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Коли минуло шість днів, Ісус взяв Петра,
Якова та Іоана, брата його,

і вивів їх на високу гору одних, і
преобразився перед ними:

лице Його засяяло, як сонце, одежа ж
Його стала білою, як світло

(Мф. 17, 1-2)
Ось нині час сприятливий; ось нині день

спасіння, браття: день божественний, і новий,
і вічний, не розділений на проміжки часу, що
не зростає і не зменшується, не обривається
вночі. Тому що це – день Сонця Правди, у
Якого немає зміни і ні тіні переміни, Який з
того дня благоволінням Отця і сприянням
Святого Духа людинолюбно засяяв на нас,
вивів нас із пітьми в чудесне Своє Світло і
продовжує увесь час сяяти над нашою
головою, будучи незаходимим Сонцем. І це те,
про що Писання говорить: «Світло сяє на
праведника, і на правих серцем – радість» (Пс.
96, 11). Тому і псалмоспівецьпророк оспівує
Бога: «Фавор і Єрмон іме-нем Твоїм
радуються» (Пс. 88, 13), наперед описуючи
цю радість очевидців, яка пізніше збулася на
горі. Ісая ж говорить: «Зніми кайдани неправди,
розв’яжи пута ярма, і при-гноблених відпусти
на волю, і розірви усяке ярмо» (Іс. 58, 6). Що ж
іде за тим? – «Тоді відкриється, як зоря, світло
твоє, і зцілення твоє швидко проросте, і
правда твоя піде перед то-бою, і слава
Господня буде супроводжувати тебе» (8). І
ще: «Тоді ти взиватимеш, і Господь почує;
заволаєш, і Він скаже: “ось Я!” Коли ти
викинеш із середовища твого ярмо,
переста-неш піднімати палець і говорити
образливе, і віддаси голодно-му душу твою і
наситиш душу страдника: тоді світло твоє
зійде у темряві, і морок твій буде як полудень»
(910); тому що тих, яких це Сонце явно
опромінить, Воно зробить і їх самих другими
«сонцями»; тому що «праведники засяють, як
сонце, в Царстві Отця їхнього» (Мф. 13, 43).

Отже, відкладемо, браття, діла темряви, і
станемо робити діла світла, щоб не тільки в
цьому дні нам чесно ходити, але і стати «синами
дня»; і прийдіть і зійдемо на гору, де Христос
засяяв, щоб побачити, що звершилося там;
краще ж сказати, нас, таких сущих, які й стали
достойними такого дня, Саме Слово Боже
зведе у свій час. А тепер напружте і підведіть
ваші душевні очі до світла євангельської
проповіді, щоб тим часом преобразитися
відновленням розуму вашого, і так, залучивши
з небес божественне осяяння, стати вам
відповідними подобі слави Господньої, Якого
лице на горі просвітилося сьогодні, як сонце.
Як це: «як сонце»? – Був колись час, коли це
сонячне світло не було ніби закритим у якійсь
посудині, у формі диска, тому що світло було
раніше форми; Творець же всього зробив
сонячний диск на четвертий день, поєднавши
з ним світло, і так установив світило, яке
творить день і буває видимим удень. Так ось, і
Світло Божества було колись не ніби закритим
у сосуді, у тілі Христовому; тому що Світло є
передвічним, а тіло є сприйняттям, яке прийняв
від нас Син Божий, заради нас створене, що
містить у собі повноту Божества; і в такий
спосіб воно з’явилося обожненим і богосяяним
світлом. Ось так просвітилося лице Христове,
як сонце, «і одяг Його зробився білим,
блискучим» (Лк. 9, 29). Марко ж говорить:
«Одяг Його став блискучим, дуже білим, мов
сніг, як жоден білильник не може вибілити на
землі» (Мк. 9, 3). Отже, тим Світлом засяяли і
уклінношановане (божественне) тіло
Христове і одяг, але не в рівній силі світла; тому
що лице Його просвітилося, як сонце, одяг же
став світлим, як такий, що прилягає до Його
тіла, і через нього Він показав, який одяг слави,
в який в майбутньому віці зодягнуться

Гомілія Святителя Григорія (Палами)
на Свято Преображення Господнє

наближені до Бога, і який одяг безгрішності,
який через злочин Адам скинув, і побачив
себе нагим, і посоромився.

Божественний же Лука говорить:
«Вигляд лиця Його змінився, і одяг Його
зробився білим, блискучим» (Лк. 9, 29); тим
самим усе звершуване там він ні з чим не
порівнює. Марко же вдається до
порівняння одягу, кажучи, що «одяг Його
став блискучим, дуже білим, мов сніг»
(Мк. 9, 3); але й він показав, що образ і
подібність вигляду цього одягу
поступаються і не достатні; тому що сніг,
хоча й білиш, але не сяє, тому що він завжди
має нерівну поверхню, увесь будучи
складений ніби з якихось дрібних
пухирців, унаслідок змішання з повітрям,
що є всередині; тому що він уже аж ніяк і
не хмара і не в силах витіснити повітря,
що міститься усередині, і силою морозу
ущільнюється, і так носиться повітрям і
схожий на піну білизною і заразом
нерівністю. Отже, оскільки білизни снігу
не достатньо для передачі приємності
цього видіння (блискучого одягу
Христового під час Преображення), то до
цього поняття додаємо поняття блиску;
крім того, і цим євангеліст показує, що це
Світло, силою якого одяг Христів став сяючим
і білим, було більш природним; тому що
матеріальне світло не має властивості робити
білим і сяючим те, на що воно падає, але воно
показує той колір, який є насправді; а це Світло,
як представляється, покрило, або краще
сказати – змінило їх, що не є властивістю
матеріального світла.

Оскільки ж предвічне Слово, Яке заради
нас втілилося, воіпостасна Мудрість Отча,
звичайно, в Самому Собі носить і слово
євангельської проповіді, і ніби Його одягом є
буква (одягаюча слово), біла, воістину, і будучи
ясною, а разом і сяючою, і просвіщає і ніби
подібна до перлини, краще ж сказати,
пристойна Богові і богонатхненна для зрячих
у дусі те, що належить Духові, і які богоугодно
тлумачать тексти Писання, то тому і слова
євангельської проповіді євангеліст визначив
такими, «які білильник», тобто мудрець віку
цього, не може розтлумачити. І що кажу:
розтлумачити? – Коли і зрозуміти він не може,
коли й інший розтлумачує; тому що, як
говорить апостол: «Душевна людина не
приймає того, що від Духа Божого, бо вона
вважає це безумством; і не може зрозуміти,
тому що про це треба судити духовно» (1
Кор. 2, 14); тому, зводячи на рівень відчуттєвих
явищ це перевищуюче розум і божественне і
духовне сяйво, помиляється, безрозсудно
надимаючись плотським своїм розумом,
вступаючи в область того, про що і поняття
не має.

Але Петро, блаженнішим цим видінням
осяяний душею і захоплений до ще більшої
любові і бажання, не бажаючи вже
розлучатися з цим Світлом, – «добре нам тут
бути, – сказав Господу, – коли хочеш, зробимо
тут три намети: Тобі один, Мойсееві один, і
один Іллі» (Мф. 17, 4), оскільки час відновлення
(усього) ще не настав, а коли цей час прийде,
тоді ми не будемо потребувати рукотворних
наметів. Але тим, що розподіляє їм однакові
намети, йому не потрібно було рівняти
Владику з рабами; тому що Христос, як
сущий Син Божий, перебуває в надрах Отчих;
пророки ж, належним чином, як справжні
сини Авраама, живуть у надрах Авраама.
Отже, коли Петро, не знаючи (що говорить)
говорив так, – «світла хмара осінила їх» (Мф.
17, 5), перериваючи слова Петра і показуючи
– який відповідає Христу намет.

Але що таке сама ця хмара і як, будучи

світлою, вона осінила їх? Чи не була та хмара

тим неприступним Світлом, у якому Бог живе,
і тим Світлом, у яке Він одягається, як в одяг;
тому що говориться: «Обертаєш хмари на
колісницю для Себе» (Пс. 103, 3); і: «Хмарами,
як покровом, Він покрив Себе, темними
хмарами води Він огорнув Себе» (Пс. 17,12)?
Хоча, як говорить апостол: «Єдиний, Який має
безсмертя і живе у неприступному світлі»
(1 Тим. 6, 16); так що тут світло і темрява є те
ж саме, через неприступний блиск цього
сяйва. Але і щодо самого того Світла, яке
спочатку було видиме для очей апостолів,
священні богослови свідчать, що воно –
неприступне. «Тому що сьогодні, – як говорить
один з них, – безодня неприступ-ного Світла;
сьогодні на Фаворській горі видимим буває
апостолам безмежне вилиття
божественного сяйва». І великий Діонісій,
кажучи, що це неприступне Світло є морок, у
якому, говориться, живе Бог, стверджує, що
«у ньому буває всякий удостоєний знати і
бачити Бога».

Отже, це було те ж Світло, яке спочатку
бачили апостоли, як сяюче від лиця
Господнього, а після цього як осяююча світла
хмара; але тоді вона представила для зору
слабше осяяння, а потім, явившись набагато
повніше, вона, внаслідок надмірності світла,
стала неприступною для їхнього зору, і так
вона осінило Джерело божественного і
приснотекучого Світла – Сонце Правди
Христа. Та й у матеріальному сонці те ж світло
дає себе бачити зору, коли виливається у
вигляді проміння, і знову ж буває недоступне
для зору, коли хтонебудь спрямує свій погляд
(безпосередньо) на сонце; тому що його світло
перевищує міру можливостей наших очей.
Але матеріальне сонце світить не з власного
бажання, а від природи, і світить не тільки для
тих, кому б бажало; Сонце ж Істини і Правди
Христос, володіючи не тільки єством і
природним сяйвом і славою, але однаковою
мірою і волею, промислительно й
спасительно опромінює тільки тих, кого
побажало б, і то в такій мірі, як Йому це було
б угодно. Тому, побажавши, як сонце, Він осяяв
і був зримий для очей апостолів, і то не на
довгий час, а потім ще сильніше засяявши, як
Йому це було угодно, Він, унаслідок
перевершуючого сяйва, став недоступним для
очей апостолів, ніби увійшов у світлу хмару.
Ця хмара тотожна наднебесній славі Божій.
Невже ж матеріальне світло буде
наднебесним? – Голос же Отця із хмари

показав, що все, що було до пришестя Господа
і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа: жертви,
законоположення, усиновлення, були
недосконалими, і не були і не звершувалися з
первинної волі Божої, але були (лише)
допущені через те, що має бути пришестя і
явлення Господнє. І Він є Той, про Якого, як
про Сина Улюбленого, благоволить і повністю
задовольняється і в Якому спочиває Отець;
тому і велить Його слухати і Йому коритися. І
хоча б Він сказав: «Входьте вузькими
воротами, бо просторі ворота і широка
дорога ведуть до по-гибелі, і багато хто йде
ними. А вузькі ворота і тісна дорога ведуть у
життя, і мало тих є, хто знаходить їх» (Мф.
7, 1314).

Коли засяяла світла хмара і загримів
Оцівський голос із хмари, «попадали»,
говорить (євангеліст), «Його ученики»; упали
ж вони ниць не через голос, оскільки і в інших
випадках неодноразово він бував, не тільки на
Йордані, але і в Єрусалимі, при наближенні
спасительних страждань, коли Господь
говорить: «Отче, прослав ім’я Твоє!», «Тоді
зійшов голос з неба: і прославив, і ще
про-славлю» (Ін. 12, 28); і весь народ чув це, і,
однак, ніхто з них не впав. Тут же не тільки
голос, але разом з голосом осяяло їх і
нестерпне Світло. Тому богоносні Отці
справедливо визнають, що ученики впали
ниць не через голос, але через перевершуюче
і надприродне Світло; тому що і перш ніж
пролунав голос, «страх охопив їх», як говорить
Марко (9, 5), звичайно, внаслідок цього
Богоявлення.

