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1. За Божим чоловіколюб-
ством, в попередніх зібраннях ви
достатньо чули про хрещення,
миропомазання і причастя Тіла
і Крові Христових; нині ж по-
трібно нам перейти до наступ-
ного і покласти сьогодні вінець
духовному спорудженню для
вашої користі.

2. Отже, ви бачили диякона,
який подає вмитися ієрею і пре-
світерам, які оточують жертов-
ник Божий. Але він подавав воду
зовсім не через тілесну скверну,
не з цієї причини. Бо ми з тілес-
ною скверною не входимо в
Церкву. А омовіння знаменує,
що вам належить очистити себе
від усіх гріхів і беззаконь. Оскіль-
ки руки є образом діяння, то че-
рез омовіння їх відповідно зоб-
ражаємо чистоту і непорочність
діл. Чи ти не чув блаженного Да-
вида, який це саме тайноводче
викладає: «Умию в невинності
руки мої і обійду жертовник
Твій, Господи» (Пс. 25:6)? Отже,
умивати руки означає бути не-
винним осуду за гріхи.

3. Потім диякон виголошує:
«Обіймімо один одного і один
одного поцілуємо»; не думай,
щоб це цілування було однако-
ве з тими цілуваннями, які бува-
ють взаємно на ринку між при-
ятелями. Це цілування не таке:
воно взаємно єднає душі і між
собою з’єднує незлопам’ят-
ством. Отже, це цілування зна-
менує з’єднання душ і відігнан-
ня всякого злопам’ятства. Ось
тому Христос сказав: «Коли
принесеш дар твій до жертов-
ника і там згадаєш, що брат
твій має щось проти тебе, за-
лиш там дар твій перед жер-
товником і піди перше помири-
ся з братом твоїм, і тоді, прий-
шовши, принеси твій дар» (Мф.
5:23-24). Отже, цілування є при-
мирення, і тому святе, як колись
викликував блаженний Павло,
кажучи: «Цілуйте один одного
цілуванням святим» (1 Кор.
16:20); і Петро – «цілуванням
любові» (1 Пет. 5:14).

4. Після цього ієрей виголо-
шує: «До неба (піднесімо) сер-
ця». Бо воістину в той страшний
час належить вгорі мати серце
до Бога, а не внизу – до землі і
до земних речей. Тому це виго-
лошення є таке, ніби ієрей пове-
ліває, щоб всі в цю годину зали-
шили житейські піклування і до-
машні турботи, а мали б серце
на небі до Чоловіколюбця Бога.
На це ви відповідаєте: «Піднес-
ли до Господа», погоджуючись
з цим повелінням через ваше
сповідання. Отже, тут ніхто не
повинен стояти в такому налаш-
туванні, щоб устами говорив: «-
Піднесли до Господа», а розу-
мом думав про житейські піклу-
вання. І завжди потрібно пам’я-
тати Бога, а якщо це через людсь-
ку неміч неможливо, то при-
наймні в ту годину потрібно по-
піклуватися про це з любов’ю.

5. Далі ієрей говорить: «Дя-
куємо Господу». Воістину ми
повинні дякувати Богові, Який
нас, недостойних, закликав в таку
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благодать; Який, «нас, ворогів,
примирив» (Рим. 5: 10); Який
удостоїв нас «Духа усиновлен-
ня» (Рим. 8:15). На це ви кажете:
«Достойно і праведно». Бо,
підносячи подяку, ми звершує-
мо достойне і праведне діло: Бог
же не за правдою, але вище прав-
ди діючи, облагодіяв нас і спо-
добив таких благ.

6. Після цього згадуємо небо,
землю і море, сонце і місяць,
зірки і все творіння, словесне і
безсловесне, видиме і невиди-
ме, ангелів, архангелів, сили, гос-
подства, начала, власті, престо-
ли, багатооких херувимів
(Єз. 10:21, 1:6), ніби говорячи з
Давидом: «Величайте Господа
зі мною» (Пс. 33:4). Згадуємо
також і серафимів, яких Духом
Святим бачив Ісая і які стоять на-
вкруги Божого Престолу і дво-
ма крилами закривають лице,
двома – ноги, а двома – тих, які
літають і викликують: «Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф»-
 (Іс. 6:2-3). І це богослів’я, пере-
дане нам від серафимів, повто-
рюємо для того, щоб нам стати
причасниками піснеспівів ра-
зом з премирними воїнствами.

7. Після цього, освятивши
себе цими духовними піснями,
молимо Чоловіколюбця Бога,
щоб послав Святого Духа на
предложені дари: щоб створив
«хліб тілом Христовим, а вино
кров’ю Христовою». Бо, безу-
мовно, те, чого торкнеться Дух
Святий, освячується і прело-
жується.

8. Потім, після звершення ду-
ховної жертви, безкровної служ-
би, при тій самій жертві умило-
стивлення, молимо Бога про за-
гальний мир церков, про добро-
бут світу, про царів, про воїнів і
сподвижників, про тих, які пере-
бувають в недугах, про втомле-
них трудами і взагалі про всіх,
які потребують допомоги, ми
всі молимося і приносимо цю
жертву.

9. Потім поминаємо раніше
спочилих, спочатку патріархів,
пророків, апостолів, мучеників,
щоб їхніми молитвами і заступ-
ництвом прийняв Бог наше мо-
ління. Потім про святих отців і
єпископів, які преставились, і
взагалі про всіх від нас раніше
спочилих, віруючи, що превели-
ка буде користь душам, за яких
підноситься моління в той час,

коли предлежить свята і страш-
на жертва.

10. Хочу я вас і прикладом
запевнити. Бо я знаю, багато хто
говорить: «Яка користь душі,
що відходить від цього світу з
гріхами чи без гріхів, якщо вона
поминається в молитві?» І якщо
б якийсь цар послав тих, які роз-
дратували його, на заслання, а
їхні ближні потім, сплівши
вінець, принесли б йому його
за тих, які терплять покарання,
то чи не зробив би він їм полег-
шення покарання? Таким чи-
ном і ми за спочилих, якщо вони
і грішники, приносячи Богу мо-
литви, не вінець сплітаємо, а
Христа, заколеного за наші
гріхи, приносимо, умилостив-
люючи за них і за нас Чоловіко-
любця Бога.

11. Після закінчення цього ту
молитву, яку Спаситель передав
Своїм ученикам, читаємо, з чи-
стою совістю називаючи Бога
Отцем і промовляючи: «Отче
наш, що єси на небесах» (Мф.
6:9). О превелике чоловіколюб-
ство Боже! Тим, які від Нього
відійшли і були в крайній проти
Нього злобі, таке дарував забут-
тя образ і причастя благодаті, що
й Отцем Його називають: «От-
че наш, що єси на небесах».
Небесами бути можуть ті, які
носять «образ небесного» (1
Кор. 15:49) і в яких Бог «оселив-
ся і ходить» (2 Кор. 6:16).

12. «Нехай святиться ім’я
Твоє» .  Ім’я Боже святе за
єством, говоримо ми це чи не
говоримо. Але оскільки іноді
оскверняється в тих, які грішать,
згідно з цим: «Через вас ім’я
Моє завжди зневажається
язичниками» (Іс. 52:5; Рим. 2:24).
Для того молимося, щоб у нас
ім’я Боже святилося; не тому,
що, нібито, не будучи святим,
воно почне бути святим, але
тому, що в нас воно святим стає,
коли самі освячуємося і роби-
мо достойне святині.

13. «Нехай прийде Царство
Твоє». Чиста душа може зі
сміливістю сказати: «Нехай
прийде Царство Твоє». Бо хто
чув Павла, який говорить: «Не-
хай не панує гріх у вашому
умертвленому тілі» (Рим. 6:12),
і хто очищає себе ділом і дум-
кою, і словом, той може сказати
Богу: «Нехай прийде Царство
Твоє».

14. «Нехай буде воля Твоя, як
на небі, так і на землі». Боже-
ственні і блаженні ангели Божі
творять волю Божу, як Давид,
оспівуючи, сказав: «Благос-
ловіть Господа всі ангели
Його, сильні міцністю, що ви-
конуєте слово Його» (Пс.
102:20). Тому ти, молячись, го-
вориш це в такому значенні: як
в ангелах Твоя перебуває воля,
так і на землі в мені нехай буде,
Владико!

15. «Хліб наш насущний дай
нам сьогодні» .  Хліб наш
спільний не є насущний. Цей же
святий хліб є насущний: замість
того, щоб говорити «влаштову-
ваний на істоту душі». Цей хліб
не «входить у черево», а «а-
федроном (назовні) виходить-
» (Мф. 15:17), але розділяється
у весь твій склад на користь тіла
і душі. А слово «сьогодні» го-
вориться замість на кожний
день, як і Павло сказав: «Доки
говориться «сьогодні» (Євр.
3:13).

16. «І прости нам провини
наші, як і ми прощаємо вину-
ватцям нашим». Бо ми маємо
багато гріхів. Тому що грішимо
словом і думкою і робимо дуже
багато, достойного осуду.
І «якщо говоримо, що гріха не
маємо, – говоримо неправ-
ду» (1 Ін. 1:8), – як каже Іоан.
Отже, ми з Богом складаємо
умову, молячись, щоб простив
нам гріхи, як і ми – ближнім
провини. Отже, роздумуючи,
що замість чого ми отримуємо,
нехай не будемо зволікати і не-
хай не будемо відкладати про-
щати один одному. Образи, які
нам трапляються, є малі, легкі і
простимі, а нами вчинені Богу
є великі і потребують Його чо-
ловіколюбства. Отже, пильнуй,
щоб через малі і легкі проти
тебе гріхи ти не закрив самому
собі від Бога прощення найтяж-
чих твоїх гріхів.

17. «І не введи нас у споку-
су» (Господи)! Чи Господь на-
вчає нас молитися про те, щоб
нам ніскільки не бути спокушу-
ваними? І як сказано в одному
місці: «Чоловік не спокушений,
не є вправний» (Сир. 34:10; Рим.
1:28)? І в іншому: «Майте,
браття мої, всяку радість,
коли будете впадати в різні
спокуси» (Як. 1:2)? Але чи не
означає ввійти в спокусу – бути

поглинутим спокусою? Тому
що спокуса є подібною до якоїсь
течії, важкої для проходження.
Отже, ті, які, перебуваючи в
спокусах, не занурюються в них,
ті переходять, як майстерні
плавці, не будучи ними потоп-
лені, а які не такі, ті, ввійшовши,
занурюються, як, наприклад,
Іуда, ввійшовши в спокусу гро-
шолюбства, не переплив, але,
занурившись, потонув тілесно і
духовно. Петро ввійшов у спо-
кусу зречення, але, ввійшовши,
не потонув, а мужньо переплив,
звільнившись від спокуси. По-
слухай ще й в іншому місці, як
весь сонм святих дякує за виз-
волення від спокуси: «Споку-
сив Ти нас, Боже, розпалив Ти
нас, як розпалюється срібло. Ти
ввів нас у сітку: поклав скор-
боти на плечі наші. Ти посадив
людину на голови наші; ми
йшли через вогонь і воду; і Ти
вивів нас у спокій» (Пс. 65:10-
12). Чи бачиш їх, які сміливо ра-
діють за те, що пройшли, а не
загрузли? І «Ти вивів нас», ка-
же, «в спокій» (Пс. 65:12). Увій-
ти їм у спокій означає звільни-
тися від спокуси.

18. «Але визволи нас від лу-
кавого». Якби це «Не введи нас
у спокусу» означало те саме, що
зовсім не бути спокушеним, то
не додав би, «але визволи нас
від лукавого». Лукавий є суп-
ротивний біс, від якого молимо-
ся визволитись. Після звершен-
ня молитви ти говориш -
«Амінь». Запечатуючи через
амінь, що означає «нехай буде»,
все, що міститься в цій Богом-
даній молитві.

