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“У ДЕНЬ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ БОГ СТВЕРДИВ, ЩО ВСІ МОВИ
Є ДОСТОЙНІ ТОГО, ЩОБИ КОЖЕН НАРОД СВОЄЮ РІДНОЮ

МОВОЮ НАВЧАВСЯ БОЖЕСТВЕННОГО ОДКРОВЕННЯ ТА
СЛАВИВ ГОСПОДА”, – МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ

ДОРОГІ БРАТИ І
СЕСТРИ!

Сердечно вітаю
усіх вас зі святом
П’ятидесятниці, з
днем Святої Тройці!

У цей день ми вша-
новуємо євангельсь-
ку подію – зішестя
Святого Духа на уче-
ників і апостолів, яке
сталося за обіцянкою
Спасителя, даною
Ним перед Його Воз-
несінням. Тоді Гос-
подь сказав Своїм
ученикам: «Не відлу-
чайтесь із Єрусалима,
а чекайте обіцяного

від Отця, про що ви чули від Мене, бо Iоан хрестив во-
дою, а ви, через кілька днів після цього, будете охре-
щені Духом Святим. […] Ви приймете силу, коли зійде
на вас Дух Святий; i будете Моїми свідками в Єруса-
лимі та по всій Юдеї й Самарії та аж до краю землі»
(Діян. 1:4-5,8).

І ось цього дня, у П’ятидесятницю, як ми чули з читан-
ня книги Діянь святих апостолів, «раптом зчинився шум
з неба, ніби від сильного вітру, i наповнив увесь дім, де
вони перебували. I з’явились їм розділені язики, мов вог-
ненні, i спочили по одному на кожному з них. I сповни-
лися всі Духа Святого, i почали говорити іншими мова-
ми, як Дух давав їм провіщати» (Діян. 2:2-4).

Як Воскресіння Христове мало старозавітний прооб-
раз у святкуванні Пасхи, що була спогадом про звільнен-
ня від рабства у Єгипті, так і зішестя Святого Духа мало
прообраз у старозавітній П’ятидесятниці, і сама назва
цього свята, як і Пасхи, перейшли до новозавітних подій.

Адже на п’ятдесятий день після виходу з неволі єги-
петської на горі Синай Господь Бог через пророка Мой-
сея дарував Закон, про що розповідається у книзі Вихід.
Тоді лише один покликаний Богом пророк Мойсей міг
спілкуватися з Ним, отримуючи від Нього повеління і
настанови, а весь народ мав знаходитися віддалік, навіть
не наближаючись до гори. Бо, як свідчить Писання, «гора
ж Синай уся димилася від того, що Господь зійшов на неї
у вогні; і піднімався від неї дим, як дим з печі, і вся гора
сильно коливалася; і звук трубний ставав сильнішим і
сильнішим. Мойсей говорив, і Бог відповідав йому голо-
сом» (Вих. 19:18-19).

І ось знову Бог зійшов до людей, явивши Себе, як і на
горі Синай, у шумі, ніби від великого вітру, який напов-
нив весь дім, де перебували ученики, та у видінні вогнен-
них язиків, які спочили на кожному з них. Так сповнила-
ся обітниця Спасителя, Який перед хресними страждан-
нями сповіщав апостолам: «Краще для вас, щоб Я пішов.
Бо, якщо Я не піду, Утішитель не прийде до вас; а як піду,
то пошлю Його до вас» (Ін. 16:7).

Утішителем Дух Святий іменується тому, що від слів
Спасителя про Його близький відхід серця учеників прой-

нялися скорботою. І Господь заспокоює цю скорботу,
обіцяючи, що хоча Він і відійде від них, але не залишить
їх. На Синаї Бог через Мойсея дарував закон, як нагаду-
вання про Свою волю, у додержанні якої – благо для
людини. У Сіонській горниці вже не через посередницт-
во одного пророка сповіщається Закон, але завдяки звер-
шеному Спасителем викупному подвигу і єднанню в
Своїй Особі божества і людства, Сам Бог сходить на уче-
ників. Бог не лише промовляє до них, як було у часи
Старого Завіту з пророками, через яких Господь гово-
рив до народу, але таємничим і незбагненним чином
Сам Творець сповнює їх Своєю благодаттю.

Сходження Духа Святого на віруючих стає для них тим
самим, чим джерело чистої води – для спраглих, бо воно
задовольняє життєву потребу і дає їм відновлення сил.
Цей образ джерела води живої, від якої людина, яка п’є,
сама стає джерелом, Спаситель використовує у проповіді
до народу, слова якої ми чуємо з євангельського читан-
ня: «Хто спраглий, нехай іде до Мене і п’є. Хто вірує в
Мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби його поте-
чуть ріки води живої. Це сказав Він про Духа, Якого мали
прийняти віруючі в ім’я Його; бо ще не було на них Духа
Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений» (Ін. 7:37-
39). Коли Господь казав ці слова, то вони були пророцт-
вом, але у день П’ятидесятниці пророцтво це сповнило-
ся, бо Христос вже прославився, воскреснувши з мерт-
вих і вознісшись на небеса, «сповнивши наше спасіння і
з’єднавши земних з небесними», як ми співали на свято
Вознесіння. Саме про це благодатне освячення говорив
Спаситель жінці-самарянці, кажучи: «Хто питиме воду,
яку дам Я йому, той не буде спраглим повік; але вода,
яку дам йому Я, стане в ньому джерелом води, що тече
в життя вічне» (Ін. 4:14).

Зв’язок між старозавітною П’ятидесятницею і святом,
яке нині ми вшановуємо, полягає також у тому, що і
давній прообраз, і його нинішнє звершення пов’язані зі
словом Божим. На Синаї Бог промовляє до пророка,
сповіщаючи через нього слова Своєї волі для народу. В
ім’я Христове та завдяки Його викупній жертві Бог-Отець
посилає ученикам Утішителя, Духа Святого, Якиймає-
нагадатиїм про слова Божественного Одкровення і
зміцнити їх у виконанні волі Божої. «Хто любить Мене, –
говорить Спаситель – той слово Моє збереже; і Отець
Мій полюбить його, і Ми прийдемо до Нього і оселю
сотворимо у Нього. А хто не любить Мене, слів Моїх не
береже; слово ж, яке вичуєте, не Моє, а Отця, Який по-
слав Мене. Це сказав Я вам, перебуваючи з вами. Уті-
шитель же, Дух Святий, Якого пошле Отець в ім’я Моє,
навчить вас усього і нагадає вам усе, що Я говорив вам»
(Ін. 14:23-26).

У цих словах підкреслюється єдність Святої Тройці,
адже слово, в якому подається божественна істина, це є
слово Бога-Отця, яке сповіщене Сином, і про яке нагадує
і в якому наставляє віруючих Дух Святий.

У день П’ятидесятниці довершується одкровення про
Бога, як про Святу Трійцю, про Єдиного у божественній
природі, але Троїчного в Особах – Отця, Сина і Святого
Духа. У Старому Завіті ця істина відкривалася прообраз-
но, адже в час, коли серед людей панувало язичництво,
істина про Тройцю, про три Божественні Особи, могла
бути спотворена лукавством духа злоби та привести не-
розумних до думки про правдивість багатобожжя. І тому,
доки віруючі не отримали безпосередню можливість бути
утвердженими в істині через сповнення Духом Святим,
яка відкрилася їм завдяки Господу Ісусу Христу – доти
одкровення про Тройцю залишалося у символах і про-
образах, одним з яких є відомий усім нам образ Трьох
Ангелів – подорожніх, які прийшли до праотця Авраама.

Але завдяки всьому, що звершив Син Божий заради
нашого спасіння, для віруючих стало можливим прийня-
ти Духа Святого – не лише почути голос чи побачити
видіння, як чули і бачили старозавітні пророки і правед-
ники, але сповнитися силою з висоти, таємничо прийня-
ти Духа Святого, самим зробившись Його оселею, став-
ши храмом Божим, як про це каже апостол Павло у Пер-
шому посланні до Коринфян: «Хіба ж не знаєте, що ви —
храм Божий i Дух Божий живе у вас? […] бо храм Божий
святий, а цей храм – ви» (1 Кор. 3:16-17).

Дорогі брати і сестри!
Сердечно вітаю чивсіх вас із П’ятидесятницею, з

днем Святої Тройці, хочу побажати, щоби благодать,
яка подається всім, хто вірує в Господа Ісуса Христа,
силою Духа Святого завжди перебувала з вами! Адже
дар, який у Сіонський горниці ученики і апостоли прий-
няли, коли зійшов на них Дух Святий, був переданий не
лише їм одним, але через них був навіки поданий усій
Церкві, до якої, за вірою нашою і з милості Божої, на-
лежимо і ми з вами. Але пам’ятаючи притчу про та-
ланти, маємо не забувати, що дар Божий покладає на
кожного з нас відповідальність цінувати та примно-
жувати його, а не марнувати, закопавши в землю чи
відкинувши. Тож бажаю всім нам зміцнення у вірі та
добрих ділах і просвітлення істиною від Духа Святого,
якому з Отцем і Сином слава, честь і поклоніння, на віки
віків!

Амінь!
ЕПІФАНІЙ,

Митрополит Київський і всієї України.
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УВЕСЬ РІК НЕ МОЖНА, НА ТРІЙЦЮ МОЖНА

А ЧИ ПРАВДУ, ОТЧЕ, КАЖУТЬ
У цьому тлінному скороминущому світі, як ми знаємо, немає нічого вічно-

го, проте, є речі, які більш-менш постійні, вони – немов символи незмінності
для нас, їх ми умовно в побуті і називаємо – «вічні». На кшталт морського
прибою: вічно накочує він хвилі свої на берег і відкочує їх, завжди з рівною
силою, однорідно, монотонно і невідступно, і століття назад, і вчора, і сьо-
годні.