Отже, у Бога і святих Його – спільна і єдина
слава і Царство і це Світло; тому і
псалмоспівецьпророк оспівує: «І нехай буде
світлість Господа Бога нашого на нас» (Пс.
89, 17); але ніхто ще дотепер не насмілився
говорити, що в Бога і святих – спільна і єдина
сутність. І стверджувати, що тепер на горі
вперше явилося спільне божественне сяйво
Божества Слова й плоті, означало б говорити
в дусі Євтиха і Діоскора, а не тих, які
претендують зберігати Православ’я. І цю
славу і сяйво побачать усі, коли Господь
явиться, сяючи від сходу до заходу; побачили
ж її і ученики Його, які сьогодні зійшли разом
з Ісусом; але ніхто не перебував у самому житті
і сутності Божій, і ніхто не бачив і не сповістив
про єство Боже. І це божественне Світло
мірою дається і здатне збільшуватися і
зменшуватися, згідно з достойністю тих, що
приймають його нероздільнороздільного; і
ось підтвердження сказаному: лице Господа
засяяло більше сонця, одяг же Його став
світлим і білим як сніг. І Мойсей, і Ілля були
видимі в тій же славі, але жоден з них не засяяв
тоді так, як сонце; і самі ученики то споглядали
це Світло, то не були в силах дивитися на нього.
Отже, розмірюється в такий спосіб і
нероздільнороздільне і здатне збільшуватися
і зменшуватися це Світло, і частково нині, а
частково пізніше пізнається; тому і
божественний Павло говорить: «Ми частинно
знаємо і частинно пророкуємо» (1 Кор. 13, 9).

Отже, будемо споглядати внутрішніми
очима це велике видовище: наше єство, що
назавжди з’єдналося у своєму житті з
нематеріальним вогнем Божества; і, знявши
із себе шкіряний одяг, у який ми одяглися
внаслідок злочину, тобто відкинувши земні і
плотські турботи, станемо на святій землі:
кожний створивши свою особисту святу
землю, досягнувши цього шляхом чесноти і
схиляння до Бога, щоб нам придбати
сміливість, коли Бог прийде у світлі і,
прийшовши до Нього, засяяти і вічно
перебувати з Ним, осяяні в славу
Трисонячного і єдиного Сяйва нині і повсякчас
і на віки віків. Амінь.
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Не по-літньому
прохолодного, вітряного
післяобіду, напередодні Різдва
Пророка Предтечі і
Хрестителя Господнього
Йоана, поспішали підбужани
до храму свого Небесного
Покровителя, на Всенічню,
щоб належно по-
християнськи розпочати
святкування Різдва
найбільшого серед народжених
жінками.

Цього разу великі й малі
спішили до храму не тільки на
Всенічню, а й тому, що сьогодні,
вперше за майже двохсотрічну
історію селищної святині,
Пресвята Богородиця, що перебуває невидимо з нами
скрізь і щомиті, явила свою милість завітати сюди явно
під видом списків чудотворних ікон із чудодивної Святої
Гори, грецького Афону, «Пресвята Богородиця
Всецариця», «Троєручиця», «Достойно є», «Пояс
Пресвятої Богородиці», «Ігуменя Гори Афонської». З
хвилюванням і трепетом прихожани разом зі своїм
настоятелем, митрофорним протоієреєм Іоаном
Альмесом, в супроводі Хреста і коругов, під церковний
спів і молитовні піснеспіви на прославу Богородиці,
вийшли на церковне подвір’я зустрічати Дорогу і Бажану
Гостю.

Сонце, що цього дня майже нікого не пестило, раптом
почало продиратись крізь темні хмари. Східна частина
неба прибралась у сині шати, помережані дивовижними
рухомими орнаментами сніжнобілих хмаринок. На
заході сліпучо золоті промені переможно розсікали темні,
наче осінні переддощові хмари, на геометрично рівні
смуги, за якими виднілась дивовижна блакить,
припорошена теплою позолотою, до якої хотілось
доторкнутись рукою. Небеса наче кликали: «Вставайте,
піднімайтесь, напружте сили, щоб розірвати цю темно
сіру павутину, і доторкнетесь до чистого величного,
теплого і вічного, пізнавши яке, вже ніколи не захочете
повертатись у морок».

Тим часом погляди присутніх повертаються в бік
автомобіля, що зупиняється перед церковною брамою.
Це пан Євген, якому випала честь супроводжувати ікони
до новозбудованого кафедрального храму Стрітення
Господнього ДрогобицькоСамбірської єпархії, а потім
селами району, доставив очікувані святині із церкви
Покрову Богородиці, що в селі Уріж. Отець Іоан, хлопці
й чоловіки приймають ікони на свої руки, шанобливо
заносять до храму, встановлюють, а пан Євген смиренно
за українським звичаєм прикрашає їх рушниками, сам
будучи одягнутим у вишиванку.

Після Всенічної служиться Молебень до Пресвятої
Богородиці, після закінчення якого парафіяни
приступають до помазання освяченим єлеєм, попередньо
з благоговінням та хвилюванням, з надією та вірою
прикладаючись до ікон Владичиці, через які вона
дарувала не одній «пригнобленій і скорботній душі, що
Божої ласки і допомоги потребує» зцілення від тяжких
недуг душевних і тілесних, прозріння в нелегких
ситуаціях, розв’язання сімейних, родинних, державних
проблем.

Рухається живий ланцюжок дорослих і дітей,
стареньких і маленьких, немічних і обтяжених
життєвими негараздами, несучи до Владичиці свої болі
і тривоги, неспокій і сумнів, прохання й подяку. Він не
припиняється і наступного дня за Утренею та після
Літургії, ні в другій половині дня, коли настоятель храму,
отець Іоан, служить Акафіст до Пресвятої Богородиці
Всецариці, а пізніше – Троєручиці, по закінченні яких
під церковні піснеспіви щоразу помазує вірян освяченим
єлеєм. Цей потік триває і третього дня, коли в храмі
служиться Літургія на всяке прошення, після якої  –
Водосвятний Молебень і знову  –  помазання.

Не забула Матінка Пресвята ні про тих, кого в ці дні

Свята гора Афон, що у Греції і мальовниче село Сторона,
що у віддаленому куточку України. Що ж поєднує ці дві
місцевості, як вони можуть бути пов’язані між собою? У I ст.,
через декілька років після Вознесіння Господа нашого Ісуса
Христа, цю гору Афон відвідала Пресвята Богородиця, яка
виголосила до людей, які Її зустріли: «Місце це нехай буде
моїм жеребом, який даний мені Сином і Богом моїм. Нехай
буде благодать на місці цім і на тих, які живуть тут з вірою
і благоговінням зберігають заповіт Сина і Бога мого. Цьому
місцю я буду Заступниця» (Передання Стефана Святогорця).
Для православного світу гора Афон – це одне із головних
святих місць, земна ділянка Божої Матері, яка вважається
ігуменею всіх монастирів святої гори Афон. Ніколи жіноча
нога не ступала на цей півострів, ні одна жінка з
найвеличнішим земним званням не могла відвідати це святе
місце, – так захотіла Пречиста Діва, охороняючи мир і спокій
монахів. А село Сторона у XXI ст. удостоїлось такої честі,
щоб поклонитися святим чудотворним іконам Пресвятої
Богородиці, привезених із монастирів святої гори Афон.

Вечір п’ятниці 8 липня 2016 року був дуже особливий. На
20 годину зібралися від маленьких діточок до людей похилого
віку з різних частин села, щоб гідно зустріти приїзд великої
гості – Пресвятої Діви Марії в образі чудотворних ікон. Всі
зібралися біля каплиці архистратига Михаїла і з нетерпінням
чекали. Лунали піснеспіви, величаючи найблагословеннішу
Пресвяту Богородицю. Зустріч святих ікон в кожній душі
викликала надзвичайні емоції. З ініціативи настоятеля храму
митр. прот. Федора Гудзара  хресним ходом понесли ікони до
Божого храму. «Нехай Мати Божа освятить всі дороги і
домівки нашого села», – з таким проханням звернувся о. Федір
до чудотворних ікон. Це була маленька жертва кожного, хто
супроводжував, немовби саму Богородицю. Чимало людей
різного віку рухалось паломницькою ходою, багато людей
похилого віку зі своїх домівок на дорогу, щоб поклонитись
Пресвятій Богородиці.

Величаво, з трепетом в душі всі зайшли в храм. Був
відслужений соборовий акафіст на честь Божої Матері. Після
закінчення молебню о. Олексій виголосив проповідь, в якій
зазначив, що «сьогодні в Стороні важливий історичний
момент, який запам’ятається на все життя…».
Богослужіння завершилось молитвою «Під твою милість…»
і всі парафіяни приступили з глибокою вірою, з різними
проханнями до поклоніння і цілування чудотворних ікон. Стан
людини в цей момент був надзвичайний. У душі і серці
відбувався двобій: відчуття тривоги, смиренності,
благоговіння перегукувалось з великою радістю, позитивними
емоціями. Особливий настрій, благодатний дух панував у
Божому храмі, відчувалась присутність Пречистої Діви.
Протягом трьох днів перебували чудотворні ікони в церкві, в
різні дні на богослужіннях були присутні о. Олексій, о.
Миколай, о. Михайло, виголошували повчальні, наповнені
глибоким змістом проповіді. Двері храму були відкриті, щоб
всі віруючі змогли прикластися до чудотворних ікон. Масово,
сім’ями приходили стороняни і приїжджали люди з інших
сіл на ранішні і вечірні молитви до Пресвятої Богородиці.
Було приємно спостерігати, бо це свідчить про те, що віра
жива. В одній із проповідей о. Федір наголосив: «Ці три дні
під час перебування ікон були особливі, святкові, храм
наповнився ще більшою святістю, дивовижна аура
запанувала тут…».

Ще починаючи від апостолів, християни глибоко шанували
і величали Пречисту Діву Марію. Малювали ікони, складали
вірші, пісні, співали молебні, встановлювали свята на її честь.
І навіть місяць травень присвятили величанню Пресвятої
Богородиці. А Пречиста Діва віддячувалась зціленням через
свої ікони тих, які прибігали до неї з щирими молитвами і
проханнями. Побожне передання свідчить, що апостол і
євангеліст Лука перший намалював ікону Пресвятої
Богородиці, і тим своїм вчинком подав нам приклад як ми
повинні славити її.

Дуже хочеться, щоб Мати Божа через чудотворні ікони
перемінила кожного з нас, і ми наступні хвилини, години, дні
і роки йшли дорогою Христа і Пресвятої Богородиці, дорогою
любові, молитви, покірності, правди. Нехай за нашими
молитвами Пречиста Діва буде і нашою Заступницею,
Покровителькою, Ходатайкою. Як в 903 р. Пресвята
Богородиця захистила своїм омофором Константинополь, так
і ми просили її заступництва для України, звільнення від
ворогів, просили миру і спокою, благали, щоб Мати Божа
молила свого Сина: «Царю небесний, прийми кожну людину,
що молиться тобі і призиває моє ім’я на допомогу, щоб ніхто
не відійшов не вислуханим і без нічого».

                                                                                                                 МаріяКундик,
парафіянка храму Перенесення мощей Свт.

Миколая Чудотворця с. Сторона

ДОРОГА І БАЖАНА ГОСТЯ

недуга привела або вклала до ліжка Підбузької лікарні,
ні про тих, кому доля «вділила» днів життя у Підбузькому
геріатричному пансіонаті для престарілих, ні про тих,
хто трудиться там. До обох закладів завітав отець Іоан з
іконою «Достойно є», відслуживши молебень до
Богородиці, зокрема в пансіонаті, –  в церкві на честь
Святих Великомучениць Віри, Надії, Любові та матері
їхньої Софії. Всі охочі могли прикластись до ікони,
помазатись єлеєм, а тих, що не можуть рухатись
самостійно, Цариця Небесна відвідала на їхніх постелях
у палатах.

Не менш хвилюючим був і Акафіст до ікони
«Цілителька», який відслужився на кінець третього дня
перебування ікон в Підбужі. На очах багатьох парафіян
та чисельних гостей з інших місць виступали сльози;
хвилювання й зворушення наповнювали кожне єство,
бо чимало хто впродовж цих трьох благодатних днів
відчув себе під надійним захистом, зрозумів, до кого йти
за поміччю і порадою, щоб не бути осміяним та
приниженим.