19. Після звершення цього
ієрей говорить: «Святеє Свя-
тим». Святе є принесені дари,
які прийняли сходження Свято-
го Духа. Святі і ви, які сподоби-
лися Духа Святого. Отже, Святе
Святим належить. На це ви го-
ворите: «Єдин Свят, єдин Гос-
подь Ісус Христос». Бо воісти-
ну єдин Святий, хто за єством
святий. І ми святі, але не за
єством, а через причастя, под-
виг і молитву.

20. Після того ви чуєте співця,
який божественною піснею зак-
ликає вас до причастя Святих
Таїн і говорить: «Споживіть і
побачите, що благий Господь-
» (Пс. 33:9). Ні в якому разі не
давайте судити про це тілесно-
му смаку, а безсумнівній вірі. Бо
тим, які споживають, дається
повеління споживати не хліб і
вино, а вмістообразні тіло і кров
Христові.

21. Отже, приходячи, присту-
пай не з розпростертими доло-
нями, не з розведеними руками
приступай, а, ліву руку зробив-
ши престолом правої, яка хоче
підняти Царя, і зігнувши доло-
ню, прийми тіло Христове і тут
таки скажи: «Амінь». Отже, з
острахом, освятивши очі твої
доторканням Святого тіла, при-
частися, остерігаючись, щоб від
цього нічого не втратив ти.
Амінь.
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Свято Благовіщення – це перший цвіт Пас-
хи, який тримає Гавриїл у своїй руці: «Ра-
дуйся, Благодатна, Господь з Тобою!» І в
Пасху, коли все розквітне вже новим Боже-
ственним життям, для якого створена люди-
на, ми почуємо: «Ангел звістив Благодатний:
Чиста Діво, радуйся. І знову кажу: радуй-
ся!» Це життя полягає в любові, любові Бога
до людини і людини до Бога: «Бо так полю-
бив Бог світ, що віддав і Сина Свого Єдино-
родного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не
загинув, а мав життя вічне». І це сповнюєть-
ся в день Благовіщення – втіленням Сина
Божого. І так полюбила Пречиста Діва Бога
всім серцем, всією думкою Своєю, всією ду-
шею, всією силою Своєю, що Бог Слово став
плоттю в Ній через Неї. Ця любов – це Боже-
ственне життя відкривається нам як таємни-
ця послуху Пресвятої Діви Марії. Її довіра
Богу безмежна: всією душею і тілом, юністю
і зрілістю, материнством і дівством Вона на-
лежить Господу. Немає ні слова, ні думки, ні
руху в Ній, крім як з Божої волі. Вона в Бозі,
а не в Собі. Вона не думає ні про що, крім
того, як бути рабою Господньою. Але за це
смирення Бог обирає Її Своєю Матір’ю.

Церковне передання говорить нам, що Ар-
хангел Гавриїл увійшов до Пресвятої Діви
Марії, коли Вона міркувала про пророцтво
Ісаї, де йдеться про народження Еммануїла
від Пресвятої Діви (Іс. 7, 14). В Її думках
було бажання стати останньою служницею цієї
Обраниці Божої. І Господь зглянувся – «згля-
нувся на покору раби Своєї». Її дух горів
небесною любов’ю послужити таємниці Бо-
говтілення. І коли Архангел увійшов до Неї,
Вона була відкрита для прийняття цього дару.

«Сьогодні спасіння нашого початок».
Радість Благовіщення відкривається Пре-
святій Діві Марії і всьому роду людському,
всім, хто прийме цю радість. Радість про те,
що Бог став людиною. Ніколи ще в світі не
було нічого подібного. Ця таємниця найвища
і смиренна, найвеличніше благовістя від Бога,
яке коли-небудь було. Ніщо не може зрівня-
тися ні на небі, ні на землі з цією таємницею.
Немає нічого дорогоціннішого в усьому, що
було в історії світу, і не буде ніколи нічого
дорогоціннішого. Всі святі предстоять перед
цією таємницею, і всім святим всіх віків не
вистачить вічності, щоб споглядати її.

На запрошення настоятеля храму прот.
Ярослава Грици  прибув благочинний Ста-
росамбірського району прот. Іоан Білик,  який
очолив святкову Божественну Літургію у с.
Ясениця-Замкова. Під час Божественної

У Світлий понеділок вихованці не-
дільної парафіяльної школи православ-
ної церкви св. кн. Володимира м. Новий
Калинів зібралися біля храму, щоб разом
зі своїм настоятелем митрофорним про-
тоієреєм Ярославом Фабіровським, бать-
ками, рідними та друзями, по-дитячому,
традиційними гаївками возвеличити і
прославити цьогорічне Світле Воскресі-
ння Христове – Пасху Господню.

З волі Господньої цей день подарував
усім ясну погоду. Хлопці та дівчата в
традиційному українському вбранні
щиро вітали зі святом Воскресіння Хри-
стового.

Розпочалися гаївки цікавою історією
двох хлопчиків, які йдучи на гаївки, загу-
били Великоднього кошика з писанками.
Та ще й мати передала дітям листа, в яко-
му дуже просить пригадати їй рецепт
паски, бо ніяк не згадає… Вихованці не-
дільної школи молодшої групи швидко
пригадали всі інгредієнти паски, розга-
дуючи їх через захоплюючі загадки. Де-
тально їх продемонстрували у авторсь-
ких віршах та рольовому виконанні. Вий-
шов просто майстер-клас з випікання
паски для кожної родини. Матуся не-
вдовзі також завітала на свято та пригос-
тила дітей смачною запашною паскою.
Ангели, які завжди охороняють нас, знай-
шли загублені писаночки, і, о чудо, істо-
рія двох хлопчиків закінчилась добре –
з’явилися писанки, з радості діти заспіва-
ли гаївочки та коломийки.

Для наймолодших парафіян організу-
вали гру – пазлики, в якій малюки про-
бували скласти з пазлів писанки. Як му-
рашки – бігала малеча і чудово справи-
лася із завданням.

Дідусі з бабусями милувалися та за-
хоплювалися кмітливістю наших «жив-
чиків» та вирішили не поступатися їм у
грі «Донеси писанку». Гарний конкурс,
який щороку показує зв’язок поколінь.
Адже те, як щиро вболівають за своїх
мамусь, татусів, бабусь, дідусів їхні діти-
онуки, показує, як вони їх люблять та ціну-
ють. Дорослим можна багато почерпну-
ти у своїх дітей, що допоможе у вихованні
доброї християнської душі.

Не обійшлися цьогорічні гаївки і без

З нагоди 33-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС 25 квітня 2019 року у м. Но-
вий Калинів відбувся поминальний захід біля Меморіального комплексу воїнам-
афганцям, ліквідаторам Чорнобильської катастрофи та учасникам миротворчих
місій, «Твій біль, Україно, – Чорнобиль», організований міським відділом культури
під керівництвом Ганни Беци.

Вшанувати пам’ять загиблих та віддати шану ліквідаторам прийшли представни-
ки міської ради, районної влади, настоятель парафії святого рівноапостольного ве-
ликого князя Володимира ПЦУ отець Ярослав Фабіровський із парафіянами, військо-
вослужбовці військової частини А 3913, ліквідатори, громадськість.

У своєму слові отець Ярослав відзначив особливу жертовність ліквідаторів і всіх
тих, хто мужньо, ціною свого життя, завадив розповсюдженню вбивчої радіації на
решту території нашої держави. Україна та Європа досі долають наслідки цієї катас-
трофи, які були б ще більшими і страшнішими, якби не людський подвиг та відвага,
які є неоціненними. Подвиг ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи – при-
клад мужності, героїзму та жертовної любові до ближніх. На усіх присутніх свяще-
ник закликав Боже благословення, побажав міцного здоров’я, сімейного і родинно-
го щастя, пасхальної радості.

Водночас, отець закликав віддати належну молитовну шану спочилим героям-
чорнобильцям і всім, хто передчасно пішов із життя внаслідок цієї трагічної аварії і
відслужив заупокійну літію.

На мітингу виступили також керівник Новокалинівської ОТГ Богдан Юзвяк, зас-
тупник командира військової частини А3913 Володимир Васьків, голова Львівської
обласної організації «Союз Чорнобиль України» Андрій Кульчицький та голова Сам-
бірської організації чорнобильців Богдан Васік. Андрій Кульчицький вручив ліквіда-
торам ЧАЕС медалі та грамоти.

Викладач музичної школи Ольга Петелько виконала зворушливу  пісню про цю

У М. НОВИЙ КАЛИНІВ САМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ МОЛИТОВНО
ВШАНУВАЛИ ЖЕРТВ ТЕХНОГЕННОЇ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

страшну біду – «Молитва».
На завершення мітингу, міський голова Богдан Юзвяк разом із заступником голо-

ви Самбірської РДА Петром Германом, гостями та військовослужбовцями поклали
квіти до пам’ятника Чорнобильській трагедії.

Прес-служба парафії св. рівноап. вел. кн. Володимира
м. Новий Калинів

СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ У СЕЛІ ЯСЕНИЦЯ-ЗАМКОВА

ВЕЛИКОДНІ ГАЇВКИ У НОВОМУ
КАЛИНОВІ

гри «А я Вам паски дам, свою жону ви-
куплю». Ця забава для молоді парафії
стала вже історією. Вона гуртує вихо-
ванців недільної школи ще з часів її запо-
чаткування.

Кожна гра супроводжувалася милоз-
вучністю сопілки – ще одна традиція,
якій не зраджують юні вихованці не-
дільної школи.

Завершилися гаївки піснею «Ми є
родина». Її щороку співають усі на цьо-
му заході. Дорослі та діти беруться за
руки, формують величаве коло, обніма-
ючи рідну Церкву, і дружньою пара-
фіяльною родиною складають молитви
до небес, звеличуючи Воскресіння Гос-
поднє.

У добрих духовних традиціях зростає
та виховується наша молодь.

Вперше за багато років діти недільної
школи у церковних Богослужіннях чита-
ли Апостола, паремії, діяння святих апо-
столів. Брали участь у підготовчому про-
цесі храму до Великодня. Організували
щорічну акцію «Піднеси квітку до Гро-
бу Господнього», завдяки якій змогли
прибрати Плащаницю та Храм. Впро-
довж двох днів чергували біля Гробу Гос-
поднього, віддавали шану і честь
Страсній Жертві Ісуса Христа.

Усе це відбувається під пильним оком
та мудрим словом настоятеля храму о.
Ярослава Фабіровського за стараннями
і працею вчителів недільної школи Касій
Лесі, Галини Гриб, Грось Наталії та Бой-
ко Юлії. Особистий приклад отця Ярос-
лава додає духовних сил дітям недільної
школи та дорослим парафіянам. Разом
зі своїм духовним батьком ми йдемо до-
рогою Правди, дорогою до Царства Бо-
жого.

Нехай Воскреслий і Вселюблячий Гос-
подь наш Ісус Христос благословить усі
труди, старання і науки, які о. Ярослав
приносить для своєї парафії, і збереже
духовну родину від усіх небезпек на
многії-благії літа.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Прес-служба парафії св. рівноап.

вел. кн. Володимира
м. Новий Калинів

Літургії була присутня велика кількість па-
рафіян, які прийняли сповідь, а пізніше Тіло
і Кров Христа Спасителя.

 Богослужіння звершували : прот. Іоан
Білик, Старосамбірський благочинний; прот.
Ярослав Грица, настоятель храму с. Ясениця-
Замкова; прот. Василій Ігнатишин; прот. Іван
Циквас; прот. Богдан Лернатович; прот. Андрій
Клуб;  прот. Миколай Різак; прот. Теодор
Бруч; прот. Іван Лепкий, який проповідував
після прочитаного Євангелія;  прот. Іван Білик.