От як цей прибій, так само вічні і деякі питання, які ставлять парафіяни
священникові у зв’язку з наближенням тих чи інших значущих церковних
подій і дат, незалежно від того, що так само вічно відповідає одне й те ж
на них священник, і навіть нерідко – одним і тим же запитувачам.

Одне з цих «вічних» питань звучить так:
– А правда, отче, кажуть, що на Трійцю, один раз на рік, можна в Церкві

відспівувати нехрещених і самогубців?..
Спектр почуттів, з яким це питання ставиться, – найширший: від фари-

сейськи-піднесеного «Гляньте, отче… що виробляють ці неуки!..» до щи-
рого болю, з яким сплетена божевільна надія: «А раптом, раптом цього
разу – можна?!..»

Якщо священникові немає часу або якщо вже зовсім допекли його од-
ними і тими ж питаннями, він коротко і строго рикне: «Ні!».

Якщо ж у священника є час і розташування (найчастіше звідки в нього
цей самий час, та і розташування вчителювати особливого не спостері-
гається, ну, якщо, звичайно, священник сам – не закоренілий неофіт), то
просто подивиться він в очі нещасного запитувача, зглянеться над ним,
розуміючи не марність питання, зітхне, підбере краї своєї ряси, увійде до
вівтаря або на крилас, винесе звідти Квітну Тріодь і, усадивши поруч із
собою запитувача на лавку і розкривши книгу, стане пояснювати:

– Думка ця – неправильна. Взагалі, немає такої речі, яку Церква раз на
рік дозволяла б, а в усі інші дні раптом суворо забороняла б.

СВЯЩЕННИК ЧИТАЄ –
А ТІ, ЩО ЧУЮТЬ, МОЛЯТЬСЯ

А неправильна ця думка народилася через те, що у свято Трійці (у саме
свято, зверніть увагу, а не в день Троїцької поминальної суботи, коли особ-
ливо поминаються спочилі), на вечерні, яка відразу після літургії, чита-
ються довгі молитви.

Читає їх священник, стоячи на колінах у Царських вратах, і слухають
усі присутні, теж стоячи на колінах. І в третій молитві є такі слова, де
згадуються «ті, що в пеклі утримуються», от звідти і пішло те народне
повір’я, про яке ви запитали:

«Ти в це вседосконале і спасительне свято умилостивлювальні молит-
ви за тих, що в пеклі утримуються, зволив приймати, велику надію на
послаблення їхнього смутку і втіху від Тебе подаючи нам. Вислухай нас,
смиренних рабів Твоїх, що молимося Тобі, і упокой душі рабів Твоїх, рані-
ше спочилих, у місці світлому, у місці квітучому, у місці прохолоди, де
немає ні недуги, ні журби, ні зітхання, і осели їх в оселях праведних, миру
і полегшення сподоби їх. Бо не мертві хвалитимуть Тебе, Господи, ані ті,
що в пеклі перебувають, насміляться сповідання принести Тобі, але ми,
живі, благословляємо Тебе і молимо, і умилостивлювальні молитви та
жертви приносимо Тобі за душі їхні».

Священник читає, та не усякий, хто слухає, правильно розчує. Адже
тут як мовиться? «Умилостивлювальні молитви за тих, що в пеклі утри-
муються, зволив приймати» і «вислухай нас, смиренних» – не те що тільки
в один особливий цей день, але: «в це вседосконале і спасительне свято»,
тобто і в нього теж, як і в усі інші дні.

Так само і ми – «умилостивлювальні молитви та жертви приносимо» за
спочилих не лише зараз, але і завжди. Отже свято Трійці – не якийсь особ-
ливий день, коли ми молимося про спочилих, про них ми молимося і в
будь-який інший день, але і в цей великий день – теж можемо молитися,
от що тут мається на увазі, про прийняття цих молитов просимо Бога і
сьогодні.

Молимося за тих, «що в пеклі перебувають». Чули, напевно, як іноді
передають парафіяни один одному: «Такий-то старець або така-то черни-
ця не благословляють молитися за інших, тільки за себе! Про грішників,
кажуть, молитися – зухвалість перед Богом!», і подібне до того? Чули?..

ВИМОЛЮВАТИ “СИЛЬНОЮ” МОЛИТВОЮ
Уявіть, дві людини: одна тоне – друга на березі сидить, кому кинемося

допомагати? Звичайно тому, хто тоне. Так і наша молитва – кому більше
потрібна? Звичайно, грішникові. Тому молитися про грішників, чи в пеклі
вони перебувають або ще десь, нам потрібно.

Тим більше що рятує їх не наша молитва сама по собі.
Забудьте взагалі вирази на кшталт «сильна молитва», або от ще: «вимо-

лювати» – ніби як Бог невблаганний, але ми наполегливо вимолимо, вибла-
гаємо в Нього те, що просимо.

Рятує усіх струджених Сам Господь, по любові і милості, а як саме –
таємниця. А наша молитва – це наше зусилля любові, нехай невелике, по-
сильне, але зусилля. Його і потрібно докладати, як можемо, заради ближніх,
а інше – Богові надамо. Про кого серце і совість веліли молитися – про тих
і моліться.

Тут священник переведе дух і, бачачи хвилювання в обличчі співрозмов-
ника, скаже:

– А тепер – про головне. Адже Ви запитуєте, бо саме хтось з дорогих
вам спочилих – не хрещений або самовбивця? Вірно? І визнаєте, що в за-
писках на проскомидію їх імен не пишуть, і похоронної відправи, очної або
заочної, звершити над ними не можна?

– Так.
– Ну так і не пишіть у записках. Але моліться – самі. Адже Ви самі –

частина Церкви. Молитеся Христу ви – значить, у вашій особі і Церква
молиться. Несіть це самі, удома або стоячи в храмі.

І твердо віруйте, що чує вас Христос і знає ваш біль і нужду. І усе зро-
бить, щоб врятувати того, про кого ви молитеся, і вас теж. А вже як саме
зробить, в якій формі, тим більше – чи видасть вам при цьому заспокійливу
довідку з печаткою, що тепер все гаразд, завдання виконано…

Адже ми не гарантія ми живі – вірою Йому, вірою в Нього. Віра поза
природна, незбагненна для нашого пропащого єства, але віра одна і живот-
ворить тільки. Цей страх, що чується у вашому питанні, не почує, не поми-
лує, упече вашого нещасного померлого ще глибше в пекло – від маловір’я,
від власної неблизькості до Христа, і від слабкості власної любові. Але слаб-
ка чи ні – а є вона. Тримайтеся за Христа – і дійте. Не із зухвалістю, але з
відвагою, тією самою, якою ми кожного разу просимо в Бога на літургії
перед тим, як співати «Отче наш»: «безбоязно, неосудно».

ЗНАЄ СВЯЩЕННИК, ЗНАЄ
Звичайно, завжди є ризик, що після такої відповіді обличчя запитувача

раптом зміниться, сльози в очах вмить висохнуть, а виникне в них
підозрілість, і він уїдливо скаже: «А чи не єресь ви тут говорите, отче? Як
це так – «сам молися»? А ви, попи, тоді на що?.. Це ж ваш обов’язок! Це
ви прямо підривання усіх основ проповідуєте, отак знаєте до чого можна
договоритися?!».

Знає священник, знає. Всякого він наслухався за роки свого служіння.
Але знає і інше: живий Бог, і жива душа наша.

Знає: є в людському серці, не дивлячись ні на що, і любов, і віра, і та сама
відвага, якого розміру вони б не були. Здатна на них всяка людина, найди-
вовижніше створіння, дитя Боже. Здатний і зрозуміти: правила і канони цер-
ковні – потрібні, звичайно. Вони підтримують людину на християнському
церковному шляху.

Але – не ламають і не поневолюють її, не позбавляють її свободи і зв’я-
заної з нею особистої відповідальності та ініціативи. З чим би порівняти…
Ну от, наприклад, з паличками, які в городі або в саду прив’язують до ніжних
паростків, щоб не зігнула їх важка роса, не поламав вітер. Але рано чи
пізно, коли палички загрожують перешкодити росту, їх прибирають, інакше
не дочекаєшся від рослини головного – плодів.

Знає священник: серце людське за природою своєю – православне. Не в
сенсі, звичайно, конфесійних земних відмінностей: православне воно тому,
що не все міряє раціоналізмом, тими самими паличками, формулами і вста-
новленнями, що здатне воно і без слів правильно славити Бога.

Православне серце в Троїцьку поминальну суботу саме молиться про
своїх дорогих спочилих, земне життя яких чомусь не вписалося в церковні
канони. І серед сліз і печалі православне серце здатне зберігати невимовну
радість, здатне чути відповідь Божу на свою молитву і вдячно відповідати:
«Пресвята Трійця, Боже наш, слава Тобі!».

Священник Сергій КРУГЛОВ
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11 червня Православна церква вшановує
пам’ять святителя Луки, архієп. Сімферо-
польського і Кримського, який відійшов до Гос-
пода у 1961 році.

