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1. Воістину потрібна духовна благодать, щоб розмірко-
вувати про Святого Духа: не тому, щоб, скільки потрібно,
сказати про Нього, бо це неможливо, але щоб, говорячи
про Нього на підставі Божественного Писання, уникнути
таким чином небезпек. Бо справді дуже страшно написа-
но в Євангелії, де Христос ясно сказав: «Якщо хто скаже
слово проти Духа Святого, не проститься це йому ні в
цьому віці, ні в майбутньому» (Мф. 12: 32); і часто буває
потрібно боятися, щоб хто-небудь через незнання або
оманливе відчуття благочестя, сказавши щось непристой-
не про Нього, не піддався осуду. Суддя живих і мертвих
Ісус Христос сказав, що такому не буде відпущено. Отже,
якщо хто тут впаде, то яка йому залишається надія?

3. Єдиний є тільки Дух Святий, Утішитель. Як єдиний є
Бог Отець, а іншого Отця немає, і як єдиний є Єдинород-
ний Син і Слово Боже, а брата не має: так само тільки
єдиний є Дух Святий, і немає іншого духа, рівного Йому.
Отже, Дух Святий є найбільшою силою, істотою Боже-
ственною і незбагненною. Бо Він є істотою живою, розум-
ною і освячує все, що від Бога через Христа створене. Він
просвічує душі праведних; Він і в пророках, Він і в апосто-
лах, в Новому Завіті. Зненавидьмо ж тих, які насмілюються
розділяти діючого у тих та інших Святого Духа; єдиний Бог
Отець, Владика Старого і Нового Завіту, і єдиний Господь
Ісус Христос, Який у Старому Завіті був провіщений, а в
Новому прийшов, і єдиний Дух Святий, Який через про-
років про Христа проповідував, а після пришестя Христа
зійшов і показав Його.

4. Отже, ніхто не відділяй Старого Завіту від Нового, ніхто
не говори, що один Дух там, а інший тут. Оскільки такий
ображає Самого Духа Святого, шанованого разом з От-
цем і Сином, Який під час святого Хрещення у Святій
Тройці відкрився. Бо Єдинородний Син Божий ясно ска-
зав апостолам: «Ідіть навчіть всі народи, хрестячи їх в
ім’я Отця і Сина, і Святого Духа» (Мф. 28: 19). Надія наша
на Отця і Сина, і Духа Святого. Не трьох богів проповідує-
мо: нехай замовкнуть маркіоніти; але зі Святим Духом
через єдиного Сина одного Бога проповідуємо. Немає
відмінності у вірі, немає розділення у благочесті. Не розд-
іляємо, подібно до деяких, Святу Тройцю; ні зливаємо, як
Савелій. Але з благочестям визнаємо одного Отця, Який
послав нам Спасителя Сина; визнаємо одного Сина, Який
обіцяв послати від Отця Утішителя; визнаємо Духа Свято-
го, Який говорив через пророків і в день П’ятидесятниці
зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків тут, у Єру-
салимі, в тому місці, де горня в ім’я апостолів церква. Ми
маємо всі переваги: тут Христос зійшов з небес; тут Дух
Святий зійшов з небес; і воістину досить пристойним було
б і про Духа Святого говорити в цій горній церкві, оскільки
ми про Христа і Голгофу говоримо на цій Голгофі. Оскіль-
ки ж Той, Який зійшов там, разом приймає славу із Розп’-
ятим тут, тому про Того, Який зійшов, так говоримо тут,
бо нероздільним є благочестя.

5. Ми хочемо сказати дещо про Святого Духа не для
того, щоб повністю пояснити Його сутність, бо це немож-
ливо, але для того, щоб показати різні заблудження стосов-
но Нього, щоб через незнання коли-небудь не впасти в
них; і перегородити шляхи неправди, щоб іти одним шля-
хом царським. Якщо ж для обережності запропонуємо
тепер що-небудь сказане єретиками, то це нехай повер-
неться на їхню голову; ми ж, як ті, що говорять, так і ті, хто
слухає, винними не будемо.

11. Отже, ось що потрібно було сказати нам про відки-
нутих. Тепер звернемося до Божественного Писання, і
будемо пити «воду зі своїх сосудів» (Притч. 5: 15), тобто
святих отців, та із джерела своєї криниці. Будемо пити «від
води живої, що тече в життя вічне» (Ін. 4: 14). «Це ж
говорить Спаситель про Духа, Якого хотіли приймати
віруючі в Нього» (Ін. 7: 39). Зауваж, що говорить Він «Хто
вірує в Мене» не просто, але «як говорить Писання». Він
вказує тобі на слова Старого Завіту: «Ріки живої води
потечуть із утроби його» (Ін. 7: 38). Не видимі ріки, що
напоюють землю, яка вирощує тільки терен і дерева, але
ріки, які просвічують душу. І в іншому місці говорить: «-
Бо вода, яку Я дам йому, буде в ньому джерелом води, що
тече в життя вічне» (Ін. 4: 14), нова вода жива і проточна,
що тече на достойних.

12. І для чого духовну благодать найменував Він во-
дою? Оскільки через воду складається все. У воді рости-
тельна і животворча сила. З небес сходить в дощі вода, і

«І В ЄДИНОГО ДУХА СВЯТОГО, УТІШИТЕЛЯ»:
ПОВЧАННЯ СВЯТИТЕЛЯ КИРИЛА

ЄРУСАЛИМСЬКОГО ПРО ДУХА СВЯТОГО

хоча сходить в одному вигляді, але має різні дії. Одне дже-
рело напоює весь рай: один і той самий дощ іде в усьому
світі, але у лілії буває він білим, в троянді – рум’яним, у
фіалках та гіацинтах – багряним, і у всякому роді квітів –
інакшим і багатоманітним. У фініку він такий, а у виног-
раді – інший, і всьому дає особливий вигляд, тоді як він
єдиновидний і не інакший сам у собі. Бо не змінюваний
сам у собі дощ, не сходить то в тому, то в іншому вигляді,
але, входячи у склад тих речей, які його сприймають, в
кожній робить свою дію. Так і Дух Святий, будучи єди-
ним, однаковим і нероздільним, кожному розділяє благо-
дать, як Йому угодно. І як сухе дерево, напоюване водою,
пускає галуззя, так само і грішна душа, за допомогою
покаяння, отримавши Духа Святого, вирощує плоди прав-
ди. Бо Він, будучи однаковим, з волі Бога Отця іменем
Христа чинить різні дії. В одного язик навертає на слово
мудрості, в іншого душу просвічує пророцтвом, іншому
дає силу виганяти бісів, а іншому дає здатність пояснюва-
ти Божественне Писання. Одного зміцнює в цнотливості,
іншого навчає милосердю; іншого навчає посту і подви-
гам, іншого навчає презирства того, що стосується до тіла,
іншого готує до мучеництва; в інших інше чинить: але
Сам у Собі не різний, як написано: «Кожному дається
явлення Духа на користь» (1 Кор. 12: 7), «бо одному Ду-
хом дається слово мудрості, іншому ж – слово розуму в
тому Самому Дусі» (1 Кор. 12: 8); «іншому ж – віра тим
Самим Духом» (1 Кор. 12: 9), «іншому ж – дії сил; іншо-
му ж – пророцтво; іншому ж – розпізнавання духів,
іншому ж – різні мови» (1 Кор. 12: 10). «Все ж це тво-
рить один і той Самий Дух, наділяючи владою кожно-
го, як Йому завгодно» (1 Кор. 12: 11).

13. Але оскільки просто про Духа багато і різне сказано
в Божественному Писанні, і небезпечно, щоб хтось через
незнання не впав у змішання понять, не знаючи про якого
духа розуміти написане, то добре тепер для застереження
пояснити, якого Духа називає Писання Святим. Бо як Хри-
стом (Помазаним) називається Аарон і Давид, і Саул, та й
інші називаються христами, тоді як один є істинний Хрис-
тос, так само рівним чином, оскільки і найменування духа
дається різним предметам, то потрібно знати, хто є на-
справді зветься Духом Святим; бо багато чому дається
найменування духа. Ангел називається духом; душа наша
називається духом; і цей дихаючий вітер називається ду-

хом, і велика сила називається духом, і поганий спосіб
життя називається духом, і диявол-противник називаєть-
ся духом. Отже, будь обачним, чуючи це, щоб не шанува-
ти тобі одного замість Іншого через однакове наймену-
вання. Про душу нашу говорить Писання: «Вийде дух
його і повернеться в землю свою» (Пс. 145: 4). І про цю
саму душу йдеться в іншому місці: «Твориш дух людини
в ній» (Зах. 12: 1). Про ангелів йдеться у псалмах: «Тво-
риш духів ангелами Своїми і слугами Своїми вогняне
полум’я» (Пс. 103: 4). І про вітер говориться: «Духом бур-
хливим розбив кораблі фарсійські» (Пс. 47: 8), і: «Як у
діброві дерево духом захитається» (Пс. 47: 5). І в іншо-
му місці: «Вогонь, град, сніг, голод, дух буйний» (Пс. 143:
8). Про добре вчення Сам Господь говорить: «Слова, які
Я говорив вам, є дух і життя» (Ін. 6: 63), тобто вони
духовні: Дух же Святий не вимовляється мовою. Він має
життя як Премудрий, дає силу говорити і Сам розмовляє.

14. І чи хочеш ти знати, про що Він розмовляє і гово-
рить? Филип через ангельське одкровення пішов шля-
хом, що вів до Гази у той час, коли євнух їхав. «І гово-
рить Дух Филипу: Підійди і пристань до цієї коліс-
ниці» (Діян. 8: 29). Бачиш? Дух говорить тому, хто чує.
І Єзекиїль говорить так: «Зійшов на мене Дух Господній
і промовив до мене: так говорить Господь»(Єз. 11: 5).
І в іншому місці: «Говорить Дух Святий до апостолів,
які перебували в Антиохії: відокремте Мені Варнаву
та Савла на діло, на яке Я покликав їх» (Діян. 13: 2).
Бачиш? Що Дух має життя, відокремлює, закликає і з
владою посилає. І Павло говорить: «Точно, як Дух Свя-
тий по всіх містах свідчить, кажучи: кайдани та
скорботи чекають мене» (Діян. 20: 23). Бо цей благий
освятитель Церкви і помічник, і вчитель Дух Святий,
Утішитель, про Якого сказав Спаситель: «Той вас на-
вчить усього» (не сказав: навчить тільки), але й «нага-
дає все, про що Я говорив вам» (Ін. 14: 26), бо не одне
вчення Христове, а інше Духа Святого, але одне й те
саме. Провістив Павлу про те, що має з ним статися,
щоб він, дізнавшись про це наперед, був благодушні-
шим. Це сказано для того, щоб пояснити слова: «Сло-
ва, які Я говорив вам, є Дух», тобто, щоб ти не вважав
цього Духа простим висловом вуст, але добрим вчен-
ням.