Наприкінці Літургії була виголошена про-
повідь благочинним, який привітав настояте-
ля і парафіян та гостей із великим двунадеся-
тим празником Благовіщення Пресвятої Бо-
городиці. У свою чергу настоятель подяку-
вав прот. Іоану Білику та присутнім свяще-
никам за звершене богослужіння, і побажав
міцного здоров’я, і наснаги у служінні на па-
стирській ниві. Богослужіння звершилось ус-
тавним многоліттям.

Після Літургії відбувся урочистий хресний
хід  довкола храму, де були окроплені освяче-
ною водою парафіяни  с. Ясениця-Замкова.

Світ став іншим, зовсім іншим, ніж він був
раніше. Небо і земля, Божественне і людське
єство з’єдналися. Людина отримала силу ста-
ти богом по благодатті, тому що Бог став лю-
диною. Творення людини і світу  цілком за-
вершилося. Дух Святий, Який ширяв над  во-
дами при творінні світу, зійшов всередину
людського єства. І зачаття Сина Божого, і
Сина Людського звершилося.

У свято Благовіщення будемо випробову-
вати себе, чи відповідаємо ми на поклик Бо-
жий нашим життям за образом Божої Матері?
Ця згода дасть нам мужність побачити, де наша
сила і де наша неміч. Прийняти цю людину, цю
дитину, цих батьків, цього супутника, цю
вірність, цей хрест. Щоб ми не могли забути,
що між усіма нами завжди була присутня ця
розмова на небесній  висоті. І Бог чекає, коли
двері, що розділяють нас один від одного, мо-
жуть відкритися. Не існує іншого шляху, окрім
того, який пропонує Бог. Направитись на-
зустріч іншому і йти з ним назустріч іншим.
«Я є двері», – говорить Христос, звертаю-
чись до нас Своїм Божественним лицем. У Ньо-
му Бог приходить у відповідь на смиренне
прийняття Його волі Божою Матір’ю, щоб
зустрітися з нами назавжди.

Нині відкриваються двері раю. Вогняний
херувим більше не перегороджує вхід, але зап-
рошує всіх увійти туди, де єдиним пропуском
є   слова: «Нехай буде мені по слову Твоєму».

прот. Іван Білик
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10-11 квітня 2019 року відбувся перший
офіційний архипастирський візит до м. Льво-
ва Предстоятеля об’єднаної помісної авто-
кефальної Православної Церкви України
Блаженнійшого Епіфанія, vитрополита Киї-
вського і всієї України.

На зустріч із Предстоятелем до кафедраль-
ного Свято-Успенського собору Львівської
єпархії, що знаходиться на вулиці Руській,
прибули духовенство і миряни з усіх трьох
єпархій Львівської області – Львівської,
Львівсько-Сокальської і Дрогобицько-Сам-
бірської.

Львів’янам Блаженнійший Митрополит
Епіфаній привіз для молитовного вшануван-
ня список чудотворної ікони Божої Матері
«Милостива».

 У зустрічі з Предстоятелем взяли участь
і парафіяни храму святого рівноапостоль-
ного великого князя Володимира м. Новий
Калинів зі своїм настоятелем Ярославом Фа-
біровським, які прибули на цю історичну
подію разом із паломниками Самбірського
благочиння на чолі з деканом отцем Мико-
лаєм Бухнієм.

У цей святий день особливо святково зво-
рушливо линула молитва до Пресвятої Бо-
городиці за Українську Православну Церк-
ву, нашу державу, воїнів-захисників, пере-
могу у війні, мир і злагоду. Урочистий моле-
бень звершив Київський Первосвятитель у
співслужінні митрополита Львівського Ма-
карія, митрополита Львівського і Сокальсь-
кого Димитрія, архиєпископа Дрогобицько-
го і Самбірського Якова.

У своєму архипастирському слові Бла-
женнійший владика зазначив: «Зробимо все,
аби українці не сумнівалися і доєдналися до
Помісної Української Православної Церкви.
Ми вже заклали фундамент для майбутньо-
го єднання всіх православних християн Ук-
раїни в єдиній незалежній Помісній Право-
славній Церкві навколо престолу Київсько-
го. Але у нас всіх попереду багато спільної
роботи задля того, аби й інші православні
українці зрозуміли це і доєдналися до нашої
Церкви. Наші двері, наші обійми і серця
відкриті для всіх ієрархів, духовенства і вірян
України, які до цього часу вагаються і не доє-
дналися до єдиної Помісної Православної
Церкви», – зазначив митрополит.

За словами Предстоятеля, Бог дарував
українцям Свободу – суверенну державу і
незалежну Православну Церкву, яка має ста-
ти духовною основою для розбудови потуж-
ної, європейської України. «Ми повинні з
вами зробити все для того, щоб Україна і
надалі розвивалася, зміцнювала свою неза-
лежність та ідеали, за які ми стояли на Май-
дані під час Революції Гідності».

Своєю чергою, митрополит Львівський
Макарій додав, що результатом об’єднавчих
процесів у Церкві обов’язково стане об-
’єднання всіх українців. «Ми на сьогодні
маємо шанси ще більше згуртуватися, адже
до нас прийдуть ще ті, хто нині перебуває в
Російській Церкві», – зазначив митрополит.

Цього дня, ввечері, очільник Православ-
ної Церкви України очолив ранню службу з
читанням Великого покаянного канону пре-
подобного Андрія Критського у Свято-По-
кровському кафедральному соборі
Львівсько-Сокальської єпархії, що знаходить-
ся на вулиці М. Грушевського.

Наступного дня Митрополит Київський і
всієї України Епіфаній відвідав Львівський

Душевна краса, як ранкова роса,
Осяяна сонцем, цілована вітром.
Якщо і з’явилась прозора сльоза,

То разом зі щастям, добром і зі
світлом.

Галина Брич
Сьогодні ми відчули радість весни…

Згори ніжно всміхається сонечко. Про-
мінчики світла голублять землю теплом.
Природа розквітає, світиться добром.
Прокидається листя зелене, простягає
ручата весні. Вклоняємось Тобі, Госпо-
ди Боже, це Ти створив усе!

Кожен день – дарунок Божий.
Роки минають. Часи змінюються. Ог-

ляньмося назад і подумаймо…
Кожна людина має свою долю. Є вона

й у землі, народу, нації, держав. Над кож-
ним із нас тяжіє Найвищий Закон
Cправедливості. Суть його в тому, що
кожен, зрештою, одержує те, що заслу-
жив. Тобто, чинячи добро чи зло, ми по-
трапляємо під певні закони, які діють бу-
мерангом. У житті людина наче рухаєть-
ся по спіралі, де на кожному витку по-
жинає результати того, що вчинила на
попередньому. Це немовби велика реє-
строва книга, у якій зазначено все. Зга-
даймо біблійний сюжет про Ангела-Хра-
нителя, який записує до Книги Небесно-
го Суду людські вчинки: добрі чи погані.

Тому кожен повинен мати розвинений
внутрішній контролер – сумління. Доб-
ро помножує добро, торує шлях спра-
ведливості, до якої прагнуть люди в усі
століття. Для чого народжується людина
на Землі й несе упродовж десятиліть тя-
гар життєвих труднощів та незгод? У
чому сенс нашої земної долі? Напевно,
кожен у відповідальну хвилю ставить собі
такі запитання. Дати відповідь на них му-
симо не словами, а справами. Тими, які
можна назвати справами життя, коли
душа сповнена натхнення, а дух перехоп-
лює від задоволення тим, що робиш. По-
кликання кожної людини – творити доб-
ро. Мудрість – це розум, поєднаний із
добротою. Мудрість дає людині добре
ім’я, міцне щастя, довголіття, а також спо-
кійне сумління, яке на схилі віку стає най-
коштовнішим. Я вважаю, що головне –
це внутрішній світ. Людина має найцінн-
іший скарб – душу. Ліна Костенко гово-
рить: «Віддай людині крихітку себе, за це
душа наповнюється світлом».

З великою приємністю я розповім про
нещодавню подію і людину, яка заслуго-
вує безмежної шани.

7 квітня 2019 року, у день Свята Благо-
віщення Пресвятої Владичиці нашої Бо-
городиці і Приснодіви Марії, настоятеля
Свято-Михайлівського храму міста Стеб-
ника митр. прот. Михаїла Комарницько-
го вітали з п’ятдесятиріччям від дня його
висвячення у сан священика. З благосло-
вення Преосвященнійшого Владики Яко-
ва, єпископа Дрогобицького і Самбірсь-
кого УПЦ Київського Патріархату, вру-
чили настоятелю храму Архістратига
Божого Михаїла у місті Стебник Дрого-
бицького благочиння прот. Михаїлу Олек-
сійовичу Комарницькому високу наго-
роду церкви за заслуги з відродження ду-
ховності в Україні й утвердження Право-
славної Церкви України та з нагоди 50-
літнього ювілею від Дня рукоположення
в ієреї – орден Великомученика Юрія-
Переможця. Отця вітали всечесні отці, па-
рафіяни. Ювіляр зізнався: «Я щасливий».
Радів із того, що того дня мав змогу
відправляти Святкову Літургію зі своїм
внуком Михайлом-Петром Комарниць-
ким (молодшим), який обрав шлях діду-
ся і батька – став священиком. Після
смерті коханої дружини, блаженної пам-
’яті їмості Теодозії, внук для дідуся є опо-
рою і підтримкою, а дідусь для внука –
мудрим наставником.

Того дня посвячував храм, збудований
із Божою поміччю у Трускавці на честь
Пресвятої Богородиці, зять отця Михаїла
– прот. Ігор Пулик, син якого Андрій Пу-
лик обрав також священичу дорогу та
святкував свій День народження.

Саме цього року здійснилася заповіт-
на мрія отця Михаїла. Звершилася вели-

ПАРАФІЯНИ З МІСТА НОВИЙ
КАЛИНІВ ЗУСТРІЛИ

ПРЕДСТОЯТЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ

національний аграрний університет, де Бла-
женнійшому присвоїли звання почесного
доктора наук Львівського національного
аграрного університету (ЛНАУ). Вручен-
ня диплому Doctor honoris causa LNAU
відбулося під час конференції «Томос і Ук-
раїна» у приміщенні навчального закладу,
що знаходиться у місті Дубляни Львівської
області. 

Підчас конференції Блаженнійший мит-
рополит розповів, що три єпархії Українсь-
кої Православної Церкви у Львівській об-
ласті налічують близько тисячі парафій, що
є найбільшим показником серед всіх регі-
онів України.

У рамках візиту на Львівщину Блажен-
нійший митрополит Київський і всієї Украї-
ни Епіфаній 11 квітня 2019 року відвідав храм
святих апостолів Петра і Павла, де знаходить-
ся могила Патріарха УАПЦ Димитрія (Яре-
ми). Його Блаженство звершив панахиду
перед могилою сподвижника автокефаль-
ного руху, а також зустрівся з парафіянами
храму Успіння Пресвятої Богородиці в місті
Дубляни Львівської області.

Спілкуючись з парафіянами, Блаженній-
ший подякував їм за молитви та спільну
діяльність, що стали великою допомогою у
становленні єдиної Помісної Православної
Церкви України. «Кожна парафія, якщо це
зразкова парафія – це, ніби цеглинка в ос-
нові нашої єдиної Помісної Православної
Церкви», – зазначив Предстоятель.

