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БОГ БАЖАЄ ЩОБИ І МИ БУЛИ СВЯТИМИ ЗА ДАРОМ І БЛАГОДАТТЮ,
ЯК ВІН Є СВЯТИМ ЗА ПРИРОДОЮ, І В СВЯТОСТІ ОСЯГНУЛИ БЛАГО, –

МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ

 Дорогі брати і сестри!
Слава Ісусу Христу!

У перший після П’ятидесятниці не-
дільний день Православна Церква
вшановує всіх святих, які від віку Бо-
гові догодили. У такий спосіб вона зас-
відчує ті плоди, які приносить людям
сходження Святого Духа. Плоди, до
осягнення яких, завдяки Хресній
жертві та Воскресінню  Спасителя,
покликані не окремі чи поодинокі, але
всі й кожен. Однак не всі і не однако-
вою мірою їх отримують. Бо від Триє-
диного Бога благодатні дари пода-
ються невичерпно, виходячи з не-
зміримого і вседосконалого джерела.
Але кожна людина приймає чи відки-
дає ці дари особисто. Тому для одних,
які приймають дари духовні, ця Божа
щедрість є джерелом спасіння, а для
інших, які ці дари відкидають – приво-
дом до осудження.

Так говорить і Спаситель, про що
читаємо у 15-ій главі Євангелія від
Іоана: «Якби Я не прийшов і не гово-
рив їм, то не мали б гріха; а тепер не
мають виправдання за гріх свій. …
Коли б Я не творив серед них діл, яких
ніхто інший не створив, то не мали б
гріха; а тепер і бачили, і зненавиділи й
Мене, і Отця Мого» (Ін. 15:22,24). Тож
ніхто не може залишитися безсто-
роннім, як і Божий дар не залишиться
ні для кого з нас без наслідка: якщо
приймемо його, то досягнемо блага,
якщо відкинемо – будемо осуджені.

У всякого дару є дві сторони – та,
яка обдаровує і та, яку обдаровують,
той, хто подає, і той, хто приймає. Від
дарувальника залежить, щоби виявити
щедрість і любов та засвідчити їх че-
рез дар. Але користь для того, кому
подається дар, він принесе лише тоді,
коли буде прийнятий і вжитий на благо.

Як це відбувається, ми можемо зро-
зуміти з двох євангельських притч –
про сіяча і про таланти. Сіяч сіє зерно
щедро, але від землі, на яку воно впа-
де, залежить, чи посіяне буде плідним
і скільки плоду принесе. Також і гос-
подар, коли дає таланти своїм слугам,
кожному з них у такий спосіб дає мож-
ливість здобути більше. Однак лише
від дбайливості та щирості слуг зале-
жить – вжити отримані таланти для
примноження чи закопати їх у землю.

Святість є однією з властивостей
Божих. У книзі Левит сказано: «Ос-
вячуйтеся і будьте святими, бо Я [Гос-
подь, Бог ваш] святий; […] Будьте
святими, тому що Я святий» (Лев.
11:44-45). А слова псалма закликають:
«Возносьте Господа Бога нашого і
поклоняйтеся на горі святій Його, бо
Святий Господь, Бог наш» (Пс 98:9).
Про це нагадує також і апостол Пет-
ро у своєму Першому соборному по-
сланні, кажучи: «Улюблені, підперезав-
ши стегна розуму вашого, пильную-
чи, майте досконалу надію на благо-
дать, що подається вам у явленні Ісуса
Христа. Як слухняні діти, не потурай-
те похотям, що були в час вашого не-
відання, але, за прикладом Святого,
Який покликав вас, і самі будьте святі
в усіх вчинках. Бо написано: “Будьте
святі – бо Я святий”». (1 Пет. 1:13-
16).

Проповідь Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія в неділю всіх святих

З почутого можемо переконатися,
що природна властивість Божа,
святість, є не лише тим, що існує ніби
саме в собі, але вона також є спону-
канням для людини, як творіння Бо-
жого. Людина, як ми знаємо, створе-
на на образ Божий. І часто ми може-
мо почути цю істину поруч з тверд-
ження про людину, як Божу подобу.
Слова «образ і подоба Божа» так ча-
сто вживаються щодо людини, що
багатьма сприймаються ніби як си-
ноніми, як повторення одного й того
самого.

Насправді ж ці визначення є близь-
кими, але не тотожними, вони засвід-
чують повноту істини, але вказують
на різні її аспекти. Образ Божий – це
те, що є в людині від самого акту со-
творення, що вкладене Творцем в
саму її природу. Це та сторона дару
буття, яка залежить від Всещедрого
Бога і не залежить від нас самих. Бо
не ми даємо самі собі життя, не ми
наділяємо себе волею, розумом і по-
чуттями – все це є від Бога і в цьому
ми, як творіння, є відображенням на-
шого Творця.

А ось подоба – це те, що залежить
саме від кожного з нас особисто.
«Будьте милосердні, як і Отець ваш
милосердний» (Лк. 6:36); «Будьте дос-
коналі, як Отець ваш Небесний дос-
коналий» (Мф. 5:48) – чуємо ми з
Євангелія заклик Спасителя.
Здатність до такої богоподібності зак-
ладена у нашу природу, як в образі
міститься відбиток відображуваного.
Однак лише особисто від кожного з
нас залежить, як ми використаємо цю
здатність. Чи справді уподібнимося
Богові, чи справді будемо милосердні,
як Він, досконалі, як Він. Від нас зале-
жить, чи не всохне зерно істини і бла-
годаті, посіяне у душі нашій, чи не
буде воно заглушене терням спокус,
чи не буде викрадене дияволом, чи
стане плідним і як багато плоду при-
несе.

Тому всі ми є образом Божим, але

не всі є подібні до Бога. Святість якраз
і є та ознака, та природна властивість
Творця, яку Він бажає щедро вилити
на нас, як на Своє творіння, щоби і ми
були святими за даром і благодаттю,
як Бог наш є святим за природою, і в
святості осягнули благо.

Ми з вами, дорогі брати і сестри,
звикли до того, що словом «святість»
позначається найперше моральна дос-
коналість, певна взірцевість. Бо на про-
славлених Церквою святих ми диви-
мося, як на зразок і приклад для на-
слідування. Так нас навчає і Священ-
не Писання, уривок з якого, а саме –
частину з 11-ї та 12-ї глав Послання
апостола Павла до Євреїв – ми сьо-
годні чуємо під час Богослужіння.
Апостол цими словами вказує на пе-
ремоги одних святих і на страждання
й терпіння інших, спонукаючи слухачів
наслідувати їхній приклад, щоби у скор-
боті – не зневірятися, у час принижен-
ня – не віддатися відчаю, а в пере-
мозі – не забувати, що всяке благо –
дар від Бога.

Тож цілком вірно і духовно корисно
нам брати приклад зі святих, з правед-
ників, з тих, хто у своєму житті уподі-
бнювався до Бога. Саме для цього
Церква і прославляє не лише Бога, але
і святих Його, бо в них вона бачить
відображення Божественної святості
та досконалості.

Єдиним джерелом святості, як ска-
зано вже було раніше, є Бог, бо Він
святий за Своєю природою. Але ті, хто
уподібнюються Йому, хто виконує
волю Його, хто очищає храм душі
своєї, щоби він став оселею Духа Свя-
того – вони теж стають святими. І
тому коли ми беремо з них приклад і
слідуємо їхнім настановам – ми теж
стаємо на шлях святості, стаємо при-
часниками її.

Коли ми вночі підведемо очі у без-
хмарне небо, то можемо там побачи-
ти сяючий Місяць. Сяє він яскраво,
але можемо бачити, як частково зак-
риває його темрява і, зрештою, весь
він стає темним. Чого може нас на-
вчити цей приклад, який кожен маже
бачити над собою?

Місяць сяє яскраво і від його сяян-
ня вночі певною мірою освітлюється
навіть земля. Але всі ми добре знає-
мо, що сам в собі Місяць не має дже-
рела світла. І сяяння його – це лише
відображення сонячного світла, яке
відбивається від його поверхні. А коли
між Місяцем і Сонцем стає наша пла-
нета, то вона частково і навіть по-
вністю закриває диск Місяця і тим
самим перешкоджає його сяянню.

Те саме стосується і кожного з нас.
Знаємо з Писання, що Бог є світло. І
від цього Світла, яке освітлює нас, і
ми здатні стати світилом. Наповню-
ючись дією благодаті Святого Духа,
уподібнюючись Творцеві – ми самі
стаємо святими, стаємо світильника-
ми, як до цього нас закликає Спаси-
тель, кажучи: «Так нехай сяє світло
ваше перед людьми, щоб вони бачи-
ли ваші добрі діла і прославляли Отця
вашого Небесного» (Мф. 5:16). «Пра-
ведники засяють, як сонце, в Царстві

Отця їхнього» (Мф. 13:43) – свідчить
Господь, Який Сам преобразився пе-
ред учениками Своїми, показавши, що
і людській, сотвореній природі є мож-
ливим просяяти світлом Божествен-
ної слави.

Але наповнитися світлом і сяянням
ми здатні лише тоді, коли ніщо не стає
між нами і Богом. Бо якщо якісь з осіб
або речей світу цього, навіть і добрі
самі в собі, стають для нас на місце
Господа, заступають Його, якщо їм
віддаємо першість – то ми втрачаємо
належне єднання з Джерелом світла.
Якраз про це нам і нагадують слова з
Євангелія від Матфея, які можемо
чути за літургією. Тоді ми уподібнює-
мося до Місяця, який від Сонця зак-
риває земна куля. І чим більше Земля
стає між ними двома – тим меншим є
сяйво від Місяця.