15. Називається в Писанні духом і гріх, як ми сказа-
ли, але в іншому та протилежному значенні, як, наприк-
лад, говориться: «Духом розпусти спокусилися» (Ос.
4: 12). Називається духом «нечистий дух» (Лк. 11: 24),
диявол, проте ж із додатком «нечистий». Кожному ду-
хові для означення його властивості дається своє най-
менування. Якщо Писання називає душу людську ду-
хом, то з додаванням: дух «людський». Якщо вітер на-
зивається духом, то називається «духом буйним» (бур-
хливим) (Пс. 47: 8). Якщо гріх називається духом, то
називається «духом розпусти» (блуду) (Ос. 4: 12). Якщо
диявола називає духом, то називає «духом нечистим»,
щоб ми знали, про якого саме духа йдеться. Не поду-
май, що тут йдеться про Святого Духа, – ні; бо найме-
нування духа є дещо спільне, і все те, що не має грубо-
го тіла, зазвичай, називається духом. Оскільки ж і демо-
ни не мають таких тіл, то називаються духами. Але тут є
велика різниця. Бо нечистий дух, коли нападає на душу
людини (нехай збереже від цього Господь душі всіх слу-
хачів, так само і тих, які не є тут!), подібний до крово-
жерного вовка, який нападає на вівцю, щоб з’їсти її.
Поява його найжахливіша, для відчуття найнестерпні-
ша, в думках чинить затьмарення; напади його безза-
конні; він викрадає чуже надбання насильно, чинить з
чужим тілом, як зі своїм, і чужим знаряддям повалює
того, хто стоїть, бо він є спільником того, який упав з
неба; перекручує язик, викривляє уста, в яких піна
буває замість слів; людина затьмарюється, очі відкриті,
але ними не бачить душа, і нещасна людина жахливо
стогне перед смертю. Воістину ворогами людей є не-
чисті духи (дияволи, демони), які настільки мерзенним
і немилосердним чином поступають з ними.

Закінчення на 5 стор.
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20 травня 2019 року у храмі святого рівноапостольного великого князя Володимира
ПЦУ м. Новий Калинів було звершено сяту Літургію для випускників Новокалинівської
школи 2018/19 року навчання. Сімнадцять учнів разом із класним керівником Оксаною
Гуцько приступили до святих таїнств Сповіді і Причастя.

Під час Літургії цьогорічні випускники у молитві дякували Богові за роки навчання у
школі, просили здоров’я для батьків і вчителів, а також успішно скласти ЗНО.

Настоятель парафії священик Ярослав Фабіровський привітав вже колишніх школярів
і сердечно побажав їм Божого благословення, міцного здоров’я, щастя, радості, добра,
успіхів у подальшому житті та нових духовних звершень із словами святого апостола
Петра: «Завжди будьте готові всім, хто домагається від вас звіту про ваше уповання, дати
відповідь із лагідністю і благоговінням» (1Пет. 3, 15).

На завершення богослужіння священик помазав усіх освяченим єлеєм і кожному
випускнику вручив книгу Священного Писання «Новий Заповіт. Книга Псалмів». Потім
зробили пам’ятну світлину.

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

11 травня 2019 року парафіяни храму св.
кн. Володимира ПЦУ м. Новий Калинів ра-
зом із настоятелем священиком Ярославом
Фабіровським і благочинним деканом Сам-
бірського району отцем Миколаєм Бухнієм
взяли участь у святковому богослужінні з
нагоди молитовного вшанування пам’яті
святого преподобного Амфілохія Почаївсь-
кого у с. Мала Іловиця Шумського району
Тернопільської області.

Святкову Божественну Літургію очолив
митрополит Черкаський і Чигиринський
Іоан, голова Синодального управління
військового духовенства ПЦУ, якому
співслужили архиєпископ Тернопільський
і Кременецький Нестор, архиєпископ Тер-
нопільський і Бучацький Тихон, єпископ
Тернопільський і Теребовлянський Павло.

На святі були присутні голова Терноп-
ільської ОДА Степан Барна, який від імені
української влади подякував священикам і
мирянам за молитву, і підтримку українсь-
ких військових, і привітав із Днем матері
усіх матерів, зокрема тих, чиї сини покла-
ли своє життя у боротьбі проти російсько-
го агресора на Сході України. Народний
депутат України Михайло Головко  наго-
лосив на важливості об’єднання українсь-
ких Церков у Єдину Помісну Церкву.

Після урочистостей священики та па-
ломники зі Самбірщини відвідали святині:
скит святої праведної Анни Свято-Мико-

22 травня 2019 року у день свята
Переполовення П’ятидесятниці і пе-
ренесення мощей святителя Мико-
лая Чудотворця з Мир Лікійських у
м. Бар, парафіяни храму святого
рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів разом
із своїм настоятелем священиком
Ярославом Фабіровським взяли
участь у хресному ході і святковій
Літургії на Божій горі с. Великі Бе-
режці Кременецького району Терно-
пільської області – одне з місць з’яв-
лення Пресвятої Богородиці. На вер-
шині гори знаходиться храм Святої
Тройці Православної Церкви Украї-
ни на місці старовинної козацької кап-
лички та печера, що розташована
нижче.

Існує благочестиве передання, що
на Божій горі у давнину стояв ото-
чений кам’яними стінами монастир
і якось під час чергової татарської
навали його оборонцям бракнуло
води. Саме в цей час на скелястій
верхівці з’явилася Божа Матір, а з-
під місця об’яви потекло джерель-
це. Богородиця заборонила захисни-
кам торкатися до клаптика землі,
якого вона торкнулася. Один із во-
яків не послухався – монастир про-
валився під землю, а з того часу за-
лишився слід від стопи Діви Марії. І
справді, на одній із маківок Божої
гори відвідувача зустрічають скелі
та печери, одна з яких природна, але
розширена ченцями, а інша – цілко-
вито рукотворна. Печери ці мають
міцні двері. В одній із них розташо-
вана каплиця Святої Трійці. На вер-
шині існування печер видають тільки
невеличкі димарі від пічок всередині
гори – свідчення, що подвижницьке
життя у цій місцині триває досі. Ще
один доказ – дбайливо доглянуте
місце з’яви Богородиці, що на захід-
ному краю маківки: над ним стоїть
імпровізований синій намет, відкри-
тий до східної сторони – вівтаря, ікони
Христа і підставки для свіч просто
неба. Люди моляться на Божій горі
цілорічно і подеколи біля підніжжя
можна побачити цілі ряди автобусів
та автомобілів.

На Божу гору часто приходив мо-
литися святий преподобний Іов По-
чаївський (Іов Желізо). Відомо, саме
у той час преподобний Іов розбуду-
вав і відновив печерні монастирі у
Стіжку, Збаражі, Підкамені і на Божій
горі.

ПАЛОМНИЦТВО ДО БОЖОЇ ГОРИ

У 30-х роках ХІХ ст. на її вершині
стояла каплиця, а в 1865 р. її вже не
було. Тоді ж в одній із печер там пе-
ребував чернець-відлюдник на
прізвище Степанюк.

За оновлення каплиці Святої Трійці
на Божій горі взялися тільки у 90-х
роках ХІХ ст. Дерев’яну церковцю
приписали до парафії Бережці, але
сталося так, що вона стала єдиним
у парафії храмом – сільська церква
згоріла під час Першої світової війни.
Каплиця, натомість перестояла і
Другу світову війну, а спалили її у
1960 р. за наказом радянської вла-
ди. Не пошкодували тоді і печери-
келії – її підірвали у 1961-му. Про цей
ганебний вчинок зі спогадів бере-
жецьких старожилів пише відомий
дослідник Волині Володимир Рожко
у своїй праці-розвідці «Стежками
історичної Волині» так: «коли в 1960
р. комуністи закривали скит та ни-
щили духовні пам’ятки на Божій горі,
селяни почали просити одного з
партократів не робити насильства,
бо ж Бог все бачить... Партократ із
запалом став переконувати селян,
що Бога немає, а якщо він є, то хай
забере в нього найдорожче... І Гос-
подь за Богозневаження виконав
його прохання. Через дві години до
нього зателефонували і повідомили,
що під час вибуху в лабораторії єди-
ною жертвою стала його дочка».

Сьогодні цю гору добре видно з-
під Почаєва і з дзвіниці Почаївської
лаври. Її висота – 366,8 м над рівнем
моря, підвищується над рівниною
Малого Полісся на 120 м.

Святкове богослужіння очолив
архиєпископ Тернопільський і Креме-
нецький Нестор у співслужінні архи-
єпископа Тернопільського і Бучаць-
кого Тихона з численним духовен-
ством та прочанами.

Після служби владика Тихон при-
вітав владику Нестора з 40-літтям
від Дня народження і всі присутні
заспівали многоліття!

У цей день паломники також
відвідали святині волинської землі:
скит святої праведної Анни Свято-
Миколаївського Городоцького жіно-
чого монастиря села Онишківці Ду-
бенського району Рівненської області
і Свято-Успенську Почаївську Лав-
ру.

Дякуємо Богу за Його милість!
Прес-служба парафії св. кн.

Володимира
м. Новий Калинів

ЛІТУРГІЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ
НОВОКАЛИНІВСЬКОЇ ШКОЛИ

ПАЛОМНИЦТВО ДО СВЯТОГО
ПРЕПОДОБНОГО АМФІЛОХІЯ

ПОЧАЇВСЬКОГО

лаївського Городоцького жіночого мона-
стиря села Онишківці Дубенського райо-
ну Рівненської області, Свято-Успенську
Почаївську Лавру, де спочивають святі
нетлінні мощі преподобного Амфілохія.

Преподобний отче наш Амфілохію,
моли Бога за нас!

ДОВІДКА.
Преподобний Амфілохій (у міру Яків

Варнавович Головатюк) народився 10 груд-
ня 1894 року у с. Мала Іловиця. Останні роки
свого благочестивого земного життя
провів у рідному селі, зціляючи не лише про-
стих людей, а й воїнів УПА. Протягом усь-
ого життя святий мав намір збудувати
храм у своєму селі, але радянська влада
всіляко цьому перешкоджала. Незважаю-
чи на перепони, преподобний завжди го-
ворив: «Мене не буде, а церква – буде».
Більш ніж через 40 років з дня кончини пре-
подобного (1 січня 1971 року) його заповіт
було виконано. На місці, де заповідав пре-
подобний Амфілохій, у листопаді 2013-го
було освячено храм на його честь.

Преподобний Амфілохій почаївський
канонізований 12 травня 2002 року.

Нетлінні мощі святого Амфілохія зна-
ходяться у Свято-Успенській Почаївській
Лаврі у храмі преподобного Іова Почаївсь-
кого і відкриті для поклоніння.

 Прес-служба парафії
ск. кн. Володимира
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Священик як душпастир.
Згідно із вченням Святих Отців є лише

одне таїнство – таїнство спасіння. Сім
таїнств, які пропонує нам Православна
Церква, є проявами сили Божої конкрет-
но для тих чи інших цілей у житті людини.
Таїнство священства відрізняється харак-
терною особливістю. Будь-яке таїнство
конкретно спрямоване до певної люди-
ни для її спасіння. У хрещенні або
вінчанні, соборуванні або сповіді, по-
дається благодать для користі того чи
іншого християнина, або християнки.
Головна мета ж хіротонії полягає не
стільки в освяченні конкретної людини
для спасіння, а освячення її для служіння
Церкві, для спасіння інших людей. Кожне
таїнство звершується церковною повно-
тою, проте (окрім Літургії, яка вважаєть-
ся Таїнством Таїнств) таїнство хіротонії
сприймалося як особлива спільна цер-
ковна справа.