Під час розмови Блаженнійший висло-
вив сподівання, що спільними зусиллями, з
вірою в Бога, спільною молитвою, всі ми
зможемо розбудовувати потужну і неза-
лежну українську державу, яка буде жити в
мирі.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Автором Ікони Божої Матері, званої

«Милостивою» (Кікською) вважається свя-
тий євангелист Лука. Назву свою «Кіккоти-
са» отримала від гори Кікос, що на острові
Кіпр. У місцевому монастирі, розташова-
ному на горі, вона нині й зберігається. За
переданням, перш ніж потрапити на острів
Кіпр, чудотворний образ Богородиці довго
мандрував: спочатку знаходився в одній з
перших християнських громад в Єгипті,
потім був перевезений до Константинопо-
ля, де залишався до часу Олексія Комніна
(кінець XI – початок XII століття).

На острів Кіпр ікону доставив старець
Ісая, який отримав Божественне одкровен-
ня на виконання цієї місії. З моменту при-
буття на острів ікона стала відома числен-
ними чудесами, що відбувалися навколо неї.
Відтоді до обителі Богоматері Милостивої з
усього світу стікаються люди з різними не-
дугами та отримують зцілення за своєю
вірою.

У чудотворну силу святої ікони вірять не
лише християни, але й іновірці, які часто
звертаються до неї в бідах і хворобах. Ікона
має особливість – вона закрита до полови-
ни пеленою від верхнього лівого кута до
правого нижнього так, що ликів Богоматері
і Божественного Немовляти ніхто не може
бачити. Зображення Богоматері на іконі
являє собою тип Одигітрії.

Прес-служба парафії св. рівноап. вел.
кн. Володимира

м. Новий Калинів

ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ

ка історична справа, у якій Бог був із
нами і ми були з Богом. Автокефальна
Православна Церква України отримала
Томос від Вселенського Патріарха. Гос-
подь побачив та оцінив наполегливу бо-
ротьбу українського народу за свою са-
мостійність. Він почув наші молитви, на-
лежно воздав по трудах наших. Богові
стало так угодно, щоб Його Всесвятість,
Вселенський Патріарх Варфоломій і Си-
нод Константинопольської Церкви-Ма-
тері сказали омріяне, довгоочікуване
«Так!» незалежній церкві в Україні. Ця
подія в історії нашої країни збережеться
в одному ряду з Володимировим Хре-
щенням та проголошенням Незалеж-
ності. А православний світ запам’ятає
день, коли до родини церков-сестер ув-
ійшла повноправна церква України. То-
мос для нас – фактично ще один Акт
проголошення Незалежності України.
Він довершить утвердження само-
стійності Української держави, укріпить
релігійну свободу, міжконфесійний мир.

Шановний отче! У кожній душі зрос-
ло великої вдячності почуття, що життя
стане радісним і щасливим. Дякуємо
Вам за те, що Ви наполегливо вчили нас
душею рости до Небесної Висоти. Коли
в добрій казці можна було б створити
таку чарівну паличку, дотик якої зцілю-
вав би людські душі, рятував би їх від по-
милок і невдач, тоді вона вказала б кожній
людській душі шлях до Бога, у пізнанні
Всесильності та щедрот Якого полягає
наше з Вами призначення. Бажаю всім
людям душевного багатства. Є для серця
така спокута – забувати скоріше зло.
Колір ночі не темний, якщо день у душі.
Частіше усміхайтеся – зло боїться усмі-
шки!

О Боже, поможи нам у душі білу ро-
машку знайти! А ромашечки ті білі, що
із сонцем всередині! Поможи нам, Боже,
не впасти, поможи нам усім світить, по-
можи душі не пропасти, щоб вона могла
вічно жить!

Серафим Саровський наголошував:
«Світи сонечком сам, і біля тебе засві-
тяться тисячі».

Господи! Світ цей спаси!
Кожного від бруду обтруси,
Запали прагнення – жить чистотою,
Напій кожного Живою Водою.
Пелюстки Любові хай розквітають у

всіх серцях! Хай будуть усі готові ступи-
ти на Божий шлях! Бажаю, щоб лише доб-
ром життєва нива в кожного росла і
цвіла.

У цей величний день дякуємо Матінці
Божій за її милість і ласку. Нехай Вона до
Свого Серця тулить, леліє, пестить і голу-
бить! Приносимо в дарунок пречисту
лілію душі, яку намагаємося зростити в
собі, її доглядаємо щодня. Я сплітаю вінок
зі слів, щоб він нас усіх зігрів, щоб нас усіх
з’єднав і завжди скріпляв та охороняв.

Нехай поряд із Вами, дорогий отче,
завжди буде надійна рука, яка зможе
підтримати, вухо, яке зуміє вислухати, і
серце, яке зрозуміє!

Марія ЦИМБАЛЯК,
учитель української мови та

літератури Стебницької спеціалізова-
ної школи І-ІІІ ст. №7
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Наш Господь Бог і Спаситель Ісус Хри-
стос, вибираючи Собі учеників, запевнив
їх, що вони будуть бачити відкрите небо
та ангелів Божих, які піднімаються та спус-
каються над Сином Божим. І ніхто з нас
немає сумніву, що Апостоли Христові пе-
ребувають в небесах та споглядають сла-
ву Божу. Також ми знаємо, що вони ще
на землі сподоблялись видінь Божих тає-
мниць. Про щось вони розказали, а щось
описали.

Особливі визначення про Бога ми зна-
ходимо в апостола і євангелиста Іоана
Богослова, відкриті йому і майбутні події
, про які дізнаємось із книги Одкровення.
Тут ми можемо прочитати таке: «І поба-
чив я небо відкрите, і ось кінь білий, і Той,
Хто сидить на ньому, називається Вірний
і Істинний, Який правдиво судить і воює.
Він був одягнений в одежу, обагрену кро-
в’ю. Ім’я Йому: «Слово Боже». В Єван-
гелії ж від Іоана знайомимось із пояснен-
нями про Слово Боже: «Споконвіку було
Слово, і Слово Було в Бога, і Слово Було
Бог. Воно споконвіку було в Бога. Все
через Нього сталося, і без Нього нічого
не сталося, що сталося. У Ньому було
життя, і життя було світлом  людям». І
посланий від Бога Іоан Хреститель
свідчив про «Світло істинне, що освітлює
кожну людину, яка приходить у світ». А
єв. і ап. Іоан зазначає, що Слово Боже, як
Світло, «тим, які прийняли Його, що віру-
ють в ім’я Його, дав силу дітьми Божими
бути», бо вони «від Бога народилися». А
далі ап. Іоан наголошує, що Бог «Слово
стало плоттю, і оселилось між нами, по-
вне благодаті й істини». «І від повноти
Його ми прийняли і благодать на благо-
дать, бо ….благодать і істина через Ісуса
Христа сталися». А ще Іоан Хреститель
засвідчив перед народом, що Бог Слово і
Світло, Ісус Христос, Який прийняв від
нього хрещення, є «Агнець Божий, Який
бере на Себе гріхи світу». (див: Ів.1)

І ми, православні християни, у час Ве-
ликого посту та у страсний тиждень з Тим
Агнцем Божим, Господом Богом нашим
Ісусом Христом співрозпинались та
співстраждали, силою благодаті Божої
вмирали з Христом для гріха, щоби в день
свята воскресіння Христового і нам бути
причасниками Світла Бога Слова, та на-
повнитись духовною радістю торжества
Христової Пасхи, ликувати перемогу
Бога Життя над смертю.

 Тож, як бачимо, не даремно Свята
Православна Церква, починаючи зі свя-
та Пасхи, аж до Свята Трійці, пропонує
нашій увазі Євангельські читання, якими
звертає нашу увагу на джерело нашої
Пасхальної радості – на споконвічне бут-
тя Сина Божого та на спасительний про-
мисел Святої Трійці що до нас. Бо так нам
розкривається смисл Христових смерті та
воскресіння, подається нам повнота ра-
дості свята Пасхи.

Сказане свідчить про те, що початком
всього сущого є Слово, Яке є споконвіч-
не як споконвічні Бог Отець і Святий Дух.
Вони нерозривні спілкуванням та єдино-
сущні, як це стверджує Святе Письмо:
«Отець, Слово і Святий Дух; і Ці Троє –
єдине» (1 Ів. 5,7). І все це переконує нас у
правдивості слів Спасителя: «Я є Життя!»
Він Той, який створив світ і людей, був їм
Життям у раю. Залишив людей у житті і
після гріхопадіння, та був людству про-
менем надії на спасіння, вірою на відрод-
ження у Ньому, Христі, до життя нового,
вічного у раю небесному.

Будучи проповідуваним пророками,
Слово Боже втілилось та просвітило ду-
ховну темряву Своїм невимовним
світлом, живучи серед нас та наставляю-
чи нас Своїм життям, прикладом і сло-
вом; Своїми стражданнями, смертю і
славним Воскресінням. І найперше світло
Воскреслого Христа Спасителя торкну-
лося Апостолів, які просвітили всю все-
ленну, а ті, які повірили їхнім словам, ста-
ли також носіями світла Божого та дітьми
Божими. І ми, як діти Божі, що причетні
Богу Світлу, маємо внутрішню духовну
потребу своїм благочестивим життям,
ділом, прикладом і словом нести світло
воскреслого Господа Христа світу, щоби
«все наповнилося світлом, небо і земля. І
глибини підземнії». А якщо зустрінемось
з невір’ям, з неприйняттям воскреслого

Понищення національних ок-
ремішностей Української Церк-
ви

Кожна православна церква в своїй
основі є церква національна. Найго-
ловніша незмінна підвалина кожної
церкви – Св. Письмо, а канони,
особливо другорядні, кожна церква
сприймає по-своєму. Через це кож-
на православна церква виробила
собі дуже багато своїх окремих цер-
ковних звичаїв, наприклад у бого-
службах, требах, святах, церковно-
му житті й т. ін. Усе це, як показав я
в своїй статті «Окремішності Украї-
нської Церкви», мала й наша Церк-
ва як Церква незалежна, і все це
нищив нам неканонічний Святійший
Синод.

Московська Церква здавна ско-
са дивилася на всі окремішності
нашої Церкви, бо для неї все те, що
не було таким, як у неї, вважалося
єретичним. Як знаємо, українців у
Москві перехрещували, не ховали їх
на своїх кладовищах, прозивали ля-
шенками, і пізніше уніатами. На ук-
раїнську церковну науку давно вже
казали – пресвітеріянство, кажуть
так і тепер... І при кожній можливості
Москва затирала силою всі наші цер-
ковні окремішності...

Українська Церква мала свої бо-
гослужбові книжки, мала їх в доб-
рих, науково виправлених виданнях,
але московський уряд, духовний і
світський, усі їх понищив, а на їхнє
місце запровадив свої, «ради одино-
чества церковнаго». Що від цього
Церква віддалялася від народу, на
це Москва не звертала жодної ува-
ги. Таким чином, наші друкарні пе-
ревернули на московські, хоч ці дру-
карні таки завзято боронились за
своє національне обличчя. Докінчив
це Петро I, що 5 жовтня 1720 р. ви-
сочайше наказав без цензури в
Київській та Чернігівській друкарнях
нічого не друкувати...

Цариця Катерина II горіла люті-
стю на Україну й добила її остаточ-
но. Вона посилає в Україну на різні
посади москвинів, що справу обмос-
ковлення нашої Церкви повели при-
скореним темпом. А це робили не
тільки москвини – у цей час було чи-
мало й своїх, що за ласощі цьогосвітні
охоче приборкували Українську Цер-
кву. Одним з таких був сумної пам’-
яті митрополит Київський Самуїл
Миславський (1783-1793), що за де-
сятилітнє своє митрополітування
сильно обмосковив нашу Церкву.