Святого Луку шанують у всьому світі. Адже-
був він не лише видатним лікарем та науковцем,
а й поклав своє життя на вівтар служіння просто-
му людові. Професор медицини зі світовим ім’ям,
хірург, розробки якого медики використовують і
нині, самовідданий лікар, який поспішав на допо-
могу хворим у бідних земських лікарнях, пере-
сильних тюрмах, на етапах, у непристосованих
для життя бараках… Архієпископ Сімферопольсь-
кий і Кримський. Усе це про нього, святителя Луку,
в миру — Валентина Феліксовича Войно-Ясе-
нецького. 

Розпочалась біографія цього святого у 1877
році в місті Керчі у збіднілій старовинній шля-
хетській родині. Роки дитинства та навчання Ва-
лентин провів у Золотоверхому Києві. Цікаво, але
світ міг отримати в його особі видатного худож-
ника. Він з успіхом скінчив художню школу та
навіть подав документи до знаменитої «Академії
Мистецтв», натомість в останню мить вирішив
стати лікарем.

Спонукало юнака на такий крок щире бажання
бути корисним – в першу чергу – простим, бідним
людям. Тому в 1898 році Валентин Войно-Яси-
нецький став студентом медичного факультету
Київського Університету. Далі була війна, численні
операції, а після – важка, сповнена самопожерт-
ви праця земським лікарем по різних обласних
містечках.

І скрізь вірною помічницею була любляча дру-
жина Анна — сестра милосердя, яка подарувала
чоловікові трьох синів та доньку. Сама Анна
Ланська - родом з Черкащини, із села Деньги
Золотоніського району. У цій місцевості майбутній
святитель працював дільничим лікарем. Незва-
жаючи на короткий строк свого перебування у
Деньгах, тут Лука Кримський залишив виразний
слід. Старожили зазначали його компетентність,
послідовну безкорисливість, відданість справі і

ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ
Від імені духовенства Старосамбірського благочиння вітає-

мо прот. Петра ГАЛЬЧИШАКА, настоятеля храму Собор
Пресвятої Богородиці с. Городовичі, який 5-го травня відзна-
чив 40 років від Дня народження.

Ваше Високопреподобіє, Ви є служителем Вівтаря Господ-
нього, возносите свої молитви і прохання до Всевишнього,
проповідуєте Євангеліє і приносите Безкровну Жертву подяки
– за всіх і за все. 

У цей знаменний і радісний для Вас день, хочемо щиросер-
дечно побажати Вам, щоби Господь Бог, оберігаючи Вас в
доброму здоров’ї, як фізичному так і душевному, в благопо-
луччі, в любові й в подальшому подавав Вам Свою благодат-
ну допомогу в пастирському служінні на ниві Христовій!

Многії і благії Літа!

ЖИТТЯ — НА ВІВТАР СЛУЖІННЯ
ПРОСТОМУ ЛЮДОВІ

неймовірну чуйність. Як свідчать архівні дані, у
1908 році в Деньгівській дільничній лікарні зроб-
лено 114 операцій. Багато з них провів саме він.

Лікар-гуманіст, учений і водночас віруюча лю-
дина, Валентин Феліксович довів єдність науки й
релігії. Займаючись науковорегіонарною (місце-
вою) анестезією, він вистраждав свої погляди й
переконання. Тяжко переживши смерть дружини,
яка залишила йому чотирьох малолітніх дітей, він
за якимось порухом душі попросив взяти турбо-
ту про них медичну сестру С.С.Білецьку, яка стала
дітям другою матір’ю і виховала всіх (троє синів
майбутнього святителя стали професорами в
різних галузях науки, а дочка — медиком). Оче-
видно, трагічні повороти життя й привели Вален-
тина Феліксовича до церковної спільноти.

Це було сенсацією, адже на ту пору Валентин
був не тільки головним лікарем міської лікарні, а
й головою Спілки лікарів, професором і завідува-
чем кафедрою в Ташкентському університеті.
Своє священицьке служіння йому доводилося
поєднувати з операціями в лікарні та лекціями, які
він читав у рясі і з хрестом на грудях. Для бага-
тьох це було виявом божевілля й зухвалості: вла-
да тоді громила церкви, а священників репресо-
вували. 

Відомого професора довго не чіпали, очевид-
но, через надзвичайну популярність у народі. Опе-
рації, які проводив, вражали: сліпі прозрівали, при-
речені на нерухомість зводилися на ноги. Але
після того, як у травні 1923 року Войно-Ясенець-
кого возвели у сан єпископа і нарекли ім’ям Лука,
терпець нової влади увірвався. Віряни, аби вря-
тувати владику, лягали під поїзд, який віз його у
заслання. Визволити геніального лікаря з-за грат
вдалося лише під час війни. Сталін скерував його
організовувати роботу у шпиталях Сибіру. Там
Лука поєднував лікування поранених з архієрейсь-
ким служінням. Він став головним консультантом
усіх військових госпіталів Красноярського краю,
провів сотні операцій поранених. У 1946 році йому
було присуджено найпрестижнішу на той час Ста-
лінську премію (200 тисяч карбованців, майже
всю її він перерахував постраждалим від війни
дітям).

Невдовзі у віці 70 літ Луку перевели на посаду
архієпископа Сімферопольського і Кримського.
Єпархія була вкрай зруйнована та зубожіла. Сам
владика насилу зводив кінці з кінцями, навіть хо-
див у рясах із залатаними ліктями. На прохання
владики секретар вів облік найубогіших у місті
родин, яким Лука щомісяця надсилав гроші. З
усього Криму на другий поверх його архієрейсь-
кого будинку сходилися люди, а по місту про ньо-
го ширилися легенди як про чудотворця. Невдовзі
він повністю осліп, однак, попри це, до самої
смерті (11 червня 1961 року) служив Божествен-
ну літургію. Нині мощі святителя Луки перебува-
ють у Свято-Троїцькому монастирі в Сімферо-
полі. 

Унікальний лікар-архієпископ Лука і сьогодні
допомагає хірургам проводити операції.

— Чудес із одужанням за молитвою святите-
ля Луки так багато, що ми не встигаємо все за-
писувати, — підтверджує архімандрит Нектарій
Антонопулос з Греції. На відкритті меморіальної
дошки в селі Деньги священник був надзвичайно
зворушений. З великою теплотою розповів:

— Я бував майже в усіх місцях, де жив і пра-

цював святитель Лука: в Архангельську, Ташкенті,
Красноярську… Але ніде не відчув такого силь-
ного зворушення, як тут. Сльози радості напов-
нили мої очі, коли я побачив образ святого на па-
м’ятній дошці. Якщо ви колись приїдете в Гре-
цію, побачите, як його там люблять. Багато на-
ших лікарів носять із собою іконку святого Луки
Кримського і, перш ніж робити операцію, молять-
ся йому і одержують допомогу. У Греції жоден
святий не отримував стільки любові за такий ко-
роткий час. Це святий, який об’єднує нас усіх…

Свою лікарську майстерність він вважав да-
ром Господнім, який призначався для уславлення
й утвердження Бога. Як лікар, він ніколи не відмов-
ляв у допомозі вбогим та знедоленим і не брав
нічого за лікування. Свої дива — зцілення людей
— святий Лука творить і донині. До храмів, де є
його ікона, постійно приходять люди, щоб покло-
нитися образу святого й помазатися святим ми-
ром. Кажуть, що це не лише знімає біль, а й
лікуєвід тяжких недуг.

***
…Якось під час чергового судового процесу

на запитання начальника Ташкентської ЧК
Петерса чи бачив він під час операцій людсь-
ку душу, святитель Лука відповів: «Ні. Але я
багато оперував  мозок, і відкриваючи череп-
ну коробку, ніколи не бачив там розуму, і
совісті там не бачив. Проте ніхто не має
жодного сумніву в їхньому існуванні».

Тож нехай молитвами цього дивовижного
святого в нас завжди вистачає розуму дослу-
хатися голосу совісті та пам’ятати про на-
явність у кожного з нас – неповторної без-
смертної душі!

За матеріалами інтернет ресурсів.
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ЯК ХВОРІЛИ СВЯТІ: УПОВАЛИ НА БОГА,
АЛЕ НЕ ВІДКИДАЛИ ЛІКАРІВ

(закінчення, початок у травневому номері)

СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ

Ті, які нездоровим способом життя самі здобули
хворобу, повинні ... користуватися тілесним лікуван-
ням як певнимобразом і прикладом, для піклуван-
ня про душу. Страждаю від хвороби і радію тепер
не тому, що можу учителем бути в терпінні для
інших. Бо, коли нічого не можу вдіяти, щоб не
страждати, здобуваю стражданням те, що перено-
шу його і дякую як в радощах, так і в скорботах,
будучи впевнений, що все, що сталося і що з нами
трапляється, у Бога- не без розумної причини, хоча
нам і здається , що немає причини. Як не слід зовсім
уникати лікарського мистецтва, так і безглуздо
покладати на нього всю свою надію. Але, як кори-
стуємося мистецтвом землеробства, а плодів про-
симо у Господа, або довіряємо кермо капітану, а
молимо Бога, щоб спас нас від потоплення, так,
прикликаючи до себе лікаря, коли дозволяє це ро-
зум, - не відступимо від уповання на Бога.

Про свої хвороби, яких було безліч, Святитель
Василій сам докладно розповідав в листах: «...
вона (хвороба) невідлучно зі мною з раннього віку
і до цієї старості, разом росла і вчить мене про
праведний суд Бога. (...) А тіло у мене зовсім
відмовилося служити, навіть і найменшого руху
не можу переносити без болю ».