Кандидат на священика обирається із
дияконського чину. Він може звершува-
ти всі таїнства, проте не може інших по-
ставляти в сан ієрея або в інший свяще-
ничий чин. Священику підпорядковують-
ся диякон та інші священнослужителі, які
допомагають йому під час богослужінь,
та виконують певні обов’язки у храмі з
його благословення.

У змісті молитов, які читає архієрей
під час посвячення у священичий сан
вказується на п’ять благодатних сил, п’ять
дій у священстві:

- стояти перед Жертовником Божим,
віддавши своє власне життя як жертву;

- проповідувати Євангеліє Царства
Божого, поширюючи віру в Ісуса Хрис-
та як Спасителя і Суддю світу;

- власним життєвим прикладом у всіх
випадках та життєвих обставинах являти
Христову правду;

- звершувати Літургію – безкровну
жертву славослів’я та подяки Богові;

- являти світові Боже батьківство, хре-
стити водою, Духом Святим і полум’ям
віри в ім’я Пресвятої Трійці, допомагати
народженню людей до нового життя, слу-
жити їхньому духовному зростанню.

Під час хіротонії через покладення рук
архиєрея на гідного обранця сходить Дух
Святий і поставляє його звершувати таї-
нства, а також піклуватися та керувати
громадою віруючих, тобто парафією.

ДУШПАСТИРСЬКЕ СЛУЖІННЯ СВЯЩЕНИКА
І ЙОГО «ДОМАШНЯ ЦЕРКВА»

З НАГОДИ 60-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ ПРОТОІЄРЕЯ ЙОАНА АЛЬМЕСА
7 червня отцю Йоану Альмесу, настоятелю храму Собору Св. Йоа-

на Хрестителя у Підбужі, виповнилося 60 років. З цієї нагоди його
«домашня церква», тобто сім’я, поздоровляє і висловлює це у формі
тексту. Такий наратив – це, з одного боку, спосіб поділитися та візу-
алізувати досвід життя однієї з християнських сімей, а з іншого –
спроба рефлексії. Оскільки ми, як діти, продовжуємо священиче слу-
жіння, та залишаємося частиною нашої конкретної християнської
сім’ї. Текст складається із двох частин: особи священика як душпас-
тиря, а також як батька і глави «домашньої церкви».

Недарма взаємини між священиком та
парафіянами описуються в Євангелії че-
рез образи пастуха і стада. Сам Христос
називає Себе Добрим Пастирем (Ін.
10:11). Кожен священик за прикладом
Христа покликаний віддавати свою душу
за ввірену йому паству. Тому здатність
до самопожертви є важливою рисою свя-
щеника. Преп. Ісидор Пелусіот так гово-
рить про цю важливу рису: «Священ-
ство пристойне для деяких і не багать-
ох, а саме – для тих, які переконані, що
воно є батьківське піклування, а не сва-
вільне керівництво».

У древні часи громада сама обирала
для себе кандидата на священика, знаю-
чи про його благочестиве життя,
мудрість та авторитет між людьми. Сим-
волічно, що ця дія відповідала, немовби
сватанню, а сама хіротонія – вінчанню
священика з його паствою. Свою згоду і
підтвердження гідності кандидата у свя-
щенство, благочестивий народ виражав
виголосами «аксіос», що у перекладі з
грецької означає «достойний» (відповід-
но, якщо хтось із присутніх знаходив
підстави для перепони щодо посвячен-
ня, то вигукував «анаксіос», тобто «не-
достойний»).

Особлива відповідальність священика
полягає, як у служінні перед престолом
Божим, так й у повсякденному житті. Свт.
Іоан Золотоустий говорить такі слова:
«Не думай, що у середовищі священиків
є багато тих, які спасаються, навпаки,
набагато більше тих, які погибають, і
саме тому, що ця справа вимагає вели-
кої душі». Священики також люди, тому
не дивно, що слабкість природи може
проявлятися. Про це найкраще написав
апостол Павло: «Добра, якого хочу, не
роблю, а зло, якого не хочу, роблю. Якщо
ж роблю те, чого не хочу, вже не я роб-
лю те, але гріх, що живе в мені… в чле-
нах моїх бачу інший закон, що проти-
борствує законові розуму…» (Рим. 7:19-
20; 23).

Усі підпадають під дію гріха і кожен
дасть особисту відповідь. Іноді людина
розуміє всю гріховність і згубні наслідки
своїх думок і вчинків, але тим не менше
робить їх. Це стосується і священика, який
відповідає не лише за себе, але і за па-
ству. З іншої сторони, священик, який бо-
реться зі своїми гріхами (а випробуван-

ня і спокуси бувають, у більшості ви-
падків, важчими ніж у звичайних людей)
може допомогти у важку хвилину лю-
дині, яка приходить на сповідь, опираю-
чись на власний досвід боротьби. Він зда-
тен зрозуміти, поспівчувати і допомогти
вибратися з дна відчаю. Для ангелів це
невідомо, адже вони безгрішні.

Крім того, дійсність таїнств не залежить
від способу життя священика. Заради
своїх вірних, Бог подає себе навіть із рук
неблагочестивого священика. Свт. Іоан
Золотоустий пише: «Дари Божі не такі,
щоб вони залежали від священичої доб-
рочесності». Тому преп. Ніл Синайський
звертається до нас зі словами: «Всіх свя-
щеників шануй, але звертайся до доб-
рих». Єдиною підставою, яка унеможлив-
лює здійснення священиком богослужінь
та інших треб є заборона правлячим ар-
хиєреєм у священнослужінні з чітко вка-
заної причини. У такому випадку, якщо
священик продовжує звершувати свя-
щеннодії, всі таїнства є недійсними.

Таким чином, якщо вірити у свяще-
ника, то причин для розчарування мож-
на знайти чимало, але якщо вірити у
Ісуса Христа, – то у Ньому ніколи не
розчаруєшся.

«Домашня церква»: священик та
його сім’я.

Священик – це не лише літургісант
чи душпастир, тобто людина, яка звершує
богослужіння чи провадить пастирську
опіку над ввіреною їй паствою, це також і
батько. Батько християнської сім’ї, яка оз-
начає у християнському розумінні «до-
машню церкву». З одного боку, доволі-
таки поширене та знане трактування, з
іншого – не завжди зрозуміле на прак-
тиці. Тому здійснено спробу описати хри-
стиянську сім’ю як «домашню церкву»
на підставі конкретного досвіду, а саме
вже дорослих і вдячних дітей.

Християнська сім’я як «домашня цер-
ква» – це, насамперед, спільні молитви
усією сім’єю. З одного боку, по своїй суті
Літургія буквально означає «спільна
справа», під час якої християни збира-
ються разом для молитов. У тому числі
йдеться про участь у богослужіннях на
парафіях цілими сім’ями та родинами. У
цьому ж випадку маються на увазі
спільні молитви чи богослужіння у домі
священика. Таким чином, священик ви-
ступає, і як приклад душпастиря, що
піклується, насамперед, про духовний
добробут своїх домашніх (що цілком за-
кономірно), і як приклад батька, що гур-
тує своїх рідних навколо любові до Хри-
ста – найміцнішого фундаменту будь-
якої християнської сім’ї.

Спільні молитви у християнській сім’ї
означають та виражаються у декількох
вимірах. Оскільки важливим є навчити
дітей молитись зранку та ввечері, чи пе-
ред і після трапезування (сніданок, обід

чи вечеря). Тому чи не найкращим вар-
іантом для засвоєння такої християнсь-
кої практики – це виконувати її щоденно,
а не лише повчати про це як певну бла-
гочестиву науку. Особливо важливими
та формотворчими для спільності сім’ї
виступають молитви за хворих. Якщо
хтось захворів із членів сім’ї, то всі зби-
раються і здійснюють спільну молитву
за її одужання. І, очевидно, такі практи-
ки спільних молитов означають, зрештою
і у першу чергу повинні означати, –
відвідування богослужінь у храмі разом
цілою сім’єю.

Важливими для «домашньої церкви»
є спільні читання Святого Письма. На
практиці це означає почергове прочи-
тання фрагменту Біблії як батьками, так і
дітьми. Очевидно, що йдеться про дітей
шкільного віку, оскільки дошкільнята ще
не вміють вправно читати, а студенти –
вже у роз’їздах, тому вже не завжди удо-
ма. Хоча дітям не завжди хочеться зби-
ратися на такі щоденні читання, оскільки
кожен має свої плани і заняття (зрештою,
як і батьки). Але таке постійне читання
Біблії усією сім’єю формує відчуття на-
лежності до певної спільноти. Зрештою,
така практика стає доброю нагодою для
усіх, щоб зупинитись і зібратись разом, і
таким чином поспілкуватися. Крім того,
з самого дитинства формується практи-
ка щоденного читання Святого Письма,
яка у дорослому віці має усі шанси ста-
ти більш зрілою і свідомою уже практи-
куючого християнина.

Не менш важливими для формуван-
ня «домашньої церкви» є спільні тра-
пези. Під час будніх днів, такі сніданки чи
обіди, складно організувати для усієї
сім’ї, але щонайменше вечері, можуть
бути спільні. Або принаймні, діти перед
чи після школи разом можуть снідати або
вечеряти. Особливо важливими такі тра-
пезування є під час вихідних днів, оскіль-
ки дозволяють таким чином ділитись
новинами кожного із учасників трапези,
а також дізнаватися і пізнавати багато
чого такого, про що неможливо прочи-
тати. З іншого боку, формується культу-
ра християнського відчуття спільності,
взаємопов’язаності між собою найближ-
чих людей у повсякденному житті. У ос-
нові ж такої спорідненості лежить любов
як батьків до дітей, так і дітей до батьків,
та дітей між собою.

Очевидно, що «домашню церкву» не
можна звести лише до виконання трьох
вищезгаданих християнських практик –
спільної молитви, читання Біблії і трапе-
зування. Проте щонайменше їхнє регу-
лярне застосування сприяє формуван-
ню усвідомлення себе як частини
спільноти, не лише церковної (дуже час-
то абстрактної), але і дуже конкретної –
християнської сім’ї.

З вдячністю діти
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 «Піднеслось вище за ангелів єство наше,
що колись відпало, і на престолі
 Божественному було посаджене незбагненно»
(канон Вознесіння, пісня 8)
 «Омертвлене гріхом єство наше Ти, Спасе,
взяв, і до Твого Отця привів»
 (там само, пісня 7)
«і посадив нас із Собою праворуч Отця»
(там само, пісня 1)
 Впалому в гріх людському роду було обіцяне

Богом спасіння. На це прийдешнє спасіння покла-
далось безліч людських поколінь. Пророки, натхненні
Святим Духом, про це нагадували та окреслювали
словесно Спасителя, Його життя та діяльність. Але
обмежений гріхопадінням людський розум не міг
сповна це збагнути. Тому то таке неоднозначне було
сприйняття людьми явленого світу Спасителя, Сина
Божого, нашого Господа Бога Ісуса Христа.