Повертаючись до сказаного раніше
та у зв’язку з наведеною аналогією
маємо усвідомити важливість святості
не лише як моральної взірцевої доско-
налості, але за первісним значенням
цього слова – як відокремленості від
речей світу цього. Бо біблійне слово
«святий» первісне своє значення має
саме як «виокремлений, виділений».

Бог є святим тому, що в світі немає
нічого і нікого, як Він. Бог всюди при-
сутній – але ні з чим не змішується,
як світло від сонця осяює землю і всі
речі на ній, але не змішується з ними.

До такої виокремленості, чистоти і
свободи від речей світу цього Бог зак-
ликає і нас. Ми існуємо в світі – але не
повинні віддавати йому своє серце, не
повинні бути зв’язаними від нього, не
повинні змішуватися з ним. Саме та-
кою є ознака святості – перебуваючи
в світі, бути вільними від нього, зали-
шаючись творінням – уподібнювати-
ся Творцеві.

Тож, дорогі брати і сестри, вшано-
вуючи сьогодні пам’ять усіх святих,
які від віку Богу угодили, прославле-
них і невідомих, ми не лише віддаємо
їм належне, як моральним взірцям, але
і отримуємо спонукання самим дося-
гати святості. Досягати її не заради
того, щоби нас після смерті вшанову-
вали і прославляли, як ми шануємо і
славимо угодників Божих, але заради
виконання заповіді Божої. Бо святість
означає для нас спасіння і вічне бла-
женне життя.

Амінь.
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ВІТАННЯ З ДНЕМ
НАРОДЖЕННЯ

АРХИЄПИСКОПУ
ДРОГОБИЦЬКОМУ
І САМБІРСЬКОМУ

ЯКОВУ

Редакція газети “Духовна криниця“ приєднюєть-
ся до привітань. “Ваше високопреосвященство, до-
рогий наш Владико! Прийміть найщиріші і найтепліші
слова вітання. Нехай Господь пошле Своє благосло-
вення і допомогу на всі починання і труди Вашого
нелегкого служіння і хай подасть Він мирну, світлу
радість Вашому серцю, щоб благодать Божа не-
змінно зміцнювала і доповнювала Ваші сили, духовні
і тілесні, в тому високому служінні, на яке покликав
Вас Христос Господь!”

На многії літа, Владико!

ФОТОФАКТ

Керуючий Дрогобицько-Самбірською єпархією УПЦ(ПЦУ), архієпископ Яків, очолив урочисте Бо-
гослужіння з нагоди Дня народження благочинного Старосамбірського благочиння прот. Івана Білика.

Управління та духовенство єпархії щиросердечно вітає отця Івана із його 60-ти річчям від Дня
народження. Зичимо Вам отче невичерпної енергії, міцного здоров’я, справжнього людського щастя,
достатку і благополуччя, нових плідних успіхів і звершень на благо Православної Церкви України.

Також після Богослужіння церковними нагородами були відзначені парафіяни храму.
Пресслужба єпархії

ФОТОФАКТ

8 червня керуючий Дрого-
бицько-Самбірською єпар-
хією УПЦ(ПЦУ), архієпис-
коп Яків, очолив Божествен-
ну літургію з нагоди річниці
пам’яті прот. Михайла Ко-
марницького у м. Стебник,
Дрогобицького благочиння.
Його високопреосвященству
співслужили: секретар
єпархії прот. Андрій Безуш-
ко та численне духовенство.
Після завершення Літургіі
був звершений чин панахид
за душу покійного отця Ми-
хайла. Також на кладовищі
було освячено пам’ятний
знак та відслужено літію!

Пресслужба єпархії.

21 червня, в
день Святого
Духа керуючий
Д ро го биць ко -
С а м б і р с ь ко ю
єпархієюУПЦ(П-
ЦУ), архієпископ
Яків освятив но-
в о з буд о ва ни й
храм на честь
Святого Духа у
с. Бачина, Старо-
с а м б і р с ь ко г о
благочиння.

Святкове бого-
служіння розпо-
чалося вітальним
словом настояте-
ля храму прот.
Богдана Лерна-
товича, після
чого відбувся чин
освячення храму
і відслужено пер-
шу Божественну
літургію.

По завершенні
літургії, церковни-
ми нагородами
були відзначені
меценати та жер-
тводавці храму.

Пресслужба
єпархії.

ФОТОФАКТ
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24 травня 2021 року, в день пам’яті святих рівноапостольних Кирила та Ме-
фодія, просвітителів і вчителів слов’янських, у храмі святого рівноапостольно-
го великого князя Володимира Православної Церкви України відбулось бого-
служіння для випускників Новокалинівського НВК 2020/21 року навчання. Цьо-
горічні випускники приступили до Святих Таїнств Сповіді і Причастя.

Серед випускників є вихованці Недільної парафіяльної школи.
Під час Літургії лунали молитви до Господа за успішне складання ЗНО,

здоров’я для випускників, їх батьків і вчителів та подяка Богу за роки навчання
у школі. На завершення богослужіння, настоятель парафії отець Ярослав Фаб-
іровський вручив кожному випускникові книгу архимандрита Харлампія Васи-
лопуса: «Чому ти не в Церкві?» та іконку Пресвятої Богородиці.

Після виголошення многоліття випускників було помазано освяченим єлеєм
і зроблено пам’ятну світлину.

Настоятель парафії побажав випускникам духовного зростання у Святій Вірі
Христовій, Божого благословення у житті, щедрих Дарів Святого Духа, опіки
Пресвятої Богородиці, міцного здоров’я, доброї долі, щастя, радості, успіхів у
подальшому житті та нових духовних звершень: «Завжди будьте готові всім,
хто домагається від вас звіту про ваше уповання, дати відповідь із лагідністю
і благоговінням» (1Пет. 3, 15).

Пресслужба парафії храму св. Кн. Володимира Великого ПЦУ
м. Новий Калинів

МОЛИТВА ЗА ВИПУСКНИКІВ
НОВОКАЛИНІВСЬКОГО ОЗ 2020/21

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ОГОЛОШЕННЯ
ДОРОГІ У ХРИСТІ БРАТИ І СЕСТРИ!

8 ЧЕРВНЯ 202 РОКУ РОЗПОЧАЛИСЬ РЕМОНТНІ РОБОТИ З ОНОВЛЕННЯ КАПЕ-
ЛАНСЬКОЇ КАПЛИЦІ НА ЧЕСТЬ СВ. ВМЧ. ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО, ЩО НА
ТЕРИТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 12-Ї ОКРЕМОЇ БРИГАДИ АРМІЙСЬКОЇ АВІ-
АЦІЇ ІМ. ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖОГО ВІКТОРА ПАМЛЕНКА У М. НОВИЙ КАЛИНІВ.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ БУВ ВІДСЛУЖЕНИЙ МОЛЕБЕНЬ НА ЗАКЛИКАННЯ
ПОМОЧІ СВЯТОГО ДУХА ПЕРЕД ПОЧАТКОМ УСЯКОГО ДОБРОГО ДІЛА.

ВСІ РЕМОНТНІ РОБОТИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК ДОБРОВІЛЬНИХ ПО-
ЖЕРТВ.

СКРИНЬКА ПОЖЕРТВ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ПРОПУСКНОМУ ПУНКТІ В/Ч.
З ПИТАНЬ ПОЖЕРТВ ПРОШУ ЗВЕРТАТИСЬ ДО СЕМЕНЧУКА ВІТАЛІЯ (МОБ.

096-989-54-66)
З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПРОШУ ЗВЕРТАТИСЬ ДО ПРОДАНЮКА ЮРІЯ

(МОБ. 067-906-094-75)
ПРОСИМО ВСІХ НЕБАЙДУЖИХ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ЦІЄЇ БЛАГОЇ СПРАВИ, ЩО

РОБИТЬСЯ НА СЛАВУ БОЖУ І ДУХОВНУ КОРИСТЬ ВОЇНІВ-АВІАТОРІВ ТА ВСЬО-
ГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.

ЯК КАЖЕ АПОСТОЛ ПАВЛО: «ХТО СІЄ СКУПО, ТОЙ СКУПО І ПОЖНЕ, А ХТО
СІЄ ЩЕДРО, ТОЙ ЩЕДРО І ПОЖНЕ. КОЖЕН ПРИДІЛЯЙ З ЛАСКИ СЕРЦЯ, НЕ З
ГІРКОТОЮ І НЕ З ПРИМУСОМ, БО ХТО ДАЄ ДОБРОЗИЧЛИВО, ТОГО ЛЮБИТЬ
БОГ!»(Друге послання св. Апостола Павла до Коринфян 9:6,7).

НЕХАЙ БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ЗАВЖДИ БУДЕ З ВАМИ!
З любов’ю у Христі, військовий священник-капелан Ярослав Фабіровський.

НЕХАЙ БУДЕ БЛАГОСЛОВЕННЕ ІМ’Я
ГОСПОДНЄ!

 Цього року свята
Православна Церк-
ва святкувала свято
Вознесіння Христо-
вого 10 червня. В
цей величний день
очі і серця кожного
православного хрис-
тиянина спрямовані
до неба – того
місця, куди вознісся
Господь наш Ісус
Христос, вознісся не
лише як Бог, але
підніс до небес
Свою людську при-
роду.

 Кожен із нас по-
своєму трактує і уяв-
ляє те місце, яке Свя-
те Письмо називає
«небом» під час акту
вознесіння Спасите-
ля. Дехто розуміє це
буквально і, звівши
очі вгору, поглядом
шукає вознесеного
Христа на небесах.
Святі отці та вчителі
Церкви наголошу-
ють, що під цим сло-
вом мається на увазі увесь духовний
світ нематеріальний, світ ангельський.
Спаситель після Свого воскресіння
неодноразово являвся Своїм ученикам
і апостолам, являвся тілесно, навчав і
готував їх до нового служіння, коли
Його вже не буде з ними поруч. На
землі Христос заснував земну Церк-
ву, яку згодом поєднав із Церквою не-
бесною Своїм вознесінням. Вознісши
на небо Своє людське єство, Він по-
єднав світ земний із світом духовним,
створив умови для створення єдиної
Церкви земної і небесної, обидві час-
тини якої до сьогодення перебувають
у гармонії, тісному зв’язку між собою
після приходу нового Утішителя –
Духа Святого.