Міцною твердинею нашої Церк-
ви була тоді Київська Академія,
вища школа з перевагою духовних
наук, що постала ще на початку
XVII віку. Ось на цю твердиню й
повів головний наступ Святійший
Синод через свого митрополита
Миславського, аж поки остаточно не
обмосковили цю Академію, а за нею
й усі інші українські школи. Церков-
не право кожна Церква розвиває й
плекає головним чином по своїх ви-
щих школах, але цього ми були поз-
бавлені з часу обмосковлення нашої
Духовної Академії, бо чужинці про-
фесори приносили нам і чуже розу-
міння церковного права...

ЗВИТЯЖЕЦЬ НА БІЛОМУ КОНІ

Христа, то не розчаровуймось.
Пригадаймо з якими труднощами

сприймали Христове воскресіння апос-
толи, навіть бачачи Воскреслого перед
собою, мали сумніви. А ап. Фома бажав
особливих доказів. І Спаситель задовіль-
нив ці бажання, дозволивши торкнутись
Своїх ран, після чого Фома вигукнув:
«Господь мій і Бог мій!» Ось так подіяло
на Фому світло Воскреслого та виклика-
ло такі почуття. А Господь же наголо-
сив, що блаженні, щасливіші ті, які не
бачили й увірували. І ці слова Христа
Спасителя є великою потіхою для нас,
адже тільки великі угодники Божі, які
слізним покаянням очистили свої душі,
можуть споглядати своїми духовними
очима Божі тайни, і лише деякі стають
достойними Божих одкровень та бачен-
ня Божественного. Тому більшість лю-
дей, як говорить ап. Павло, ходять вірою.
Та цей стан є, за словами Спасителя, бла-
женним і причетним вічному блажен-
ству. Тому-то нам треба зберігати віру у
Воскреслого Христа як дорогоцінний
скарб, який приведе нас до життя з Бо-
гом тут на землі, а у вічності будемо спог-
лядати Його лицем в лице.

А неділя мироносиць повчає нас у
ходінні вірою не лякатись гріховної тем-
ряви цього світу, ні ворогів Христових,
ні ворога нашого спасіння, – сатани, ні
великого каменя – тяжкості наших гріхів,
бо в певний момент тряхне нами Гос-
подь і явиться ангел Господній, та відва-
лить камінь наших гріхів, а серце вчинить
доступним нашому Спасителю. Згадай-
мо і таємних учнів Христових Никодима
і Йосифа. Як вони виявили відвагу перед
сильними світу цього та послужили
Христу Богу в похороні Його Тіла, – так
і кожен з нас нехай відкине страх перед
світом зла, і з повною відданістю служить
Богу та людям, виявляючи свою віру у
Воскреслого.

Виявляючи свою віру у Христа Бога,
пам’ятаймо і застереження Господнє:
«Без Мене не можете нічого творити».
Добре розумів це і розслаблений, який
38 років пролежав біля Овечої купальні
в надії, що хтось йому допоможе пер-
шим увійти в купальню після збурення в
ній води ангелом. Визнавши своє безсил-
ля перед Ісусом Христом, розслаблений
тут же отримав зцілення. Животворчі
сили Божі торкнулись його тіла і неви-
мовна радість охопила зціленого. Так
буває і з нами. Але як зціленого розс-
лабленого, так і нас стосуються слова
Христові: «Ось ти одужав; дивись, не
гріши більше, щоб з тобою не сталось
чого гіршого». Тож з пам’яттю про збе-
реження себе у безгрішності проходімо
кожну мить свого життя.

Як це є важливим жити безгрішно ба-
чимо на прикладі жінки-самарянки. Вона
вірила в істинного Бога, була  в очіку-
ванні приходу Месії, та життя її було да-
леким від благочестя. І Христос, що про-
світлює всяку людину, дав духовне про-
світлення і самарянці, відкрився їй як
Месія, пояснив, що Бог є Дух, тому і
шукає Бог Собі таких поклонників, які бу-

дуть поклонятись Йому духом та істи-
ною. Цим Спаситель дав зрозуміти, що
Йому є неприємними зовнішні, фор-
мальні жертви, тим більше від людей,
серця яких наповнені злобою. Тому-то
сказав Бог через пророка Ісаю: «Пере-
станьте творити зло, навчіться робити
добро, шукайте правди». І як бачимо,
Бог вимагає не стільки подвигів тілесних,
скільки подвигів духовних. Бог пропонує
людині очистити  свій розум від марнот-
них помислів, серце звільнити від при-
страстей і лукавих бажань. А так як це не
під силу людині, то їй треба молитовно
звернутись до Бога, дати свободу дій у
собі Духу Святому. Тож як бачимо, нам
потрібно належно потрудитись над со-
бою, щоби духовними подвигами очис-
тити себе, правдивою молитвою набли-
зити себе до Бога та стати поклонником,
якого шукає Собі Бог.

Неділя про сліпого виявляє нам Ісуса
Христа, як Того, Який прийшов у світ та
втілився, щоб видимо Своєю Людською
природою творити діла Божі. Незбагнен-
не для людини вчинив Господь: відкрив
очі сліпому від народження. Не сприй-
няли цієї дії Божої навіть духовні про-
відники єврейського народу, заявивши,
що не знають хто Він, Ісус Христос та не
знають звідки Він. Інакше повів себе
сліпий, що прозрів, в нього було правди-
ве сприйняття Ісуса Христа, тому зустр-
івши Христа знову та бачачи вже Його,
зцілений визнав свою віру в Нього як
Бога і Спасителя, Сина Божого та покло-
нився Йому.

Отже, кожен з нас має виявляти віру в
нашого Господа Бога Ісуса Христа і Спа-
сителя, та творити поклоніння Йому! І
це поклоніння має виявлятись глибиною
серця, наслідуванням Христа своїм жит-
тям, благочестям, покаянням, скорботою
над бідністю наших добрих діл, оплаку-
ванням нашої духовної недосконалості та
благанням Бога не позбавити нас Його
Божественної благодаті. Бо без Божої
благодаті зникне всякий наш духовний
доробок,  зникнемо і ми з обрію, як діти
Божі, та перемінимось із дітей Світла на
дітей темряви. А це означатиме нашу
загибель. Щоб цього з нами не сталось,
Свята Православна Церква Євангельсь-
кими читаннями Пасхального періоду
духовно нас укріпляє, утверджує. У цих
Євангельських читаннях ми пізнаємо
сутність Воскреслого: Він пророкований
і очікуваний Месія – воплочений Бог,
Який словом зціляв розслаблених, сліпих
і сліпонароджених, калік і немічних, вос-
крешав мертвих, приніс нам воду живу
та подав нам її у Святому Дусі. Господь
Бог Ісус Христос є Той Звитяжець, – Пе-
реможець на білому коні, Який переміг
смерть у Своїй людській природі та по-
вертає у Собі до життя всяку людину, що
приходить до Нього. Він Той, що і нас
чинить переможцями зла, віддаючи сла-
ву Своєї перемоги нам.

Підготував свящ.  Іван Владика

МИТРОПОЛИТ
ІЛАРІОН

(ОГІЄНКО)  ПРО
РОЗМОСКОВЛЕННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ
ЦЕРКВИ
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Наша Церква за всі віки свого існування мала
свою власну вимову богослужбових книжок, на-
приклад Ђ (ять) вимовляли як і, е як е (а не є), и
як и (а не як і), г як г (а не ґ), и як т чи ф і т. ін.
Цю споконвічну вимову Синод нам понищив, си-
лою вимагаючи від нас вимови російської: Ђ ви-
мовляти як є, и як і, е як є, и як ф і т. ін. У цій
справі особливо жорстокий був митрополит Са-
муїл Миславський, що силою накинув московську
вимову не тільки до церков та шкіл, але й до свя-
щеничих родин, погрожуючи віддачею в «світські
команди» за невміння читати з російською вимо-
вою...

Українська Церква, змушена боротися з като-
лицтвом та уніатством, ще з XVI віку пишалася
своєю проповіддю, бо це для неї була справа жит-
тя й оборони. Москва живої проповіді не знала, а
тому й косо поглядала на українську церковну про-
повідь й лаяла українців: «Заводите вы, ханжи,
єресь новую – людей в церкви учите, а мы людей
прежь сего в церкви не учивали... Беса вы имеете
в себе, и все вы ханжи...». Синод пізніше запрова-
див цензуру проповідей – за проповідями сильно
стежили, а це довело до того, що духовенство
зовсім збайдужіло до церковної проповіді.

Кожна православна церква має свого Місяцес-
лова Святих, який звичайно складається з двох
частин: 1) святі давньої Грецької чи Візантійської
Церкви, й 2) святі свої, місцеві. Святих із Міся-
цеслова іншої церкви автокефальні церкви звичайно
не беруть. Святійший Синод 1784 р. силою зму-
сив Українську Церкву прийняти свого московсь-
кого Місяцеслова, а в ньому були свята, що обра-
жали українські національні почуття. Так, наприк-
лад, в усіх синодальних Місяцесловах від 27 чер-
вня червоним друком подається таке як велике
свято: «Праздник о победе Богом дарованной все-
российскому Самодержцу Петру Великому над
шведским королем Карлом вторым-надесять под
Полтавою лета от воплощения Господня 1709»,
цебто святкувати московську перемогу над Ук-
раїною, над гетьманом Мазепою... В неділю пра-
вослав’я Російська Церква правила свій Чин, зовсім
відмінний від Чину Церкви Грецької, а Синод зму-
шував і нас правити московський Чин і виголошу-
вати анафему на нашого гетьмана Івана Мазепу...

Російський Синод понищив нам наші українські
особливості в требах, накидаючи нам конче своє
московське. Так, наприклад, він наказав викинути
присягу молодих з вінчання, хоч вона завжди була
в нашій Церкві (від старої присяги залишалася в
нас сама тільки назва «шлюб», що визначає вінчан-
ня, а давніше визначала присягу). В хрещенні
Москва вимагала від нас тільки погруження (за-
нурення. – Ред.), тоді як у нашій Церкві широко
знане й обливання. Москва ж накинула нам свій
спосіб правлення богослужб, тоді як у нашій
Церкві церковне передання було інше; наприклад,
у нас Євангеліє читали обличчям до людей,
царські врата під час Літургії були більше відчи-
нені й т. ін.

В Московській Церкві, особливо за її синодаль-
ний час, сильно розвинулася так звана триязична
єресь, цебто ложна наука, що признає святими бо-
гослужбовими мовами тільки три давні мови: дав-
ньоєврейську, грецьку та латинську. До цих трьох
мов додали в Москві ще четверту, давньослов’-
янську, правильніше – російську церковнослов’-
янську, обернувши таким чином триязичну єресь
на чотириязичну. Російська Церква вперто трима-
лася цієї єресі, виклятої ще в IX віці Св. Кирилом,
і виганяла з Української Церкви все те, що в ній
було вже своєю живою мовою (наприклад, читан-
ня Євангелій та Апостолів, Синаксарі й т. ін.). Не
допускалась навіть українська проповідь, хоч це
виразно протирічило навчанню апостола Павла
(див. 1 Кор. 14).

Український народ добре не розумів церковнос-
лов’янської мови, а бувши боголюбним, таки пиль-
нував її розуміти, а це допроваджувало до зовсім
хибного розуміння Св. Письма. Так, наприклад, в
Україні поширені образи на тексти: «Очі мої вину
(завжди) ко Господу» (Пс. 24; 15), де намальова-
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ний чернець, що держить в обох своїх руках по
вийнятому окові... Або ще відомі образи на тему:
«Взиграся младенець во чреве ея» (Лука 1; 41),
де намальована Єлизавета, а в животі її грає на
скрипочку дитина... Це не пародія на ці тексти –
це твір боголюбного маляра, що справді так зро-
зумів цей текст, коли його духовні провідники
пішли проти наказу апостола Павла, що навчав:
«Коли не подасте ви мовою, зрозумілою слова,
як пізнати, що кажете? Ви говоритимете на
вітер!.. І коли я не знатиму значення слів, то я
буду чужинцем промовцеві і промовець чужин-
цем мені... В церкві волію п’ять слів зрозумілих
сказати, щоб і інших навчити, ані ж десять тисяч
слів чужою мовою» (І Кор. 14; 9, 11, 19).