При цьому Василій Великий довіряв лікарям і
постійно звертався до них за допомогою. Наприк-
лад, у відповідь на запрошення Євсевія, єпископа
Самосатського, приїхати до Сирії для устрою там-
тешніх церковних справ, Василій писав: «В який,
думаєш, стан прийшла душа моя, коли отримав я
листа твого благочестя? Бо, дивлячись на про-
хання, виражене в листі, кинувся я негайно пря-
мувати до Сіріанів: дивлячись ж на тілесну неміч,
якою був пов’язаний, відчував, що немає у мене
сил не тільки йти, а й повернутись на одрі. - П’ят-
десятий день проводив вже я в хворобі, коли прий-
шов до мене любий і ревний брат наш, содиякон
Елпідій. Дуже виснажений я був на пропасницю,
яка через брак живильної для неї речовини,  опо-
виламою плоть, як  обпалений світильник. Потім,
стара моя рана, вразивши печінку, справила в мені
огиду від їжі, відняла від очей моїх сон, тримала
мене в межах між життям і смертю, дозволяючи
жити в тій тільки мірі, щоб відчувати неприємності
життя. Тому-то користувався я цілющими природ-
ними  водами і брав деякі посібники від лікарів...».

Прагнення святителя підтримати своє здоро-
в’я було викликане не бажанням позбутися від мук
і насолоджуватися земними радощами. Розумію-
чи, що шлях його завжди буде пов’язаний з зас-
мученнями і важкою працею, він, тим не менше,
хотів продовжувати служити Церкві. А для того
потрібні були сили і розсудливість.

ПРЕПОДОБНИЙ
АМВРОСІЙ ОПТИНСЬКИЙ

По слову святоотцівському, кому лікування до-
помагає, тому додається  смирення. А зовсім
не лікуватися - ніякої чесноти не додає, тільки
показує міру віри. Втім, з багатьох дослідів по-
мітно, до кого з ченців причепиться хвороба, як
ти не лікуйся, абсолютно не вилікуєшся: все за-
лишаються хворобливі напади, які упокорюють
і обтяжують ченця. А з усього цього виходить,
що хворому монаху підліковуватися можна, а
думку про одужання слід відкласти ...

Саме хвороба привела семінариста Ліпецько-
го духовного училища Олександра Гренкова до
монастирського життя. На останньому році на-
вчання він важко захворів. Надій на одужання
майже не було. Олександр дав обітницю - якщо
одужає, піде в монастир. Видужав. Але ще чо-
тири роки не міг зважитися порвати зі світом.

У 1845 році брат Олександр, пострижений в
мантію Амвросієм, відправився в Калугу для по-
свячення в ієромонахи. Був сильний холод. Ам-
вросій, виснажений постом, схопив сильну зас-
туду, яка дала ускладнення на внутрішні органи.
З цього часу старець вже ніколи не міг видужа-
ти по-справжньому. Але він приймав це зі сми-
ренністю, кажучи: «Бог не вимагає від хворого
подвигів тілесних, а тільки терпіння зі смиренні-
стю і подяки».

У 1846 році після нового нападу недуги Амв-
росій був виведений за штат через хворобу і виз-
наний нездатним до послуху. Тепер він значився
на утриманні обителі як інвалід і з тих пір не міг
здійснювати літургії, ледве пересувався, страж-
дав від поту так, що переодягався і перевзував-
ся по кілька разів на добу. Він не виносив холоду
і протягів. Лікувався, вживав рідку, перетерту
теркою їжу, їв дуже мало. Але як і раніше зали-
шався в повній покорі у старця Макарія і навіть
в найменшій речі давав йому звіт. Багато зай-
мався перекладами і вправлявся в мистецтві
розумної молитви, вважаючи зовнішні скорботи
(як хвороби) корисними і спасенними.

Старець Макарій Амвросія любив, але вихо-
вував його строго - усмиряв самолюбство, вип-
робовував терпіння... Коли одного разу за Амв-
росія заступилися: «Батюшка, він людина хво-
ра!» - старець Макарій відповів: «А я хіба гірше
за тебе знаю! Але ж догани і зауваження чен-
цеві - це щіточки, якими стирається гріховний
пил з його душі, а без цього монах заіржавіє».

Якщо ж старцю Амвросію скаржилися на
будь-якого кривдника, старець відповідав пла-
чевним тоном: «Брате, брате! Я людина вмира-
юча ». Або: «Я сьогодні-завтра помру. Що я
зроблю з цим братом? Адже я не настоятель.
Треба докоряти собі, упокоритися перед братом
- і заспокоїшся».

В один з моментів, коли через хворобу життя
преподобного було у великій небезпеці, старець
Амвросій був пострижений в схиму. Виходило,
що недугам своїм святий, як міг, протистояв, але
кожна нова хвороба ставала сходинкою в його
духовному сходженні.

День його починався о четвертій ранку мо-
литвами. Їв він в такій кількості, яка дається
трирічній дитині. Весь день келійники задавали
йому питання за дорученням відвідувачів, і лише
іноді, щоб трохи полегшити завантажену голову,
старець наказував прочитати собі одну або дві
байки Крилова. Після чого напружена праця по-
новлювалася до глибокого вечора. Він говорив
більше дванадцяти годин в день. Язик від вто-
ми часом відмовлявся діяти, голос переходив на
шепіт і слова вилітали з зусиллям, ледве вимов-
ляючись. При цьому Амвросій намагався підня-
тися, детально розмірковувати про те, з чим до
нього приходили.

Незважаючи на крайню слабкість і болючість,
день преподобний Амвросій завжди завершував
Вечірнім молитовним правилом. До вечора та-
кого напруженого дня самі келійники - молоді і
здорові - вже ледь трималися на ногах. Старець
же часом лежав майже непритомний.

Стан старця все погіршувався. Він говорив про
себе: «Іноді так притисне, що думаю, - ось,
кінець!» Однак своїм духовним чадам і проха-
чам, які скаржилися на різні хвороби, старець
радив не впадати у відчай і лікуватися.

Це була людина колосальної волі і терпіння. У
книзі «Житіє Оптинських старців» пишуть: «Важ-
ко уявити собі, як він міг, будучи прицвяхованим
до такого страждального хреста, в повній знемозі
сил, приймати щодня натовпи людей і відповідати
на десятки листів. На ньому збувалися слова:
«Сила Божа в немочі звершується». Якби він не
був обраною посудиною Божою, через яку Сам
Бог віщав і діяв, такий подвиг, така гігантська пра-
ця, не могли бути здійснимі ніякими людськими
силами. Животворяща Божественна благодать
тут ясно була присутня і допомагала ».

У 1998 р знайденімощіієросхимонаха Амвро-
сія оглянули фахівці-медики та здивувалися. Тільки
судячи зі стану хребта, викривленого в декількох
місцях, з деформованими хребцями, кожен рух
приносив святому нестерпний біль. Але ж було
ще безліч внутрішніх хвороб ... Але цей божий
чоловік жив сам і давав світло надії всім навколо.

Слова, розради, поради його позбавляли від зне-
віри, направляли людей, вказували їм вихід зі
складної ситуації: «Пишеш, що здоров’я твоє знач-
но погіршилось і слабшає, так що матінка ігуменя
відправляє тебе до лікаря порадитися про своє
нездоров’я. Не протився їй в цьому; можеш спро-
бувати і полікуватися, якщо буде допомагати ліку-
вання, тільки своєї головної думки тримайся -
віддаватися на волю Божу і молити Милосердно-
го Господа, щоб влаштував тобі корисне, і дару-
вав тобі долю як буде завгодно доброті Його».

Продовження на 5 стор.
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На закінчення згадаємо два вис-
ловлювання святого Феофана Зат-
ворника. В його житії серйозних зах-
ворювань не згадується, але в бага-
тьох спогадах про святителя є
свідчення про його  життєлюбність і,
як би це сьогодні сказали, ведення
здорового способу життя навіть в
останні роки, в затворі. Про хвороби
і лікуванняотець Феофан говорив і
писав багато, закликаючи людей не
впадати в дрімучість і в недугах не
нехтувати допомогою лікарів:

«Хвороба всіх гамує, а інших про-
ти Бога нарікати вчить. Смиренні
почуття ворог може розвіяти і навія-
ти гордовиті. Разом із тим у хворобі
до лікаря звертатися не гріх. Здоро-
в’я дар Божий. Берегти треба. А коли
не вбережеш, Бог послав лікарів і
ліки. Користування ними не означає
переступу порядків Божих».

А ось так він писав в одному з
листів: «Вельми шкодую про горе
ваше і молю Господа усунути при-
чину його - хворобливі напади юної
дочки вашої ... Але молитва молит-
вою, а лікарі лікарями. І лікарів Бог
дав і до них звертатися Божа воля.
Господь з власною поміччю прихо-
дить, коли природних засобів, Ним же
нам влаштованих, виявляється недо-
статньо. Тому молитися - будемо
молитися, а природними засобами
все ж нехтувати не слід. Шукайте і
знайдете!»

***
Великі подвижники, проповідни-

ки, аскети хворіли нерідко, але зав-
жди пам’ятали, що Господь спа-
сає - і рятує перш за все не тіло,
але вічну душу. Будучи в більшості
своїй ченцями, вони в творіннях
зосереджувалися на вічне життя,
на порятунок, який дається нам
через страждання і смерть. Але
це ні в якому разі не свідчення їх
зневажливого або тим більше
презирливого ставлення до місії
лікаря, про яку так яскраво сказа-
но було ще в Книзі Премудрості
Ісуса, сина Сираха.