 В цей святковий день парафія Воз-
движення Чесного і Животворчого
Хреста Господнього села Страшевичі
урочисто святкує свій престольний
празник. Парафіяни та гості ще зран-
ку прямують до храму на богослужі-
ння. Дорогою до святині з особливим
трепетом згадують події дворічної
давнини, коли наш правлячий архієрей
високопреосвященніший Яків перебу-
вав тут з архіпастирським візитом та
звершив чин освячення нового пре-
столу.

 Цього року святкове богослужін-
ня очолив благочинний Старосамбі-
рського благочиння митр. протоієрей
Іван Білик. Йому співслужили митр.
прот. Іван Унятович, митр. прот. Ва-
силь Ігнатищ, прот. Микола Корольчук,

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК У СЕЛІ
СТРАШЕВИЧІ СТАРОСАМБІРСЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ

прот. Петро Пазак, настоятель храму
митр. прот. Іван Циквас та диякон Ігор
Гудз.

 На богослужінні духовенство мо-
лилось за парафіян, гостей та всіх при-
сутніх, були виголошені додаткові про-
хання за воїнів та весь український
народ, а також була прочитана молит-
ва за подолання пануючої в світі пан-
демії. Зі словами проповіді до парафіян
звернувся прот. Микола Корольчук,
який розповів вірним про богословсь-
ке значення для спасіння акту Возне-
сіння Христового. На завершення бо-
гослужіння зі словами подяки до ду-
ховенства та парафіян звернувся на-
стоятель храму митр. прот. Іван Цик-
вас, який подякував священикам та
гостям, які прибули розділити радість
торжества. Настоятель також при-
вітав від себе особисто та від імені
парафіян о. Івана Білика, який напере-
додні празника відзначив свій шести-
десятирічний ювілей. Благочинний
подякував за привітання, звернувся до
присутніх, привітав усіх зі святом та
побажав усім парафіянам плідної праці
в оновленні храму, яке має розпочати-
ся безпосередньо після святкування
празника.

 Богослужіння завершилось устав-
ним многоліттям, хресним ходом на-
вколо храму, окропленням вірних свя-
ченою водою та заупокійною літією за
священнослужителями, які покояться
на місцевому кладовищі.

Диякон Ігор Гудз
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20 червня 2021 року, в День Святої Трійці, в 7-му річницю освячен-
ня Підбузької недільної школи, відбулось відкриття літнього навчаль-
ного семестру, який триватиме 50 днів/7 тижнів.

Світ змінюється за час пандемії коронавірусу, але християнські цінності
є незмінними. Шлях до щасливого життя - у виконанні Божих Заповідей.
Саме тому, в основі занять в недільній школі є вивчення Закону Божого, що
полягає у глибшому пізнанні Бога, зустрічі з Ним, Його пережитті – розу-

21 червня 2021 року
відбулась Хресна хода
дорогою з високим
рівнем автомобільних
аварій на ділянці доро-
ги Самбір-Бабина-Но-
вий Калинів під моли-
товним гаслом «Під
охороною Всевишньо-
го».

Молитовну ходу очо-
лив декан Самбірсько-
го благочиння Дрого-
бицько-Самбірської
єпархії Православної
Церкви України отець
Микола Бухній. У ході
взяли участь також
священники благочин-
ня – Ярослав Фабі-
ровський (м. Новий Ка-
линів), Володимир
Припін (с. Бабина),
Віталій Новаковський
(м. Самбір), Богдан
Побурчак (с. Орховичі,
с. Загіря), Антон Бача-
ла (м. Самбір) та гро-
мади Самбора, Бабини,
Нового Калинова, а та-
кож родичі загиблих у
ДТП.

Молитовна процесія
розпочалась о 15. 00
год. біля фігури Божої
Матері по вул. Чорно-
вола (смольна база)
молебнем на БЛАГО-
СЛОВЕННЯ ТИМ,
ХТО ВІДПРАВ-
ЛЯЄТЬСЯ В ПОДО-
РОЖ із МОЛИТВОЮ
БЛАГАЛЬНОЮ НА
ВСЯКУ ЛІТІЮ.

Далі Хресна хода з
окропленням освяче-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ, КРОК ЗА КРОКОМ З БОГОМ

мом, волею, своїми почуттями, а відтак надані можливості Йому перебува-
ти в нашому житті.

У програмі Православної літньої школи: вивчення Закону Божого у групах
“Ясла” (4-6 років), “Малятко” (7-9 років), “Кмітливик” (10-12 років), “Вун-
дерчадо” (13-16 років) та “Батьки”, а також паломницькі поїздки та екс-
курсії на тему “Пізнай свій рідний край”.

Керівник Підбузької недільної школи,  Марія Альмес

«ПІД ОХОРОНОЮ ВСЕВИШНЬОГО»

ною водою пройшла дорогою до перехрестя доріг Новий
Калинів-Пиняни і завершилась у храмі св. Князя Володими-
ра ПЦУ у м. Новий Калинів.

За повідомленням Самбірського відділу поліції ГУНП у
Львівській області, у місяці червні внаслідок дорожньо-транс-
портної пригоди загинуло 4 людей: 05 червня – мешканець

села Явора 66 років; 06 червня – двоє жителів села Бабина 16 і 21
років; 06 червня – житель міста Самбора, військовослужбовець
49 років.

Сподіваємось, що Господь почує наші молитви і буде оберіга-
ти нас від різних небезпек на життєвих дорогах.

Пресслужба Самбірського благочиння ПЦУ
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ЩО ТАКЕ ДРУГИЙ
ПРИХІД ІСУСА

ХРИСТА?
На Другому приході Ісуса

Христа грунтується впев-
неність віруючих у тому, що
Бог контролює все навколо і
виконує обітниці та пророцт-
ва, дані в Його Слові. При
Своєму Першому приході
Ісус Христос зійшов на зем-
лю у Віфлеєм як дитина,
відповідно до пророцтва.
Своїм народженням, життям,
служінням, смертю і воскре-
сінням Він виконав багато про-
роцтв про Месію. Тим не мен-
ше, існують й інші пророцтва
про Месію, які не виконались
дотепер. Таким чином, при
Другому приході Христос по-
вернеться, щоб здійснилися ці
невиконані пророцтва.

Під час Свого Першого
приходу Ісус був страждаю-
чим слугою; при Своєму
Другому приході Він буде
Царем-переможцем. При
Своєму Першому приході
Ісус з’явився у найбільш

скромному оточенні; але при
Другому Він з’явиться з
військами небесними довко-
ла Нього. Але пророки Ста-
рого Заповіту не проводили
такої різниці між двома при-
ходами. Це помітно з таких
текстів, як Ісаї 7:14; 9:6-7 і
Захарії 14:4. У результаті
враження, що пророцтва го-
ворили про двох різних осіб,
багато юдейських дослід-
ників вірили в існування
страждаючого Месії і Месії-
переможця. Але вони не
могли усвідомити, що один і
той же Месія виконає обидві
ці ролі. Ісус виконав роль
страждаючого слуги (Ісаї, 53
розділ) під час Свого Пер-
шого приходу, і Він же вико-
нає роль Захисника Ізраїлю
і Царя при Другому приході.
У текстах Захарії 12:10 та
Об’явлення 1:7, де описуєть-
ся ця славна подія, згадуєть-
ся розп’ятий Ісус. Ізраїль, а

ПОДВИЖНИЦТВО – ХТО ПРИДУМАВ ЙОГО?
Благаю вас: ставайте

подібні мені, як я Христу” (1
Кор. 4:16).

У стародавній християнській
літературі збереглася розповідь про
18-тирічного хлопця Антонія, який
жив в Єгипті на рубежі третього і
четвертого століть, коли поганство
було ще пануючою релігією. Бать-
ки Антонія, будучи християнами,
виховали його в благочесті і при-
вчили по неділях ходити в церкву.

Одного дня, дорогою до храму,
Антоній роздумував про апостолів
і про те, що вони, залишивши все,
пішли за Христом. Коли він увійшов
до храму, його вразили слова Єван-
гелія, які голосно читав диякон:
“Коли хочеш бути досконалим,
піди, продай добро твоє і роздай
убогим; і матимеш скарб на не-
бесах, і приходь та йди слідом за
Мною” (Мф. 19:21).  Антоній
відчув, що ці слова звернені прямо
до нього. Незабаром після цього
він роздав своє майно, що дістало-
ся йому від батьків, покинув свою
домівку і рідні місця і віддалився в
пустелю, щоб тут, у тиші, служити
одному Господові.

Не можна описати, скільки труд-
нощів і спокус зазнав цей юний под-
вижник у суворих умовах єгипетсь-
кої пустелі. Він страждав з голоду
і спраги, від холоду і спеки. Але най-
страшніша спокуса пустинника, за
словами самого Антонія, – у серці:
це туга за світом і хвилювання по-
мислів. До всього цього приєдна-
лися спокушання і жахи від де-
монів. Іноді Антоній знемагав і го-
товий був зневіритися і повернути-
ся у світ, але міцною вірою в Бога
він долав усі спокуси.