Це тепер нам, живучим у благодатному часі дію-
чого спасіння, вчиненого Господом Ісусом Хрис-
том, все є очевидним зрозумілим. Ми спів ставляє-
мо Слово Боже Старого Завіту зі Словом Божим
Нового Завіту і під дією Божої благодаті нам відкри-
вається Божа істина. Хоч багато чого і надалі може
бути нам незбагненним, та ми бачимо всю логічність
подій що до нашого спасіння.

Бог є Дух і Святий, а людина, творіння Боже, –
плоть, що впала у скверну гріха. Початкова спорід-
неність людини з Богом, – а це: життя людини Свя-
тим Духом, розірвана гріхопадінням. То що ж може
тепер притягувати Бога до людини, яка сама, добро-
вільно, знехтувала своїм Творцем і Благодійником?
Відповідь на поверхні. Божий поступок по спасінню
людини в Його Божественній сутності. Бог є любов.
Тож, будучи Любов’ю, Бог не міг залишити вінець
Своїх творінь, – людину, на поталу зміїну, сатанинсь-
ку.

Сама дія спасіння людини мала бути не насиль-
ницькою, не накинутою людині. Ми розуміємо, що
людина не в силі спасти себе, – спасіння від Бога. Та
для спасіння потрібне людське страждання за допу-
щенні гріхи, розрив з Богом та сама смерть ураже-
ної гріхом людської тілесної природи, бо природне,
гріховне має зникнути, щоб появилось єство нове,
чисте, святе і безсмертне, як це було при створенні
людини.

Тому то логіка підказує: спасіння можливе, якщо
Бог і людина стануть єдине, тобто, Бог прийме на
Себе нашу людську природу та стане Боголюдиною.
І це звершилось в Господі Бозі Ісусі Христі. Син Бо-
жий є Бог по природі, а Ісус, Син Діви Марії, – Син
Людський за законами людської природи. І Він, Бог
Христос, одна Особа.

А на сторінках Святої Євангелії проходить перед
нами Його Боголюдське життя та діяльність. Господь
Христос явив нам взірець життя з Богом і у Бозі,
залишив нам науку та заповіді. Постраждав за нас і
помер. Страждав і помирав нашою людською при-
родою, а його Божественна природа співстраждала
Своїй Людській природі. А відтак силою Свого Бо-
жества воскресив Своє Тіло. Воскресінням Христос
Бог явив нам нашу людську природу оновленою,
непідвладною смерті, чужою гріху, та ще більш дос-
коналою, ніж першостворена природа Адама. Адам
жив у раю земному, а Христос Своїм Тілом возсідає
в раю небесному по правиці Отця Бога.

А роздумуючи над вознесінням Господнім на
небо та возсідання по правиці Бога Отця, належить
нагадати, що Син Божий нерозлучно перебуває в

Працівники Підбузького НВК I-III ст. вітають із
Днем народження митрофорного протоієрея, насто-
ятеля храму Собору святого Йоана Хрестителя у
Підбужі Йоана Альмеса.

Вельмишановний і всечесний отче Іоане!
У цей святковий ювілейний день
Щиросердечно Вас вітаємо!
Благословення Господнього і земних благ
Всі колективом школи бажаємо.
Хай Господь усюди з Вами буде,
Богородиця візьме під свій Покров.
Хай Вас шанують, поважають люди,
А день народження приходить  знов і знов.

Роки відлітають птахами у вирій,
В далекі краї – за обрій летять.
А Вам, отче Іоане, на ниві життєвій
Сьогодні уже шістдесять!

Хай серце наповниться світлом і щастям,
Хай сили небесні Вас бережуть!
Усе, що задумали, хай Вам удасться,
А роки прийдешні лиш спокій несуть!

Хай церква Христова стоїть непорушно!
Від школи прийміть Ви подячні слова
За віру й надію, що сієте в душах,
За мудрість й любов, що є вічно жива!

Низько вклоняємось Вам, отче Іоане,
Міцного здоров’я з роси і води!
Хай ваша молитва і проповідь мудра
Любов і добро нам приносять завжди!

В родині хай буде мир і достаток,
І ваша парафія нехай процвіта!
За ревні молитви і серце відкрите
Хай Господь дарує Вам многі літаа!

Схиляємо голови і щиро молимось з визнанням і подя-
кою за Ваші труди. Нехай кожен день Вашого життя буде
наповнений теплими поглядами і щирими словами вдяч-
ності за Вашу працю.

Цієї літньої святкової днини
Прийміть, отче Іоане,
Ці вітання і побажання
Від усієї шкільної родини.

Сьогодні діти підносять Вам квіти,
А Господь хай посилає
Многая, многая, многая літа!

ВІТАННЯ ІЗ 60-ЛІТНІМ
ЮВІЛЕЄМ ОТЦЮ ЙОАНУ

АЛЬМЕСУ!

ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ –
ВИЯВ БОЖЕСТВЕННОГО ЗАДУМУ

ПРО ЛЮДИНУ
лоні Отця, а Отець перебуває в Своєму Сині. На-
ступне, Бог є всюди присутнім та все наповняє. Бог
немає потреби переміщатись з місця на місце, бо
Він є на всякому місці. Тож Син Божий силою Сво-
го Божества возносив на небеса нашу людську при-
роду, яку усвоїв Собі, щоб посадити її праворуч
Отця, в Якому, як Син, постійно і вічно перебуває.
А як Син Божий Він повертався у Свою славу, від
якої відмовився, як про це повчають святі, на час
життя Своєю людською природою на землі.

Тому то, як дивувались ангели, коли бачили сход-
ження свого Творця і Царя у людську природу та
Його земний побут як Людини, – так тепер здиво-
вано вдивлялись у небо Апостоли, споглядаючи як
їхній Господь і Учитель Тілом возноситься від них.
Тепер же ця таємниця розкрита, тому то тепер Сили
Небесні і люди, оспівуючи Христа Бога, взивають:
«Слава сходженню Твоєму, Спасе; слава вознесін-
ню Твоєму, єдиний Чоловіколюбче» (сідальний
після кафізми).

Справді, в Господі Бозі Ісусі Христі розкрилась і
явилась вся Божа людинолюбність. Бог не тільки
прийняв нашу людську природу, а і засвоїв її Собі
та спас. Наше тіло прославив і обожив. Колись смер-
тне, – нині безсмертне, колись тлінне – тепер не-
тлінне і зодягнуте у славу небесну.

Тіло Христове тепер нематеріальне, а духовне,
духоносне, хоч має ознаки матеріального. Бо вос-
креслий Христос, являючись Апостолам, спожи-
вав їжу, дозволяв торкатись Свого Тіла і ран на Ньо-
му, наголошуючи при тім, що вони бачать Його у
тілі, бо дух тіла і костей немає, як це Апостоли ба-
чать та відчувають у Христі Бозі. Також це воскрес-
ле Христове Тіло виявляло надприродні властивості
(являлось і зникало, проходило крізь зачинені двері,
покинуло гріб, не порушивши печаток, покладе-
них на камінь, що закривав вхід у гріб; розвело во-
гонь на березі озера та приготовило печену рибу
для Апостолів та було багато чого іншого).

А у світлі вище сказаного треба зазначити, що
вчинене Господом Богом Ісусом Христом наше
спасіння покладає печать Христову на нас, право-
славних, та всіх інших, що істинно виявляють свою
віру в Ісуса Христа. Тож і нас очікує воскресіння із
мертвих, нетління, безсмертя і вічне життя в нашо-
му Господі Бозі і Спасителі Ісусі Христі по правиці
Отця Небесного. Бо як сказано у Святому Письмі:
«наше життя на небесах, звідки чекаємо Спасителя
і Господа нашого Ісуса Христа, Який перемінить
тіло нашого пониження, щоб стало воно подібне
до славного Тіла Його» (Фил. 3:21). Адже вже при
створені людини в неї Богом була вкладена вічність
(див: Бут. 2,7). Тому Слово Боже порівнює людське
життя на землі з подорожжю в Царство Небесне.
Про це засвідчують і святі. Тому то Церква Христо-
ва сильна кров’ю мучеників, славна духовними под-
вигами святителів, преподобних і праведників, бо
всі вони так поступали ради слави Божої, завіряю-
чи свою рабську вірність своєму Господу.

А Господь Бог Ісус Христос запевнив: «Де Я,
там і раб Мій буде» (Ів. 12:26). Христос на небесах,
– будемо там і ми, бо ми належимо Йому як раби
вірою і життям. І житимемо там як ангели, не маю-
чи потреби в їжі, питті, сні, відпочинку та не відчу-
ватимемо втоми. Бо це життя райське, блаженне,
яке немає в нічому нестачі. Адже тут істинна по-
внота СВЯТОЇ ТРОЙЦІ: ОТЦЯ, СИНА І СВЯТОГО
ДУХА.

свящ. Іван Владика



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №06 (73)  Червень 2019 р.Б. 5
«І В ЄДИНОГО ДУХА СВЯТОГО, УТІШИТЕЛЯ»: ПОВЧАННЯ

СВЯТИТЕЛЯ КИРИЛА ЄРУСАЛИМСЬКОГО ПРО ДУХА СВЯТОГО

16. Ні, не таким є Дух Святий; навпаки, Його дії спрямовані
на благо і спасіння. І, по-перше, Його явлення є лагідним, при
Його прийнятті бувають приємні пахощі, тягар Його найлег-
ший. Промені світла і відання блищать перед Його явленням.
Приходить Він з любов’ю істинного Піклувальника. Бо при-
ходить спасти і вилікувати, навчити, напоумити, утвердити,
втішити, просвітити розум спершу того, хто приймає, а через
Нього й уми інших. І як той, хто був колись у темряві, а потім
раптово побачив сонце, сприймає світло тілесними очима і
бачить те, чого ясно не бачив, так і той, який удостоївся Духа
Святого, просвічується душею і, ставши вище людини, спог-
лядає те, чого не бачив. На землі тілом, а душею дивиться на
небеса. Бачить, як Ісая, «Господа, Який сидить на престолі
високому та піднесеному» (Іс. 6: 1); бачить, як Єзекиїль, «То-
го, Який сидить на херувимах» (Єз. 10); бачить, як Даниїл, «-
тисячі тисяч» (Дан. 7: 10). І мала людина бачить початок і
кінець світу, і середину часів, і наступників царів знає, чого
раніше не розуміла, бо перебуває з нею істинний Просвіти-
тель. Всередині стін людина, але сила відання (знання) простя-
гається далеко, і вона (людина) бачить навіть діла інших.