Підготував
священник Ярослав КОЗАК

ЯК ХВОРІЛИ
СВЯТІ:

УПОВАЛИ НА
БОГА, АЛЕ НЕ
ВІДКИДАЛИ

ЛІКАРІВ
Продовження.

Початок на 4 стор.

ФЕОФАН
ЗАТВОРНИК

Згідно постанов святих Отців Церкви перша неділя
після Зелених свят, П’ятидесятниці, присвячується вша-
нуванню всіх святих Христової Православної Церкви,
що від віку вгодили Богу. А наступна неділя присвячена
вшануванню святих, що належать до місцевої Помісної
Церкви того чи іншого народу, краю. То ж, принагідно,
пропонуємо нашим читачам вислови - роздуми святого
преподобного Афонського старця Силуана про святих.

«Люблячих Мене люблю, і прославляючих Мене про-
славлю, витримати слави небесного явлення. І не ди-
вуйтесь цьому. Бо Бог так полюбив Своє твориво, що
дав людині пребагато Духа Святого, і людина у Свято-
му Дусі стала подібною Богу.

Чого ж Бог так любить людину? Тому, що Він є Сама
любов, а ця Любов пізнається Святим Духом.

Духом Святим пізнає людина Господа, Свого Творця;
і Дух Святий Своєю благодаттю наповняє всю людину:
і душу, і розум, і тіло. Господь дав святим Свою благо-
дать і вони полюбили Його та пристали до Нього, при-
єднались назавжди. І якщо вже на землі так є, то тим
більше на Небі святі любов’ю з’єднані з Богом. А лю-
бов ця невимовно солодка і виходить вона від Духа Свя-
того; і всі небесні Сили насичуються нею.

Бог є Любов; і у святих Дух Святий є Любов.
Духом Святим пізнається Господь, Духом Святим

величається Господь на небесах. Духом Святим святі
славлять Бога. І дарами Святого Духа прославляє Гос-
подь святих, а славі цій не буде кінця.

Багатьом здається, що святі від нас далекі. Та далекі
вони від тих, які самі віддалились від святих, і дуже
близькі до тих, які зберігають заповіді Христові та на-
повнені благодаттю Святого Духа.

На небесах все живе та рухається Святим Духом.
Але і на землі – той же Святий Дух. Він живе в нашій
Церкві. Він живе у Таїнствах, Він – у Святому Письмі;
Він – в душах віруючих. Дух Святий все з’єднує, - і тому
святі є нам близькі. Тож, коли ми молимось до них, то у
Святому дусі вони чують наші молитви, а наші душі
відчувають, що і вони моляться за нас.

Щасливі та блаженні ми, православні християни, бо
Господь дарував нам життя у Святому Дусі; і Він весе-
лить наші душі. Але Його, Духа, треба розумно зберіга-
ти, бо навіть із-за однієї поганої думки Він залишає душу,
і нема тоді з нами любові Божої; нема відваги, бадьо-
рості в молитві, нема і твердої надії, що отримаємо те,
чого просимо.

Святі живуть в іншому світі та Духом Святим бачать
там славу Божу и красу Господнього Лиця. В тому ж
Святому дусі святі бачать наше життя і наші вчинки.
Вони знають наші скорботи і чують наші гарячі молит-
ви. Живучи на землі, вони від Духа Святого навчились
Божої любові. А хто має любов на землі,  той з нею
переходить у вічне життя в Небесному Царстві, де лю-
бов зростає та буде досконалою. І якщо тут любов не
може забути свого брата, то тим більше святі не забу-
вають нас і моляться за нас.

Святим Господь дарував Святого Духа, і вони в Дусі
Святому люблять нас. Душі святих знають Господа і
Його доброту до людини, тому їхній дух горить любо-
в’ю до людей. Живучи ще тут на землі, вони не могли
без скорботи чути про грішну людину, і в молитвах про-
ливали сльози за грішників.

Святий дух вибрав їх для молитви за весь світ та да-
вав їм джерело сліз. Святий Дух своїм вибранцям дає
так багато любові, що їхні душі, наче полум’ям, охоп-
лені бажанням, щоби всі люди спаслися та бачили Сла-
ву Господню.

ПРЕПОДОБНИЙ СИЛУАН
АФОНСЬКИЙ ПРО СВЯТИХ

Святі угодники осягнули Небесне Царство і там спог-
лядають славу Господа нашого Ісуса Христа; тим же
Духом Святим вони бачать і страждання людей на землі.
Господь дав їм настільки багату благодать, що вони
любов’ю обнімають увесь світ. Святі бачать і знають,
як знемагаємо ми від журби, як висушились наші душі,
як смуток скував їх, тому то, не перестаючи,  клопо-
чуться про нас  перед Богом.

Святі радіють нашому покаянню і сумують, коли люди
залишають Бога та уподібнюються немислячій худо-
бині. Їм жаль, що люди живуть на землі, не знаючи, що,
якби вони любили один одного, то на землі була би сво-
бода від гріха. А де нема гріха, там радість та веселість
від Духа Святого. Так що куди не глянеш - все  миле,
приємне, а душа, дивуючись чому їй так добре, славос-
ловить Бога.

З вірою взивайте і моліться Божій Матері та святим.
Вони чують наші молитви і навіть знають наші помис-
ли. І не дивуйтесь цьому, бо все Небо святих живе Свя-
тим Духом, а від Духа Святого ніщо в усьому світі не
заховано. І я раніш не розумів, як святі небожителі мо-
жуть бачити наше життя, та, коли Мати Божа викрила
мене в гріхах, тоді я зрозумів та пізнав, що у Святому
Дусі святі бачать нас та знають все наше життя.

Святі подібні на Господа, але і всі люди, що зберіга-
ють Христові заповіді, подібні на Нього. А ті, що жи-
вуть за своїми пристрастями і не каються, подібні на
ворога (сатану). Думаю, якщо би ця тайна відкрилась
людям, то вони перестали би служити ворогу нашого
спасіння, і кожен всією силою намагався би знати Гос-
пода та бути подібним на Нього.

Святі були такі ж люди як і ми. Багато з них перебу-
вали у многих гріхах, але покаянням досягли Небесно-
го Царства. Та і всі, що приходять туди, приходять че-
рез покаяння, яке подарував нам Милостивий Господь
Своїми стражданнями.

В Царстві Небесному, де Господь Христос і Його
Пречиста Мати, живуть всі святі. Там святі праотці і
патріархи, котрі мужньо пронесли свою віру. Там проро-
ки, які прийняли Духа Святого і своїм словом приклика-
ли людей до Бога. Там апостоли, що вмирали за про-
повідь Євангелії. Там мученики, котрі за любов Хрис-
тову з радістю віддавали своє життя. Там Святителі,
що наслідували Господа і несли тягарі своїх духовних
овечок. Там преподобні посники і Христа ради юродиві
(юродивий – той що в духовному подвигу прикидається
не сповна розуму), які подвигом перемогли світ. Там
всі праведники,які дотримались заповідей Божих і пе-
ремогли пристрасті. Вони ходили ногами по землі та руки
їхні трудились, але своїм духом завжди перебували у
Бозі, і умом вони не хотіли відриватись від пам’яті про
Бога. Ради любові Христовоївони перетерпіли всі скор-
боти на землі і не боялись ніяких страждань і так про-
славили Бога. За те Господь полюбив їх і прославив їх
та дарував їм Вічне Царство із Собою».
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Ось і минуло свято П’ятидесятниці, а разом з
ним підійшов до свого завершення пасхальний
період – дуже важливий, особливий етап богослуж-
бового життя. Впродовж сорока днів Церква про-
славляла воскреслого Господа, потім – оспівува-
ла Його Вознесіння і нарешті – раділа сходжен-
ню Духа Святого.

Завершальним святом пасхального періоду є
Неділя Всіх святих – перша неділя після П’яти-
десятниці. Цього дня Церква прославляє усіх тих,
хто у своє мужитті став причасником благодаті
Духа Святого.

Після Неділі Всіх святих, у понеділок, почи-
нається Петрів піст. Він є підготовкою до свята
на честь святих первоверховних апостолів Петра
і Павла (12 липня). З книги Діянь апостольських
нам відомо про те, що учні Христові завжди по-
стили перед виходом на проповідь: «Коли вони
служили Господеві й постили, Дух Святий
сказав: “Відділіть Мені Варнаву та Савла для
діла, на яке Я покликав їх”. Тоді вони, попос-
тившись і помолившись та поклавши руки на
них, відпустили їх» (Діян. 13:2-3). Тому і ми, го-
туючись до святкування пам’яті святих апостолів
Петра і Павла, постимо – за апостольським при-
кладом.

Тривалість Петрового (чи, як його іноді нази-
вають, Апостольського) посту пов’язана з датою
святкування Пасхи. Адже постити ми починає-
мо через тиждень після свята П’ятидесятниці –
дня Святої Трійці. Це означає, що чим раніше
Пасха і, відповідно, П’ятидесятниця, тим тривал-
іше період Петрового посту, і навпаки. Причому
цей піст був із самого початку пов’язаний саме з
цими святами.