Вже двадцять років жив Антоній
у своїй самоті, коли деякі з його
друзів, дізнавшись про його місце-
перебування, вирішили відвідати
його. Вони думали, що зустрінуть
його украй виснаженим, може він
трохи з’їхав з глузду від тривалої
самотності. Але замість цього вони
зустріли його абсолютно здоровим,

без щонайменших слідів виснажен-
ня. Небесний мир царював у його
душі і відбивався в очах. Спокій-
ний і стриманий, до всіх однаково
привітний, Антоній відразу полонив
їх своєю чуйністю, любов’ю і ду-
ховною мудрістю. Друзі Антонія
повернулися додому внутрішньо
преображеними і натхненними. Не-
забаром звістка про молодого под-
вижника швидко рознеслася по
всьому Єгипту, і люди у великій
кількості стали стікатися до нього
– хто за порадою і повчанням, хто
з метою збагатитися благодаттю,
що віяла від нього. Деякі з відвіду-
вачів стали селитися неподалік від
Антонія, наслідуючи його святе
чернече життя.

Так, у середині четвертого сто-
ліття, виник потужний чернечий
рух, який з Єгипту перекинувся на
Близький Схід, у Візантію, на захід,
а потім – на Русь.

Преподобний Антоній не приду-
мав чернецтво: його коріння йде від
першого століття Християнства.
Проте цікаво помітити, що розквіт
його співпав із загальним послаб-
ленням християнського життя в
містах, коли після припинення
гонінь на Церкву, Християнство
раптом стало “модним” і хрещен-
ня колишніх язичників прийняло
стихійний характер. Природно, що
багато хто хрестився не стільки за
переконанням, скільки наслідуючи
загальний приклад, зберігаючи свої
язичницькі звички і погляди. Тоді
багато ревних християн, які праг-
нули духовного життя, з шумних
міст стали йти в пустелі і монас-
тирі.

Чернецтво призначене для людей
“не від світу цього”, які подібно до
преподобного Антонія Великого,
обтяжуються життєвою метушнею
і з усім злом, що панує у світі. Вони
жадають самовіддано служити
єдиному Богові. У принципі призна-
чення монастиря – створити спри-
ятливі умови для духовного життя,
щоб людина прямим, найкоротшим

з ним і весь світ, шкодува-
тимуть про те, що не прий-
няли Месію першого разу,
коли Він прийшов.

Коли Ісус вознісся на
Небо, ангели об’явили апо-
столам: «Галілейські мужі,
– чого стоїте й задивляє-
тесь на небо? Той Ісус, що
вознісся на небо від вас,
прийде так, як бачили ви, як

ішов Він на небо!» (Дії 1:11).
У книзі пророка Захарії 14:4
місцем Другого приходу
визначається гора Оливна.
Євангеліє від Матвія 24:30
проголошує: «І того часу на
небі з’явиться знак Сина
Людського, і тоді „заголо-
сять всі земні племена”, і
побачать вони „Сина
Людського, що йтиме на

хмарах небесних” із вели-
кою потугою й славою». По-
слання до Тита 2:13 описує
Другий прихід як «з’явлен-
ня слави».

У найдрібніших деталях
про Другий прихід говорить-
ся в Об’явленні 19:11-16: «І
побачив я небо відкрите. І
ось білий кінь, а Той, Хто на
ньому сидів, зветься Вірний
і Правдивий, і Він справед-
ливо судить і воює. Очі Його
– немов полум’я огняне, а на
голові Його – багато вінців.
Він ім’я мав написане, якого
не знає ніхто, тільки Він Сам.
І зодягнений був Він у шату,
покрашену кров’ю. А Йому
на ім’я: Слово Боже. А
війська небесні, зодягнені в
білий та чистий вісон, їхали
вслід за Ним на білих конях.
А з Його уст виходив гос-
трий меч, щоб ним бити на-
роди. І Він пастиме їх заліз-
ним жезлом, і Він буде топ-
тати чавило вина лютого
гніву Бога Вседержителя! І
Він має на шаті й на стегнах
Своїх написане ймення: „Цар
над царями, і Господь над па-
нами”».

Підготував прот.
Ярослав Козак

м. Стрий

шляхом досягла духовної доскона-
лості, єднання з Богом. Тут усе
життєве відсовується на останній
план, а молитва, думки про Бога і
подвиг одухотворення – на перший.

Сучасним людям, які виросли в
середовищі вихолощеного неохри-
стиянства, важко оцінити переваги
чернечого подвигу. Якщо людина
рятується тільки вірою, то всякий
подвиг – зайвий. Банальність тако-
го твердження витікає з нерозумі-
ння суті Християнства. Мета його
– духовне оновлення  людини
і уподібнення Христу, а не просто
переселення душі в сприятливіші
умови: “Хто в Христі, той нове
створіння” (2Кор. 5:17).

Основні елементи чернечого
подвигу, як: добровільна убогість,
піст і  безперестанна молитва,
включаючи відхід у пустелю (фак-
тичну чи в переносному розумінні)
– освячені прикладом Господа
Ісуса Христа. Дійсно, відразу після
Свого хрещення в Йордані, “Дух
веде Його в пустелю” і тут по-

стив протягом сорока днів, “спо-
кушуваний сатаною” (Мк.
1:12,13). Важливо зауважити, що
Ісус віддалився в пустелю не
лише за власним рішенням, але
повів його туди Дух Святий, Який
зійшов на Нього при хрещенні.
Яким же був результат перебуван-
ня Христа в пустелі? – “І повер-
нувся Ісус в силі духу до Гали-
леї; і рознеслася чутка про Ньо-
го по всьому краю” (Лк. 4:14).
Іншими словами, у суворих умо-
вах найсуворішого посту і самот-
ньої молитви, у боротьбі зі споку-
сами від диявола, людська приро-
да Ісуса Христа досягла вищої
міри міцності духу. Очевидно,
заради відновлення Своїх
внутрішніх сил, Господь Ісус Хри-
стос і під час Свого громадсько-
го служіння час від часу віддаляв-
ся в пустинні місця і тут всю ніч
проводив у молитві (Мф. 14:23; Мк.
1:35; Лк. 5:16).

Автор: єпископ Олександр
(Мілеант)

Преподобний Антоній Великий
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СТИСЛО ПРО АЛКОГОЛІЗМ

Алкоголізм (пияцтво) – прояв при-
страсті обжерливості, спроба рішення
духовних проблем вживанням деяких
продуктів в їжу.

Алкоголізм – з фізичного погляду:
хронічне захворювання, обумовлене си-
стематичним споживанням спиртного,
що проявляється в стійкій психологічній
і фізіологічній залежності від алкоголю;
а з духовного – гріховна пристрасть.

У Священному Писанні пияцтво
стоїть в одному ряду з мужолозтвом і
скотолозтвом: 1Кор. 6:10; Лк. 21:34; Тов.
4:15; Гал. 5:21; 1Пет. 4:3; Сир. 31:30.

Лікування від алкоголізму вимагає
духовної дисципліни: щоденної молитви,
щоденного читання Священного Писан-
ня, регулярної участі в Таїнствах Сповіді
і Святого Причастя.

Усі залежності – це невдала людська
спроба набути внутрішньої рівноваги без
Божої допомоги, свого роду спроба на-
бути Царства Небесне в царстві підзем-
ному.

* * *
Чому, якщо алкоголізм – хвороба, він

перешкоджає входженню в Царство
Небесне (1Кор. 6:10); хіба хвороба –
гріх?

За рядом критеріїв алкоголізм дійсно
визнається хворобою, причому широко
поширеною, важковиліковною.

У той же час серед хвороб він зай-
має особливе місце. І справа тут ось у
чому. Багато хвороб виникають і про-
гресують незалежно від бажання (всу-
переч бажанню) людини.

Алкоголізм же багато в чому обумов-
лений саме свідомим потягом до спир-
тного, особливою прихильністю душев-
них сил. Можна сказати, що алкоголізм
є хворобою морального, духовного по-
рядку. Власне кажучи, і лікувати її вик-
лючно медичними засобами, ігноруючи
духовні, украй важко, а іноді – майже
неможливо.

Церквою пияцтво визначається пере-
дусім як гріховна пристрасть. Отже, по-
долання алкогольної залежності голов-
ним чином має на увазі духовні, благо-
датні засоби.

Для людини, яка страждає на пияцт-
во, алкоголь стає одним з головних (якщо
не головним) предметів прагнень. Бог,
сім’я, творчість, робота, турбота про
моральне самовиховання, про христи-
янський обов’язок відступають на
задній план.

У випадках крайньої залежності від
спиртного алкоголь фактично перетво-
рюється на ідола. У зв’язку з цим пияц-
тво ставиться у Священному Писанні в
один ряд з ідолопоклонством (1Кор. 6:9-
10).

Крім того, за руйнівністю і згубністю
пияцтва, воно зіставляється з розпустою,
мужолозтвом, хабарництвом, хижацт-
вом (1Кор. 6:9-10).

Отже, людина, яка зловживає спирт-
ними напоями і не хоче це заняття при-
пиняти, сама перешкоджає собі вход-
женню до Царства Божого.

Чи можна побороти алкоголізм
самостійно?

Самостійно справлятися з пияцтвом
важко. Дуже добре, прийнявши рішення
кинути пити, звернутися по допомогу до
грамотного віруючого фахівця. Дуже
ефективні всілякі християнські центри, де
збираються люди, об’єднані рішучістю
перемогти згубну залежність і допомог-
ти іншим. Там можна знайти підтримку
і пораду, друзів, однодумців у боротьбі із
згубною пристрастю. І головне, пам’я-
тайте, головний наш Помічник – Господь
Бог. Якщо людина щиро хоче позбутися
залежності і палко просить Бога про
зцілення, Господь обов’язково допомо-
же. Біда в тому, що багато хто не має
рішучості зробити це або просто не хоче.