Розчулення додавали і проникливі слова
митрофорного протоієрея, отця Іоана Альмеса,
виголошені після закінчення Акафіста про те, що Матінка
Божа «дітей не забула, до бідних прибула», щоб
підкріпити їх на дусі, додати впевненості, зміцнити віру;
що Матінка Божа побачила, хто і як її любить, і шанує,
хто відклав свої справи і прийшов, щоб засвідчити свою
пошану Дорогій Гості букетом живих квітів, або ж чистим
ангельським співом, чи жертовною участю в організації
триденної події, чи молитовною участю, хто йшов сам,
кликав і супроводжував інших, кому вона, без сумніву,
воздасть сторицею. «Небесна Цариця вирушає, щоб
потішити й інших, –  додав на закінчення отець Іоан, –
та невидимо залишається з кожним, хто бажає бути
під її Опікою, хто впустить її до свого серця».

Як і першого дня, віряни разом із своїм настоятелем в
супроводі Хреста, коругов та ікон, виходять на щедро
осяяне сонячним теплом церковне подвір’я. Священик
іконою «Достойно є» чотирикратно благословляє «світ
видимий». Автомобіль із акуратно розміщеними іконами
повільно рушає в напрямку села Сторона. Дехто втирає
сльозу, дехто прощально махає рукою, хтось сумно зітхає:
«Поїхала Матінка Божа в Сторону», а ще інший
заспокоює, в першу чергу, себе: «Поїхала, але й з деяким
із нас залишилась».

Процесія повертається в храм. Багатьом і після
молитви не хочеться йти додому. Хочеться побути ще
трішки тут, де, здається, ще зовсім недавно була присутня
дорога й близька твоєму серцю людина, ще раз мисленно
відчути, де стояла, сиділа, як рухалась, посміхалась,
співпереживала, співраділа, що говорила. І це відчуття
вже не зникне ні завтра, ні післязавтра, ні з плином часу,
хоч знаєш, що дорога тобі людина вже мандрує іншими
стежками, іншими світами. З легким тихим смутком на
душі прямуватимеш своєю життєвою дорогою,
надіючись, чекаючи зустрічі з Нею...

Любов Тюльченко,
парафіянка храму Собору Святого Іоана

Хрестителя смт. Підбуж

«ВІД ЧАСУ ЦЬОГО ВСІ РОДИ
МЕНЕ ЗА БЛАЖЕННУ

ВВАЖАТИМУТЬ» (ЛК. 1:48)
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У неділю, 24 липня, у селі Сторона в
урочищі Кути відбулося вшанування
героїв УПА, які загинули у 1944 році в
бою проти більшовицького режиму. Тут
знаходиться могила, в якій поховано 24
повстанці з Волині, які захищали
незалежність західноукраїнських
земель. Вони віддали своє життя тут у
Сторонському лісі понад 70 років тому,
але живуть у наших серцях і сьогодні.
Їхньому подвигу прийшли низько
вклонитися і віддати данину вдячності
жителі села Сторона, а також гості.

Поминальну панахиду на могилі
героїв відслужили парохи – о. Федір
Гудзар та о. Тарас Сенюра (УГКЦ).
Потім вони виголосили повчальні
проповіді, в яких звернулися до всіх
присутніх із закликом любити Україну,
молитися за її незалежність, за мир і

Іван Хреститель, готуючи людей до
явлення світу Спасителя, закликав:
«Покайтеся,  наблизилось бо Царство
Небесне» (Мф. 3,2). Також і Господь наш Ісус
Христос розпочав Свою проповідь словами:
«Покайтесь, наблизилось бо Царство
Небесне» (Мф. 4,17). І вся наука Спасителя
зводиться до того, щоб людина слухала, читала
Його науку, засвоювала її серцем і розумом.
Втілювала цю науку про Небесне Царство в
своє життя, сповняла все сказане Христом
Спасителем та навчала інших. Бо саме той,
хто виконає все, і так навчить інших увійде в
Небесне Царство та «великим назветься в
Царстві Небеснім» (Мф. 5,19).

Своїми повчаннями Господь Спаситель
підводить людину до стану, в якому вона всі
життєві клопоти і турботи відсовує в сторону
та шукає спершу Царство Боже (Мф. 6,33). І
той, хто шукає Царство Небесне – спокійний,
бо повірив своєму Господу Ісусу Христу та
знає, що Отець Небесний подасть йому все
потрібне і для тілесного життя.

Чим же манить Небесне Царство людину?
Що її там чекає? Там мир, спокій, повнота
Божої благодаті, там – блаженство! У
Небесному Царстві люди живуть як Ангели.
В Небесному Царстві нема скорботи, зітхання,
недуги, нема сліз, нема смерті. Там просто
вічне і блаженне життя. За свідченням Слова
Божого і святих життя кожної людини на
небесах, як і  її блаженство, є індивідуальним,
та водночас в поєднанні всіх людей у Повноті
Сина Божого.

Апостол і євангелист Йоан Богослов
називає Царство Небесне «Новим
Єрусалимом», містом з чистого золота, що
прозоре, наче скло (Од. 21:21). І храму тут
нема, бо ним є Сам Господь Бог, Вседержитель
і Агнець (Од. 21,22). Спаситель часто порівнює
праведників із чистим золотом, добірною
пшеницею, яких Бог готує для Свого Царства.
Отож, праведники і є вулицями (наповненням)
Нового Єрусалиму – Царства Божого,
Небесного. Праведник сіяє  повнотою Святого
Духа, а це і дає прозорість духовної чистоти
праведників.

Царство Небесне немає потреби у якомусь
світилі, оскільки сам Господь Ісус Христос
визнає Себе Світлом (Ів. 8,12), «Бог є Світлом
і у Світлі неприступному перебуває» (1 Ів.
1,5;7). Тому всі охрещені та виконуючі волю
Божу і називаються дітьми Божими, дітьми
Світла (1 Ів. 1,12; Єф. 5,8).

Християнин чує від Господа Бога Ісуса
Христа, що наблизилось Царство Небесне та
навчений Ним просити Небесного Отця:
«Нехай прийде Царство Твоє» (Мф. 6,10), тому
в багатьох виникає (резонне, на їхню думку)
питання, як і у фарисеїв: «Коли прийде
Царство Боже?» (Лк. 17,10). І Христос
відповідає усім нам: «Не прийде Царство Боже
помітно, і не скажуть: ось воно тут, чи он там.
Царство Боже всередині вас»(Лк. 17,2021).

Тому вислови Святого Письма про Небеса
Божі не слід порівнювати з матеріальним
небом – повітряним простором. Небеса Божі,
Царство Небесне у Божому Слові часто мають
образний опис, щоб людина збагнула вищість
духовного світу над матеріальним. Бо
матеріальний світ немає аналогій з духовним
світом. На землі може бути лише якийсь
відблиск небесного, духовного. Тому на землі,
як говорить споглядач небесного ап. Павло,
духовне, небесне бачиться невиразно, «ніби у

Вшанування пам’яті героїв УПА у селі Сторона

спокій на рідній землі. Адже молитва –
це найбільша сила проти ворога. А
також ми повинні завжди пам’ятати
своїх героїв, своє минуле і тих, які
гинуть зараз на сході України,

захищаючи свою землю.
Дуже цікавий виступ підготували

учасники молодіжного хору церкви Св.
Миколая під керівництвом диригента
Кузів О. В. Вони прославляли героїчні

подвиги тих, які виборювали волю і
незалежність України. Звучали
повстанські пісні, діти декламували вірші,
присвячені героям УПА. Цей виступ
змусив людей задуматися і пригадати собі,
хто дав нашому народу волю і свободу,
хто дав нам можливість дихати вільно і
відчувати себе міцною державою.

Зі словами подяки за організацію
цього дійства до всіх присутніх
звернулася голова Підбузької селищної
ради Куцір М. І. Вона згадала тих, хто
віддав своє життя за Україну, за гідне
буття українців, за кращу долю усіх
наступних поколінь. На завершення всі
присутні хором заспівали Гімн України
«Ще не вмерла Україна».

Ірина Мицак,
директор Сторонянської школи

НЕБЕСНЕ ЦАРСТВО І ЛЮДИНА
тьмяному дзеркалі» (1 Кор. 13,12).

Слово Боже, говорячи про небесне,
духовне, виясняє незбагненну вищість
духовного над матеріальним, Божественного
над тілесним. Бог на небесах перебуває.
Дивлячись на матеріальний простір неба,
людина не може зрозуміти де воно
починається і чи є його завершення. Також
Слово Боже повідомляє, що думки наші, не
думки, замисли Божі, дороги людські не
дороги Божі. Тому людина має довіритись
Богу, жити по заповідях Господніх, чинити
волю Божу, тоді Бог Сам дасть людині духовне
бачення та розуміння.

Бог же, як Дух, всюди є і все наповняє. Бог
не обмежений у Своєму перебуванні. Він у
все проникає, але не є приналежністю
матеріального і сотворених Ним духів –
Ангелів, не є Бог якоюсь їх часткою. Бог вділяє
їм Свого Духа, як благодать, діючу в них Свою
Божественну силу. Бог перебуває в людині по
її згоді, по бажанню людини зза умови
благочестивого життя, покаяння і належного
духовнотілесного життя після покаяння.

Чому Царство Боже приходить до людини
непомітно? Святі говорять про
довготривалість і поступовість наближення
Царства Божого до людини та входження
самої людини у Боже Царство. Бо все це
відбувається з благовоління Божого для
користі самої людини.

В осягненні Царства Божого людина
зазнає багато трудів молитовних, фізичних і
духовних, зазнає і падінь, проходить через
спокуси і випробування. То ж, осягнувши
початкове блаженство Божого Царства,
людина не просто насолоджується своїм
духовним станом, відчуттям Божої
присутності, а і намагається при Божій
підтримці втримуватись на досягнутому. Бо
знає вона якими зусиллями і кропіткою ціною
їй це по Божій благодаті вдалось осягнути.
Людину ж, яка не заспокоїлась на
досягнутому, а прагне ще більшого відчуття
Царства Божого, небесних блаженств, Бог
піддає новим випробуванням, аж допоки
подвижник не набуде постійності у духовних
трудах.

Людина, яка пізнала блаженства
Небесного Царства, розуміє що втратили наші
прародичі через гріхопадіння, а ї ними й увесь
людський рід. Тому праведники прагнуть
повернення у небесний Рай не тільки для себе,
а і для всіх людей. Їх не лякає те, що  «Царство
Небесне силою здобувається», бо знають, що
«хто докладає зусилля, здобуває його» (Мф.
11, 1213). Так було у Старом у Заповіті, так є
і тепер у Новому Заповіті. Це підтверджують
святі мужі і жони. Серед них і ті, пам’ять яких
вшановує Православна Церква у місяці
серпні.

Преподобний Серафим Саровський з
благословення КиєвоПечерської Лаври та
після багатьох подвижницьких трудів став
носієм благодаті Святого Духа. Цим Святим
Духом багатьохбагатьох людей Він
настановив на стежки спасіння і вказав шлях
у Небесне Царство.

Пророк Ілля, ревнуючи про спасіння царя
Ахава і юдейського народу, пішов на крайні
міри:  закрив небо для дощу на три роки. І
добився пророк молитвою, постом,
благочестям і благаннями перед Богом і
людьми навернення Ізраїля до Бога, а людям
– Божого благовоління.

Наші благовірні князістрастотерпці Борис
і Гліб радше прийняли смерть, мали пролити
чужу кров, хоч і вбивць по суті, та молилися
за них, щоб Бог простив їх. Тим здобули
небесні вінці, а в людей шану.

Праведна Анна – мати Пресвятої
Богородиці, ревнувала про славу Божу і
народжене нею Дитя, Пресвяту Діву Марію,
віддала на служіння Богу. Тепер і вона у славі
Небесній.

Великомученик і цілитель Пантелеймон
прийшов від поганства у християнство.
Служив Богу і людям. Свою відданість Христу
Богу засвідчив мученицькою смертю.  Тепер
він у блаженній славі небес.

Мученики, брати Маккавеї, їхня мати
Соломонія та учитель закону Божого Єлеазар
– похвала Богу і взірець до наслідування. Батько
братів разом з іншими боровся проти
поневолювачів, а діти, дружина і учитель свою
віру в істинного Бога, любов до рідного краю і
народу засвідчили муками і смертю. Небеса Божі
прийняли їх, туди мученики заохочують і нас.