Зробимо невеликий історичний екскурс. П’я-
тидесятниця разом з Пасхою є прада внім хрис-
тиянським святом. Цікаве те, що в давнину в пе-
ріод від Пасхи до П’ятидесятниці повністю ска-
совувався піст і колінопреклоніння. Про це по-
відомляє відомий християнський апологет Терту-
ліан (бл. 165-240 р.). Він пише, що християни не
постять і не схиляють коліннедільними днями і,
як він виражається, користуються «тією ж самою
пільгою» впродовж п’ятдесяти днів після Пасхи,
проводячи цей час «у всякому тріумфуванні».
Подібні свідоцтва можна зустріти і в пізніший пе-
ріод. Християнка Егерія, що здійснила в 381-384
рр. паломництво у Святу Землю, записала в що-
деннику, що «в Єрусалимі від Пасхи до П’ятиде-
сятниці абсолютно ніхто не постить». Святитель
Епіфаній Кіпрський (бл. 315-403 рр.) писав: «У
п’ятдесят днів П’ятидесятниці і колінопреклонінь
не буває, і піст не заповіданий». Про той же зви-
чай, дотримуваний єгипетськими ченцями,
свідчить і преподобний Іоанн Касіан (бл. 360-435
рр.): «В усідні П’ятидесятниці ніхто зовсім не схи-
ляє колін і не тримає посту до дев’ятої години».

Втім, треба зробити одне уточнення. Згідно
древньої традиції, закріпленої пізніше в чернечих

ЗА АПОСТОЛЬСЬКИМ
ПРИКЛАДОМ

статутах, піст має на увазі або повну відмову від
їжі, або їжу раз на день (зазвичай увечері). Відпо-
відно, у «непісні» дні їжу куштували більше одно-
го разу. Тому, коли ми зустрічаємо свідоцтва про
те, що єгипетські чи палестинські подвижники не
постили від Пасхи до П’ятидесятниці, це не озна-
чає того, що вони куштували скоромну (у нашо-
му розумінні) їжу, а свідчить про кількість тра-
пез. Окрім цього, піст – це завжди час покаяння.
Період від Пасхи до П’ятидесятниці і в цьому
сенсі відрізнявся від іншого богослужбового року
– він ставав для християн період омрадості і
тріумфування про невимовні благодіяння Божі.

Але також за свідоцтва ми древніх церковних
авторів відомо про те, що після пасхального
тріумфування вірні знову вступали в покутний
період посту. У паломницьких замітках Егерії є і
такий запис: «З наступного дня [після] П’ятиде-
сятниці усі постять за звичаєм, як в увесь рік,
кожен як може, виключаючи дні суботні і
недільні». В іншому пам’ятнику, складеному на-
прикінці ІV століття і відомому під назвою «Апо-
стольських постанов», міститься припис: «Після
П’ятидесятниці одну седмицю постите, бо спра-
ведливо, щоб ви і веселилися про дар Божий, і
постили після послаблення».

Таким чином, піст після П’ятидесятниці був
свого роду відновленням подвигу стриманості і
нагадуванням про необхідність покаяння після
п’ятдесяти днів пасхальних урочистостей.

З описаних древніх практик посту після П’яти-
десятниці і зародився літній піст, всюди відомий
як Петрів. Цього року він почнеться 15 червня.
Цей піст не так суворий у плані обмежень в їжі,
як інші багатоденні пости. І в цьому також прояв-
ляється мудрість Церкви і її турбота про своїх чад.
Можна згадати, як поступово вступали ми у Свя-
ту Чотиридесятницю, помалу звикаючи до пісної-
стриманості. Суворий піст після свята Святої
Трійці був би важким для вірних. Тому Церква
заповідає нам саме такий пісний подвиг, щоб нам
було під силу витримати його. Вона як би нагадує
нам про піст – передусім для того, щоб кожен з
нас ще раз заглянув всередину себе, замислився
про те, скільки ще належить здобути перемог над
самим собою, скільки ще належить пройти, дбай-
ливо несучи сосуд благодаті Божої.

І звичайно, Апостольський піст ще раз нагадує
нам про те, що кожен вірний – це учень і апостол
Христовий. Кожен з нас покликаний свідчити про
нашого Учителя і Господа. Не забуватимемо, що
святі апостоли постили перед виходом на про-
повідь – постимо і ми, просячи Господа дати нам
сил, терпіння і мудрості нести світло християнсь-
кого вчення.

Священник Василь КУЦЕНКО

Царство Боже може бути досяжним для кож-
ного. Однак часто людина забуває про своє при-
значення, про Божий дар та любов, якими Гос-
подь так щедро благословляє нас. Заклопотаність
щоденним справами, земними турботами зали-
шають недостатньо часу на внутрішню духовну
працю. Щоб досягнути її маємо жити у правді та
в мирі. Правда – це сполучення істини та спра-
ведливості, чесність перед самими собою, тобто
праведність у думках, словах та діях. Зі свого
боку, мир – смиренне налаштування у собі, в дум-
ках, у почуттях.

Період посту, в якому ми зараз усі перебуває-
мо, – це можливість наблизитись до Бога, при-
множити відчуття Його присутності у нашому
житті. А отже – звільнити думки та серце від зай-
вого, від другорядного, аби вони сповнювалося
благодаттю Святого Духа. Цьому нас навчає,
зокрема, святий апостол Павло: «Царство Боже
– не їжа i питво, але праведнiсть, i мир, i радiсть у
Святому Духовi» (Рим. 14: 17).

Постили апостоли та їх учні – перші христия-
ни. За їх прикладом постимо і ми – християни су-
часні. Адже кожен з нас є апостолом, тобто про-
повідником Євангелія серед людей, які ще не про-
яснилися світлом Христової істини. Власне, про
цей наш обов’язок – бути свідками Слова Божо-
го для інших людей – і покликаний нагадувати нам
Петрів, або Апостольський, піст. Напевно, у прий-
дешні дні Петрового посту кожному з нас треба
замислитися над тим, що саме ми робимо для
свідоцтва про християнську віру? Запитати себе:
«Чи виконую я слова Господні –  Так нехай сяє
світло ваше перед людьми, щоб вони бачили
ваші добрі діла і прославляли Отця вашого
Небесного» (Мф. 5:16)? Саме своїми добрими
справами, здійсненими в ім’я Господнє, кожен з
нас може проповідувати, може свідчити і відкри-
вати іншим людям глибину християнської віри і
скарб євангельського слова. У цьому наше апос-
тольське покликання. А піст має бути засобом,
який допомагає нам у справі проповіді.

Спокуси, яким піддається людина, – наче лан-
цюг, що сковує її, стримуючи від наближення до
Неба, до самого Бога. Людська душа страждає,
коли постає перепона на шляху зближення із Бо-
гом. Як наслідок, вона не лише віддаляється від
Царства Божого, але й не відчуває того щастя,
радості й миру, що приготовані їй також і тут, на
землі. Коли ми насамперед дбатимемо про свою
душу та духовні скарби, то Господь сприятиме
нам і в земному житті: «Шукайте ж спершу Цар-
ства Божого і правди Його, і все це додасться
вам» (Мф. 6: 33).

Важливо зауважити, що перепони духовному
зростанню – створені не Богом, а спричинені
гріхом людини. Господь Ісус Христос стукає у
двері кожного серця, навіть коли воно вражене
недобрими справами чи думками, або навіть є
байдужим до всього, що не стосується матері-
альних турбот. Та навіть сповна забезпечивши
себе тут, на землі, людина не зможе бути справді
щасливою, якщо вбога духовно. Бог зробив нас
усіх спадкоємцями Царства Небесного. Дозволь-
те собі відчути цей прояв безмежної Божої лю-
бові до вас.

Тож уважно прислухайтеся до Божого заклику,
відчиніть двері Спасителеві та живіть за Божими
заповідями. Нехай Петрів піст стане для вас тим
періодом, що збагатить душу й серце, покаже
радість життя із Богом, яке сповнене духовними
силами та натхненням.

Епіфаній,
Митрополит Київський і всієї України
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У подячних молитвах після
Святого Причастя є такі сло-
ва: «Тіло Твоє Святеє, Госпо-
ди Ісусе Христе, Боже наш,
нехай буде мені на життя
вічне і Кров Твоя Дорогоцін-
на на відпущення гріхів. Не-
хай же буде мені причастя це
на радість, здоров’я і втіху».
Які прекрасні слова!

Але вимовляючи їх зараз,
я розумію, що ми абсолютно
не розуміємо їх сенсу. Ні ті з
нас, хто читає, ні ті, хто слу-
хає, – бо зазвичай подячні
молитви читаються по-
спішно, дуже швидко, так що
зрозуміти їх просто немає
часу, але в них міститься та-
кий важливий сенс.

Як казав старець Пор-
фирій: «Пийте сік». Що він
мав на увазі? Найкорисніше
у фруктів – це сік. От і необ-
хідно, щоб саме він потрапив
у наш організм у першу чер-
гу. А ми, причащаючись, чи
п’ємо такий «сік» – цілющий,
животворчий? Так, щоб При-
частя дійсно було нам «на
радість, здоров’я і втіху»?

ДУМКИ, ВІДЯКИХ
МИ ХВОРІЄМО

Ми просимо в Бога здоро-
в’я, миру душевного, і Церк-
ва усе це дає нам – як на
фізичному, так і на духовно-
му рівні. «Мир вам!» – по-
вторює священник, і ці слова
заспокоюють, відганяють
тривожні думки.

Перестань думати про те,
що виснажує, спустошує
тебе! Нехай зникнуть усі ці
страхи, які, немов хмара, по-
стійно нависають над тобою
– як бути, що робити, де узя-
ти грошей. Усе буде добре,
від відсутності грошей ще
ніхто не помирав.

Статистика самогубств у
нас зараз  гнітюча – багато
людей покінчили з життям.
Але будь така можливість, я
неодмінно поставив би цим
людям таке питання: «Поз-
бавляючи себе життя, ти го-
лодував?» Ні, звичайно. Що
ж сталося? Людина просто
захворіла – захворіла від
власних думок. А думки мо-
жуть дуже багато що – на-
приклад, змусити накласти
на себе руки.

«ТІЛЬКИ НЕ ПОТРІБНО УСЕ СКИДАТИ НА КРИЗУ!»

Людина просто думає.
Насправді усе зовсім не так
погано, але думки роблять
тебе хворим. Як перед візи-
том до стоматолога – ще два
дні до прийому, але при думці
про це ти захворюєш. Поче-
кай, ще встигнеш постраж-
дати, післязавтра вже опи-
нишся в кріслі – навіщо за-
раз починати турбуватися?
От у чому проблема. Ми
просто плутаємося в часі.

ЖИТТЯ ЗА
ВЕЛІННЯМ СЕРЦЯ

Щоб не захворіти, треба
жити справжнім життям –
тим, для якого ти і був народ-
жений. Жити і насолоджува-
тися. Як це? Річ у тім, що
кожен з нас у глибині душі
відчуває своє призначення.

Іншими словами, якщо ти
чогось сильно хочеш – усією
душею, усім серцем, – зна-
чить, це бажання від Бога. Не
може бути, щоб не від Ньо-
го. Адже ти пройшов через
таїнство Хрещення, твоя
душа – християнка, вона ос-
вячена. Значить, і бажання,
що виходить з глибини душі,
також освячується і благо-
словляється Богом. А якщо
йти наперекір своїм бажанням
і почуттям, результат буде
сумним: розчарування, деп-
ресія і біль.

Наприклад, якщо я, свя-
щенник, служу без радості;
якщо мені не подобається те,
чим я займаюся, – я неодмі-
нно захворію. Чи, наприклад,
якщо хочеться створити
сім’ю – прекрасно, але виби-
рай людину неодмінно собі по
серцю. Бо інакше, якщо
фізично ти тут, а думками –
десь в іншому місці; якщо
життя твоє тобі не в радість,
якщо не подобається про-
фесія, не подобається той,
хто поруч, – це вже початок
хвороби.

Як сказала мені одна лю-
дина: «Знаєш, що це таке,
коли вісім годин поспіль ти
маєш займатися нелюбимою
справою?» Отже займайтеся
тим, для чого ви створені,
тим, що любите. Інакше жит-
тя перетворюється на муку.
Так, один день так можна

витримати, два дні – теж, але
якщо це триватиме постійно,
ти неодмінно захворієш.

Сам Господь хоче, щоб
наше життя було саме таким.
Яким? Щоб ми жили за велі-
нням серця – так, як дійсно
хочеться.

У мене є двоюрідна сест-
ра – абсолютно нецерковна
дівчина, – якій вдалося
здійснити свою давню мрію.
Адже коли вона тільки діли-
лася зі мною думками із цьо-
го приводу, я тільки сміявся.
«Знаєш, – казала вона мені, –
я так хочу стати перукарем!»
– «Годі тобі, що ти таке гово-
риш?» – «Не смійся! Якщо я
цього не зроблю, то помру!»
От як вона «мучилася», перш
ніж знайшла свій шлях. По-
вторюся, ця дівчина не має
жодного відношення до Цер-
кви, але ось це бажання, ду-
шевне спрямування в неї було,
і в результаті вона знайшла
себе. І дійсно, сміятися над
такими речами не можна:
адже це мрія, улюблена спра-
ва!

Так само, ймовірно, ти ди-
вишся на мене і думаєш: «Ні,
я б ні за що не став священ-
ником! Не подобається мені
ця справа». А мені – подо-
бається. Але я ніколи не зміг
би займатися ще чимось.

ХРИСТОС І НАШЕ
ПРИЗНАЧЕННЯ

Загалом, усе це грає дуже
важливу роль відносно здо-
ров’я. Багато людей хворі-
ють тілесно, бо займаються
нелюбимою справою.
Візьмемо, приміром, замуче-
них домогосподарок. Цілими
днями вони крутяться, кру-
тяться, і немає з ким пого-
ворити, поділитися, – зага-
лом, жінка явно живе не так,
як їй хотілося б. І в чоловіків
буває таке, і серед молоді, і
навіть у дітей! Це дуже тяжко
– робити те, що не подо-
бається.

«Але що ж робити? – ска-
жеш ти. – Не можу ж я
змінити роботу!» Розумієш,
те, що можна змінити, – тре-
ба змінювати. А що не мож-
на – необхідно покращити. У
будь-якому випадку залиша-
ти усе як є не можна, інакше
настане час, і ти скажеш:
«Ось до чого мене усе це
довело!» Таке життя робить
людину хворою.

Я чітко зрозумів це з єван-
гельської історії з кровоточи-
вою жінкою. Пам’ятаєте, як
довго вона хворіла? Дванад-
цять років! І весь цей час
жодна людина не торкалася
до неї, бо вона вважалася
нечистою. Іншими словами,
12 років ця жінка не могла
жити нормальним, повноцін-
ним життям, не могла бути
щасливою – створити сім’ю,
народити дитину.

І Господь зцілив її не лише
з тим, щоб припинити фізич-
не страждання (власне кро-
вотечу), але і щоб здійснити
нарешті її давню мрію – лю-
бити і бути коханою, гойда-
ти дитину на руках і жити,
жити не так, як говорили про
неї раніше: «Геть нечиста,
хвора, погана». Десь я про-
читав цю думку, і вона мене
просто уразила. «Допоможу
їй набути того, для чого вона
народилася, – сказав Хрис-
тос. – Допоможу стати тією,
ким було призначено їй ста-
ти – любити і бути улюбле-
ною, що дає і приймає». Отже
Сам Бог хоче, щоб ти жив за
велінням серця. Подумай,
чого ти насправді хочеш,
прийми це і почни так жити!

І В КРИЗУ
ВИХІД ЗНАЙДЕТЬСЯ
Іноді я запитую людину:

«Що ти усе хвилюєшся?» І у
відповідь чую: «Я хочу чо-
гось, але от чого – не можу
зрозуміти. І тому не можу
визначитися». Ну, так визнач-
ся! Шукай, думай! Чого тобі
хочеться по-справжньому?
Вчитися, працювати, розви-
ватися? Тільки не потрібно
усе звалювати на кризу.

Криза кризою, але від цьо-
го ще ніхто не помирав. Іноді
я зустрічаю людей, які саме
завдяки кризі почали жити
повноцінним життям.
Замість того щоб помирати,
вони зібрали в кулак усі свої
сили і знайшли вихід. І ти
неодмінно знайдеш вихід, ти
не помреш – придумаєш, як
жити по-справжньому. І нічо-
го витрачати даремно свої
кращі роки, губити здоров’я
і божеволіти – тільки тому,
що суспільство зараз пере-
живає кризу. Вихід неодмін-
но знайдеться!

І люди продовжують жити
– у нас, у Греції, або за кор-
доном, неважливо – і жити із
сенсом! Це дуже важливо –
не втрачати сенс життя. А то,
буває, людина прокидається
уранці і думає: «Як сьогодні
жити?» Та так же, як і учора,
усе одне і те ж: готування,
прибирання, прасування, про-
вести чоловіка на роботу, зу-
стріти з роботи. Це не жит-
тя. Це дуже виснажує.

Тому усі домогосподарки і
дивляться турецькі серіали.
Виникає ілюзія чогось ново-
го, цікавого – що ж там ста-
неться, що буде? Відбуваєть-
ся підміна сенсу життя, люди
радіють і засмучуються за
кіногероїв. Але що заважає
переживати ті ж самі почут-
тя стосовно власного життя?
Чому таку бурхливу реакцію
(«Ну нарешті вони разом!
Нарешті для них нічого не
погрожує! Нарешті…») у нас
не викликають стосунки з
власними дітьми, подруж-
жям, рідними? Бо ми цьому
не навчилися.

Архімандрит
Андрій (Конанос)
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Скажи людині добре слово,
Воно впаде, як в г’рунт зерно.
Якщо душа прийнять готова-

То прийметься й зійде воно.
І виросте зернятко в пояс,
А потім нива зашумить…

І вдячності почутий голос,
І для добра захочеш жить.

О.Білаш

Має що сказати людям світлої
пам’яті митр. прот. Михаїл  Ко-
марницький. Слово доспіло і сип-
леться, мов золота пшениця. Пре-
красні сходи дає те насіння, що він

посіяв, бо слова живі, немов зернини.
Село Либохора Турківського (Боринського, Старосамбірського) району

приваблює своєю красою. У цьому чарівному куточку України 22 грудня (в
день, коли церква вшановує зачаття праведною Анною Пресвятої Богоро-
диці) 1941 року в сім’ї місцевих селян Олексія та Анастасії з родини Комар-
ницьких народився син. 25 грудня місцевий священник Роман Коцюмаха
охрестив його, давши ім’я Михайло. Хлопчик тут пізнав і красу гірської
річки Либохірки, що впадає в річку Стрий, і серпанок голубого туману над
Карпатами, що мерехтів у сонячній долині.

Батько прищепив йому любов не тільки до молитви і праці, а й до музики,
народної пісні, танцю, наполегливість у досягненні мети, а мати – щедрість
душі, доброту, любов до краси, людей. За те вдячний син не раз низько вкло-
нявся своїм батькам і беріг у своєму серці світлу пам’ять про них.