Як молитися, якщо усвідомив,

що хочеш позбутися алкоголізму?
Боротьбу з алкоголізмом починати-

мемо з молитви. Не треба будувати
далеких планів, а просто налаштуємося
на щоденну боротьбу з гріхом. День
минув без алкоголю – і слава Богу. Про-
кинувшись уранці, від щирого серця мо-
литимемося Богові про позбавлення від
алкоголізму: «Господи, допоможи цей
день не пити, допоможи справлятися з
думками про випивку, зміцни мої немічні
сили». Молячись так, ми, по-перше, про-
симо в Бога допомоги на прийдешній
день, а по-друге, налаштовуємося на
життя без алкоголю. Так минає день.
На наступний ранок знову молимося,
знову готуємося прожити день без ви-
пивки. Потім другий, третій, тиждень, а
далі вже легше: здобувається навичка
боротьби з цим гріхом. Найголовніше –
не забувати кожен ранок починати з цієї
молитви, і Господь допоможе.

Окрім перших кроків що слід
зробити охочому здолати алко-

гольну залежність?
Видаліть з дому усі пляшки з алкого-

лем, і навіть порожні, щоб не було нага-
дування про пияцтво. Доступність ал-
коголю – перший фактор, що провокує
пияцтво;

Уникайте компаній, де п’ють; на де-
кілька місяців припиніть походи в гості і
самі не влаштовуйте гостин. Розкажіть
друзям і рідним, що кинули пити;

Якщо вас тягне до алкоголю, проана-
лізуйте, коли і чому (зняти стрес, туж-
ливо на душі, проблеми на роботі і удо-
ма). Запишіть, як здолали тягу, як вирі-
шили проблеми без алкоголю; якщо був
зрив – також проаналізуйте помилки,
подумайте, як не повторити їх, як уник-
нути ситуацій, що провокують пияцтво;

Не сидіть без діла, але і не перевтом-
люйтеся; старайтеся, щоб увесь вільний
час був чимось заповнений: моліться,
читайте, знайдіть цікаве хобі;

Більше спілкуйтеся з близькими, гу-
ляйте, займіться фізкультурою і спортом;

Займіться самоосвітою в антиалко-
гольній сфері, більше дізнавайтеся про
шкоду алкоголю і про те, як впоратися із
залежністю.

Чи допустимо з духовного
погляду лікуватися від алкоголіз-

му методом «кодування»?
У чому суть кодування? Під час до-

сить тривалого сеансу гіпнозу хворому
вселяється, що в нього в мозку сфор-
мований певний код, який миттєво спра-
цює і приведе до смерті, якщо пацієнт
продовжить вживати алкоголь. Іноді для
посилення дії кодування в організм хво-
рого ще і вводиться певний препарат,
який при взаємодії з алкоголем викли-
кає дуже болючу реакцію: нудоту, блю-
воту, підвищене серцебиття та інше.

Чому кодування не варто рекомен-
дувати як метод лікування? По-перше,
кодування – це втручання, вторгнення в
психіку, у людський мозок, що завжди
відгукнеться всілякими психічними роз-
ладами. По-друге, лікуванням кодуван-
ня не є. Просто людину під страхом
смерті на певний термін програмують
на неможливість вживання алкоголю;
вона не сама бореться з хворобою, а
віддає свою волю у владу нарколога-ко-
дувальника. Ще одна небезпека коду-
вання в тому, що алкоголік, не маючи
можливості задовольнити свою при-
страсть, часто просто замінює її на якусь
іншу.

Залежному і його родичам слід пам-
’ятати, Євангеліє говорить про не-
обхідність в якості умови зцілення пока-
яння хворого для прощення гріхів. Про-
те лже-лікарі, гіпнологи і кодувальники,
про покаяння не замислюються і не на-
дають цьому жодного значення. Пияц-
тво, яке збуджується бісами при влас-
ному слабовіллі і безвідповідальності, не

пройде без молитви і посту, без сердеч-
ного розкаяння, без рятівних Таїнств
Церкви. Висновок однозначний. Коду-
вання та інша йому подібна дія на душу
людини – це бісовщина. Стороніться та-
кого «цілительства» і відмовляйте від
нього тих, хто з вами радитиметься із
цього приводу.

Чи правда що в старозавітні
часи було лояльніше ставлення до

алкоголю, ніж зараз?
Вживання вина було необхідною ча-

стиною будь-якого свята (Іс. 5:12), оск-
ільки воно «підкріпляє серце людини»
(Пс. 103:15; Суд. 9:13; Еккл. 10:19; Сир.
31:32). Проте надмірне вживання алко-
голю в Древньому Ізраїлі однозначно
сприймалося як гріх. Пророки і мудреці
наставляли проти пияцтва і підкреслю-
вали його тяжкі наслідки. Пророк Ісая
звинувачує тих, хто зловживає як вином,
так і міцними напоями (Іс. 5:11,12), То-
вит дає своєму синові пораду: «Вина до
сп’яніння не пий, і пияцтво нехай не
ходить з тобою на путі твоїй» (Тов.
4:15). Священикам, що служили, у ста-
розавітні часи було заборонено пити вино
під страхом смерті (Лев. 10:8-11; Єз.
44:21). У Священному Писанні дають-
ся приклади ганебної поведінки п’яних:
сп’янілий хитається (Пс. 106:27; Пр.
23:34), його нудить (Іс. 28:8; Єр. 25:27),
він має «багряні очі» (Пр. 23:29), над ним
сміються (Ос. 7:5), він втрачає при-
стойність (Плач. 4:21), розум (Ос. 4:11),
розоряється (Пр. 23:21), а начальники-
п’яниці не здатні виконувати свої обо-
в’язки (Пр. 31:4-5). Наводяться прикла-
ди вчинків, пов’язаних із сп’янінням Ноя
(Бут. 9:21), Лота (Бут. 19:31-38), Навала
(1Цар. 25:36-39), Давида (2Цар. 11:13),
Авесалома (2Цар. 13:28), Или (3Цар.
16:9-10), Валтасара (Дан. 5:2), Олофер-
на (Юдиф. 13:2).

У Священному Писанні серед
алкогольних напоїв разом з вином
часто згадується сикер (сикера).

Що це?
Дійсно, у Священному Писанні ми

зустрічаємо слово сикер (сикера). Си-
кер – це загальне позначення для будь-
якого алкогольного напою, окрім виног-
радного вина, – пива, сидру, пальмового
вина і т. п. З перекладів Біблії сикера
увійшла до старослов’янської і старо-
руської мов. В українській мові слово
сикера в значенні «Хмільний напій вза-
галі» вийшло із вживання до XV сто-
ліття, і в сучасній мові використовуєть-
ся лише в церковному лексиконі.
Найбільш відоме і яскраве з біблійних
застережень проти пияцтва (із згадкою
сикера) з книги Притч Соломонових
звучить як: «Вино – глузливе, сикера –
буйна; і всякий, хто захоплюється
ними, нерозумний» (Пр. 20:1).

Яке було ставлення до алкого-
лю в перші віки християнства?
Апостол Павло пише: «І не впивай-

теся вином, від якого буває розпус-
та; а наповнюйтеся Духом» (Еф. 5:18),
«Не обманюйте себе: ні блудники, ні
ідолослужителі, ні перелюбники, ні
малакії, ні мужоложці, ні злодії, ні
лихварі, ні п’яниці, ні лихословці, ні
хижаки – Царства Божого не успад-
кують» (1Кор. 6:9,10). При цьому він ре-

комендував апостолові Тимофію: «На-
далі пий не одну воду, а вживай не-
багато вина, заради шлунка твого і
частих твоїх недуг» (1Тим. 5:23). Тут
слід зазначити, що в Римській Імперії, а
апостол Павло був римським громадя-
нином, вино майже завжди змішувало-
ся з водою. Вважалося, що нерозбав-
лений алкогольний напій вживають
тільки «варвари» (у 1D 3 вина зазвичай
додавали до 2D 3 води).

Алкоголізм як духовна хвороба
“Диявол нічого так не любить, як

розкіш і пияцтво, оскільки ніхто так
не виконує його волі, як п’яниця” св.
Іоанн Златоуст

Важливо зрозуміти, що алкоголізм це
без сумніву хвороба, але в той же час, з
погляду релігійної антропології, алко-
голізм – це пристрасть, від якої жодна
людина не здатна позбутися безболіс-
но, не змінивши нічого у своїй душі і
свідомості. Що таке пристрасть? При-
страсть – це злоякісна недуга душі,
згубна навичка, що утворюється при
багатократному виконанні якихось по-
рочних потягів, які стають потребою
людини, входять в її звичку, впливають
на її спосіб життя, володарюють над
нею, – усе подальше життя людини
відбувається залежно від цієї пристрасті.
«Пияцтво походить не від вина – і вино
створене Богом… але порочна воля ро-
бить пияцтво» (Іоанн Златоуст) і, отже,
необхідно спочатку змінити свою волю
– відмовитися від самовиправдання,
визнати свою пристрасть і своє безсил-
ля перед нею і попросити допомоги. У
цьому випадку допомога медицини ви-
явиться набагато ефективнішою, оск-
ільки хворий сам шукатиме зцілення.
Але саме це найскладніше.

Церкві давно відомо, що причиною
алкоголізму є духовне захворювання –
гордість. Одним з її проявів у людській
природі вважається така риса як сваві-
лля. Люди з алкогольною залежністю –
свавільні люди. Ця думка заснована не
на здогадці, а на твердому доказі і дос-
лідженні. Хімічно залежні люди остан-
німи бачать свої проблеми. Вони не мо-
жуть бачити себе з боку. Внутрішньо, у
душі алкоголік не виносить (не терпить)
контролю людей і Бога. Він, алкоголік,
«є і буде господарем своєї долі». Розум
його закритий для сприйняття інших ідей,
тверджень, знань.