А свято Преображення Господнього
засвідчує нам багато істин. Ісус Христос є
Боголюдина. Бог і людина в одній Особі. Дві
природи: Божа і людська – в Ісусі Христі.
Людська природа Спасителя смиренна і
покірна Божественній природі Христа.
Дотримання закону Божого, виконання
заповідей Господніх та сповнення волі Божої
освятили Тіло Христове. Його ж Спаситель
обожив засвоїв Собі назавжди. Тіло, що
носило у Собі Світло Божої природи, на горі
Фавор преобразилось – просвітилось
Божественним Світлом. Таким чином
Христос Бог в тій мірі, наскільки  це могли
тілесно витримати Апостоли, виявив перед
ними Свою славу, Свою Божественність. А
Божественність – це Світло!

Характерно те, що Лице Спасителя
«засяяло, яка сонце, а одежа стала білою, як
світло» (Мф. 17,2). Адже Божественність має
пряму дію на тіло та змінює його стан, сутність.
Отже, коли людина має в собі живучого
Христа та чинить волю Божу, то зростає до
повноти Христової (Єф. 4,13) і носить образ
Небесного (1 Кор. 15,49). Така людина також

просвітиться славою Божою, як і Сам Христос
на Фаворі. Слово Боже твердить християнам:
«Тепер ми діти Божі, але ще не відкрилось,
що будемо. Знаємо тільки, що ….будемо
подібні до Нього (Христа)» (1 Ів. 3, 2).

Підсумок сказаному ставить свято Успіння
Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і
Приснодіви Марії (28). Слово Боже і святі Отці
кажуть, що тілесна смерть людини –
праведника, яка живе у Христі та Христом і
шукає найперше Царства Небесного, є
Успінням. Це нетривалий сон в порівнянні з
вічністю. Отак Діва Марія, Яку віддали в
трьохлітньому віці на служіння Богу в
Єрусалимський храм , пробула тут до 14 років
життя та вирішила присвятити своє життя
служінню Богу Дівством. Свій намір ревно
сповнила у смиренні та покорі Богу.

І, як винагорода від Бога та сповнення
записаних у Божому Слові Божих обітниць:
тиха, мирна смерть, що виявилась
короткочасним Успінням. Відтак взяття душі
Богородиці Її Божественним Сином на небеса.
Похорон тіла. За тим послідувало його
воскресіння та піднесення в Небеса. А тут
Отець Небесний знаменує Приснодіву Марію
і Богородицю Царицею Неба і землі та ставить
вище Ангельських сил. Адже, носячи людську
природу, що вражена гріхом, Діва зберегла її у
чистоті, а під дією Святого Духа набула
святості.

А скільки то праведників здобутою
святістю просвітились славою Божою на
небесах?!

Отже, кожній людині, особливо
православній, варто задуматись над Царством
Небесним, над тим, як його здобути, як для
цього потрудитись. А для цього треба пам’ятати,
що «Царство Боже – не їжа і пиття, але
праведність, і радість у Дусі святому» (Рим. 14,
17). А також не забувати, що людина,  то «храм
Божий і Дух Божий у ній живе» (1 Кор. 3, 16).

Слід пам’ятати і те, що тут на землі людина
є захожою, а саме «наше життя на небесах,
звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа
нашого Ісуса Христа, Який перемінить тіло
смирення нашого так, що воно буде відповідне
Його славному Тілу» (Фл. 3, 20).

Підготував свящ. Іван Владика
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ПРОДОВЖЕННЯ
ЯК МУЧАТЬСЯ ДІТИ ЧЕРЕЗ БАТЬКІВ

Якась мати запитала нас, що їй робити. Її дочка
ганьбить Пресвяту Богородицю. Нехай вона розбереться, з
чого починається зло. Іноді в подібних випадках винні самі
батьки. Поводячись недобре, самі батьки шкодять своїм дітям,
і ті починають богохульствувати, потім піддаються бісівському
впливу і [на спроби їх втихомирити] реагують просто огидно.
В інших випадках батьки вважають, що вони можуть
насильницьким шляхом зробити своїх дітей кращими.
Підмішується егоїзм, і батьки починають розмовляти з дітьми,
не приховуючи свого роздратування і гніву, тоді як вони завжди
повинні проявляти до них ласку і терпіння.

 Сьогодні одна жінка допекла мене до живого! У неї одна
дитина, і вона її безжально б’є. Від страху нещасне маля
тремтить, не може говорити, перебуває в стані нервового
виснаження. «У ньому біс», – стверджує ця жінка й залишає
своє дитя голодним – нібито для того, щоб біс вийшов. «Я не
даю йому їсти, – пояснила вона, – щоб воно звільнилося від
нечистого духа». – «Слухай, – кажу, – та у тебе голова на плечах
є? Дай дитині поїсти. І постарайся, щоб вийшли нечисті духи,
які сидять у тобі самій. Це ти стала причиною того, що твоя
дитина так знівечена. У дитині нема біса: вона тремтить, тому
що боїться тебе, тому що ти її б’єш! Причащаєшто ти її
регулярно?» – «Ні», – відповідає. Ну як тут бути? Спробуй з
такою домовся!

Можливо, вона каже, що в дитині біс, тому що дитя
іноді лихословить і богохульствує? «Лихословить і
богохульствує»! Та коли ця мамочка своїм насильством ледве
не душить його, то воно і само не розуміє, що робить. Як жаль
це нещасне маля! Його мати одержима нечистим духом, а не
воно.

У день Страшного Суду ми побачимо дивні речі! У роки
ідолопоклонства матері спалювали своїх дітей перед статуєю
Молоха, щоб у такий спосіб взяти участь у славослів’ї «бога»
(Молох – семітське божество, яке згадується у Старому Завіті.
Ідолу Молоха приносили в жертву маленьких дітей, котрих
убивали і спалювали на залізних решітках)! Якби ці жінки знали
Правдивого Бога, то хіба такі жертви вони б Йому приносили!
У день Страшного Суду ці жінки будуть мати пом’якшуючі
вину обставини – бо вони були заполонені злом. Проте які
пом’якшувальні обставини матимуть нинішні матері, байдужі
до власних дітей? Бог скаже їм: «Ви знали Істинного Бога, ви
були хрещені Святим Хрещенням. Ви стільки почули, ви
стільки дізналися. Сам Бог дав Себе розіп’яти, щоб вас спасти.
Але що зробили ви самі? Вам було ліньки відвести ваших дітей
до Церкви, щоб їх причастити! Ідолопоклонниці думали, що
Молох – це істинний бог, і приносили йому в жертву навіть
власних дітей. А що зробили ви?»

За батьківські помилки розплачуються діти! Деякі батьки
руйнують своїх дітей. Але Бог справедливий. Він відчуває
велику й особливу любов до тих дітей, які у цьому житті зазнали
несправедливості – від батьків або від когось ще. Якщо
причиною того, що дитина йде по кривій доріжці, стають її
батьки, то Бог не залишає таку дитину, тому що вона має право
на Божественну допомогу. Бог влаштує все так, щоб дитині
допомогти. І ось ми бачимо, як деякі юнаки – та й не тільки
юнаки, але й люди похилого віку – у якийсь момент різко
повертають до добра. Я пам’ятаю такий випадок. У сім’ї було
двоє дітей. Батько, мати й дочка були байдужими до віри й
Церкви. Син спочатку сплутався з якоюсь марксистською
організацією. Та швидко розчарувався і прибився до індуїзму.
Там йому теж не сподобалося, і тоді він приїхав на Святу Гору.
Він часто приходив до мене в келію, відвідував й інші келії.
Його батьки весь цей час повторювали: «Христе мій! Пресвята
моя Богородице! Збережіть нашу дитину». Юнак виявився
непридатним для чернецтва. Та, проживши якийсь час на
Афоні, він духовно зміцнився, а повернувшись додому, духовно
допоміг батькам. Зараз я бачу, як його батько приїжджає на
цілонічні чування в числі найперших. У своєму парафіяльному
храмі він читає  псалом, вдома читає вечірню, повечірню, співає
молебний канон. Як Бог розставив усе по своїх місцях! Диявол
хотів чинити зло, але Бог, згладив це зло і вивів людей на вірну
дорогу.

Вплив середовища на дітей
З якого віку діти піддаються впливу оточення? Діти

«знімають копію» зі своїх батьків уже з колиски. Вони бачать
те, що роблять дорослі, знімають «копію» і записують на свою
чисту «касету». Тому батьки повинні ретельно вгамовувати
свої пристрасті. Те, що деякі із цих пристрастей вони
успадкували від власних батьків, значення не має. Вони не
тільки відповідатимуть перед Богом за те, що не звершили
подвиг, щоб вгамувати ці пристрасті, але також за те, що
передали їх своїм дітям.

       Чому малюки, котрі дістали однакове виховання в
рідному домі, іноді бувають зовсім не схожими одне на
одного? Часто дитина зазнає багатьох впливів зі свого оточення.
Але якщо в неї є добре налаштування, то, коли виросте, Бог
допоможе їй, щоб зрозуміла ті негативні впливи, яким
піддавалася. І звершила подвиг для того, щоб звільнитися від
них.

Сьогодні у світі панує злоба. Дітей розбещують з пелюшок.
Замість того, щоб плекати їх у добрі і утримати від зла, поки
вони не стануть дорослими, їм перешкоджають навіть у
доброму. Потім, уже впавши у гріх і в муках, нещасні діти
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хочуть стати на дорогу добра, але не знають, як це зробити.
Адже, якщо покотилися вниз по «солодкій» гірці, їм уже важко
зупинитися. До мене в келію приходять хлопці років двадцяти
п’яти – двадцяти семи, котрі вживають наркотики, котрі живуть
у гріху. І ці нещасні просять допомоги.

Одного разу сталося так, що я допоміг декому з таких дітей
вийти на правильну дорогу. І от зараз вони привозять до мене
своїх друзів, а потім друзів своїх друзів, щоб і ті дістали
допомогу. Ця молодь розриває мені серце. Один нещасний
юнак приймав сильні наркотики і був уже однією ногою в
могилі. Сколоті руки, зігнилі зуби... Але потім він схаменувся
й допоміг іншим. У його компанії було близько п’ятнадцяти
хлопців. І приходячи до мене, ці хлопці відрекомендовувалися:
«Я з компанії такогото». Він був у них... «старцем»! Однак
багато хто з таких нещасних летить у прірву. Вони сидять на
голці, [а щоб добути гроші на наркотики] продають свою кров...
Ці юні гублять і себе, і своїх батьків. І ось потім бачиш, як їхній
батько вмирає від інсульту, мати – від серцевого нападу або від
чогось ще.

Любов між братами й сестрами
Батьки повинні плекати любов між своїми дітьми. Бажаючи

підтримати слабшу дитину, вони повинні підготувати для цього
ґрунт, залучаючи на допомогу дитину більш сильнішу. Тобто
вони мають допомогти сильнішій дитині зрозуміти, що її брат
чи сестра перебувають у нужді. Справедливість є справою
Божою, і вона повинна бути рівною мірою розділена між
старшим і молодшим. Старшому справедливість воздається
повагою, молодшому – любов’ю, так щоб він не зіпсувався.
Про це згадується й у Книзі Второзакония. Наприклад, якщо
винним є старший брат, то ми повинні виправдати молодшого,
але при цьому не зачіпати старшого на очах у молодшого. Нам
потрібно переговорити з винним наодинці, щоб він зрозумів
свою помилку.

Компанії мають на дітей величезний вплив
Чому трапляється, що юнак, який з дитинства жив

духовно і мав любочестя, доходить до того, що зовсім
збивається з дороги і відбивається від рук? Не потрібно
[легко] осуджувати. Є багато причин. Діти, котрі живуть
мирським неуважним життям, викривають себе, бачачи інших
дітей, які живуть доброчесно, духовно і хочуть втягнути їх у те
життя, в якому живуть самі. Якось дорогою йшли двоє
хлопчаків.   Раптом   один   спіткнувся   й   упав   у найбруднішу
калюжу. Весь його одяг забруднився. Вартувало їм пройти
трохи далі й підійти до іншої калюжі, як він штовхнув у неї
свого приятеля, щоб забруднився й той. Хлопчик зробив це
тому, що йому було не по собі: сам він був брудним, а його
приятель чистим.