17. Не був Петро з Ананією і Сапфірою, коли вони прода-
вали майно, але духом був там. «Навіщо, – каже він, – напов-
нив сатана серце твоє думкою сказати неправду Духові
Святому?» (Діян. 5:3). Викривача не було, свідка також не
було. Звідки ж він довідався про те, що трапилося? «Чи не
твоїм було те, що ти мав? І чи продане не було у твоїй
владі? Навіщо ти поклав у твоєму серці так зробити?» (-
Діян. 5:4). Невчений Петро благодаттю Духа дізнався про те,
чого не розуміли і грецькі мудреці. Ти знаєш подібне до цьо-
го і про Єлисея, бо коли він задарма зцілив від прокази Неєма-
на, то Гієзій взяв плату, прийнявши нагороду за чужу працю,
і, взявши з Неємана гроші, заховав їх у темному місці, але
темрява не є темною для святих. Бо, як тільки прийшов він,
Єлисей запитує його; і як Петро каже: «Скажи мені, чи за
стільки ви продали землю?» (Діян. 5:8). Так і цей випробо-
вує: «Звідки, Гієзію?» (4 Цар. 5:25). Не тому, що не знав, звідки,
але від скорботи говорив «Звідки?». Ти від темряви прийшов,
і в темряву підеш. Ти продав зцілення прокаженому, і отри-
маєш взамін проказу його. Я виконав, каже він, повеління
Того, Який сказав мені: «Задарма прийняли, задарма давай-
те»; ти ж, продавши дар цей, прийми проказу, яка була ви-
падком для продажу. Що ж при цьому говорить до нього
Єлисей? «І чи серце моє ходило з тобою?» (4 Цар. 5:26). Хоча
я тілом перебував тут, але Дух, даний мені від Бога, бачив і
віддалене і показував мені ясно, що в іншому місці відбувало-
ся. Бачиш, що Дух Святий не тільки виводить з невідання, але
й сповіщає відання? Бачиш, як він просвічує душі?

19. Якщо тобі, коли ти сидиш, приходить думка про чисто-
ту або дівство, то це вчення Святого Духа. Чи не часто ми
бачимо, що дівчина, бувши вже при шлюбному ложі, тікала
від нього, будучи Ним навчена дівству? Чи не часто бачимо,
як славний царедворець зневажав багатство і почесті, будучи
навчений Духом Святим? Чи не часто бачимо, що юнак, по-
бачивши красу тілесну, закривав очі, віддалявся, щоб не бачи-
ти її, і таким чином уникав осквернення? Ти хочеш знати, від
чого це сталося: Дух Святий навчив душу юнака. Стільки є у
світі оманливих вигод, але християни нічого не мають. Від
чого? За натхненням Духа Святого. Неоціненний воістину
дар, Святий і благий Дух. Праведно ми хрестимося в Отця і
Сина, і Святого Духа. Людина, ще будучи у плоті, протидіє
багатьом найлютішим нечистим духам. І часто нечистий дух,
якого багато хто не міг упокорити залізними ланцюгами, ко-
рився молитвослів’ям того, в кому перебувала сила Духа Свя-
того; і один подих заклинаючого буває вогнем для цих неви-
димих ворогів. Отже, ми маємо від Бога великого Поборника
і Заступника, великого Вчителя Церкви, великого Покровите-
ля. Не станемо боятися злих духів, ні самого диявола, бо За-
хисник наш є більшим; тільки відкриємо Йому двері. Бо Він,
обходячи всюди, шукає достойних, шукає, щоб дарувати кому-
небудь Свої дари.

20. Утішителем же називається Він тому, що втішає, настав-
ляє і полегшує нашу неміч. «Про що молитися, як належить,
не знаємо: але сам Дух заступається за нас зітханнями неви-
мовними» (Рим. 8: 26), очевидно, що перед Богом. Часто буває,
що хтось терпить за Христа несправедливе озлоблення і безчес-
тя: настає мученицький подвиг, звідусіль муки і вогонь, і мечі, і
звірі, і безодня. Але Дух Святий вселяє віру, кажучи: «Чекай до-
помоги від Господа» (Пс. 26: 14); людино! Не важливим є те, що
відбувається з тобою, а дари є великими: не довго тут потрудив-
шись, будеш вічно жити з ангелами. «Недостойними є нинішні
страждання порівняно зі славою, яка має явитися в нас» (Рим.
8: 18). Він зображує людині Царство Небесне, показує і рай со-
лодкості; і мученики, з необхідності стоячи перед судами особи-
сто в тілі, силою Духа перебуваючи вже в раю, зневажали видимі
для них жорстокості.

21. І чи хочеш ти знати, що силою Святого Духа мученики
звершують мученицький подвиг: про це говорить до уче-
ників Спаситель: «Коли ж приведуть вас на зборища і власті,
і панування, не турбуйтеся, як або що відповідати, або що
говорити. Святий Дух навчить вас у той час, що належить
казати» (Лк. 12:11, 12). Бо неможливо звершити мучениць-
кий подвиг за Христа, якщо хто не звершує його за допомо-
гою Святого Духа. «Бо якщо ніхто не може назвати Ісуса
Господом, як тільки Духом Святим» (1 Кор. 12:3), то хто
віддасть своє життя за Ісуса без допомоги Духа Святого?

22. Великий, в даруваннях всемогутній і дивний Дух Свя-
тий. Згадай, скільки вас знаходиться тепер, скільки душ тут!
Він діє, пристосовуючись до кожного, і, перебуваючи серед
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нас, бачить властивість кожного, бачить думки і совість, знає
і те, що говоримо і про що думаємо. Велике воістину те, що
я сказав про Нього, але це ще мало. Ти, який маєш просвіче-
ний від Нього розум, подивися, скільки християн знаходить-
ся в нашій області і по всій Палестині; потім від цієї області
зверни мисленний погляд на все Римське царство, а після
цього подивися на весь світ, на племена перські, на народи
індійські, на готів і сарматів, на галлів та іспанців, на маврів та
лівіїв і ефіопів, і на інші народи, невідомі нам. Бо багатьох
народів ми не знаємо і по імені. Подивися в кожному народі
на єпископів, пресвітерів, дияконів, дів, які ведуть чернечий
спосіб життя, також і на мирян. Подивися, Який великий
Заступник і Податель дарів у всьому світі одному дарує чи-
стоту, іншому – постійне дівство, іншому – прихильність до
милостині, іншому – любов до убогості, а іншому – силу
виганяти супротивних духів; і як світло одним променем
осяює все, так і Дух Святий просвічує тих, які мають очі.
Отже, якщо хто, будучи сліпим, не удостоюється благодаті,
нехай той не докоряє Духові, але своєму невір’ю.

23. Ти бачив Його силу, що діє у всьому світі; не зупиняйся на
землі, але піднесися на висоту; піднесися розумом на перше
небо і подивися там хоча б тільки на міріади ангелів. Піднесися
думками, якщо можеш, і вище. Подивися на архангелів, поди-
вися на цих духів, подивися на сили, подивися на начала, поди-
вися на власті, подивися на престоли, подивися на господства.
Утішитель для всіх них Правитель від Бога і Вчитель, і Освяти-
тель. У Ньому мають потребу люди – Ілля і Єлисей, та Ісая; в
Ньому мають потребу ангели – Михаїл і Гавриїл. Ніщо зі ство-
реного не має рівної Йому гідності. Чини ангелів і все їх у сукуп-
ності воїнство не має рівності зі Святим Духом. Всі вони не видні
перед всеблагою силою Утішителя. Вони посилаються на слу-
жіння, а цей «відає і глибини Божі», як говорить апостол, «Бо
Дух все відає, і глибини Божі. Хто бо знає від людей, що в
людині, як тільки дух людини, що живе в ній? Так і Божого
ніхто не знає, тільки Дух Божий» (1 Кор. 2:10, 11).

24. Він провістив про Христа через пророків; Він діяв у
апостолах; Він досі просвічує душі у хрещенні. І хоча Отець
все дає Сину, але Син передає Святому Духу. Сам Ісус гово-
рить це, не я: «Все Мені передане Отцем Моїм» (Мф. 11: 27).
І про Святого Духа каже: «Коли прийде Він, Дух істини…» і
т. д. (Ін. 16: 13). «Він Мене прославить, бо від Мого прийме і
вам сповістить» (Ін. 16: 14). Все дарує Отець через Сина
разом зі Святим Духом. Не різними є дарування Отця, Сина
і Святого Духа. Єдине спасіння, єдина сила, єдина віра, єди-
ний Бог Отець, єдиний Господь, Єдинородний Син Його,
єдиний Дух Святий Утішитель. Досить для нас знати й це;
про єство ж або сутність Його не цікався. Бо якщо б про це
було написано, ми б сказали. Чого не написано, ми того
говорити не сміємо. Досить нам знати для спасіння, що є
Отець і Син, і Святий Дух.

25. Цей Дух зійшов на сімдесят старців при Мойсеї (але
тривала бесіда нехай не буде тягарем для вас, улюблені;
Сам Той, про Якого ми говоримо, нехай подає всім нам
сили, як мені, що говорю, так і вам, які слухають). Цей Дух
зійшов, як я сказав, на сімдесят старців при Мойсеї. Це ж
пропоную вам для того, щоб тепер показати, що Він все
знає і діє, як Йому угодне. Обрано було сімдесят старців: «І
зійшов Господь у хмарі, і взяв від Духа, Який на Мойсеї, і
поклав на сімдесят мужів старших» (Чис. 11:23); не Дух
розділився, але благодать розділилася в міру готовності та
здатності тих, які приймають. Але шістдесят вісім там були
і пророкували: Елдада ж і Модада не було там. Отже, щоб
показати, що не Мойсей дарував цей дар, але діючий Дух,
Який діє, Елдад і Модад, хоча й були покликані, але не прий-
шли, і все одно пророкували.

27. Цей Дух зійшов на всіх праведників і пророків, тобто
Єноса, Єноха, Ноя та інших: на Авраама, Ісаака, Якова. А
щодо Йосифа, що він мав Духа Божого в собі, знав уже й
фараон. Про Мойсея і чудесні дії його, звершувані силою
Духа, ти чув багато разів. Цього Духа мав і мужній Іов, і всі
святі: хоча імен всіх їх не порахуємо.

28. Силою Цього Духа, як ми читаємо в книзі Суддів, су-
див (Гофониїл); сильний був Гедеон, перемагав Ієфай, вела
боротьбу жінка Девора; і Самсон, доки поступав праведно і
не ображав Духа, звершував силою Його діла, що переви-
щують людину. Про Самуїла і Давида ясно читаємо в книгах
Царств, як вони Духом Святим самі пророкували та інших
пророків були начальниками. Самуїл називався «прозорлив-
цем» (1 Цар. 9: 9), а Давид ясно говорить: «Дух Господній

промовляє в мені» (2 Цар. 23: 2); і в псалмах: «І Духа Твого
Святого не відніми від мене» (Пс. 50: 13); і в іншому місці: «-
Дух Твій благий наставить мене на землю правди» (Пс.
142: 10). У книзі Параліпоменон читаємо, що Духа Святого
сподобилися Азарія за царювання Аси, та Іозиїл за царю-
вання Йосафата; і ще інший Азарія, побитий камінням. Езд-
ра говорить: «І Дух твій благий дав Ти, щоб навчити їх» (-
Неєм. 9: 20). Про Іллю, взятого на небо, і Єлисея, цих духо-
носців і чудотворців, хоча й не говоримо, проте відомо, що
вони сповнені були Духа Святого.