Підводячи підсумок вищесказаному
можна говорити про два моменти, не-
обхідних для подолання алкогольної за-
лежності. У першу чергу це бажання
самого хворого кинути пити і готовність
вести тверезе життя, причому не якийсь
обмежений термін (рік, два, п’ять років
– це усе порожні відмовки, що не дають
необхідного ефекту), а постійно. По-дру-
ге, для цього необхідно відмовитися від
свавілля і попросити допомоги нічого не
приховуючи від лікарів і близьких.

Що ж до християн, що страждають
на цю недугу, то для них вирішальними
можуть стати ці слова апостола Павла:
«Ні п’яниці, ні лихословці, ні хижаки
– Царства Божого не успадкують»
(1Кор. 6:10).

За матеріалами
сайту “Азбука віри”
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ПОТРЕБИ БЛИЖНІХ

«Отже, все, чого бажаєте, щоб вам роби-
ли люди, так і ви робіть їм» (Мф. 7:12), – на-
чебто, ця Христова порада добре відома всім,
ну… майже всім. Проте мало хто послуговуєть-
ся нею на практиці, тобто в реальному житті.
Через те, люди, намагаючись мати добри сто-
сунки з оточенням, постійно скаржаться на брак
цих стосунків, або ж їх неналежну якість. А суть
справи, принаймні, у більшості випадків, криєть-
ся саме в людях, а не в їх оточенні. Адже
більшість людей у стосунках з ближніми корис-
тується своєрідним, втім, доволі типовим прин-
ципом: вони хочуть отримувати від оточення по
максимуму, але у свою чергу не горять бажан-
ням давати щось у відповідь. Хоча, чесно кажу-
чи, взагалі нічого не хочуть давати, лише отри-
мувати.

От і питається, а що в підсумку хочуть отри-
мати такі люди? А якщо бути відвертими: особи-
сто ми? Адже так чи інакше, ми часто діяли, а
можливо, діємо, і на жаль, діятимемо подібним
чином. Отже, який результат хочемо отримати
від такого ставлення до оточуючих, яких, між
іншим, у Біблії прийнято звати ближніми,  і яких,
згідно тієї самої Біблії, радиться любити «як са-
мих себе» (див. Лк. 10:27)? Саме радиться, адже
загалом Біблія нікого не примушує жити згідно
усього, що в ній написане, просто все, що в ній
написане, дане нам заради нашого ж блага. Зок-
рема, Христова порада, що була наведена на по-
чатку допису.

Проте більшість людей воліє покладатися на
власний розум і розсуд, намагається в першу чер-
гу ставити особистий зиск. Втім, у такому підході
теж немає насправді нічого поганого, якщо у свою
чергу не забуватимемо потреб ближніх, не забу-
ватимемо, що всі наші вчинки (і не тільки вчинки,
але і слова, наміри) мають наслідки. Наслідки,
що чинитимуть вплив не тільки на нас, але й на
наших ближніх. Проте… хто взагалі про це думає,
хто думає про наслідки власних вчинків, коли
людина зважає на себе і тільки на власні інтере-
си! Про яких ближніх, про які їхні потреби може в
такому випадку йти мова?! Але чинячи так, жи-
вучи так, не дивуйтеся, що з вами так само чини-
тимуть люди… Який же вихід з такої ситуації?
Певно, можна легко здогадатися – послуговува-
тися біблійною порадою: «Отже, все, чого ба-
жаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть
їм». Чи, можливо, знаєте, якийсь кращий варіант?

Якщо ж вирішили довіритися Біблії, то відразу
треба особисто для себе утямити, що такий підхід
до життя зазвичай дає добрі плоди в середньо і
довготерміновій перспективі, але зовсім ніяк у
короткотерміновій: «Відпускай хліб твій за во-
дою, тому що після багатьох днів знову знай-
деш його» (Еккл. 11:1). Хоча, і в короткому часі
ви пересвідчитеся в благотворних змінах, проте
лише в самих собі, оточенню на це треба дати
час. Або ж, як варіант, змінити це оточення, що
часто відбувається, коли людина переглядає свої
життєві орієнтири на користь Біблії, а не законів
світу цього.

Згідно логіки, тут варто було навести ще кілька
аргументів на користь такого підходу до життя,
розповісти про переваги, які дає такий підхід, при-
гадати якісь добрі житейські приклади, заклика-
ти до голосу сумління тощо. Проте, як на нашу
думку, ці аргументи будуть тут у кращому ви-
падку зайвими, а в гіршому – шкідливими. Адже
любити ближніх нас закликає сам Господь, Він
запевняє, що ми не будемо ніколи почуватися
покинутими і самотніми в цьому світі, якщо пле-
катимемо любов до ближніх. Це твердження
Господь запевняє власним авторитетом, а що
може бути у світі надійніше за Боже Слово?

За матеріалами інтернет ресурсів.

НАВІЩО СТРАЖДАВ ХРИСТОС?
СУТНІСТЬ ЖЕРТВИ ХРИСТОВОЇ

Розуміння цього питання неможливо без з’ясування
того, що сталося з прабатьками в результаті їх гріхопад-
іння. Існує дві основні точки зору на першородний гріх:
католицька і православна. Перша говорить, що гріхопа-
дінням прабатьки завдали «образу Богу і Його Задуму»
. І «всі люди, – відповідно до сучасного католицького
Катехізису, – співучасники Адамового гріха», і всі вони
також винні в його гріху. Ця винність настільки велика,
що для відновлення справедливості потрібна була Жер-
тва Сина Божого. Христос взяв на Себе провину за гріх
Адама і Своїми стражданнями здійснив правосуддя
Отця, приніс повну плату Правди Божої. У католицько-
му Катехізисі читаємо: «Ісус відшкодував нашу прови-
ну і приніс Отцю відплату за наші гріхи». «Своїми святи-
ми Страстями на дереві хресному Він заслужив нам вип-
равдання», – вчить Тридентський Собор».

Але, які підстави стверджувати, що Адам нескінчен-
но образив Бога? І чи можливо взагалі образити Бога,
Який є незмінним? Євангеліє стверджує, що Він благий
і до невдячних, і злих (Лк. 6:35). Свт. Іоан Златоуст гово-
рить: «якщо ти вимагаєш справедливості, то за законом
правди нам слід було б ще на початку негайно ж загину-
ти».Святий Ісак Сирин навіть пише: «Не називай Бога
справедливим, бо правосуддя Його не пізнається на твоїх
справах … Син Його відкрив нам, що більше Він благо і
добро».

Невже причиною всієї трагедії людського існування
з’явився нескінченний гнів Бога за гріх Адама, для вип-
равдання якого і задоволення правосуддя Отця потрібен
був Хрест Сина? Звідки таке страшне вчення про Бога,
перетвореного в язичницького Молоха? Прп. Іоан Кас-
іян Римлянин писав, що «без богохульства можна при-
писувати Йому обурення гнівом і люттю». Свт. Іоан Зла-
тоуст говорить: «Коли ти чуєш слова: «лють і гнів», у
ставленні до Бога, то не розумій під ними нічого людсь-
кого: це слова поблаж-
ливості. Божество чуже
всьому подібному;
йдеться ж так для того,
щоб наблизити пред-
мет до розуміння лю-
дей більш грубих»,
тобто простого народу,
а в католицтві це вчен-
ня церкви!

А свт. Кирило Олек-
сандрійський прямо
відповідає на ідею вин-
ності т. н. «Співучас-
ників Адамова гріха» –
його нащадків: «Безліч
людей стало гріховни-
ми не тому, що вони
поділяли провину Адама – адже їх тоді ще не було, а
тому, що вони були причетні до його природи».

Вражає надуманість, грубий юридизм і відверто зви-
нувачувальний відносно Бога характер цієї теорії, яка,
на жаль, проникла в деякі наші богословські підручни-
ки та книги (напр., Православне-догматичне богосло-
в’я митр. Макарія (Булгакова), прот. Н. Малиновського
та ін.).

Адже, якщо слідувати її логікою, то винуватцем в по-
рушенні людиною т.зв. Божественної правди є Сам Бог,
Який ще до творіння людини, знаючи, що вона згрішить,
все зробив для цього: і насадив древо пізнання добра і
зла, і дозволив змію-спокуснику виявитися в раю, і дав
йому можливість спокусити Єву. А оскільки Бог знав і
зробив, отже, хто ж винен? І для виправдання кого ж в
такому випадку потрібна була сама жертва Христова?!
Це природний висновок з теорії винності Адама і необ-
хідності задоволення т. н. правосуддя Божого.

Чи не з римського права і середньовічних понять про
лицарську честь, замість Божественного Одкровення,
взята ця примітивна ідея, що глибоко спотворює сенс
жертви Христа?

Православ’я і бачить в гріху прабатьків не образу Бога
і необхідність задоволення Його правді, а глибоке уш-
кодження їх природи, що стала, як пише прп. Максим
Сповідник, «пристрасної, такої що гине і є смертною».

Звідси принципово інше вчення і про сутність Жерт-
ви Христової. Христос нею не задовольнив правосуддя
Боже, не вилікував вину людини і виправдав її перед
Отцем-Обвинувачем, а зцілив і воскресив Своїми страж-
даннями природу грішної людини, яку прийняв при
Втіленні! Прп. Іоан Дамаскін писав: «Він, приділив нам
краще [при створенні], і ми не зберегли, приймає найг-
ірше – кажу я про наше єство – для того, щоб через
Себе і в Собі відновити колишнє за образом і подобою».

Про це пише Апостол в посланні до Євреїв: «Бо нале-
жало, щоб Той, для Якого все i вiд Якого все, Той, Хто
приводить багатьох синiв у славу, вождя спасіння їх зро-
бив довершеним через страждання» (Євр.2:10). Грець-
ке слово «ФЭлейщуе – теліосе» переведено тут невірно.
Воно означає не «зробив», а «зробив досконалим», довів
до кінця, до досконалості. Тобто вірний сенс: Бог Вождя
(Христа) зробив досконалим.