У 1951-1952 рр. після хвороби померли батьки. У десять років Михайлик
залишився сиротою. Без слів можна зрозуміти, що означає сирітське життя.
У маленькому дитячому серденьку зароджується любов до Бога. Коли було
сумно і важко, то знаходив розраду і потіху в щирій молитві й розмові із
вседобрим і многомилостивим Отцем Небесним вдома і в церкві, спілкував-
ся із священниками. Великий слід у долі хлопця залишили місцевий священ-
ник о.Мирослав Сембратович, о.Олексій – Андрій Петришин, о.Михайло
Матичак, який був засуджений, та інші добрі люди. Завдяки тітці Ірині та
вуйкові (дідові) Андрієві Джурі,які опікувалися сиротою після смерті батьків,
Михайло у 1959 році закінчив Либохорівську середню школу.

Він любив і поважав педагогів, дружив із учнями. В його пам’яті назавж-
ди залишилися Ціко Степан Павлович, Танчій Мирослав Данилович, Кошар-
нівська Теодозія Михайлівна та багато інших. У церкві співав, читав тексти
слов’янською мовою. Мріяв стати священником. Як сирота міг вступати до
різних навчальних закладів, але змушений був виконати заповіт батька . З
усьог району він першим пішов вчитися на сященника з родини місцевих
селян після синів священників о.Михайла Біласа та о.Мирослава Сембрато-
вича. Після складання іспитів дирекція школи зволікала з видачею атестата
про середню освіту, бо знала, що Михайло Комарницький іде навчатися на
священника. Але одного прекрасного дня, у неділю, коли він повертався із
церкви, зустрівся із завучем школи Михайлом Павловичем Івашківим, який
віддав документи зі словами: «Нехай тебе, Михайлику, Бог благословить на
ту дорогу, якою маєш намір пройти!»

Після трирічного перебування в армії Михайлові вдалося здійснити свою
мрію аж у 1965 році в стінах Одеської духовної семінарії за сприяння її ректо-
ра, архімандрита Володимира Сабодана, який не раз допомагав і підтримував
молодого священника. Після закінчення закладу навчався заочно у Загорській
духовній академії Московської області.

13 лютого 1969 року одружився із Комарницькою Теодозією. У березні
цього ж року був висвячений на диякона, а 7 квітня, в день Благовіщення
Божої Матері, був висвячений у сан священника у Свято-Успенському ка-
федральному соборі м.Одеси митрополитом Сергієм Лариним. Того ж року
з благословення митр.Миколая Юрика розпочав пастирську діяльність у
с.Білина Велика, с.Озерне, с.Майничі і с.Фороща Самбірського району, а у
1974 році став настоятелем церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Стебнику з
правом обслуговування сіл: Колпець, Солець, Станиля і Модричі, а також
міста Трускавець. А з 1990 року організував нову релігійну громаду, яка
через рік стала Свято-Михайлівською парафією у храмі св.Архистратига
Михаїла, настоятелем якої був до кінця. Для пастирської служби він обрав
автокефальну православну церкву. Але, попри те, завжди закликав священ-
ників різних конфесій до порозуміння й злагоди заради уникнення конфліктів
на релігійному грунті.

У 1991 році на церковному соборі Автокефальної церкви було обрано пат-
ріархом Мстислава Скрипника (племінника Симона Петлюри). Радів, коли
чув прекрасні промови великої Людини, доля якої була обставлена важкими
хрестами. У 1992 р. Автокефальна церква об’єдналася з митрополитом Філа-
ретом, який очолював православну церкву в Україні. Так утворилась Украї-
нська православна церква Київського патріархату. Отець Михайло був учас-
ником усіх цих подій. Тішився, коли вибрали другого патріарха Володимира
Романюка, довголітнього в’язня радянських таборів. У 1995р. під час похо-
вання патріарха Володимира на Софійській площі в Києві  в сутичці з «берку-
тівцями» його і решту учасників похорону нещадно побили. Рука і голова
отця Михайла боліла довгий час.

ДО  ЧИСТОЇ МЕТИ
ТРЕБА ЙТИ ЧИСТОЮ ДОРОГОЮ

Світлої пам’яті митр.прот.Михаїл Комарницький вважав себе щасливою лю-
диною, бо мав прекрасну дружину Теодозію, друга і порадника в радості та
горі, трьох люблячих доньок: Надію, Любов, Віру, трьох зятів – о.Михайла,
о.Володимира, о.Ігоря та п’ятнадцятеро внуків, трьох правнуків, якими дуже
тішився.

Активно брав участь у різних церковних та громадських заходах у Стебнику
і поза його межами. Роки минають. Часи змінюються. Огляньмося назад і по-
думаймо…

Кожна людина має свою долю. Є вона й у землі,народу, нації, держав. Над
кожним із нас тяжіє Найвищий Закон Справедливості. Суть його в тому,що
кожен, зрештою, одержує те, що заслужив. Тобто, чинячи добро чи зло, ми
потрапляємо під певні закони, які діють бумерангом. У житті людина наче ру-
хається по спіралі, де на кожному витку пожинає результати того, що вчинила
на попередньому. Це немовби велика реєстрова книга, у якій зазначено все.
Згадаймо біблійний сюжет про Ангела Хранителя, який записував до Книги
Небесного Суду людські вчинки: добрі чи погані. Тому кожен повинен мати
розвинений внутрішній контролер – сумління.

Життя – непроста річ. Нам часто доводиться іти на компроміс із власним
сумлінням. Іноді для досягнення мети, а особливо високої, ми зраджуємо своїй
совісті.

Добро помножує добро, торує шлях справедливості, до якої прагнуть люди
в усі століття. Для чого народжується людина на Землі й несе упродовж деся-
тиліть тягар життєвих труднощів та незгод? У чому сенс нашої земної долі?
Напевно, кожен у відповідальну хвилю ставить собі такі запитання. Дати відповідь
на них мусимо не словами, а справами. Тими, які можна назвати справами
життя, коли душа сповнена натхнення, а дух перехоплює від задоволення тим,
що  робиш. Покликання кожної людини – творити добро.

 Мудрість – це розум, поєднаний із добротою. Мудрість дає людині добре
ім’я, міцне щастя, довголіття, а також спокійне сумління, яке на схилі віку стає
найкоштовнішим. Головне – це внутрішній світ.

Людина має найцінніший скарб – душу. Ліна Костенко говорить: «Віддай
людині крихітку себе, за це душа наповнюється світлом».

Зі щемом у серці пригадуємо подію, яка відбулася 7 квітня 2019року, у день
свята Благовіщення Пресвятої Богородиці й Приснодіви Марії  - настоятеля
Свято- Михайлівського храму міста Стебника митр. прот. Михайла Комарниць-
кого вітали із п’ятдесятиріччям від дня його висвячення у сан священника. З
благословення Преосвященнійшого владики Якова, єпископа Дрогобицького
і Самбірського УПЦ Київського Патріархату вручили настоятелю храму Архи-
стратига Божого Михаїла у м.Стебнику Дрогобицького благочиння прот. Ми-
хайлу Олексійовичу Комарницькому високу нагороду церкви за заслуги з
відродження  духовності  в Україні й утвердження Православної Церкви Украї-
ни та з нагоди 50 –літнього ювілею від Дня рукоположення в ієреї – орден
Великомученика Юрія – Переможця. Отця вітали всечесні отці, парафіяни. Він
був щасливий. Радів із того, що цього дня мав змогу відправити святкову
літургію зі своїм внуком Михайлом – Петром Комарницьким (молодшим),
який обрав шлях дідуся і батька – став священником. Після смерті коханої
дружини, блаженної пам’яті їмості Теодозії, внук для дідуся був опорою і підтрим-
кою, а дідусь для внука – мудрим наставником.

Саме цього року здійснилася заповітна мрія о. Михайла. Звершилася вели-
ка історична справа, у якій Бог був із нами і ми були з Богом. Автокефальна
Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха. Господь побачив
та оцінив наполегливу боротьбу українського народу за свою самостійність.
Він почув наші молитви,належно воздав по трудах наших. Богові стало так
угодно, щоб Його Всесвятість, Вселенський Патріарх Варфоломій і Синод Кон-
стантинопольської Церкви – Матері сказали омріяне, довгоочікуване «Так!»
незалежній церкві  в Україні  . Ця подія в історії нашої країни збережеться в
одному ряду з Володимировим Хрещенням та проголошенням Незалежності.
А православний світ запам’ятає день, коли до родини церков-сестер увійшла
повноправна церква України. Томос для нас – фактично ще один Акт проголо-
шення Незалежності України. Він довершить утвердження самостійності Ук-
раїнської держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Отець Ми-
хайло Комарницький дуже дорожив копією цього документа, який надіслала
йому внучка Оля.

О.Михайло Комарницький наполегливо вчив нас душею рости до Небесної
Висоти. Коли б у житті, як в добрій казці можна було б створити таку чарівну
паличку, дотик якої зцілював би людські душі, рятував би їх від помилок, тоді
вона вказала б кожній людській душі шлях до Бога, у пізнанні Всесильності та
щедрот якого полягає наше призначення .Є для серця така спокута – забувати
зло. Колір ночі не такий темний, якщо день у душі. Серафим Саровський наго-
лошував: «Світи сонечком сам, і біля Тебе засвітяться тисячі».

Щиро дякуємо Богові за те, що Він
благословив нас таким священником.
Закарбувалися у пам’яті слова, які часто
промовляв наш пастир: «Не бійтеся! Коли
ми з Богом - темрява безсила!»

У цей скорботний час розділяємо біль
від втрати близької людини з усіма, хто знав
і шанував отця Михайла Комарницького.

Марія ЦИМБАЛЯК, учитель
української мови та літератури
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