29. Якщо хто всі книги дванадцятьох та інших пророків
прочитає, той знайде багато свідчень про Святого Духа.
Михей від імені Божого каже: «Якщо я не наповню сили Ду-
хом Господнім» (Мих. 3: 8). Іоїль виголошує: «І буде після
цього, говорить Бог, виллю від Духа Свого на всяку плоть» -
(Іоїл. 2: 28). Аггей говорить: «Поки Я є з вами, говорить
Господь Вседержитель, і Дух мій перебуває посеред вас-
» (Агг. 2: 5-6). Так само і Захарія: «Виконаєте слова Мої і
закони Мої приймете, які Я заповідаю в Дусі Моєму рабам
моїм пророкам»… і т. д. (Зах. 1: 6).

30. Ісая велемовно говорить: «І спочине на ньому Дух Бо-
жий, Дух премудрості і розуму, Дух ради і кріпості, дух
пізнання та благочестя, і наповнить його Дух страхом
Божим» (Іс. 11: 2, 3). Пророк показує, що хоча Дух є єдиним
і нероздільним, але дії Його є різними. І в іншому місці: -
«Яків, отрок Мій» (Іс. 41: 1), і потім: «Накладу Дух мій на
твоє сім’я» (Іс. 44: 3). І ще: «Господь послав мене і Дух Його-
» (Іс. 48: 16). Також: «Цей їм, що від Мене, завіт, говорить
Господь: Дух Мій, Який є у тобі» (Іс. 59: 21). І також: «Дух
Господній на Мені, заради Нього ж помазав Мене» (Іс. 61:
1); потім, кажучи на юдеїв: «Ті ж не підкорилися і розгніва-
ли Духа Святого Його» (Іс. 63: 10), ще: «Де є Той, Хто вклав
у них Духа Святого» (Іс. 63: 11)? Пам’ятаєш, (якщо тільки ти
від слухання не втомився) і наведене вже з Єзекиїля свідчен-
ня: «І найшов на мене Дух Господній, і говорив до мене:
говори, це каже Господь» (Єз. 11: 5). Слова ці, «найшов (на-
пав) на мене», потрібно приймати в добру сторону: вони
означають сильну любов; як, наприклад, Яків, побачивши
Йосифа, «напав на шию його» (Бут. 46: 20), і як дітолюбний,
згадуваний у Євангелії, батько, побачивши сина, який по-
вернувся з країни далекої, був спонуканий милосердям, і
підійшов, «напав на шию його, і розцілував його» (Лк. 15:
20); і ще у Єзекиїля: «І приніс мене на землю Халдейську
полоненим; у видінні Духом Божим» (Єз. 11: 24). І інші
свідчення раніше ти чув у повчанні про Хрещення: «І ок-
роплю вас водою чистою» (Єз. 36: 25) і «дам вам» (26). І тут
само: «І Дух мій дам вам потім: І була на мені Господня
рука, і вивів мене в Дусі Господньому» (Єз. 37: 1).

31. Цей Дух Святий умудрив душу Даниїла, так що він
став суддею старців, бувши юнаком. Цнотлива Сусанна за-
суджена була як розпусниця: захисника не було, хто міг поз-
бавити її від суддів? Ведена була на смерть, була вже в руках
убивць. Але Помічник явився, Утішитель, Дух, Який освя-
чує все розумне єство. Піди, юначе, каже Він Даниїлу, вик-
рий старців в гріхах юності. Бо написано: «Поставив Бог
Духом Святим отрока юного» (Дан. 13: 45), до того ж, ска-
жемо ми коротко, гласом Даниїла врятована цнотлива Су-
санна. Тільки свідчення це пропонуємо. Бо тепер не час
розповідати докладно. І Навуходоносор знав, що в Даниїлові
був Дух Святий. Бо казав йому: «Валтасаре, главо мудреців!
Я знаю, що в тобі дух Святого Бога» (Дан. 4: 6). З одного
боку він сказав істину, а з іншого — злу неправду: що він мав
Духа Святого, це істинно. Але не був він главою мудреців, бо
не був волхвом, але був мудрий від Духа Святого. Раніше від
цього Даниїл пояснив йому видіння образу, якого сам той,
що бачив, не розумів; скажи мені, говорив він, видіння, яке я
бачив, але не знаю. Бачиш силу Духа Святого; чого самі, що
бачили, не знають, те ті, які не бачили, знають і пояснюють.

32. Можна було воістину зібрати досить багато свідчень зі
Старого Завіту і ширше побачити про Святого Духа, але часу
не багато; при тому треба остерігатися, щоб не обтяжити
слухачів. Тому нині поки будьмо задоволеними свідчення-
ми зі Старого Завіту, решту з Нового, якщо угодно буде Богу,
викладемо у наступному повчанні. Бог же миру «Господом
нашим Ісусом Христом і любов’ю Духа» (Рим. 15: 30) всіх
вас нехай сподобить духовних і небесних дарів. Слава Йому
і влада на віки віків. Амінь.
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Православ’я – це безцінний дар, вели-
кий скарб, даний людині Богом. Право-
славна віра є та сама небесна істина, яку
Син Божий – Предвічне Слово Боже –
приніс на землю. «Я на то народився,
говорить Він в Євангелії, – і на то прий-
шов у світ, щоби свідчити про істину».
Значить Христос прийшов у світ, щоби
відкрити нам істину – істинне вчення про
Бога, про світ, про людину, про Царство
Боже і про спасіння. І без знання прине-
сеної Христом істини неможливо нам
спастися.

Цю істину найближчі учні Господа,
Його апостоли, згідно зі словом святого
Іринея Ліонського, поклали в Церкві, як
в деяку скарбницю, де вона зберігається
і звідки кожний може брати з неї для спа-
сіння. Тому і називає апостол Павло Цер-
кву «стовпом і утвердженням істини»,
бо істина Христова зберігається тільки в
Церкві і буде зберігатися там до кінця
віку.

У Євангелії Господь говорить: «Побу-
дую Церкву Мою і ворота пекельні не
подолають її». Із цих слів бачимо, що, з
однієї сторони, сили пекла не подолають
Церкву, але з другої – вони будуть вою-
вати проти неї, вести безперервну бо-
ротьбу. І якщо ми поглянемо на історію
Церкви Христової, то побачимо, що так
воно і було: від самого початку засну-
вання Церкви і до нашого часу диявол
веде проти неї безперервну війну, вико-
ристовуючи різну тактику і різні види
зброї.

У перші три століття християнської
історії диявол намагався знищити Церк-
ву чисто фізично, тобто стерти її з лиця
землі через свої криваві гоніння. Коли ж
це не вдалось, ворог кардинально змінив
тактику. Якщо раніше він воював ззовні,
то тепер став вести боротьбу із середи-
ни, сіючи в Церкві різні єресі і лжевчен-
ня. Диявол знав, що без цілісної і непош-
кодженої істини неможливо спастись, і
тому стали докладати всі зусилля, щоби
Христову істину викривати. Так в історії
Церкви почалась нова епоха – епоха Все-
ленських соборів і боротьби з єресями.

Що таке єресь? Єресь – це викривле-
не богоодкровенне вчення, пошкоджен-
ня небесної істини – про Бога, про світ,
про людину, принесеної на землю Хрис-
том.

Часто таке пошкодження було дуже
тонким, майже непомітним, і це не див-
но, бо диявол великий майстер витонче-
них підробок і обманів. Його діяльність
можна порівняти з роботою фальшиво-
монетника, який виготовляє підроблені
купюри. Якщо якась людина не заува-
жить цієї підробки і стане накопичувати
ці купюри, наприклад, на купівлю дому,
то, коли прийде час розраховуватись за
будинок, вона не зможе його придбати,
бо виявиться, що гроші фальшиві.

Подібне може статися і в християнсь-
кому житті: людина довгий час накопи-
чує духовний капітал спасіння, але в кінці
життєвого шляху, перед лицем смерті,
або навіть після неї, виявляється, що весь
цей капітал є фальшивий  і придбати на
нього у вічності нічого не можна. Ось
так працює диявольський механізм єресі
і на цьому принципі заснована ця зброя
ворога. Для боротьби з єресями, цими
підробками і привидами істини якраз і
збирались Вселенські собори.

Сьогодні ми святкуємо пам’ять отців
Першого Вселенського собору. Цей со-
бор – велика віха в історії Церкви. Він
був скликаний святим імператором Ко-
стянтином Великим у 325 році в місті
Нікеї, розташованого неподалік від
східної столиці Римської імперії – Нико-
мидії. Тепер це територія Туреччини і на
тому місці, де була Нікея зараз знаходить-
ся маленьке містечко Ізнік.

ПРО ПРАВОСЛАВ’Я І ЄРЕСІ.
ПАМ’ЯТЬ ОТЦІВ IПЕРШОГО ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ

Собор був скликаний Костянтином
стосовно смертельної небезпеки, яка заг-
рожувала Церкві зі сторони аріанської
єресі. Родоначальником і розповсюджу-
вачем цієї єресі став Арій. Арій був свя-
щеником одного із храмів столиці Єгип-
ту – Олександрії. Будучи прекрасним ора-
тором і по-богословському освіченим,
він проводив строгий спосіб життя і ко-
ристувався в Церкві великим авторите-
том. Арій був одним із кандидатів на
олександрійську кафедру.

Єресь Арія зводилась до наступного:
він вчив, що Син Божий – Предвічне Сло-
во Боже, – ставши людиною Ісусом Хри-
стом, не був істинним Богом, рівним
Отцю, як це сповідує Православна Церк-
ва, але був вищим творінням Бога Отця.
Арій вчив, що Отець перед тим, як ство-
рити Вселенну, створив Своє Слово, Сво-
го Сина, створив для того, щоби він був
посередником між Богом і твореним
світом. Значить Син Божий згідно із вчен-
ням Арія, хоча і вище, але все-таки твор-
іння, яке нічим принципово не
відрізняється від інших ангелів і архан-
гелів. Таке вчення Арія повністю руйну-
вало християнство. Богослови говорять,
зо аріанство зводило його до звичайно-
го рівня монотеїзму, яким є, наприклад,
іслам або юдаїзм. Між тим істинна релі-
гія, тобто християнство, є релігія безумов-
но більш висока, тобто є чудом із чудес і
тайна із тайн. Бог, Творець Вселенної,
ставши людиною – що може бути більш
чудесним, більш значущим, більш велич-
ним і недосяжним? Бо чудо втілення Бога
і означає повний переворот у світі, пере-
ворот в історії, переворот у всій все-
ленній. І звичайно, такого ж перевороту
християнство вимагає від кожної люди-
ни. Воно вимагає повної зміни її життя,
повного преображення її самої. Якщо
Бог став людиною, то і людина повинна
стати богом, як говорили святі отці, по
благодаті. І для цього їй потрібно прин-
ципово змінити себе і своє життя.