Своє ставлення до Св. Письма Москва наки-
дала й Українській Церкві – забороняла їй мати
свої переклади аж до 1905 р., і тільки по цьому
часі св. Синод змушений був поблагословити
Євангеліє українською мовою. Звичайно, таким
своїм ставленням, що нагадує ставлення като-
лицьке, св. Синод сильно спинив глибшу христи-
янізацію українських мас.

Мало цього, Російська Церква накидала й на-
кидає нам свій російський і свій церковнослов’-
янський тексти Св. Письма, часто навмисне пе-
рекручений і неузгоджений з оригіналом. Так, на-
приклад, у листі св. Апостола Павла до Євреїв
6:7 російський переклад св. Синоду подає таке
навмисне неправдиве читання: «Земля произрас-
тает злак, полезный тем, для которых и возделы-
вается», тоді як в оригіналі по перекладах цілого
світу читаємо: «Земля родить рослини, добрі для
тих, що їх і обробляють». Або ще приклад із Ста-
рого Заповіту. В Книзі Естер (Есфір) 1:22 оригі-
нал і переклади цілого світу (серед них і Острозька
Біблія 1581 р.) дають: «Щоб кожен чоловік був
паном у домі своєму й говорив мовою свого на-
роду». Це дуже важливе для поневолених народів
Росії місце російський св. Синод дає так: «Да бу-
дет страх им в жилищах их...».

Російський св. Синод забороняв українцям ма-
лювати образи та будувати церкви свого стилю,
силою накидаючи нам стиль московський (святі
конче з великими бородами, церкви конче мос-
ковського стилю). Так само силою св. Синод на-
кинув нашому духовенству свою духовну одіж та
зовнішній вигляд «одиночества ради».

Якогось особливого питання про конечне стри-
ження бороди Українська Церква, як і Церква
Грецька, не знала, цебто ношення бороди не вва-
жалося невідмінною ознакою православ’я. Питан-
ня про бороду накинула нашій Церкві тільки Цер-
ква Московська. Як знаємо, так званий Стогла-
вий Собор 1551 р. постановив «не брити брад и
усов не постригати» і доводив це цитатою з Апо-
стольських Правил та 11 Правилом VI Вселенсь-
кого Собору. Пізніше виявилось, що цитати ці
сфальшовані, бо канони ані слова не говорять про

необхідність бороди, і це на цій фальші Собор по-
становив: «Проклинаєм богоненавидимую блю-
долюбнаго образа ересь, еже остригати браду...»
І нічого не допомогли дальші постанови — довга
борода й сьогодні в Російській Церкві вважаєть-
ся ознакою православ’я.

Зазначу тут, що в давній Україні навіть усі ченці
стригли своє волосся.

Московський Синод помалу відібрав від нас
нашу книжку канонів, що друкувалася в нас під
назвою Номоканон і мала в собі немало й своїх
місцевих соборних постанов, і замінив її з 1839 р.
так званою «Книгою правил», зовсім неповною
супроти нашої й супроти старої «Кормчої». Зро-
бив це Синод неправно, бо без Собору, само-
вільно.

Ось таким чином синодальна неканонічна Ро-
сійська Церква винищувала помалу всі націо-
нальні окремішності Української Церкви, що від
віку панували в ній. Це винищування явно йшло з
порушенням канону – 8 Правила III Всесвітнього
Собору, який наказував: «Святому й Всесвітньо-
му Соборові вгодно, щоб кожна єпархія заховува-
ла в чистоті й без перешкоди ті права, які нале-
жать їй від початку, на основі звичаю, що здавна
закорінився».

Знищення національної Української Церкви було
й проти Св. Письма, бо Апостол Павел навчає
(Рим. 12:4-5, Еф. 1:22-23, Кор. 12), що Церква
мусить бути цілим тілом. Це тіло здорове, коли
належно працюють усі його члени. Як же могла
бути здоровою Церква на Сході слов’янства, коли
в неї силою знищили такого важливого й найпер-
шого члена, як Українська Церква?

Відомий соборний лист 1848 р. східних патрі-
архів навчає, що «сторож благочестя – саме тіло
Церкви, тобто сам народ». Так, коли знищили ба-
гатомільйонну Українську Церкву, то тим самим
сильно надщербили цього «сторожа благочестія».

Розмосковлення Української Церкви.
Таким чином, забрали незалежність Українсь-

кої Церкви, скасували її соборноправність, пови-
кидали всі її національні окремішності, замінивши
їх на московські, а крім того – маєтки церковні
віднято, а вільне духовенство обернено в держав-
них урядовців нижчого рангу. Високий стан духо-
венства понижено навіть до поліційних обо-
в’язків...

Усе це робили московський уряд, патріархи та
св. Синод проти виразної волі Української Церк-
ви, робили державним ґвалтом та явною симо-
нією, робили з порушенням важливих церковних
канонів, а то й Св. Письма (наприклад 1 Кор. 14).
Каноністи не один раз ставили питання, чи ця
Російська Церква синодальної доби була каноні-
чна, й вирішують це негативно – канонічною вона
не була. А коли так, то не була канонічною й уся
діяльність цієї Церкви, цебто всі її насилля над
Українською Церквою.

З усього, що я вище розповів, випливає ясно, на
яку дорогу треба ставати українським церковним
діячам. Року 1919-го, 1 січня Уряд Української
Народної Республіки оголосив Автокефалію Ук-
раїнської Церкви і цим відірвав її від Російської
синодальної Церкви. Але що робити далі?

Серед українського громадянства панує
легкість та поверховий погляд на відродження
Української Церкви – запровадити Богослужіння
українською мовою, такі ж проповіді, й на цьому
кінчається «українізація» нашої Церкви. Але, як
ми бачили з усього вищеподаного, Українська
Церква мала повне своє власне життя, внутрішнє
й зовнішнє, довгими віками вироблене, і в ньому
богослужбова мова – тільки частина цього жит-
тя. Та й нема нам чого українізувати, бо не про
українізацію своєї Церкви йдеться, а про її повне
розмосковлення, цебто про привернення їй всього
того, що Церква наша давніше вже мала, але що
від неї забрали, особливо за синодальної доби. І
не тільки розмосковлюватись нам треба – нам
слід привернути цілу й повну ту нашу Церкву, що
була в нас майже тисячу літ.

фрагменти з книги:
Огієнко І. Українська Церква

(Прага, 1942)
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У старозавітні часи, до приходу Христа Спа-
сителя на землю, жінка займала у нашому світі
напіврабське становище і за своєю гідністю вва-
жалась набагато нижчою від чоловіків. Багато
людей часів античності взагалі відмовлялись виз-
навати жінку повноцінною людиною. І це мало
місце не тільки у середовищі поганських народів,
але і євреїв. Відомо, наприклад, що в одній із мо-
литов, яку промовляли чоловіки в синагозі, була
така: «Благословенний Ти, Господи Боже наш,
Царю вселенної, Який створив мене не жінкою».
Натомість жінки молились іншими словами: «Бла-
гословенний Ти, Господи Боже наш, Царю все-
ленної, Який створив мене за Своєю волею». Та-
кож відомо, що благочестивому єврею не дозво-
лялося розмовляти з жінками. Навіть із власною
жінкою треба було говорити якнайменше. І тому,
коли Христа оточували жінки, які слухали Його
вчення і йшли за Ним, – таке явище вважалось
небувалим і нечуваним у ті часи. Така поведінка
йшла в розріз із багатовіковими правилами ста-
розавітнього благочестя.

Чому Христос порушив ці усталені і загальноп-
рийняті звичаї народу Божого? Для того, щоби
відповісти на це запитання нам треба згадати, які
причини зумовили неповноцінність жінки у древ-
ньому світі і її підлегле по відношенню до чолов-
іка становище. Із Біблії ми знаємо, що коли дия-
вол захотів погубити наших прародичів, то пер-
шою спокусилася Єва, яка потім вже і Адама
намовила порушити заповідь Божу. Після їхнього
падіння, виголошуючи свій суд, Господь сказав
Єві, що тепер її становище буде підлеглим і зале-
жатиме від чоловіка, і що чоловік буде панувати
над нею. Ця Божа заповідь повністю збулася –
становище жінки дійсно визначилось в історії як
надто підлегле і залежне від чоловіка. Таким чи-
ном, ми бачимо, що підлеглість і залежність жінки
були наслідком первородного гріха, були покаран-
ням за цей гріх. У цьому і полягає правдива, та
глибока причина неповноцінності статусу в древ-
ньому світі.

Потім ми знаємо, що Христос Своїм приходом
у світ визволив людей від первородного гріха і
від його наслідків. А звідси виходить, що і стано-
вище жінки після приходу Христа не залишилось
попереднім, не змінилось; із неповноцінного воно
стало повноцінним, із рабського – свобідним. Із
цієї причини не віддалявся Христос від жінок, як
віддалялись від них благочествиі фарисеї і вчи-
телі закону. Через це і жінки, відчуваючи серцем,
що прихід Христа для них дуже важливий, важ-
ливіший, мабуть, чим для чоловіків, раділи цьому
і ходили за Ним невідступно.

Тому Христос і знищив наслідки первородного
гріха: змінив достоїнство жінки із неповноцінного
в повноцінне. І як наслідок, бачимо результати. Із
самого початку існування Церкви Христової жінки
відіграють в ній найактивнішу роль. Наприклад,
із послань апостола Павла ми бачимо, що у I
столітті з жінок вибирались особливі служитель-
ки – диякониси, які допомагали єпископам у ба-
гатьох справах, в тому числі, і при звершенні важ-
ливих церковних таїнств. Таке неможливо було
собі уявити у старозавітній Церкві, де жінки не
могли навіть і в храмі знаходитись разом із чоло-
віками, для них було відведено для молитви ок-
ремий двір, який прилягав до храму.

До речі, варто сказати, що  і до цих пір на Сході,
серед народів, які не прийняли християнства і
живуть за приписами Старого Завіту, тобто се-
ред юдеїв і мусульман, відношення до жінки про-
довжує залишатись в основному таким, яким було
і в давнину, – вони не мають рівних релігійних прав

«ЖІНКА МАЄ ВІД БОГА ВЕЛИКИЙ ДАР – ЛЮБЛЯЧЕ СЕРЦЕ»:
СЛОВО У НЕДІЛЮ СВЯТИХ ЖІНОК-МИРОНОСИЦЬ

з чоловіками. Чого вартує, наприклад, той факт,
що в більшості мусульманських країнах не прий-
нято, щоби жінки молились у мечеті разом з чо-
ловіками – їм дозволено молитися тільки вдома.

У Христовій Церкві не так властиво жінки ча-
сто ставали в ній парафіянами храмів, найвірні-
шими послідовницями Христа у всі часи, а особ-
ливо у часи гонінь і випробувань. Бо ж властиво
жінки не залишали Церкву у найважчі часи її
історії: гонінь в Римській імперії, іконоборницьких
протистоянь, мусульманського гніту на Сході і на
Балканах. Подібно до того, як жінки-мироносиці
не залишили Христа у дні Його арешту, насміхан-
ня і хресної смерті (тоді як апостоли у своїй
більшості залишили і розбіглись), – подібно до
цього і в інші важкі для Церкви часи властиво
жінки у своїй більшості перед чоловіками збері-
гали їй вірність. Так було і під час останніх вели-
ких гонінь комуністичного безбожництва, коли
жінок серед церковних людей було в рази більше,
аніж чоловіків, так що навіть виник вислів: «хус-
тинки спасли Церкву».