Компанії справляють на дітей величезний вплив. Будучи
маленьким, я мав природжену любов. Вона була моїм єством.
Ідучи кудись з мулами, я намагався посадити на тварину і
одного, й іншого однолітка, а собі на плечі саджав свого
молодшого брата. Одного разу, коли один з моїх братів убив
пташку, я дуже розсердився і висварив його. Потім взяв цю
пташку і з плачем її поховав. Я дружив зі своїми однолітками.
Ми йшли в ліс, молилися, читали Житія Святих, постили. Потім
матері цих дітей почали забороняти їм дружити зі мною. «Не
гуляйте з ним, – казали вони. – Він заразить вас сухотами». Так
діти залишили мене, і я відчув себе самотнім. Крім цього, мене
дражнили, з усіх боків кричали: «Чернець, чернець!» Вони
перетворили моє життя на муки. І я дійшов до того, що не міг
витримувати їхніх глузувань. Тоді я вирішив: «Буду дружити зі
старшими хлопцями і вдавати [начебто поводжуся так само,
як вони]». І от я почав водити компанію зі старшими підлітками.

Я роздобув гумку й зробив собі рогатку. Спершу я тільки натягав
гумку, роблячи вигляд, що хочу вистрілити. Потім роздобув
дріб і став найвлучнішим стрільцем з рогатки. І ось одного
разу, вартувало мені підстрелити одну пташку й побачити її
вбитою, я вмить отямився. Викинув і гумки, і дріб і сказав собі:
«Коли твій брат убив пташку, ти плакав і лаяв його за те, що він
зробив. А до чого докотився сам? Ти вбиваєш птахів і
потихеньку дійдеш до того, що почнеш убивати і тварин». І
дійсно, якби я продовжив такий спосіб життя, то потім від
стрілянини з рогатки перейшов би до полювання на тварин, та
ще й сам здирав би з них шкури.

До якої ж злобності може докотитися людина, що з
дитинства відрізнялася тонкою вразливою душею! Це може
статися, якщо вона буде неуважною і захопиться поганими
компаніями. А от компанії добрі приносять велику користь.
Бог наповнив людей різноманітними дарами. Подібно до того,
як людина бачить чужу зіпсованість, розбещеність, вона може
побачити й чужі чесноти – і наслідувати їх.

ДОПОМОГА ДІТЯМ, ЯКІ ЗБИЛИСЯ
З ПРАВИЛЬНОЇ ДОРОГИ

У родині повинна обов’язково панувати атмосфера любові
та миру. Діставши трохи любові в сім’ї, дитина, навіть якщо
вона раптом утече з дому, однаково повернеться, коли побачить,
що в інших місцях вона знаходить не любов, але саме лиш
лицемірство. А якщо вона буде пам’ятати непристойні сцени,
що відбувалися вдома, сварки й колотнечі, то чи захоче вона
повертатися додому?

        Що робити батькам, якщо дитина втече з дому? Їм
треба намагатися підтримувати з нею зв’язок – щоб,
отямившись, вона змогла до них повернутися. Вони мають
розмовляти з нею подоброму й, щоб їй допомогти, повинні
змусити задуматися. Приміром, якщо дитина бродить по ночах
невідомо де, мати повинна сказати їй: «Підійдино сюди, синку.
Якби ти був на моєму місці, ти б міг залишатися спокійним,
коли б твої діти приходили додому за північ?»

Навіть найсерйозніше падіння дітей не повинно викликати
у батьків розпач, тому що в нашу епоху гріх увійшов у моду.
Батьки завжди повинні мати на увазі й таке: діти нашої епохи
мають зм’якшуючі провину обставини відносно скоєних ними
безчинств. Четвірка з поведінки, поставлена в нинішню епоху,
має цінність п’ятірки з плюсом тієї епохи, коли молодими були
ми. Звичайно, батькам варто старатися, щоб допомагати своїм
дітям, але їм не потрібно й занадто турбуватися. Прийде час, і
діти прийдуть до розуму. Зараз вони можуть не розуміти добра,
тому що їхній розум ще не дозрів. Він замутнений, і діти не
володіють ясністю свідомості для того, щоб розрізнити як
небезпеку, якій вони піддаються, так і ті непоправні втрати, які
можуть собі завдати.

Буде добре, коли батьки показуватимуть дитині, що їх
дратують її бешкетування. Але хай вони на неї не тиснуть і
моляться. Молитва, чинена з болем, призводить до позитивних
результатів. Якщо ж дитина скоює дуже серйозний проступок,
то батькам слід акуратно втрутитися. Якщо вчинений
проступок не тяжкий, то хай батьки трохи закриють на нього
очі, щоб не дратувати дитину й не погіршити стан, у якому та
перебуває, тому що результатом цього роздратування буде те,
що вона від них відійде. [У такому випадку] батькам гоже лиш
молитися Христові й Пресвятій Богородиці за те, щоб Вони
покрили їхнє чадо.

Молитва батьків – особливо матері – дуже сприйнятлива,
тому що вона йде від серця і сповнена болем. Коли я мешкав в
Іверському скиті, туди випадково   зайшов  якийсь   юнак.   Цей
парубок, подорожуючи по Халкідиці, зустрівся з компанією
прочан, які їхали на Святу Гору. Приєднавшись до них, він
приїхав на Афон і прийшов до мене в келію. Ух, що ж це був за
чоловік! Безбожник, богохульник, безстидник, яких ще
пошукати! При цьому він мав якусь демонічну кмітливість і ні
в що не вірив. Усіх: і малих, і великих – він паплюжив
нехорошими словами. Знаєте, скількох зусиль мені вартувало,
щоб привести його до тями? З ним стало можливим прийти
до якогось взаєморозуміння, і мені навіть вдалося обстригти
його довге волосся!.. «Дай Боже здоров’я твоїй матері, – сказав
йому я. – Це її молитви привели тебе сюди». – «Так, отче, –
відповів він мені. Я волочився по Халкідиці й навіть сам не
зрозумів, як опинився тут». – «А уявляєш, – кажу, як зрадіє
твоя мати, коли довідається, що ти приїжджав на Святу Гору,
до того ж побачить тебе підстриженим!» «А як ти про це
здогадався, отче? – зачудувався він. Дійсно, побачивши мене
зміненим, мама дуже зрадіє!» Бачите як! Бог «перехитрив»
хлопця й відрядив його до «фахівця»! Скільки ж молитов
принесла Богові його нещасна мати!

КОЛИ СВАРИТИ І КОЛИ ХВАЛИТИ ДИТИНУ
Батьки повинні бути дуже уважними до того, щоб не сварити

своїх дітей увечері, тому що ввечері дітям важче подолати свій
розлад. А нічна пітьма затьмарює їхні душі ще більше. Діти
починають задумуватися, як краще вчинити опір батькам. У
їхніх головах визрівають різні варіанти «захисту», втручається
й диявол, і в такий спосіб вони можуть дійти до розпачу. А ось
вдень, якщо навіть діти пригрозять своїм батькам різними
способами помсти, то, вийшовши на вулицю, вони
відволічуться, забудуться, їхній розлад мине.

Чи допомагають дітям виправитися тілесні

Закінчення на 5 стор.
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покарання? Наскільки можна, батьки мають цього уникати.
Вони повинні намагатися добром і терпінням дати дитині
зрозуміти, що вона поводиться неправильно. Тільки в тому
випадку, якщо дитина маленька і не розуміє, що вона піддається
небезпеці, потиличник іде їй на користь – для того, щоб
наступного разу вона була уважнішою. Страх отримати ще
одного потиличника стає для дитини гальмом і захищає її від
небезпеки. Я, коли був маленьким, більшу користь діставав не
від батька, а від матері. Обоє вони любили мене й бажали добра.
Однак кожен з батьків допомагав мені посвоєму. Батько був
людиною суворою. Коли ми – діти – пустували, він давав нам
ляпаси. Біль від ляпасу допомагав мені трішки вгомонитися,
однак, коли біль проходив, я забував і про нього, і про батьківські
поради. І справа була не в тому, що батько мене не любив: ні,
він бив мене від любові. Пам’ятаю якось одного разу – я мав
три роки – батько заліпив мені такого потиличника, що я
відлетів на кілька метрів! А знаєте за що? Поруч із нашим
будинком був інший будинок, у якому ніхто не проживав.
Господарі виїхали в Америку, і будинок перетворився на пустку.
У дворі цього будинку росла смоківниця, гілки якої виходили
на вулицю й звисали над дорогою. Дерево було всіяне плодами.
Коли ми з хлопцями гралися на вулиці, до нас підійшов один
сусід і підняв мене, щоб я зірвав йому кілька смокв, тому що
сам він не дотягувався до гілок. Я зірвав п’ятьшість смокв, і
дві з них він дав мені. Коли про це довідався мій батько, він
дуже розгнівався.

 Ось тоді я й дістав того ляпаса! Я почав ридати. Моя мати,
на очах якої це відбувалося, повернулася до батька й сказала:
«Навіщо ти б’єш хлопця! Він же ще маленький, нічого не
розуміє! Як ти можеш спокійно слухати його плач!» – «Якби
він плакав, коли його піднімали рвати смокви, – відповів батько,
– то не плакав би зараз. Але, мабуть, і сам він хотів поласувати
чужими смоквами! Отож, хай плаче!». Та хіба після цього я
міг повторити те, що зробив? А ось мати, помітивши мої
витівки, дратувалася, однак у неї було благородство. Вона
відверталася й робила вигляд, що не бачить мене, для того
щоб мене не дратувати. Проте від цієї материнської «хитрості»
моє серце буквально розривалося. «Подивися, подивися, – казав
я собі, – ти так набешкетував, а мати не тільки тебе не б’є, але
навіть робить вигляд, що не бачить! Ні, більше такого не
повториться! Як же я зможу бачити маму знову
роздратованою?» Роблячи так, мати допомагала мені більше,
ніж якби вона нагороджувала мене потиличниками. Однак і
сам я не зловживав цим і не говорив: «Е, раз вона зараз мене не
бачить, давайно я побешкетую й покапризую ще більше». А
ось батько, той ні: ледь щось не так – відразу потиличник. Бачиш
як: вони обоє мене любили, однак великодушна поведінка
матері допомагала мені більше.

           Деякі діти страшенно збиточні: вони кричать,
бігають, пустують. Як їхні батьки можуть уникнути
тілесних покарань? Послухай, та ж діти не винні. Дітям, щоб
вони нормально росли, потрібне подвір’я, у якому вони могли
б побігати й погратися. А зараз нещасні дітки замкнені в
багатоповерхівках, і це їх непокоїть. Вони не можуть вільно
побігати, не можуть побавитися, не можуть порадіти. Батькам
не треба дратуватися, якщо їхня дитина жвава. Жвава дитина
має в собі силу, і, використавши її, як слід, вона може багато
чого досягти у житті.

ПРИМУС ДІТЯМ НЕ НА КОРИСТЬ
Деякі батьки дуже сильно тиснуть на своїх дітей – та ще й

на очах інших. Можна подумати, їхня дитина тяглова тварина,
яку вони підганяють лозиною, щоб вона йшла, не ухиляючись
ні вправо, ні вліво. Вони однаково що тримають її за вуздечку
й при цьому кажуть: «Крокуй вільно!» А потім такі батьки
доходять до того, що починають бити своїх дітей. Сьогодні
приходила мати зі своїм сином – здоровенним хлопцем.
Хлопець був хворим. «Що мені робити, отче?–запитувала вона.
– Моя дитина нічого не їсть і не хоче навіть нас бачити». Але
коли я сказав їй, як учинити, вона почала все з початку: «Так
що ж мені тепер робити?» Може, вона не зрозуміла, що Ви їй
сказали? Так як же не зрозуміла! «Я не зміг би пробути з тобою
разом навіть одну годину, – сказав я їй. – А як же твоя дитина
буде жити поруч з тобою? Бо ти ж довела його до білого
накалу!» – «Ні, – відповіла вона.–Я його люблю». – «Де там
любов, якщо поруч з тобою хлопець не знаходить собі місця?
Його тягне втекти з будинку, тому що хоче опинитися в іншому
середовищі. Бо коли він не поруч з тобою, то поводиться
прекрасно. Якщо тебе не хоче бачити, то, виходить, ти теж
винна в цьому. Не дратуй його: адже ти його калічиш. Поводься
з ним подоброму, з терпінням». Я їй все це сказав, вона мене
вислухала й знову почала все спочатку: «То що ж мені робити?

 Дитина не хоче нас бачити». Ну як з такою людиною
порозумітися? У хлопця все в досконалому порядку, а вони
вважають його за дурня. Виходить, щось не в порядку в них
самих. Примуси батьків не допомагають дітям, а душать їх.
Безконечні «не займай!, не ходи туди, зроби це так...» Але ж
вуздечку треба тягти так, щоб її не порвати. Треба звинувачувати
дітей тактовно, для того, щоб допомогти їм усвідомити свою
помилку, але при цьому не допускати, щоб між вами утворилася
прірва. Батьки повинні робити те ж саме, що робить гарний
садівник, саджаючи маленьке деревце. Садівник ніжно, м’якою
мотузочкою прив’язує деревце до кілочка, щоб воно не
скривилося й не пошкодилося, коли вітер буде хилити його
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вправо чи вліво. Потім садівник робить для деревця огорожу,
поливає його, піклується про нього, береже його від кіз – допоки
в дерева не підростуть гілки. Бо якщо маленьке деревце об’їдять
кози, то все – його можна вважати загиблим. Об’їдене козами
дерево не зможе ні дати плода, ні дати тіні. А ось коли його
гілки розростуться, садівник забирає огорожу, дерево починає
плодоносити, і під його тінню можуть відпочивати і кози, і
вівці, і люди.

Одначе часто батьки, спонукувані надмірною турботою про
своїх дітей, хочуть прив’язати їх не м’якою мотузочкою, а
сталевим дротом, тоді як прив’язувати дітей потрібно ніжно –
так, щоб їх не поранити. Батьки повинні намагатися допомагати
дітям благородно. Це виплекає у дитячих душах любочестя, і
потім вони зможуть самі відчути необхідність творити добро.
Батьки, наскільки можуть, повинні пояснювати дітям добро
подоброму: з любов’ю і з болем. Пам’ятаю одну матір, котра,
бачачи, що син поводився погано, зі слізьми на очах і з болем
говорила: «Не треба робити цього, моя золота дитинко». І бачачи
такий приклад, її діти вчилися подвизатися з радістю, щоб
уникати життєвих спокус, не зупинятися перед труднощами, а
переборювати їх молитвою й довірою до Бога.

Сьогодні і дорослі, і діти в миру живуть, як у божевільні, і
тому потрібно багато терпіння й багато молитви. Величезна
кількість дітей страждають від інсультів. [Однаково що]
годинник трохи зіпсований, а батьки заводять його до упору, і
навіть більше, ніж до упору, і потім у годинника ламається
пружина. Необхідне розважання. Одну дитину треба
«підкручувати» більше, іншу – менше. Нещасні діти відкриті
всім [злим] вітрам. Коли в школі або на вулиці вони чують
заклики: «Не поважайте батьків! Не поважайте нікого й нічого!»
– до того ж ще їхні матері хочуть «закрутити їм гайки», то вони
комизяться ще більше.

Тому я раджу матерям силувати себе в молитві й не силувати
дітей. Якщо постійно говорять дитині: «Не роби цього, не
займай!» – навіть стосовно дріб’язкових речей, а іноді й
несправедливо – то, у випадку серйозної небезпеки, наприклад,
якщо дитина хоче хлюпнути у вогонь бензину, – вона не
послухається й, зробивши це, дуже покалічиться. Дитина не
розуміє, що в словах «не роби цього» прихована любов. Але,
коли дитина трохи подорослішає, у неї з’являється егоїзм, і,
якщо їй роблять зауваження, вона комизиться, думаючи: «Хіба
я маленька, щоб вони поводилися зі мною так?» Батьки мають
дати дитині зрозуміти, що, подібно до того, як берегли її, щоб
вона не обпеклася, поки була маленькою, так і зараз, коли вона
стала дорослою, бережуть її від іншого вогню. Тому дитині
треба бути уважною, не піддаватися спокусникудияволу, для
того щоб зберегти в собі Благодать Святого Хрещення.

НЕРОЗСУДЛИВА НАДМІРНА БАТЬКІВСЬКА
ЛЮБОВ

Чи може мати нерозсудливою любов’ю зашкодити своїй
дитині? Звичайно, може. Приміром, мати бачить, що її маля
не може навчитися ходити, і говорить: «Як шкода його,
бідненького, адже він не може ходити», і раз у раз бере його на
ручки, замість того, щоб, тримаючи за руку малюка, допомогти
йому пройтися самому. Питається, як маля навчиться ходити?
Звичайно, така мати спонукувана любов’ю, однак своєю
надмірною турботою вона шкодить своєму чаду. Я був
знайомий з батьком, син якого відслужив у армії. І от він брав
дорослого сина за ручку й вів його до перукаря! «Я привів тобі
мого сина, щоб ти його підстриг, – говорив батько. – Скажи
мені, скільки тобі заплатити й коли прийти, щоб його забрати?».
Так [своєю нерозсудливою турботою] ця людина скалічила
сина.

Любов необхідно «пригальмовувати» розважанням.
Справжня любов не шукає вигоди. Вона не має в собі
егоїстичної пристрасті й відрізняється розсудливістю.
Розсудливість необхідна надмірній жіночої любові для того,
щоб жінка не витрачала свою любов даремно. Одного разу до
мене в келію прийшов хлопець, розлючений на батьків. Його
нещасні батьки були налаштовані подоброму, однак не знали,
як йому допомогти. І ось він почав говорити мені, що батьки
на нього тиснуть, що вони його не люблять і так далі. «Слухай
но, – сказав я йому, – коли ти був маленький і твоя мати
закутувала тебе в кілька шарів одягу, для чого вона це робила?
Для того, щоб ти не застудився, чи для того, щоб довести тебе
до теплового удару? Ці дії твоєї матері мали в собі багато
любові». Нарешті – зрозумівши, як дуже його любили батьки,–
юнак розплакався. У його матері було багато любові,

незважаючи на те, що вона не змогла допомогти своєму синові,
тому що поводилася з ним так, що викликала його опір.

Коли необхідно, мати повинна поводитися з дитиною
суворіше. Якщо вона в усьому потурає дитині й погоджується
з нею у всьому, то це дитині не на користь. В Адані в якоїсь
вдови був єдиний син Яніс. Коли хлопчик трішки підріс, вона
віддала його на навчання до шевця. Походивши на роботу один
тиждень, хлопчик заявив: «Мамо, мені вже не потрібно ходити
до майстра: шевському ремеслу я навчився».

«Коли ж ти встиг навчитися?» – запитала вона. «А от якщо
хочеш, – відповів він, – я можу показати й тобі, як роблять
черевики. Ось дивися: так вирізують підошву, ось так
прикріплюють шкіру, приладжують каблук, прибивають
цвяхами...» А майстер, у якого вчився Яніс, був дуже доброю
людиною. Він хотів навчити хлопчика ремеслу, жаліючи його,
тому що Яніс ріс без батька. Однак, побачивши, що минув
тиждень і Яніс не з’являється, він затурбувався: чи не занедужав
той, і пішов до його матері, щоб запитати, що з дитиною. «Що
трапилося з Янісом? Чому він більше не приходить на роботу?
Він що, занедужав?»  запитав майстер удову. «Ні, – відповіла
мати, – він здоровий». – «Тоді чому ж він не приходить на
роботу?» – «А навіщо він туди піде? – зауважила вдова. – Адже
Яніс уже навчився шевського ремесла».»Так як же він зміг
навчитися за кілька днів?» – здивувався швець. «Та дуже просто,
– відповіла мати. Бере шкіру, натягає її на колодку, забиває
цвяшки, приладжує каблук, потім знімає черевик з колодки й
готова справа!» Швець розсміявся, попрощався з нею й пішов.
Коли він повернувся в майстерню, підмайстри запитали його:
«Майстре, що з Янісом?» . «Живий і здоровий, – відповів він.
– Не тільки Яніс вивчився на шевця – вивчилася і його мати!»

І ось я бачу, що багато батьків поводяться подібно до цієї
вдови. Вони думають, що люблять своїх дітей, однак насправді
вони їх руйнують. Приміром, мати від надмірної любові
обсипає свою дитину поцілунками й говорить їй, припустимо:
«У цілому світі нема такої прекрасної дитини, як моя!». Таким
чином мати культивує в ній гординю і нездорову впевненість у
собі. Потім така дитина не слухається батьків, будучи
впевненою, що все знає сама.

Батьки повинні з малого віку привчати дітей бути
відповідальними за себе. Нехай діти виконують у сім’ї посильну
роботу: вони не повинні вимагати, щоб їм несли все готове, на
блюдечку. Інакше, коли вони стануть дорослими, їм буде
нелегко. Один майстер працював, не покладаючи рук, і
виховував своїх дітей. А ті, поки він працював, цілими днями
валандалися по вулицях. І навіть коли виросли, створили свої
власні сім’ї, то однаково чекали, що батько принесе їм все
готове. І, коли той сказав, що прийшов час, щоб самі піклувалися
про свої сім’ї, вони йому відповіли: «Як же так, батьку? Адже
ти ж не залишав нас, коли ми були маленькими! Так хіба
зможеш залишити нас зараз – коли ми виросли й несемо тягар
сімейних обов’язків?»

РОЗПОДІЛ СПАДЩИНИ
Якщо батьки матеріально забезпечені, то вони відповідальні

за майбутнє своїх дітей. Звичайно, головне, щоб вони виховали
їх хорошими людьми, допомогли здобути освіту або опанувати
професію, щоб діти могли заробляти собі на хліб. Коли у 1924
році, у зв’язку з тодішнім обміном населенням, наша сім’я
приїхала до Греції з Фарас у Каппадокію, мій батько, будучи
головою сільської громади, постарався влаштувати життя всіх
наших односельчан. Про власну сім’ю він на якийсь час ніби
забув. Потім, коли мої брати й сестри виросли, вони стали
нарікати. «Про всіх, батьку, ти подбав, – говорили вони, – а от
про нас не подумав». Якщо чоловік сам, то він може все віддати
іншим і через самовідданість виявити до самого себе повну
байдужість, будучи спонукуваний до цього благородством. Але,
якщо чоловік має сім’ю, він повинен подумати й про неї.

Звичайно, батьки не повинні втрачати голову й давати дітям
все й одразу, оскільки молодь недосвідчена й у сучасному
ненаситному житті може жити не за статками. Потім батькам
буде боляче, коли вони зрозуміють, що вже не мають чим
допомагати. Крім того, батьки повинні якомога більше турботи
виявляти до найбільш слабкої дитини й дати їй більше
матеріальних, а ще більше моральних благ, для того щоб
усвідомлення невдачливості не віднесло її вниз, подібно до
бурхливого потоку. Але водночас з міркуванням і любов’ю
батьки повинні дбати і про всіх інших дітей, щоб у стосунках
між ними не з’явилося холоду.

Сьогодні рідко зустрічаєш дружні сім’ї, що живуть духовно,
де брати й сестри не сваряться через земельні ділянки,
спадщину й не бігають по судах. Я знав одну сім’ю із семи
осіб. У батьків були золоті прикраси. Після смерті батьків діти
вирішили, що золото повинен взяти собі той брат, котрий
піклувався про батьків у старості. Однак цей брат подумав, що
їхня сестра має більшу сім’ю й тому вона більше має потребу
в цьому золоті. Він віддав золото їй. Сестра віддала золото
третьому братові, той четвертому, і, в остаточному підсумку,
золото повернулося до першого брата! Тобто із цими людьми
відбулося те ж саме, що описано в Лавсаїці (Палладий, єпископ
Еленопольский. Лавсаик или повествование о жизни святых
и блаженных отцов Глава о Серапионе). В остаточному
підсумку, оскільки перший брат теж не хотів залишати собі це
золото, вони вирішили пожертвувати його на храм.

Підготував прот. Іван Бойчин
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12 липня весь християнський світ уже тисячоліттями, з великим благоговінням і
любов’ю, вшановує пам’ять великих і славних первоверховних апостолів Петра і
Павла. У цей день Церква вшановує і оспівує «світлі Петрові чудеса» і «чудні знамення
Павла», називаючи святого Петра «основою апостолів», «верховним учнем» і
«християн початком», а апостола Павла – «ловцем народів» і «світильником
вселенної», бо будучи славним в науках і красномовстві він обійшов з проповідю
весь знаний тоді світ, починаючи з Єрусалима, Дамаска, Антіохії, Сирії і так аж до
самого Риму. А апостол Петро був організатор Церкви Христової – засновував
громади, настановляв священиків, творив чудеса. Тому і не дивно, що люди так
шанують святих апостолів, будують на їхню честь храми, пишуть їхні ікони, підносять
до них молитви за свій край, за свою родину.

У цей день з особливою силою і радістю підносилася молитва у храмі села
Лопушанка –Хомина, де парафіяни святкували престольне свято і молилися до
Господа і до своїх небесних покровителів святих апостолів Петра і Павла за себе, за
родину і за свою країну. На запрошення настоятеля храму прот. Стефана Бандури
Божественну літургію очолив благочинний Старосамбірського району прот. Іоан
Білик, якому співслужили благочинний Самбірського району  прот. Миколай Бухній;
прот. Ярослав Грица; прот. Володимир Бандура; прот. Роман Шак; свящ. Василь
Микуляк; прот. Іван Білик, який після прочитаного Євангелія виголосив проповідь
про життєвий шлях апостолів Петра і Павла. У проповіді отець зазначив про те, що
святі були різні за вдачею, освітою, своїм життям, покликанням і діяльністю, але
були об’єднані духом і вірою в Господа, пройшовши шлях спільних подвигів,
страждань і смерті заради Ісуса Христа.

Після завершення богослужіння прот. Іоан Білик привітав усіх присутніх зі святом
і побажав, щоб кожен старався наслідувати у своєму житті святих апостолів у їхній
вірі й любові до Господа. А також подякував отцю настоятелю за запрошення і
побажав ще багато років трудитися на Христовій ниві. У свою чергу настоятель
храму подякував отцям, які прибули на свято, щоб разом прославити Отця Небесного
і святих апостолів, та виголосив їм многоліття, а також парафіянам храму, всім
іменинникам і гостям, побажавши молитовного заступництва святих апостолів Петра
і Павла, зміцнення віри, щоб усі зі смиренням переносили духовні й тілесні скорботи
і спокуси, щоб була дарована нам духовна мудрість для виконання волі Божої.

Вкінці всі були помазані святим єлеєм, а також було відслужено чин малого
освячення води, після якого відбувся хресний хід навколо храму і всі вірні були
окроплені освяченою водою. І сповнені великою радістю, щиро з глибини душі
молилися, щоб первоверховні апостоли Петро і Павло були наставниками і
помічниками у спасінні, щоб зігрівали серця кожної людини полум’яною любов’ю
до Господа нашого Ісуса Христа.

Дмитро Гурин,
студент ВПБА

3 липня 2016 року, у Неділю всіх
святих землі Української, вихованці
Недільної парафіяльної школи церкви
святого рівноапостольного великого
князя Володимира м. Новий Калинів
Самбірського району Львівської
області, разом із своїм настоятелем
священиком Ярославом
Фабіровським, здійснили
паломницьку поїздку до Свято
Георгіївського чоловічого монастиря
Української Православної Церкви
Київського Патріархату на Козацьких
Могилах у с. Пляшева
Радивилівського району Рівненської
області.

Вшанування пам’яті полеглих
козаків останніми роками
відзначається на найвищому
церковнодержавному рівні, як це й
було задумано ініціаторами створення
меморіального комплексу. Одне з
наймасовіших православних
богослужінь в Україні традиційно
очолює Святійший Патріарх
Київський і всієї РусиУкраїни
Філарет, якому співслужать архиєреї
та десятки священиків. У ці дні
монастир відвідують десятки тисяч
прочан.

З нагоди 365ї річниці битви під
Берестечком Божественну Літургію
очолив Святійший Патріарх
Київський і всієї РусиУкраїни
Філарет у співслужінні ієрархів та
духовенства Київського Патріархату.
Під час богослужіння звершувалось
поминання всіх убитих козаків і селян
– героїв битви під Берестечком, а
також воїнів, які віддали своє життя
за волю, незалежність і цілісність
Української Держави на Донбасі.
Молились також про визволення
нашої Батьківщини від нашестя
чужинців та прохання про подолання
розділення Української Православної
Церкви.

За кількістю війська, битва під
Берестечком у 1651 році була однією
з найбільших в європейській історії:
загальна кількість учасників
перевищувала 300 тисяч чоловік! У
битві брали участь козацьке військо
Богдана Хмельницького (підтримане
повстанцямиселянами) і польське
військо короля Яна ІІ Казимира. Через
зрадництво союзниківтатар, сам
гетьман опинився в полоні, а його
військо – в оточенні поляків. Трагічна
для козаків доля битви була
неминучою, але наказний гетьман
Іван Богун вивів козаків з оточення і
врятував 100тисячне військо. Ціна за
цей порятунок була велика – близько
10 тисяч козаків загинуло під
Берестечком...

У битві під Берестечком козаки та
селяни виявили виняткову мужність,
відвагу, самопожертву та стійкість.
Тисячі загиблих – це жертва України
за волю, за незалежність, за
православну віру, – за все, чого так
прагнув український народ протягом
своєї, часто трагічної, історії. Серед

ПАЛОМНИЦЬКА ПОЇЗДКА ДІТЕЙ
НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ М. НОВИЙ КАЛИНІВ

ДО МОНАСТИРЯ НА КОЗАЦЬКИХ МОГИЛАХ

тих, хто мученицьки загинув від
польської шляхти були й відомі
історичні особи – Коринфський
митрополит Іоасаф та ієродиякон
Павло – греки за походженням (їхні
останки теж спочивають у козацькій
усипальниці).

По завершенні літургії відбулася
заупокійна літія за загиблими героями
битви під Берестечком та новітніми
героями, загиблими за незалежність
України.

Після завершення літургії
Святійший Патріарх виголосив
повчальну проповідь.

За богослужінням Його Святості
співслужили: Патріарший намісник,
митрополит Переяслав
Хмельницький і Білоцерківський
Епіфаній, митрополит Львівський і
Сокальський Димитрій, митрополит
Білгородський і Обоянський Іосаф,
архієпископ Рівненський і
Острозький Іларіон, архієпископ
Чернігівський і Ніжинський
Євстратій, архієпископ
Вишгородський Агапіт, архієпископ
Житомирський і Овруцький Ізяслав,
архієпископ Сімферопольський і
Кримський Климент, архієпископ
Чернівецький і Кіцманський Онуфрій,
архієпископ Тернопільський,
Кременецький і Бучацький Нестор,
єпископ Тернопільський і
Теребовлянський Павло, єпископ
Дніпропетровський і Криворізький
Симеон, єпископ Луганський і
Старобільський Афанасій, єпископ
Ужгородський і Закарпатський
Варсонофій, єпископ Володимир
Волинський Матфей, намісник Свято
Георгіївського чоловічого монастиря
ігумен Софроній (Бордюк), секретар
Рівненського єпархіального
управління прот. Сергій Лучанін,
намісник СвятоВоскресенського
Гурбинського чоловічого монастиря
ігумен Онуфрій (Ляда), намісник
Пересопницького чоловічого
монастиря ігумен Григорій (Нерета),
намісник СвятоМиколаївського
чоловічого монастиря міста Дубно
ігумен Меркурій (Бікіра), благочинні
Рівненської єпархії та чисельне
духовенство з Рівненської,
Тернопільської, Волинської та
Львівської єпархій.

Вихованці церковної школи мали
можливість послухати прекрасний
спів архієрейського хору «Знамення»
під керівництвом диякона
Володимира Іваника та хору
духовенства Рівненської єпархії
«Анафора» під керівництвом матушки
Ольги Тимків.

Потім Хресний хід на чолі із
Святійшим Патріархом Філаретом,
архієреями та духовенством рушив до
пам’ятного знаку козакам і селянам,
які у 1651 році тримали героїчну
оборону на острові Журавлиха, де всі
охочі поклали до монументу квіти.

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

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У С. ЛОПУШАНКА-
ХОМИНА СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Вже стало доброю традицією відзначати день
села Росохач Сколівського району кожної неділі
після памяті Святих первоверховних апостолів
Петра і Павла. За доброю традицією, на
запрошення настоятеля храму митр. прот.
Володимира Марциніва та сільського голови
Пилипчака В.І., громаду церкви Покрови
Пресвятої Богородиці с. Росохач, відвідав
правлячий архиєрей Високопреосвященіший
Яків, архиєпископ Дрогобицький і Самбірський.
У храмі Владика звершив подячний молебень,
якому співслужили: настоятель храму Покрови
Пресвсвятої Богородиці с. Росохач – митр.прот.
Володимир Марцинів, настоятель храму
Преображення Господнього с. Завадка – прот. Івана
Гайванович та диякон Святослав. Молились  за
здоров’я та благополуччя жителів села і за щасливе
повернення до своїх домівок всіх учасників АТО
– жителів цього краю. Владика Яків також
нагородив воїнів почесними грамотами і висловив
їм подяку за виконання національнопатріотичного
обов’язку – захисту нашої БатьківщиниУкраїни
та нашого народу.

Також архиєрей звернувся до парафіян і гостей
села з повчальним словом та привітав сільського
голову і громаду зі святом дня їх поселення, а також
нагородив жертводавця храму Покрови
Пресвсвятої Богородиці с. Росохач, депутата
Сколівської районної ради Пилипчака Віктора
Володимировича, медаллю за жертовність і любов
до України.

Після звершення Подячного молебню Владика
разом зі священиками та з процесією вийшли біля
храму до пам’ятного знаку «Героям Небесної
Сотні», де звершили поминання всіх, хто життя
своє віддали за волю і незалежність України.

На святі також були присутні окрім місцевих

СВЯТО ДНЯ СЕЛА РОСОХАЧ

жителів, депутати Сколівської райради, а також
представник обласного депутата Дейнеки А.М.,
який передав привітання в день села від його
особи, а також передав грошові премії для всіх
учасників АТО жителів територіальної громади.
Це свято продовжилося урочистим концертом в
будинку культури, козацькими розвагами для
молоді і спортивними змаганнями. А на
завершення дня села урочисто спалахнув
святковий феєрверк...

                                    митр. прот. Володимир
Марцинів,

настоятель храму Покрову Пресвятої
Богородиці с. Росохач
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…Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за

диво, -
Оці степи, це небо, ці ліси, -

Усе так гарно, чисто,
незрадливо,

Усе як є – дорога, явори,
Усе моє, все зветься Україна.
Така краса, висока і нетлінна,

Що хоч спинись і з Богом
говори…

                                                      Л.Костенко
Україна… рідний край. Золота

чарівна сторона. Земля рястом
заквітчана, зеленню закосичена.
Скільки ніжних і ласкавих слів
придумали люди, щоб висловити
гарячу любов до тебе. З давніхдавен
линули по світу слова про неньку
Україну, про її щирий і працьовитий
народ, про її історію, культуру.

Чарівним куточком, частинкою
України є і наше село Сторона. Його
природа, працьовиті люди, чудовий
храм милують око жителів села і
гостей. А таких куточків невимовної
краси та історичних пам’яток, ой, як
багато в Україні!

І знову о. Федір Гудзар вирішив
подарувати маленьким парафіянам,
учням Недільної школи 59 класів,
екскурсію стежками гірських сіл,
адже так багато ще незвіданого,
цікавого, історичного зможуть діти
почерпнути.

Маршрут відбувся 30 червня від
села Сторона Дрогобицького рну до
села Урич Сколівського рну. За
проханням о. Федора знову ми їхали
маршрутками, якими керували
Герляк Микола Іванович та
Андруневчин Василь Васильович.
Подорож розпочалася молитвою,
священик попросив у Господа
охорони та опіки для дітей і
вчителів.

Дорогою діти співали церковні
пісні з Кузів Оленою Василівною.
Отець Федір розповідав дітям про
села, котрі ми минали, їхні історичні
пам’ятки, а Герляк Микола
доповнював ці розповіді, так як
багато разів возить людей цими
краями.