Тобто християнство вимагає від лю-
дини подвигу – подвигу любові у
відповідь на безмежну любов Самого
Господа Бога. Звичайно, це Євангельсь-
ке вчення нам грішним людям дуже час-
то здається занадто вимогливим і немож-
ливим до виконання. У всі часи більшість
із нас дуже часто надто високо оцінюва-
ли своє буденне і безтурботне життя,
були прив’язані до цього життя і зовсім
не бажали його серйозно змінювати.
Можливо саме в цьому був головний
гачок диявола, захований в аріанській
єресі. Він знав, що в Арія знайдеться ба-
гато послідовників, тому що його вчен-
ня відміняє надмірну вимогливість до
людини і робить його зручним і при-
ємним, особливо для багатих і сильних
світу цього. Вчення, яке не вимагає від
людей якоїсь особливої зміни в житті. Бо

якщо Бог став людиною, то і людині не
потрібно (і навіть неможливо) ставати
богом по благодаті, не потрібно унаслі-
дувати Бога в Його досконалості, а мож-
на залишатися звичайною грішною лю-
диною і жити природнім земним життям,
що є звичайно набагато спокійніше і про-
стіше.

Ймовірно, тільки з цієї причини в Арія
знайшлось дуже багато послідовників,
особливо серед багатих і сильних світу
цього. Його підтримував столичний
єпископ Євсевій Никомидійський, який
мав великі зв’язки при дворі Костянтина,
а також багато інших впливових як
ієрархів, так і державних діячів. У Церкві
Христовій почався великий хаос. Цей
хаос набрав таких великих масштабів, що
під загрозою опинилось саме існування
Церкви. Щоби покласти цьому край,
імператор Костянтин вирішив скликати
Вселенський собор ,в якому взяли участь
понад 300 єпископів з усієї римської
імперії.

Серед учасників собору були великі
стовпи православ’я, такі, як святителі:
Миколай Мирликійський, Спиридон
Тримифунтський, Яків Низибійський,
Осія Кордубський, Євстафій Антіохійсь-
кий, Афанасій Великий, тоді ще диякон і
багато інших. Багато було на соборі і спо-
відників віри, які постраждали від недавніх
страшних гонінь Діоклетіана, – деякі з них
прийшли туди з виколотими очима, інші
– зі спаленими руками, ногами, або інши-
ми покаліченими частинами тіла. Коли
ці люди входили в зал засідань, імпера-
тор Костянтин зустрічав їх з надзвичай-
ною пошаною і особисто їх вітав, цілую-
чи, як святиню їхні виколені за ісповідан-
ня Христа осі, спалені і покалічені части-
ни тіла. Одним словом, це було небачене
і небувале ло цих пір, велике і дивне
зібрання.

Вселенський собор проходив у літні
місяці 325 року. Його засідання були не-
простими і хвилюючими. Аріани не хот-
іли відступити від своєї єресі, і на соборі
відбувалась безперервна вперта бороть-
ба. Божою милістю і молитвами тут при-
сутніх великих святих православ’я отри-
мало перемогу, а єресь була осуджена і
віддана анафемі. Собор затвердив пра-
вославний Символ віри (7 членів) – той
самий, який ми співаємо за кожною
літургією. Діяння і постанови собору
імператор наказав розіслати по всій
підвладній йому території, і було тоді
воістину велике торжество православ’я і
велика радість у всій Христовій Церкві.

Не треба думати, що догмати віра не
мають великого значення у справі нашо-
го спасіння. Деякі, наприклад, говорять:
«Ну яка різниця для простої людини, чи
походить Дух Святий тільки від Отця, як
вчать православні, чи від Отця і Сина, як
говорять католики і протестанти? Голов-

не – вірити в Бога, молитись, робити доб-
ро, ходити до церкви – і цього достат-
ньо». Ті, які так говорять, глибоко поми-
ляються. Неможливо людині спастися без
православної віри, без істинних і непош-
коджених догматів. Неможливо тому, що
спасає нас Дух Святий, Який є «Дух Істи-
ни», – і Він не живе там, де є викривлена
істина, де допущена неправда в догматах
віри.

Проведемо таке порівняння: уявімо
собі новенький справний автомобіль, в
який сідає водій і їде куди хоче. А тепер
уявімо, що хтось у відсутності водія по-
міняв місцями проводи акумулятора –
«плюс» підключив до «мінуса», а
«мінус» до «плюса». Приходить водій,
сідає в автомобіль і не може завести са-
мий автомобіль і не може завести його,
та рушити з місця. Здавалось би, той са-
мий автомобіль, повний бак бензину,
подумаєш, поміняли місцями проводи.
А це така дрібниця. Автомобіль не зру-
шить з місця до тих пір, поки не підклю-
чать проводи так, як має бути. Чому він
не їде? Тому, що в конструкцію автомо-
біля внесена помилка – в цьому вся при-
чина.

Щось подібне відбувається і з тою
Церквою, з тими християнами, які допус-
кають викривлення в догматах віри, ме-
ханізм спасіння тоді перестає працюва-
ти. Тому і боролись святі отці навіть до
смерті за істинні православні догмати –
бо без них ні спасіння, ні наближення до
Бога неможливе. Тому диявол так ста-
рався з великою впертістю насаджувати
єресі, бо він знав, що без істинної віри
людина встає   на шлях фальшивої духов-
ності, яка веде її до загибелі. А інакше,
якщо би від догматів не залежало спасін-
ня, хіба став би він так витрачати сили на
це? Звичайно, що ні, він скерував би
свою енергію на щось інше.

Не треба також думати, що єресі і не-
правдиві вчення є справою давно мину-
лих часів і до нас не мають ніякого відно-
шення. Це не так, єресі живі і в наш час
їхніми розповсюджувачами є, наприклад,
різні секти, вчення яких часто-густо скла-
дається із тих самих давніх єресей, які були
осуджені на Вселенських соборах. На-
приклад, аріанство, про яке йде мова, є
складовою частиною віровчення всім
відомої і надзвичайно активної секти
«Свідків Єгови», які подібно до Арія,
стверджують, що не Бог став людиною
Ісусом Христом, а деяке вище творіння,
яке не має рівного достоїнства з Богом
Отцем. Це звичайно є тим самим давнім
аріанством, тою страшною і проклятою
єресю, від якої треба втікати, як від вог-
ню, втікати інколи не тільки в перенос-
ному, але і в буквальному розумінні цьо-
го слова. В житті преподобного Антонія
Великого розказується, як одного разу
до нього прийшли аріани, щоби спере-
чатися стосовно віри. Але він не захотів
сперечатися, а побіг від них геть, сказав-
ши, що їхні слова – як ядовиті змії.

І насправді, єресі – це ядовиті змії ,від
укусу яких людина може померти для
вічного життя і стати таким чином здо-
биччю загибелі і пекла. Знаючи про це,
будемо усіма силами зберігати істинну
православну віру, будемо твердо трима-
тись спаситель них її догматів, переданих
нам від великих, святих і богоносних
отців, які часто без коливань жертвували
життям заради Христової істини. Буде-
мо наслідувати їх в їхній святій ревності,
будемо йти тою дорогою, якою йшли
вони. Бо тоді і ми, подібно до них, стане-
мо сосудами благодаті і істини. Тоді і ми
ввійдемо туди, куди ввійшли вони, – в не-
бесні оселі світла, в Царство Христове.

прот. Іоан Альмес



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №06 (73)  Червень 2019 р.Б. 7

26 травня 2019 року у недільній парафіяльній школі храму святого рівно-
апостольного великого князя Володимира м. Новий Калинів завершився
навчальний 2018/19 рік.

Із благословення настоятеля парафії священика Ярослава Фабіровсько-
го вихованці всіх трьох груп разом із вчителями зібрались у приміщенні
Новокалинівської школи. Останній урок провели у незвичній формі – орган-
ізувавши свого роду дружню трапезу – чаювання, на знак взаємної любові
й поваги один до одного. Отець Ярослав благословив трапезу, під час якої
разом підвели підсумок навчального року, обговорили плани активного відпо-
чинку літком, зокрема організацію різного роду паломницьких поїздок до
святих та історичних місць нашого краю.

На завершення священик звернувся до дітей із словом, у якому сказав:
«… дуже люблю своїх вихованців, справжні діти Божі. Не всі діти сьогодні
присутні – одні готуються до здачі ЗНО та поступлення, інші беруть участь
у звітному концерті, який проводить цього дня музична школа у Народно-
му домі нашого міста. Та, загалом, я дуже радий усіх вас бачити. Дякую
щиро, що так чисельно зібрались на цю спільну трапезу. Адже трапеза для
християн має своє особливе духовне значення. Разом їсти і пити означає не
лише втамовувати якісь тілесні потреби, а можливість увійти у внутрішній
світ того, з ким споживаєш і п’єш. І що важливо, разом із вами подякували
Богові за ці гарні й цікаві заняття, які провели у навчальному році, побажали
один одному гарного і плідного відпочинку, щоб разом знову зібратись у
новому навчальному році. А також накреслили собі спільні плани на літо.
Щиро вдячний усім вам за активну участь у житті нашої парафії: палом-
ництва, різдвяні, пасхальні виступи, зокрема участь в Об’єднавчому Со-

Цьогоріч 19 травня у
храмі святого рівноапос-
тольного великого князя
Володимира м. Новий
Калинів ПЦУ відбулась
особлива подія – 22 дітей,
12 хлопчиків і 10 дівчаток,
які досягли семирічного
віку, вперше приступили
до Святої Сповіді й Уро-
чистого Причастя.

До цієї особливої миті
вони разом з настоятелем
парафії о. Ярославом Фа-
біровським і вчителями
недільної школи готува-
лися упродовж усього
2018/2019 навчального
року. Діти щонеділі ре-
тельно відвідували занят-
тя у недільній пара-
фіяльній школі, де засво-
ювали основи право-
славного віровчення.

Напередодні неділі
діти у вишитому вбранні
урочисто і з особливим
трепетом вперше усві-
домлено покаялись Бо-
гові у Святій Сповіді. Їхні
палаючі маленькі сер-
денька щиро молилися і дякували Богу.

Вперше за тисячолітню історію юні християни прийняли Святі Таїнства Сповіді і
Причастя в об’єднаній, незалежній, помісній Православній Церкві України, яка в цьо-
му році отримала Томос про автокефалію від Вселенського Патріарха. Після Святої
Сповіді діти мали можливість сфотографуватися з копією Томосу, який знаходиться у
нашому храмі. На диво, легенький весняний дощ нікого не засмучував, адже це,
неначе з Неба Сам Господь окропив дітей Своєю Благодаттю.

А у неділю тепле весняне сонечко покликало дітей до храму, і вони, наче світлі і
чисті ангелятка, урочисто взявшись за руки, разом з о. Ярославом увійшли до Дому
Божого. Зі сльозами радості на очах їх супроводжували батьки, хрещені батьки, ба-
бусі і дідусі, рідні, близькі, а також парафіяни храму.