Чому жінки у важкі часи виявляються більш
вірними, чим чоловіки? Причина полягає у тому,
що у жінок віра більш сердечна, чим розсудлива,
і тому їхнє любляче серце зберігає вірність Хрис-
ту не тільки у славі, але і в безчесті. Ця сердечна
віра безпомилково вгадує велику тайну Божої
любові, що дорога Христа в нашому світі не є
дорога гучної слави, а є дорога Голгофи, дорога
розп’яття. Тому і не залишили Христа в Його при-
ниженні жінки-мироносиці, тоді як апостоли, віра
яких була більш розсудлива не змогли ясно поба-
чити цієї тайни, тому і спокусились хресною смер-
тю свого Учителя, і не виявили такої вірності, як
мироносиці.

Жінка має від Бога великий дар – любляче сер-
це, яке дуже багато може допомогти їй в христи-
янському житті і в слідуванні за Христом. Але це
тільки за умови, коли жінка знайде для своєї лю-
бові правильне застосування. Старець Паїсій
Афонський говорить, що жінці для цього необхід-
но приносити себе в жертву, тобто жити не зара-
ди себе, а заради інших. Тому що у протилежно-
му випадку, якщо та любов, яку вона має у собі
не знайде правильного виходу, – серце жінки при-
ходить у непридатність. За влучним висловом
старця, не направляючи свою любов у потрібне
русло, жінка уподібнюється включеному на хо-
лодну станку, який трясеться сам та інших тря-
се.

Як направити жінці свою любов у потрібне рус-
ло? Найприроднішим способом для цього є сімей-
не життя. Тут знаходить правильний вихід багата
жіноча любов, тут жінка приносить себе в жерт-
ву іншим, зокрема чоловікові і дітям. Тут вона
живе не для себе, а для інших і цим служить, і
вгоджує Богу. Тому і говорить святий апостол
Павло, що жінка спасається через дітонароджен-

ня, тобто через народження і виховання дітей,
сімейне життя. Для більшості жінок саме цей шлях
християнської сім’ї є найбільш вдалим.

Але шлях сімейного життя не є єдиним, є й інші
шляхи, які можуть вибрати жінки, що не мають
сім’ї. Ці шляхи пропонують принести себе в жер-
тву в служінні Богу і людям. Одним  із таких шляхів
є, наприклад, монашество. Але не обов’язково
тільки монашество. Жінки, які не готові до цього,
щоби піти в монастир, можуть тим не менше і
живучи у миру (у світі), йти по мірі сил своїх бо-
гоугодним шляхом жертви – через служіння ми-
лосердя, допомоги хворим, інвалідам, ув’язненим,
або просто через молитовне чисте християнське
життя. І якщо проходити цей шлях правильно, то
він може виявитись навіть незрівнянно вище від
сімейного шляху. Бо сімейна жінка хоч і прино-
сить себе в жертву, але приносить людям – чоло-
вікові і дітям, а та, яка проводить високе христи-
янське життя, – безпосередньо Богу. Бо ж і апос-
тол Павло говорить, що заміжня думає, як дого-
дити чоловікові, а незаміжня – як догодити Богу,
що незрівнянно вище.

Слід сказати, що існують і свої небезпеки для
жінок свої випробування, які розставляє ворог на-
шого спасіння, диявол, який добре знає сильні і
слабі сторони жіночої душі. Однією із таких не-
безпек, за словами старця Паїсія, є схильність
жінки надзвичайно прив’язуватись до марних і
пустих предметів: красивої одежі, комфорту, роз-
коші тощо. Якщо жінка занадто прив’язується до
подібної суєти, то вона знаходиться  в небезпеці
витратити любов свого серця – цей безцінний дар
– на пусті і непотрібні предмети, так що для Хри-
ста, для любові Божої в кінцевому результаті не
залишиться нічого. Щоби цього не сталось, жінці
необхідно бути обережною і уважно стежити на
що вона віддає, на що витрачає, чому присвячує
любов свого серця.

Є і інші небезпечні спокуси для жінки –
заздрість і ревність. Якщо жінка не прив’язуєть-
ся до пустих предметів, не витрачає на них свою
любов, але старається спрямувати її у потрібне
русло, то диявол змінює тактику і старається от-
руїти любов жінки заздрістю і ревністю. І якщо
жінка не буде уважна до цієї боротьби, то її лю-
бов, будучи задушена заздрістю, може дуже ско-
ро перетворитись на ненависть. «Жінка від при-
роди має дуже багато доброти і любові, – гово-
рить старець Паїсій, – і диявол сильно на неї на-
падає: він підкидає їй цю ядовиту ревність і от-
равлює її любов. А коли її любов буде отравле-
ною і стане злобою, тоді жінка із бджоли пере-
твориться на осу і жорстокістю перевершить чо-
ловіка».

Отже, жіноча природа має як сильні, так і слабкі
сторони, носить в собі і дари, і небезпеки. Якщо
жінка-християнка зуміє розвинути в собі сильні
сторони і примножити Богом дані дари, якщо зуміє
не розтратити свою любов на гріх і суєту, а спря-
мувати її до Христа і людей, то вона може дуже
багато досягнути в християнському житті. І у
цьому випадку вона воістину буде подібна тим
великим і святим жінкам-мироносицям, які при
всіх випробуваннях не розлучились із Христом,
але зберегли Йому вірність до кінця. Ці святі жінки
пробули нерозлучними з Господом на землі, а
потім перебувають нерозлучними з Ним і на небі,
в блаженному Царстві святих.

прот. Іоан Альмес
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24. Порядок вчення віри вимагав, щоб я сказав
і про вознесіння: але благодать Божа влаштува-
ла, що ти з провидіння цієї Божественної благо-
даті вельми достатньо, наскільки дозволяє неміч
наша, чув про те вчорашній день Воскресіння Гос-
поднього, у зібранні при пропонованому за поряд-
ком читанні, яке містить у собі все про вознесін-
ня Спасителя на небеса. Запропоноване тоді хоча
мовлене було для всіх, і разом для зібраної безлічі
віруючих, проте ж особливо стосується тебе (що
готуєшся до просвічення)! Але питання у тому,
чи проникся ти сказаним? Знаєш, що порядок
Символу віри навчає тебе вірувати у воскреслого
на третій день і вознесеного на небеса, і Того, Який
сидить праворуч Отця. Хоча я думаю, що ти па-
м’ятаєш моє пояснення: втім і тепер мимохідь
нагадаю тобі про сказане. Згадай те, що ясно на-
писане у Псалмах: «Зійшов Бог при окликах ра-
дості» (Пс. 46:6); згадай, що говорили одне од-
ному і Божественні Сили: «Візьміть, врата, князі
ваші» та ін. (Пс. 23:7); згадай і слова псалма: «З-
ійшов Ти на висоту, полонив Ти полон» (Еф.
4:8); згадай і слова пророка: «Влаштував на небо
сходження своє» (Ам. 9:6), і все інше, що вчора
було сказане проти заперечуючих юдеїв.

25. Оскільки вони заперечують вознесіння Спа-
сителя, ніби [це] щось неможливе, то згадай ска-
зане про перенесення Аввакума. Бо якщо Авва-
кум перенесений ангелом, будучи взятим за во-
лосся своєї голови, тим більше Владика і пророків,
і ангелів, Який вознісся на хмарі з гори Єлеонсь-
кої, міг власною силою зійти на небеса. Згадай і
про подібні до цих чудеса, але перевагу надавай
Владиці, Який творить чудеса. Бо ті носилися, а
цей носить все. Згадай про те, що Єнох «був
узятий» (Бут. 5:24), але Ісус вознісся. Згадай те,
що вчора було сказано про Іллю: Ілля піднятий був
на колісниці вогненній; Христових же колісниць
є «тьма і тисячі тисяч» (Пс. 67:18). Ілля підня-
тий був до східного боку Йордану, а Христос воз-
нісся на східному боці Кедрону; той «як на не-
бо» (4 Цар. 2:11), а Ісус прямо на небо; той ска-
зав: дані будуть учневі подвійні дари Духом Свя-
тим, а Христос у такій великій кількості дарував
учням благодать Святого Духа, що вони не тільки
самі в собі Його мали, але передавали і віруючим
через покладання своїх рук.

26. Коли таким чином будемо боротися з юде-
ями, коли переможемо їх, приводячи подібні при-
клади, тоді звернися до переваги слави Спасите-
ля, тому що вони раби, а цей – Син Божий. Пере-
вагу цю ти згадаєш і тоді, коли помислиш, що
Павло, раб Христів, «був взятий до третього
неба» (2 Кор. 12:2). Бо якщо Ілля досяг лише пер-
шого неба, а Павло третього, то, звичайно, цей
удостоєний більшої честі. Не соромся своїх апос-
толів. Бони не гірші за Мойсея і не нижчі за про-
років; вони добрі між добрими, і ще кращі доб-
рих. Бо Ілля, хоч узятий на небо, але Петро має
ключі Царства Небесного, який чув слова ці: «-
Що розв’яжеш на землі, те буде розв’язане
на небесах»(Мф. 16:19). Ілля був узятий тільки
на небо, а Павло і на небо, і в рай (бо ученикам
Ісуса належало доручити набагато більшу бла-
годать), «чуючи невимовні слова, яких людині
не можна переказати» (2 Кор. 12:4). Павло на-
зад зійшов з висоти не тому, що він був не дос-
тойним перебувати на третьому небі; але для того,
щоб, насолодившись тим, що перевищує поняття
людини, і зі славою зійшовши, після проповідуван-
ня Христа і прийняття смерті за Нього, отримав
мученицький вінець. Залишаю все інше, що сто-
сується цього предмета, що сказано було вчора у
недільному читанні. Бо для розсудливих слухачів

«І ВОЗНІССЯ НА НЕБО, І СИДИТЬ ПРАВОРУЧ
ОТЦЯ»: ПОВЧАННЯ СВ. КИРИЛА

ЄРУСАЛИМСЬКОГО ПРО ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ

досить тільки нагадати, щоб напоумити.
27. Пам’ятай і те, що я багато разів говорив

про сидіння Сина праворуч Отця, про Якого за
порядком в Символі віри говориться: «І вознісся
на небо, і сидить праворуч Отця». Не будемо
багато цікавитися властивістю престолу, бо це
незбагненно; не будемо також слухати тих, які зло-
вмисно говорять, що Син почав сидіти праворуч
Отця після розп’яття і воскресіння, і після сход-
ження на небеса. Бо Він не з часом отримав пре-
стол, але від початку, як Він існує. Він завжди
перебуває народженим Сином і сидить з Отцем.
І цей престол, до пришестя Спасителя у плоті,
споглядаючи, пророк Ісая каже: «Бачив я Госпо-
да, Який сидить на престолі високому і підне-
сеному…» і т. д. (Іс. 6:1). Бо Отця ніхто ніколи не
бачив. Той же, Хто явився тоді пророку, був Син.
І псалмоспівець говорить: «Готовий престіл Твій
відтоді, від віку Ти єси» (Пс. 92:2). Оскільки
багато є про це свідчень, то для стислості часу
будемо задоволені і цими.

28. А тепер потрібно трохи вам нагадати з того,
що докладно викладено було стосовно сидіння
Сина праворуч Отця. Сто дев’ятий псалом ясно
говорить: «Сказав Господь Господеві моєму:
сиди праворуч Мене, аж поки не покладу во-
рогів Твоїх до підніжжя ніг Твоїх» (Пс. 109:1).
Спаситель, стверджуючи сказане в Євангелії, го-
ворить, що Давид не сам від себе, але з натхнен-
ня Святого Духа сказав це: «Як же Давид ду-
хом Господом Його називає, кажучи: Сказав
Господь Господеві моєму: Сиди праворуч
Мене…» і т. д. (Мф. 22:43-44), і в Діяннях Апос-
тольських (сказано), що в день П’ятидесятниці
Петро, ставши з одинадцятьма апостолами і роз-
мовляючи з ізраїльтянами, тими самими словами
згадав про це свідчення, яке знаходиться у сто
дев’ятому псалмі.

29. Потрібно нагадати вам і про інші деякі
подібні свідчення щодо сидіння Сина праворуч
Отця. У Євангелії від Матфея написано: «Але
кажу вам: віднині ви побачите Сина Людсь-
кого, Який сидить праворуч сили» і т. д. (Мф.
26:64). Згідно з цим і апостол Петро говорить у
своєму посланні: «Воскресінням Ісуса Христа,
Який є праворуч Бога, зійшовши на небо» (1
Пет. 3:21-22). І апостол Павло, пишучи до рим-
лян, говорить: «Христос Ісус помер, але ж і
воскрес, і є праворуч Бога» (Рим. 8: 34). У По-
сланні ж до ефесян сказав: «За дією держави
кріпості Його, якою діяв у Христі, воскресив-

ши Його із мертвих і посадивши праворуч
Себе» і т. д. (Еф. 1:19-20); а колосян вчив так: -
«Якщо ж воскресли з Христом, вишніх шукай-
те, де Христос сидить праворуч Бога» (Кол.
3:1). У Посланні до євреїв говорить: «Здійснив-
ши очищення гріхів наших, сів праворуч пре-
столу величі на висоті» (Євр. 1:3); і потім: «Ко-
му ж із ангелів колись сказав: сиди праворуч
Мене, аж поки не покладу ворогів Твоїх до
підніжжя ніг Твоїх?» (Євр. 1:13). Ще: «Він же
один раз (Євр. 1: 10, 12) за всіх «приніс жер-
тву, завжди сидить праворуч Бога, іншого
очікуючи, аж поки покладуться вороги Його
до підніжжя ніг Його» (Євр. 1:13); далі: «Див-
лячись на Начальника і Виконавця віри Ісуса,
Який замість належної Йому радості ви-
терпів хрест, зневаживши сором, і сів право-
руч престолу Божого» (Євр. 12:2).

30. Є й інші свідчення про сидіння Єдинород-
ного праворуч Отця, але ми в цей час будемо за-
доволені і цими, те ж саме знову нагадуючи вам,
що не після пришестя у плоті Він отримав честь
цього сидіння, але раніше усіх віків Єдинородний
Син Божий, Господь наш Ісус Христос має завж-
ди престіл праворуч Отця. Сам же Бог всього,
Отець Христа і Господь наш Ісус Христос, Який
зійшов і піднявся, і сидить разом з Отцем, нехай
береже ваші душі і нехай береже непохитною і
твердою надію вашу на Воскреслого; нехай вос-
кресить вас від смертоносних гріхів ваших і спо-
добить пренебесного свого дару; нехай удостоїть
вас бути взятими «на хмари назустріч Госпо-
ду у повітря» (1 Сол. 4:17), у час сприятливий; і,
аж поки не настане цей час напередустановлено-
го і славного другого Його пришестя, нехай напи-
ше імена всіх вас у книзі живих, і, написавши, не-
хай ніколи не зітре. (Бо багатьох, які відпадають,
стираються імена); нехай же сподобить усіх вас
повірити у Воскреслого і прийняти Вознесеного, і
Того, Який знову прийде, але не від землі прийде
(застерігай, людино, саму себе від спокусників,
що мають прийти), Який сидить на висоті і знахо-
диться разом із нами тут, Який бачить образ і
твердість віри в кожному. Що Він відсутній нині
тілом, не подумай з цього, що й Духом не є при-
сутній. Він тут, посеред нас; Він чує, що говори-
мо про Нього, бачить думки твої і випробовує
серця й утроби. Він і тепер готує всіх вас, які при-
ступають до хрещення, предстати перед Отцем
у Святому Дусі і сказати: «Це я і діти, яких Ти
дав мені» (Євр. 2:13). Боже! Нехай буде Йому
слава на віки. Амінь.
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ПРИСНИСЬ МЕНІ
НЕБА ЦАРИЦЕ

Приснись мені Неба Царице,
Пречиста Мати Пресвята.
До ласки Твої, щоб молився, –
Ти мою просьбу прийняла.

Щоби в опіку взяла, Діво,
Лік милосердя подала.
В мені збудила в життя віру,
В опіку Божу привела.

Стань на моїй дорозі, Діво,
Світлу дорогу покажи,
Щоб я приймав достойно тіло,
Із Чаші, з Божої руки.

Щоб я не сумнівався в собі,
Що не достойно з чаші п’ю.
Щоб не пригрів я гнів у злобі,
Душу, щоб не продав свою.

Щоб не віддав я поцілунку,
Юді душі, щоб не продав.
Про гріх шоби не втратив думку,
У серці Віру лише мав.

Мій Ангеле, іди за мною,
На стежку правильну настав.
Не дай спіткнутися ногою
На гріха камінь, щоб не впав.

Пречиста будь завжди зі мною,
Правди дорогою веди.
Благослови мене рукою, –
В опіку свою мене візьми.

ВІТАННЯ ІЗ 50-ТИЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ
ОТЦЮ ІВАНУ МАЙКУТУ

Духовенство Миколаївського благочиння щи-
росердечно вітає свого брата во Христі та співро-
бітника у Христовому винограднику, Христовій
Церкві, – митрофорного протоієрея Івана Май-
кута, настоятеля храму свт. Василія Великого з
нагоди 50-тиліття від дня народження.

Що ж у тих п’ятдесяти роках? Дитинство,
юність, доросле життя; школа, духовні    школи
Чернігова і праця у Христовому винограднику;
отримані Таїнства Христової Церкви – Хрещен-
ня, Миропомазання, Сповіді, Євхаристії, Супруж-
жя, Священства, Єлеопомазання. Сухість слів у
вираженнях, та яка наповненість у всьому цьо-
му Божої благодаті та Вашої людської співдії Богу,
відкритість серця Богу, батькам, дружині, дітям,
родині, пастві та всякій людині.

У 1991 році Ви отримали скерування на пара-
фію в рідному селі, – бути настоятелем храму
свт. Василія Великого. А насправді, це – дощата простора каплиця, споруджена
жителями села, де доклали своєї праці і Ви. Вона стояла біля підніжжя пагорба, на
якому із землі починав випинатись фундамент під сьогоднішній красень храм.

І у всіх Ваших трудах та здобутках є відчутною Божа допомога, бо Ви у всьому
і завжди покладались і покладаєтесь на Бога. Поруч з Божою допомогою була і
допомога батьків, пастви і дружини, людини принципової, особливо у питаннях
віри і духовності, – добродійки Марії.

А храм, що завжди наповнюється паствою та повнотою Святого Духа, є свідчен-
ням Вашої постійної та невтомної священичої праці.

Та сатана намарне носив би назву супротивника, – супротивника Бога і спас-
іння роду людського, якби  не підкидав у Ваше життя свої підступні капості. А Ви,
отче, будучи озброєні надією на Бога і Його благодаттю, живете принципом свя-
тих: «Бог дав, Бог взяв»; «так Тобі угодно, Боже»; «дякую Богу за все».

І ми, священики, дякуємо Богу, що маємо серед нас такого як Ви. Нехай Божа
благодать примножує Ваші роки та повноту Святого Духа у Вас, у Вашій родині
та пастві. Нехай береже Вас Бог від лиха, недолі, напасті та подає Вам мирне,
благоденственне життя на многії, многії літа!

Прес-центр Миколаївського благочиння
Дрогобицько-Самбірської єпархії

КОЖЕН ЧУЄ –
ХРИСТОС ВОСКРЕС

Сум – це горе, життя – втіха,
Маємо Христа вітати.
Через смерть пройшов Він тілом,
Щоби нам спасіння дати.

Важкі муки переніс Він –
На Хресті всі розпинають,
А коли Воскрес із мертвих –
Щиро у цей день вітають.

Нелегка була дорога
Біль і смуток подолати –
Від сьогодні і навіки, –
В Царстві вічнім славу мати.

Крок за кроком до спасіння
Господь людство піднімає –
Своє «Слово» через муки
До народу посилає.

Подивімося чимшвидше!
Господь руки свої возносить –
Більше ласки для народу
У Отця з Хреста Він просить.

А проміння Його світле
Всю темряву перемагає.
Затремтіло й «Пекло темне» –
Христос праведних спасає.

На Землі щодня, щороку
Світло Боже всі приймають.
Тож Спасителя – Ісуса –
Християни всі вітають.

ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß
Редакційний відділ єпархії
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Подивись на цілу Землю,
Як Вона в цей день змінилась –
У барвисті вишиванки,
В квіти, трави замаїлась.

Тож Спасителя вітаймо!
Нехай вся Земля ликує,
Бо Христос Воскрес із мертвих.
Мабуть, кожен нині чує!

 19.04.2019
о. Богдан Федак

ПАСКА – НАШЕ
ВОСКРЕСІННЯ

Свята Паска на столі –
Нас Ісус чекає.
Чому ти у Храм не йдеш –
Ісус усе знає:

Хто побожно щиро жив,
Та щодень молився.
Грішник від Бога тікав,
Не раз помилився.

На сходинку прошу стань
З ближнім примирися,
Ти спіши чимдуж до Бога –
Назад подивися.

Тут тебе Ісус чекає –
Вклонися низенько,
Потихенько промовляй:
«Молись Божа Ненько!»

За всіх грішників молись –
В сльозах приступаймо,
Про Народ і свою душу
Кожен день згадаймо.

І Господь за нас згадає –
Дасть Паску Святу спожити,
Та провини всі простить,
Щоб спокійно жити.

Хто в молитві піднесеться –
З Богом буде проживати,
Господь Паску всім подасть,
Душу буде наповняти.

Хай цей день усіх просвітить
Неземне проміння.
Паска – це пресвітлий день,
Наше воскресіння.

А для грішників погуба,
Хто Ісуса зневажає –
Світло Боже гріхи спалить.
Нехай кожен знає!

20.04.2019
о. Богдан Федак

Я дякую за ласку твою,
За все, що Ти мені дала.
Тобі віддам лиш любов свою
Що мені руку простягла.

РІДНОВ МОВОВ
ПОМОЛИТИСЬ

Ріднов мовов помолитись
Господа благаю.
Бо молитва слово Боже, –
Іншої не знаю.

Слово перше «Мама» рідне
Дарила Пречиста.
Воскресіння життя вічне,
Пасха урочиста.

Вже пройшли Христові муки
За наші провини.
І Воскрес Христос від смерті,
З гробів встануть мертві.

І запалить наш Спаситель,
Вогонь благодаті.
Ангел Божий сповістить нам
Воскресіння свято.

Хто стане в Божій одежі,
Той буде спасенний.
Хто осквернить Боже слово, –
У пеклі спасенний.

Так промовив наш Спаситель
У страсній годині.
Боже, Отче візьми душу,
Прости всім провини.

Воскрес наш Спаситель,
Великодень нині.
«Христос Воскрес!» – витайтесь,
Дзвонять дзвони – нині свято в

Україні.

Хто промовить: «Воістинно
Воскрес Христос! Нині».
Помирися з братом своїм –
Буде мир в родині.

Засвітіть у душах своїх
Вогонь благодаті.
Хай Христос Воскреслий ввійде
До кожної хати.

Хай Христос Воскреслий несе,
Мир у кожну хату.
Віру, любов, Надію, Щастя,
Світло благодаті!

 Ігор Брода,
  дяк храму Вознесіння
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