Але хіба Христос був недосконалим? За Своєю людсь-
кою природою і так, і ні. Христос унікальний. З одного

боку, Він, буду-
чи народжений
від Духа Свято-
го і Пресвятої
Діви, що не ус-
падкував за
людством нія-
ких гріховних
пристрастей,
вад та інших ду-
ховних ушкод-
жень, з якими
народжуються
всі люди. Його
людська приро-
да була чиста від
усього цього,
як у первоздан-
ного Адама. І в
своєму земно-
му житті Він,
незважаючи на
всі спокуси, не вчинив ніякого гріха – «Йде князь світу
цього і в Мені не має нічого» (Ін. 14:30).

Але, з іншого боку, Христос прийняв людську при-
роду смертну, що гине і вразливу для будь-яких страж-
дань (пристрасну), і в цій недосконалості був подібний
до всіх нащадків занепалого Адама. Про це говорить і
Євангеліє, і безліч святих Отців. Свт. Григорій Палама,
наприклад, дуже ясно це висловив: «Слово Боже прий-
няло плоть таку, як у нас, і хоча зовсім чисту, однак,
смертну і хворобливу».

Що ж зробив Господь, що означає Його жертва?
Апостол в посланні до Євреїв ясно пише, що Він

Своїми стражданнями зробив досконалою (зцілив і вос-
кресив) сприйняту Їм
в Втілення пошкодже-
ну людську природу.
Отці пишуть про це.
Свт. Афанасій Вели-
кий: «Єдинородний
став людиною, щоб,
Собою виправити це».
Свт. Григорій Ніський:
«Прийнявши в Себе
нашу нечистоту, Сам
Він не опоганюється
від скверни, але Со-
бою очищає цю не-
чисть».

Чому не Бог зцілив,
а потрібні були страж-

дання? Бог не може змінити законів буття, оскільки вони
є відображенням Його властивостей. На це вказує свт.
Григорій Палама: «Бог є і називається природою всьо-
го існуючого». «Бог влаштував цей видимий світ як
якесь відображення надмірного світу». Одним з таких
законів є той факт, що будь-яка справа, а тим більше,
зцілення, вимагає праці, подвигу, страждань, а іноді і
смерті, наприклад, на війні. Це незмінний, як і Сам Тво-
рець, закон. І його дію бачимо і в Хресті Христовому.

Добровільна смерть Боголюдини Христа з’явилася
перемогою над пристрастю, тлінністю і смертністю
людського єства. Як писав прп. Максим Сповідник:
«Непорушність задуму у Христі знову повернула цьо-
му єству через Воскресіння неупередженість,
нетлінність і безсмертя».

Але якщо зцілення відбулося у Христі, що це дало
людині?

Апостол Павло називає Христа останнім Адамом (1
Кор. 15:45). Якщо від першого Адама людина не усві-
домлено народжується з пошкодженою природою, то
від останнього Адама кожен може духовно народити-
ся, свідомо увірувавши в Нього як Спасителя. Бо На-
роджене від плоті є плоть, а народжене від Духа є дух
(Ін. 3: 6). Це відбувається в таїнстві Хрещення, в якому
віруючий отримує насіння відродженої Христом без-
смертної, нетлінної, безпристрасної природи. Як гово-
рить прп. Симеон Новий Богослов: «Повірив в Сина
Божого … кається … у колишніх своїх гріхах і очищаєть-
ся від них у таїнстві хрещення. Тоді Бог Слово входить в
хрещеного, як у лоно Богородиці, і перебуває в ньому
як сім’я ». Воно і є початком його духовного зростання
Мужа досконалого, у міру зросту Христового (Еф. 4:13).

Зрозуміло чому і Господь при творінні, знаючи, що
людина згрішить, насадив в раю древо пізнання. Не для
того, щоб потім звинуватити людину в образі Себе і
вимагати задоволення, але щоб людина, скуштувавши
забороненого плоду самообожнення ( «будете, як
боги», Бут. 3:5), дослідно пізнала весь трагізм своєї «не-
залежності» від Бога, і була здатна вже правдиво і за-
конно отримати уготоване йому від початку вічне Цар-
ство.

Автор:професор Олексій Осипов
Переклад українською мовою – «Київське

Православ’я»
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Про послання, яке покли-
кані сповіщати православні
християни, розповідає публі-
цист Сергій Худієв . . .

Ми увійшли в Петрів Піст;
він присвячений спогаду того,
як Апостоли, прийнявши Свя-
того Духа в день П’ятидесят-
ниці, у посту і молитві готува-
лися до проповіді Євангелія
усім народам. Воскреслий Гос-
подь дає Своїй Церкві доручен-
ня: «Отже, йдіть, навчайте
всі народи, хрестячи їх в ім’я
Отця, і Сина, і Святого Духа,
навчаючи їх зберігати все, що
Я заповів вам; і ось Я з вами
по всі дні, до кінця віку. Амінь».
(Мф. 28:19,20) і Святий Дух у
день П’ятидесятниці дається
для того, щоб його виконати –
«але ви приймете силу, коли
зійде на вас Дух Святий; і бу-
дете Моїми свідками в Єруса-
лимі та по всій Юдеї й Самарії
та аж до краю землі»
(Діян.1:8)

Христос посилає Апостолів
у світ з посланням, яке і сьо-
годні покликані сповіщати пра-
вославні християни; у чому
воно полягає? Звернемося до
Апостола Павла: «Бо в Христі
Ісусі Бог примирив із Собою
світ, не ставлячи в провину
людям злочинів їхніх, і дав нам
слово примирення. Отже, ми
– посланці від імені Христо-
вого і мовби сам Бог умовляє
через нас; від імені Христово-
го просимо: примиріться з
Богом» (2Кор. 5:19,20).

ПОСЛАННЯ
ДО БУНТІВНИКІВ

Філологи, що досліджують
древні мови, виявили цікавий
випадок використання виразу
“покаятися і вірувати” в нере-
лігійному контексті. Йшлося
про озброєних бунтівників, що
сховалися в горах. Представник
правителя обіцяв їм повне по-
милування, якщо вони вийдуть
і здадуться; він закликав їх “по-
каятися” тобто припинити опір
і “вірувати” тобто покластися
на обіцянку влади не постави-
ти їм їхніх злочинів. Пропози-
ція Апостолів теж звернена до
бунтівників; і теж йдеться про
амністію.

Ми створені Богом для того,
щоб набути вічної радості в
Ньому; ми – як і усе творіння
– належимо Йому. Він – єди-
ний законний Володар все-
світу, який Він створив і підтри-
мує в бутті. Наше володарю-
вання над всесвітом є волода-
рювання не хазяїв, а намісників,
управителів, зобов’язаних дати
звіт. Гріх – це відмова визнава-
ти Бога Богом, спроба вдава-
ти, що ми самі собі хазяї, і що
весь світ – наш, щоб утверджу-
вати свою владу над ним. Це
спроба знайти повноту життя,
радість, славу десь зовні і окрім
Бога, там, де її немає і не може
бути.

Кілька років тому, коли ста-
лася економічна криза, багато
до того непогано забезпечених
людей втратили роботу – і,
відповідно, можливість випла-
чувати кредити. Це викликало
хвилю самогубств. Чому?
Люди явно не відчували не-
стерпних страждань, їм не заг-
рожували жорстокі страти – що
зробило їх настільки уразливи-
ми для спокуси убити себе?

ПОСЛАНЦІ ВІД ХРИСТОВОГО ІМЕНІ

Проповідь апостола Павла в Афінах

Але це – випадки швидкого са-
могубства; скільки людей вби-
ває себе алкоголем і наркоти-
ками? Що стоїть за цією тягою
до самовинищення?

До того, як отруїтися пачкою
пігулок – або отруюватися
спиртним – люди отруїлися од-
нією помилковою і дійсно смер-
тоносною ідеєю. Ця ідея поля-
гає в тому, що моє життя нале-
жить мені самому. Це моя печ-
інка, і я можу заливати її горіл-
кою – вам-то що? Це моє життя
і я можу піти в будь-який мо-
мент – піти від людей, які від
мене залежать, піти з життя вза-
галі…  я тут розпоряджаюся!

Гірше за те, ця ідея сприй-
мається як запорука гідного,
вільного, плідного життя – не-
наче я можу реалізувати свої
таланти, ніби я можу бути щас-
ливий, тільки наполягаючи на
тому, що я належу собі. Це на-
стільки очевидно не так, що не-
можливо зрозуміти, як люди в
це вірять – але ж вірять же! Щоб
бути щасливим у шлюбі, треба
погодитися належати своїй по-
ловині; щоб принести плоди,
треба належати своїй справі.
Середньовічні майстри, яких
абсолютно не цікавило самови-
раження (а цікавило служіння
Богові) створювали шедеври,
які і нині оточені шануванням;
люди, які шукають “самовира-
ження” шедеврів не створю-
ють.

Ми створені, щоб знайти
вічну радість у Богові; ми не
створили самі себе, і не самі
себе підтримуємо в бутті. Ми
належимо не собі, а Богові, і
коли ми намагаємося вдавати,
що це не так, ми занурюємося
не просто в нещастя, а в зло.

У Євангелії є притча про злих
виноградарів, які вирішили, що
виноградник, довірений їм в
управління, їх власний, а про
хазяїна винограднику можна
забути – втім, для цього дово-
диться позбуватися усіх, кого
він посилає. Це притча відно-
ситься, передусім, до релігійних
вождів того часу, але не лише –
вона про усіх нас. Виноградник
нашого життя – не наш. У ньо-
го є законний Власник.