Вихованці слухняно і щиро молилися упродовж усієї урочистої Літургії із свічеч-
ками у їхніх маленьких долоньках. Вогник цих свічок – це наче Благодать Божа для
їхніх душ.

Свята Літургія була особливою, наповнена дитячими голосочками і їхніми щири-
ми усмішками, які зігрівали душу кожного парафіянина.

І ось настала мить Таїнства Святого Причастя. Діти з переповненою любов’ю у
їхніх гарячих серцях і з особливим трепетом прийняли Тіло і Кров Господа Нашого
Ісуса Христа.

Після урочистостей о. Ярослав привітав юних християн з прийняттям Святого Таї-
нства. Побажав їм завжди залишатися дітьми Божими і жити у вірі Христовій. На
згадку про цей день настоятель подарував «Пам’ятку про Святе Таїнство Сповіді і
Урочистого Причастя», православний молитовник та ікону «Святої Сім’ї». За допо-
могу у підготовці дітей до цього свята о. Ярослав подякував вчителям недільної шко-
ли Лесі Касій, Галині Гриб, Юлії Бойко, вручив їм маленьку копію Томосу. Після чого
всі молільники заспівали дітям, батькам і вчителям «Многоліття». Після святої Літургії
на згадку про цей день усі зробили пам’ятні фото.

Святі Таїнства Сповіді і Причастя стали для дітей новою чистою сторінкою у їхньо-
му житті, новим етапом, який засвідчує відповідальність за свої вчинки і думки. З
цього дня ці діти стали більш свідомими християнами і щирими парафіянами Храму
Господнього.

Нехай Всемогутній Господь благословить діток, батьків, вчителів, наставників на
добре християнське життя!

Яна Стебельська,
випускниця недільної парафіяльної школи

храму св. кн. Володимира м. Новий Калинів

ОСТАННІЙ ДЗВОНИК У НЕДІЛЬНІЙ
ШКОЛІ МІСТА НОВИЙ КАЛИНІВ

борі українських православних церков 15 грудня минулого року, на якому
було обрано Предстоятеля вже єдиної, помісної, автокефальної Православ-
ної Церкви України. Особливо дякую нашим вихованцям, учасникам Все-
українського з’їзду православної молоді, який відбувся 23-24 лютого у Києві.
Щиро дякую і низький уклін моїм помічникам, учителям недільної школи –
Лесі Касій, Галині Гриб, Бойко Юлії за невтомну працю й допомогу в на-
вчальному процесі та житті нашої школи. Вони й сьогодні разом із випуск-
ницею школи Софією Касій так по-господинськи організували цей урок.
Молюсь за всіх Вас і дякую Богові за Вас! Усіх по-батьківськи люблю і
міцно обіймаю!»

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

В неділю про розслабленого в с. Київець на
богослужіння завітали священство Миколаївсь-
кого, Жидачівського благочинь та з м. Львова (ду-
ховні вихованці прот. Івана Майкута, настоятеля
храму свт. Василія Великого), - щоб спільною  мо-
литвою розділити ювілейну радість свого друга,
духовного брата і співробітника на Христовій ниві.

Божественну Літургію очолив благочинний
Миколаївського благочиння прот. Іван Владика,
який виголосив проповідь. Він зазначив про ве-
лику милість Божу, яку отримують християни від
часу приходу у світ Спасителя, Господа Бога на-
шого Ісуса Христа. Бо тепер православні христи-
яни отримують від Христа Бога зцілення у широ-
ковідомих святинях, храмах міст і сіл, на постелі
лікарні чи дома без втручань лікарів. Бо все може Бог, Який всюди є і все наповняє.
Адже бог є Лікар і Спаситель наших душ і тіл.

Після завершення Літургії благочинний вручив ювіляру від правлячого архіє-
рея Кир Якова, архієпископа Дрогобицького і Самбірського, благословенну Гра-
моту з нагоди Ювілею 50–тиліття від дня народження та п’ривітав Ювіляра від імені
всього духовенства.

На завершення лунало многоліття та вдячне слово розчуленого ювіляра, прото-
ієрея Івана Майкута.

***
Колись давно в нашому селі не було церкви (в часи війни згоріла від прямого

попадання бомби). Але був там, майже у самому центрі невеликий горбок, а
неподалік нього стояв старий дерев’яний хрест. Ніхто туди не навідувався і це
було видно – зарості трав та кущів… і більш нічого…. Та якось біля того
старого хреста запалахкотіла одинока свічечка, з часом з’явилася стежина,
зацвіли квіти. Серед роками забутого місця, поселилася велика любов, принесе-
на туди у серці маленького хлопчика. Мине багато років і на тому горбочку, в
центрі села стоятиме велика церква, настоятелем якої  буде саме той малень-
кий хлопчик, руками котрого був посаджений паросток віри.

Цілком ймовірно, що саме так – згадкою мами, могла б починатися історія
священичого життя настоятеля Храму св. Василія Великого о. Івана Майкута.
Це лише частинка її історії, котру Люба Михайлівна розповіла на святкуванні
50-літнього  ювілею свого сина.  16 травня кожен житель Київця знав, що у селі
свято, бо свій день народження відзначав наш священик. Це не пусті слова,
адже ми любимо його і поважаємо, в першу чергу, за близькість до кожного з
нас. За те, що є добрим господарем, сусідом, другом, товаришем… Напевне,
через  те, що о. Іван вміє знайти спільну мову з будь-яким поколінням, на урочи-
сте святкування свого ювілею він запросив чимало гостей. Ми з величезною
радістю розділили з ним його настрій.

Вітали отця рідні, близькі, друзі дитинства і юності згадками та історіями,
які трапилися ще задовго до того, як він обрав шлях священика. Хоч багато із
нас і так знаємо, що наш настоятель - майстер на всі руки, але приємно було
почути, що уже із юних літ він любив рукоділля, господарство, садівництво,
кулінарію, українську пісню і веселу забаву…; був  життєрадісним, жартівли-
вим і товариським… І хоч минуло чимало років, а залишився він таким же. Наші
київецькі ансамбль «Незабудки» та Народний ансамбль сестер Мелешко пода-
рували о. Івану багато вітальних пісень і теплих слів. Кожному з нас було що
йому сказати , адже він хрестив, миропомазував, вінчав нас, наших батьків і
дітей…

Тож, як годиться і ведеться в нашому народі, в середині травня в одному
селі, (а це с. Київець), - принагідно гучно лунало многоліття.  Цей спів багатьох
людей був призначений ОДНОМУ, - тому, хто уже впродовж багатьох років
гуртує цих людей навколо себе, веде їх дорогою, яку йому вказує Господь Бог.
Йому – п’ятдесят, він міцно тримає за руку дружину, серед гомону відрізнить
голоси сина та доньки і трепетні оплески маленьких долоньок онуків.  А там,
зовсім близько, на горбочку, в центрі села стоїть вже церква і новий дерев’яних
хрест - місце його служіння Богові і людям.

Парафіяни храму свт. Василія Великого
села Київець

ВІТАННЯ З 50-ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ
ОТЦЮ ІВАНУ МАЙКУТУ

ПЕРША СПОВІДЬ У М. НОВИЙ КАЛИНІВ
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Ти захисту у Ангела проси,
Щоби не стати на дорогу смерти,
“Мій Юрію заступнику веди
Проси душі моїй для Тебе померти.”

Почуй мене в молитві і в труді,
Дозволь присягу вибрану до нести.
Щасливим бути з Іменем в житті,
Достойне Юрію життя моє провести.

В душі буди Ти віру й доброту,
Життя у святості з Богом провести.
Ти ангел мій і за Тобою я піду.
Щоб Віру зміг з молитвою до нести.

Прости мені що я не так вчинив,
Не був готовий до цієї жертви.
Прости що з різними думками я прожив,
І не поклявся за віру у жертву.

Мій воїне за мене заступись,
Не дай без вибору бажанної  жертви,
За мене і за долю заступись,
В душі не допусти вірі завмерти.

Від парафіян храму Вознесіння Господнь-
ого с. Ралівка

Бажаємо Юрію міцного здоров’я, подвигів
у його мріях, служити Церкві , Богові і лю-
дям.

Нехай благословить його Божа рука на па-
стирську Ниву!

ПРОСИМ ЗАСТУПНИЦТВА
ТВОГО, СВЯТА

Пречисту славлять небесні сили,
Зорі і Сонце, і Небеса,
Всі Херувими і Серафими,
Просять Заступництва Твого, свята.

Пречиста Діво, Мати єдина,
Нехай нам буде воля Твоя.
Веди в опіку до твого Сина,
Відкрий нам двері у вічне життя.

Тебе, Покрово, просять Ангели,
Твоєї ласки Діво-Жона.
Божі Престоли, щоби нас вели,
У Вівтар Небесний, Діво Свята.

Ти урочиста Діва Марія
Нехай нам світить Авра Твоя.
У руці твоїй гілка лілія,
Неба царице – кивот життя.

Ти заступися, Діво Пречиста,
Даруй нам щастя, мирного дня.
Радуйся Діво, Божа Невіста.
На все хай буде Воля Твоя.

В Блакиті Неба Ти нам явися,
Радість неси нам, Діво свята.
За нас Пречиста Богу молися,
Мируй нас Миром Твоя рука.

Я сьогодні встану зранку
І надіну вишиванку.
Вишиванка нас єднає, –
Кожен українець знає.

Як веселка вишиванка –
Це для Сина, для Іванка.
Одягне Мама й малятко,
У вишиванці прийде Татко.

Як весна всі одягнулись –
На майдані ми зустрілись,
Прапорці у руки взяли,
Один одного вітали.

У містах та у селі:
Всі щасливі та веселі,
Одягнулись, як пташина,
Пишна квітка не єдина.

Гордість мати, також Тата –
Наша врода є завзята.
Кожна бабця так ходила –
Вишиваночку носила.

Хай в житті усіх єднає,
Хто жовто-синій колір має.
Небо синє нас голубить,
Жовтий колір кожен любить.

Грає світ цей кольорами:
Любі діточки для Мами.
В щічку Маму поцілуй –
Землю рідну ти шануй.

о. Богдан Федак
16.05.2019
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МАТУСЯ СЛЬОЗУ ПОДАРИЛА

Матуся сльозу подарила,
Як виряджала у життя,
Щоку сльозою теплою умила,
Рукою Сина обняла.

Не мала заощаджень, статків,
У серці лишилася одна журба.
Не залишилось розкошів, достатків,
Лише натруджена працею рука.

Сльоза скотилась на щоку матусі,
Уста затряслись, лишається одна.
Щасливою лишається у дусі, –
Найменшого благословить в життя.

У серці їй залишиться лиш спогад,
Тяжкі й щасливі материнські відчуття.
І на стіні портрети їй говорять,
Що Матір у них рідна є вона.

Над ними рушники вишивані вкривають,
Любов’ю укривають дар життя.
З душі тривогу і смуток знімають,
Дарять щасливі спогади життя.

На пам’ять подарила образочок,
Йорданською водою обмива.
Їй залишається лише струмочок,
Розкопаний Синами джерела.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння


