БЛАГОДАТНА, РАДІЙ НИНІ

Ангел Божий сповіщає,
А Марія все приймає
Тайну Божу, щоб сповнити –
Христа-Бога народити.
Це не Єву, а Марію
Господь вибрав, як Лілію,
Всім за Матір і Царицю –
Непорочну нам Дівицю.
Не одні віки минали,
Та народи всі чекали.
І цей день таки приходить –
Господь Діву нам знаходить.
Тож Свята Юна Дівиця
Світить світлом, як Зірниця,
Промінь серця не згасає –
Ім’я Боже пам’ятає.
Бог давно Її обрав,
Ось нині час вже цей настав –
На Землю Ангел вже спішить,
Він тайну Божу сповістить.
З трепетом до Діви входить,
Слова щирі Він знаходить –
Благодатна радій нині,
Будеш в Божій Ти родині.
Ти народиш Христа-Бога –
Він буде для всіх дорога,
Та людей буде спасати,
Вічне «Царство» дарувати.
Як це станеться не знаю,
Коли мужа Я не маю?
Дух Святий на Тебе зійде –
Він «Малятком» до Вас прийде.
Тихо буде Він зростати,
А пізніше всіх навчати –
З словом Світ цей перейде,
Та до Неба знову піде.
Діва голову схиляє –
Слова Ангела приймає.
У цей час Ангел відходить –
Дух Святий на Діву сходить.
Це надія на спасіння –
Життя з Богом й Воскресіння.
Не раз в нас важка недоля
Та на все є «Божа воля».

19.03.2019

МАРІЯ – КВІТКА ЛІЛІЯ

Із Неба на Землю Ангел Божий
летить –

Простори далекі долає,
А в хаті Пречиста Марія сидить –
Пророцтво Ісаї читає.

Вже близько цей день – Господь
світ навістить,

Людей всіх буде Він навчати.
Хто до Нього прийде, Його сло-

во прийме –
Він захоче усіх їх спасати.

І Захід і Схід Його слово прий-
муть,

Та каліки душа стрепенеться.
Тож маленьке дитя, воїн чи цар –
По вірі своїй вмить спасеться.

Пречиста Марія погляд в Небо
підносить,

Та щиро стала молитись.
«О Боже Всевишній! Близько

цей час –
Я хотіла б на «Діву» оцю поди-

витись».

Перед Нею в цю хвилю Ангел з’я-
вився,

До Неї Він став промовляти:
«Ти ласку у Бога, Маріє, знай-

шла,
Тебе будуть усі величати».

Квітку-Лілію Ангел Діві підно-
сить –

Знак Святої Її чистоти.
Хто сьогодні спогляне в Небе-

са Сині,
Цей знайде проміння Її добро-

ти.

Ось Єва у світ цей гріх принес-
ла –

Світ в гріхах своїх став пото-
пати.

А Марія Пречиста Сина наро-
дить, –

Його кожен буде прославляти.

Може Батька свого ти вже,
Сину, забув,

Або не хочеш Його визнавати –
До Святої Матусі сьогодні

звернись,
Треба Рідних своїх шанувати.

Не забудь ти Отця і про Сина
згадай,

Та Духу Святому корися.
Ось Матінку Божу постійно

благай,
Коли хочеш, ти Сину, спасти-

ся.
22.03.2019

о. Богдан Федак

Як Ісус буде страждати.
Хрест важкий Йому готують –
Щоб на нім Спаса розп’яти.

Там вояки позбирались –
Палки, цвяхи зготували,
Та зневажливо, юрбою,
Йому ударів завдавали.

На кінець зняли одежу –
Руки, ноги прибивають,
Накладають вінок з терня,
Ні про що вже не питають.

Це, мабуть, вони не вперше
Смертні вироки чинили.
Поруч бачимо злочинців
І їх також засудили.

Так! Злочинців одна справа.
А Хреста за що розп’яти,
Коли Він людей навчав –
Треба в руки цілувати.

Обмий рани ти сльозами,
Скажи: «Боже будь між

нами!»
Кров Святу щодня приймай –
Христу-Богу шану дай.

25.02.2019

ІСУС ПОВЕДЕ УСІХ У РАЙ

Яка ціна краплини крові,
Котра до серця упаде,
Тож, яка користь людям буде
Хто цю краплину віднайде.

Ось не одна краплина впала,
Та землю грішну оживала.
Прийми цю краплю в своє сер-

це –
Вона буде усім вам мила.

Сльози краплинка чиста –
срібна,

Вона з очей не раз стікає.
А крапля крові ятрить душу,
Коли тече – життя згасає.

Поглянь на рани Христа-Бога –
Ця кожна рана нас лікує.
Хто доторкнеться рани серця
Божу любов в душі відчує.

Яке це серденько маленьке,
А в нім любов Божа вмістилась

–
Вона наповнює всю землю,
Щоби душа кожна умилась.

Сльозою вмий ти свою душу,
Тілом і Кров’ю нагодуй.
Коли Ісус йде на Голгофу –
Ти поруч з Ним туди крокуй.