Ми – бунтівники і ми повинні
скласти зброю, здатися, визна-
ти законного Государя. Теоре-
тично це було відомо і до Апо-
столів – про це вже йде мова в
Пророків,  та і за межами
біблійного світу іноді зустріча-
лися дивні проблиски істини.
Але Апостоли сповіщали не те-
орію; вони повідомляли про
подію – Бог, Який нас створив,
і від Якого ми відпали в гріх, ви-

садився на бунтівній території,
щоб особисто зажадати нашо-
го покаяння і віри. Государ все-
світу утілився від Духа Святого
і Марії Діви, і став людиною,
одним з нас, в усьому подібним
до нас, окрім гріха.

У центрі сповіщення Апос-
толів стоїть саме Він – Ісус
Христос, наш Господь, Спаси-
тель і Суддя. Звістка про Бога,
Який прийшов у наш світ, може
викликати трепет і жах – і, влас-
не, має викликати. Пророк Ісая,
не злодій, не лиходій, чесна і
благочестива людина, зіткнув-
шись з богоявленням у Храмі,
у жаху вигукує – «Горе мені!
загинув я! бо я людина з нечис-
тими вустами, і живу серед
народу також з нечистими
вустами, – і очі мої бачили
Царя, Господа Саваофа» (Іс.
6:5). У чому причина його
жаху?

СУД: РАДІСТЬ І ЖАХ
Пророк Ісая

Біблія сповіщає неминучість
Божого суду – причому ця
подія описується і як неймові-
рно радісна і як немислимо
страхітлива. «Нехай веселять-
ся небеса і нехай радіє вся зем-
ля; хай шумить море і все, що
наповнює його. Нехай радіють
поля і все, що на них, і нехай
веселяться всі дерева в лісах
перед лицем Господа. Бо ось
Він гряде, Він гряде судити
землю. Він буде судити вселен-
ну за правдою і всі народи за
істиною Своєю» (Пс. 95:11-13).
Сили зла – демонічного і людсь-
кого – терзають, оскверняють і
спотворюють цей світ, але Бог
втрутиться, щоб навести лад.
Істинний Цар скрушить без-
чинствуючих бунтівників і поз-
бавить тих, хто терпляче страж-
дав. «Я покараю світ за зло, і
нечестивих – за беззаконня
їхні, і покладу кінець зарозумі-
лости гордих, і принижу пи-
хатість гнобителів; зроблю
те, що люди будуть дорожчі
за чисте золото, і мужі – до-
рожчі за золото офирське»
(Іс. 13:11,12). Творіння буде
зцілене і позбавлене, і це діян-
ня любові Божої наповнить
всесвіт безмежним тріумфу-
ванням. Але для злих, які будуть
викинуті “в пітьму зовнішню”,
де вони вже не зможуть завда-
вати шкоди врятованому творі-
нню, це буде момент ні з чим
не зрівнянного жаху. Як проро-
кує Апокаліпсис, вони «схова-
лись у печери і в ущелини гір, і
кажуть горам і каменям:
упадіть на нас і закрийте нас
від лиця Того, Хто сидить на
престолі, й від гніву Агнця; бо

прийшов великий день гніву
Його, і хто може встояти?»
(Одкр. 6:15-17)

Теоретично це звучить непо-
гано – і в Старому Завіті деякі
люди (наприклад ті, яких викри-
ває пророк Амос) радісно че-
кали, коли, нарешті, мерзотни-
ки отримають за заслугами, і
були невдоволені затримкою
Божого правосуддя. Як зараз в
інтернеті люди випалюють лай-
ку з погано перекладених бой-
овиків: «гори в пеклі!» Звісно,
пекло має бути, щоб у ньому
горіли ті, на кого ми справед-
ливо гніваємося. А ми? А ми
що, ми хороші.

Пророк Ісая, на відміну від
нас, був хорошою людиною –
чому він відчуває такий жах? Бо
він вимушений визнати правду
– «я людина з нечистими вус-
тами, і живу серед народу та-
кож з нечистими вустами».
Ми, люди, надзвичайно винахі-
дливі в обмані. У пізньому
СРСР була така пісня – «Попе-
реду наша мета, попереду! Ти
в перемозі мене переконай!» Я
сам обманюватися радий, як
каже поет, і людина, яка хоче об-
манутися, знайде того, хто її об-
дурить. Це так в ідеологічних
державах, але це тим більше так
там, де ринок ідей функціонує
більш-менш вільно. Ви завжди
знайдете того, хто (зовсім недо-
рого) обдурить Вашу совість.

Людям властиво ховатися від
неприємних істин – а найнеп-
риємніша істина полягає в тому,
що ми винні і в нас є усі підста-
ви передбачати стосовно себе
звинувачувальний вирок. Але
видіння пророка Ісаї не завер-
шується на цій ноті жаху – у ньо-
му є пророцтво про Причастя:
«Тоді прилетів до мене один із
серафимів, і в руці у нього роз-
палене вугілля, яке він узяв
кліщами з жертовника, і тор-
кнувся вуст моїх і сказав: ось,
це торкнулося вуст твоїх, і без-
законня твоє вилучене від тебе,
і гріх твій очищений» (Іс. 6:6,7).

Це пророцтво – Бог Сам зро-
бить щось велике, щоб очисти-
ти наші гріхи – і виконується в
Новому Завіті. Бог приходить у
Христі – але не для того, щоб
засудити нас.

СУДДЯ, ЯКИЙ ПОМЕР ЗА
ЗЛОЧИНЦІВ

Христос говорить про те, що
Він прийшов не судити, а вря-
тувати цей світ; Володар все-
світу стає людиною, безпорад-
ним немовлям, якого потрібно
рятувати від Іродової люті, ре-
місником у небагатій сім’ї,
потім мандруючим проповід-
ником, потім неправедно зви-
нуваченим в’язнем, потім Його
вбивають – і на третій день він
Воскресає.

«Звіщаю вам, браття, бла-
говістування, яке я благо-
вістив вам, – пише Апостол
Павло – яке ви і прийняли, в
якому і утвердилися, яким і
спасаєтеся, якщо дотримує-
теся того слова так, як я бла-
говістив вам, коли тільки не
марно увірували. Бо я передав
вам спочатку те, що й сам
прийняв, а саме: що Христос
помер за гріхи наші, за Писан-
ням, і що Він був похований, і
що воскрес на третій день, за
Писанням» (1Кор. 15:1-4). Суд-
дя всесвіту приходить не для

того, щоб ми померли за наші
гріхи – але щоб самому помер-
ти за них.

Як проповідує апостол Пет-
ро, «І ми свідки всього, що зро-
бив Він на землі юдейській і в
Єрусалимі, і що врешті Його
вбили, повісивши на дереві. 
Його Бог воскресив на третій
день, і дав Йому являтися не
всьому народові, а свідкам,
Богом наперед обраним, нам,
які їли й пили з Ним після вос-
кресіння Його з мертвих. І Він
повелів нам проповідувати
людям і свідчити, що Він є при-
значений від Бога Суддя жи-
вих і мертвих. Про Нього всі
пророки свідчать, що всякий,
хто вірує в Нього‚ одержить
відпущення гріхів іменем
Його» (Діян.10:39-43).

Таке сповіщення Апостолів
про те, що Бог зробив для на-
шого спасіння; бунтівникам
проголошується амністія, за-
судженим – помилування, при-
реченим на смерть – вічне жит-
тя.

ОТЖЕ, ПОКАЙТЕСЯ І
НАВЕРНІТЬСЯ

Але Апостоли говорять і
про те, що слід зробити нам:
«Покайтеся, і нехай охрес-
титься кожен із вас в ім’я
Ісуса Христа на відпущення
гріхів; і приймете дар Свято-
го Духа» (Діян. 2:38) Покаятися
– означає “змінити шлях”, виз-
нати Ісуса Христа Господом у
нашому житті, так, що віднині
ми не належимо собі, але
Йому; що ми вважаємо за пра-
вильне або неправильне, допу-
стиме або неприпустиме,
віднині визначатиметься не
нами, а Ним. Це означає гли-
бокі зміни в образі життя –
більше того, глибокі зміни в
самій нашій особі. Цей перево-
рот не може здійснитися наши-
ми силами – його робить у на-
шому житті Святий Дух; але ми
повинні довіритися і наверну-
тися до Нього. Як саме?

Прийняти Святе Хрещення і
увійти до спілкування з Апос-
тольською Церквою; як пише
євангеліст Іоанн: «Про те, що
ми бачили і чули, звіщаємо вам,
щоб і ви мали єднання з нами:
а наше єднання – з Отцем і Си-
ном Його, Ісусом Христом»
(1Ін. 1:3). Священне Писання
говорить про тих, хто повірив,
«вони ж постійно перебували
в ученні апостолів, і в єднанні
та переломленні хліба, і в мо-
литвах» (Діян. 2:42). Через Таї-
нства Церкви, через спільну
молитву, через настанову ду-
ховно досвідчених людей, через
повчання в Писанні Бог змінює
нас і готує нас до вічної радості.

Як каже Новий Завіт, «Ісус
Христос учора й сьогодні і на-
віки Той же» (Євр. 13:8), не-
змінним залишається і спові-
щення Церкви. “І сказав їм:
ідіть по всьому світу і пропо-
відуйте Євангеліє всьому тво-
рінню. Хто увірує і охрестить-
ся, буде спасенний, а хто не ув-
ірує, буде осуджений» (Мк.
16:15,16). Ця місія покладена не
лише на Апостолів і не лише на
Єпископів і священиків – вона
покладена на усіх християн.
Господь наш Ісус Христос є
істинний Цар, ми повинні кори-
тися Його володарюванню і
прийняти Його спасіння.
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