Кожне село відрізнялося одне від
одного пейзажем. Діти з цікавістю
спостерігали за красою рідної
України. Проїхали такі села –
Підбуж, Опаку, Східницю. Це наша
прикарпатська оздоровниця, чудові
бази відпочинку, джерела,

12 липня 2016 року, у день пам’яті Святих первоверховних
апостолів Петра і Павла, з благословення митр. прот. Іоана Альмеса,
у Підбузькій недільній школі «Чадо Боже» відбулись урочистості з
нагоди завершення навчального 20152016 року, а саме біля
мальовничого водоспаду Шипітника, поруч з яким розташована
каплиця Хрещення Господнього. Усе навкруги розкинулось зеленню,
по обидва боки тече гірська річка Бистриця, а вище розкинулись гори.
Напрочуд красиве та благодатне місце.

Після обідньої пори, о 16 год., о. Іоан Альмес та о. Михайло
Трускавецький (настоятель СвятоВознесенського храму у м.
ПереяславіХмельницькому Київської обл.)  відслужили подячний
молебень. Отець Михайло – уродженець смт. Підбуж – кожного року
відвідує своє рідне село та звершує церковні богослужіння у
співслужінні з о. Іоаном. Після завершення подячного молебню, до
усіх присутній звернувся о. Михайло, який висловив слова радості
та потіхи, що у його рідному селі вже два роки активно та
результативно функціонує недільна школа. Священик привітав учнів
із завершенням навчального року та побажав і надалі бути такими
активними та співпрацювати разом зі священиком та вчителями
Підбузької недільної школи. Також із привітальним словом до дітей,
батьків та вчителів звернувся настоятель Храму Собору св. Іоана
Хрестителя о. Іоан, який зазначив: «Недільна школа у Підбужі існує
уже два роки. Це небагато, але і немало. Зроблено вже чимало, але
ще потрібно багато потрудитись на славу Божу».

Отці подякували батькам та вчителям недільної школи за співпрацю
та вручили сертифікати та сувенірні магніти, на яких зображені
краєвиди Підбужа. Сертифікати отримали понад 50 учнів (віком від
4 до 16 років), які успішно прослухали навчальні курси «Закон Божий»
та «Вступ до катехизису». На завершення урочистої частини усі
зробили на пам’ять спільну світлину.

Після офіційної частини на дітей очікував активний відпочинок –
пікнік на природі, розвиваючі ігри. Насолоджуючись звуками природи
та гріючись у колі друзів, діти жваво обговорювали неосяжний Божий
світ, його красу та разом із вчителями бавились у різноманітні ігри.
Духовна бесіда дивувала батьків та сповнювала особливою радістю
викладачів, які бачили, що зернята, посіяні на заняттях школи, не
загинуть, а проростуть та матимуть у майбутньому плоди у вигляді
чесності, любові та віри.

Вітаємо учнів та батьків з успішним закінченням навчального року
та з нетерпінням чекаємо на Вас усіх у вересні! Яскравого та плідного
Вам відпочинку!

Прес-центр Підбузької недільної школи «Чадо Боже»

УСЕ МОЄ, ВСЕ ЗВЕТЬСЯ УКРАЇНА

облаштовані дороги. З різних
куточків України тут лікуються та
відпочивають люди.
Відремонтованою лісовою дорогою,
ми доїхали до Урича, де наш погляд
одразу зупинився на високих скелях,
що виднілись у лісі. Зупинились ми
біля музею. Це був Державний
історичний заповідник «Тустань».
Діти з цікавістю розглядали кімнати,
екскурсовод розповів про фортецю,
яка будувалась 1200 років тому,
стінами фортеці слугували кам’яні
скелі.

Після музею всі разом піднялись
до підніжжя самих скель. Вразила
дітей їх височінь – 90 м. Це справді
природнє і Боже чудо. Скільки ще
таких чудес є в Україні, скільки
треба ще побачити і дізнатись про
такі незвичайні дива. Разом зі
священиком і вчителями діти
піднімались по дерев’яних
сходинках все вгору та вгору,
дізнавались в екскурсовода багато
цікавого, а особливо про
тридцятиметрову криницю, яку
копали в камені, щоб у фортеці була
вода. Учні були вражені
незвичайною працьовитістю,
винахідливістю, розумом наших
предків. Гордість переповнювала
нас, що ми живемо на цій чудовій
землі, що зветься Україна, що є
правнуками, нащадками славних
предків, оборонців своєї землі. На
самій вершині гори діти заспівали
гімн України та духовні пісні. У
підніжжі, з іншої сторонни скель,
помолились біля каплички Божої
Матері за своє здоров’я, здоров’я
рідних, наших воїнів та за неньку
Україну.

Повертались ми з Урича іншою
дорогою. О. Федір захотів, щоб
вихованці побачили більше місць
нашого Прикарпаття. Проїхали ми
дорогами Нового і Старого
Кропивника, покупались у річці
Стрий, оглянули села Бистрицю,
Залокоть. Дякували Богу, що
дозволив нам здійснити таку
унікальну, цікаву, повчальну і
духовну мандрівку.  Всі повернулись
додому задоволені, наповнені
новими враженнями та духовно
збагачені.

 Мирослава Верхуша,
вчитель Сторонянської школи

У ПІДБУЗЬКІЙ НЕДІЛЬНІЙ ШКОЛІ
ВІДБУЛИСЬ УРОЧИСТОСТІ

З НАГОДИ ЗАВЕРШЕННЯ 2015-2016
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
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Нікому не бажай в житті того,
Чого ти сам собі не побажаєш,
Бо як повернеться в житті те зло
Ніколи ти напевно не вгадаєш.
За все тобі платити доведеться:
За добре і за зло, і за любов без меж
Що все оце ще бумерангом повернеться,
Коли й за що – того не розберешся.
Не проклинай, не обзивай і не принижуй,
Хоч якби тяжко в світі не жилось,
Люби, роби добро і стережись,
Щоб зло в твоїй сім’ї не прижилось.
Любов до ближніх, рідних і до Бога –
В житті одна правдива є дорога,
Тому в біді ти з Богом поділись,
За все, за все ти щиро помолись.
А Бог тобі за щирість і за ласку,
Дарує не життя, а казку,
Здійснення мрій, надій і сподівання
На кращу долю й Боже завітання.
Стефанія Бараняк,
парафіянка храму Собору Святого Іоана

Хрестителя (смт. Підбуж)

Як добре, що Господь
Заповів нам свято.

Тоді уся родина в хаті.
Ідуть до церкви раді і веселі

 Із кожної оселі.
У церкві чуєм ми

Чарівні Божі голоси,
А потім ми на річку йдем
Купаємось і розважаємось

І сили набираємось.
Анастасія Тюльченко,

учениця Підбузької недільної школи «Чадо Боже»
12. 07.2016 р.

Завершилась літургія недільного дня 24 серпня 2008 року. Після проповіді, в якій
не обійшлося без згадки про сьогоднішній особливий день отець Петро, як завжди,
поблагословив своїх прихожан на наступний тиждень. Цим благословенням тут кожен
дорожить, сприймає його як своєрідний оберіг. І не дивно, адже багато хто працює
на будовах, на дорогах, де на дотримання охорони здоров’я працюючих стран’єрів
мало хто звертає увагу. Інша частинадні і ночі несе хрест біля психічно хворих, ще
іншав барах і ресторанах годинами працює з детерсивами, що роз’їдають руки,
легені, спричиняють алергії та ще й докучають п’яні нахаби. Величезну кількість
нелегалів може затримати поліція і вмить закінчиться заробітчанство.

Тому то заробітчани моляться так вдумливо і зосереджено, тому то священники
благословляють своїх прихожан поособливому, вкладаючи глибокий зміст у слова:

 Благословляю вас на наступний тиждень.
Саме так і цього разу промовив отець Петро. А після його слів із кліросу (хори)

несподівано донісся дещо змінений, здавлений сльозами голос хористки Ольги із
Львівщини:

 Отче, відслужіть молебень за Україну.
На мить запала сумна тиша. Ніхто не рушив до виходу, хоч кожен мав свої важливі

справи.
Отець Петро почав молебень до Божої Матері. За тисячі миль від рідної землі її

діти молились за неї, за свою неньку, яка зростила їх в муках і стражданнях, як і
багато поколінь раніше. І мукам тим та стражданням не видно і досі кінця.

Стоячи поряд із Ольгою, Анна згори мимохідь зауважувала, як дехто втирав сльози,
як схилялись благально посивілі і молоді голови, чула, з якою надією і довірою в
єдиному пориві злітали вгору слова:

 Пресвятая Богородице, спаси нас!
По закінченні молебню ніхто й далі не спішив виходити. Ольга почала співати

«Червону калину». Одночасно до неї приєднались наверху і внизу. Національно
визвольні пісні змінювались одна за одною.

Співаючи разом з усіма, Анна згадала прочитану колись фразу, що в еміграції
загострюються національнопатріотичні почуття, глибше розумієш вартість того,
що втратив. Саме зараз посправжньому відчула, що це справді так. Той біль, який
відчуваєш в еміграціїце не лише ностальгія за деревом під вікном рідної хати, за
квіточкою в твоєму квітнику, за травичкою в саду, за дітьми, онуками і батьками. Це
ще й правдиве відчуття небезпеки, яка нависла над твоєю державою, це страх за її
майбутнє. Скільки маємо прикладів з історії, що сильні свого часу держави зникли,
а їхні представники асимілювались, розчинились серед сильніших і завжди лише
тому, що були розпорошені наче вівці без доброго пастиря. По думалось Анні:

 Тут, в далекому краю, в орендованому приміщенні церкви, ті в кого час
розписаний по хвилинах, в спільному пориві служили молебень за рідну Україну,

а чи кожна душа там, яка живе в її хаті, споживає хліб нею зрощений, п’є воду з її
чистих джерел, дихає її цілющим повітрям, ходить по її землі і під її голубим небом
вознесла до Господа в цей день молитву за неї: зболену, стривожену, змучену, але
добру і терплячу.

В цю мить зрозуміла глибинний зміст слів, виплеснутих серцем вірного сина
своєї землі багато років тому:

 Боже великий єдиний, Нам Україну храни!
Нам храни. Нам, нашим дітям, внукам і правнукам. Нам, справжнім дітям своєї

землі. Хоч вона готова завжди простити та прийняти і заблуканих дітей, що розкаялись.
Храни Україну, а не конгломерат, не додаток до інших сильніших.

Храни від хижих звірів, що в агонії терзають її тіло, рвуть зубами на частини,
паплюжать, насміхаються. Храни від тих, хто як вовченята, їм підвивають, по
фарисейськи усміхаються, догідливо кланяються навсібіч, б’ючи себе в груди, де
інколи під вишиванкою замість серця велика кам’яна брила.

Боже великий, єдиний!
Нам Україну храни.
Україну єдину, неподільну. Єдину в діях, помислах і молитві.

Любов Тюльченко,
парафіянка храму Собору Святого Іоана Хрестителя смт. Підбуж

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
(оповідання)

СВЯТО

БОЖА НАУКА

З 60 – ЛІТНІМ ЮВІЛЕЄМ
ОТЧЕ МИКОЛАЮ.

Дорогий наш ювіляре! Колись і Ви з деяким
збентеженням поглядали на тих, хто
відзначає свій ювілей. Вам здавалося, йому 60,
це літня, шанована людина, він заслужив
право на відпочинок… І ось до  Вас самого
неждано-негадано підкралося ця поважна
дата – 60! А Ви як і раніше молодий душею і
сповнений сил і енергії, Ви готові гори
звернути на своєму шляху, Ваша душа співає,
а серце наповнене любовю до близьких і
ближніх. Так що 60 – не так вже страшно і
зовсім не багато для такої активної людини,
як Ви. Бажаємо не втрачати оптимізму та
бадьорості, хай не підводить здоров’я, а
близькі завжди радують своєю любов’ю.
Всемилостивий Господь дарує Вам Многії
літа!

З Ювілеєм Вас вітаєм,
Щастя й долі Вам бажаєм, 
Здоров’я небесної благодаті,

Миру й злагоди у хаті.
Осипаються дні пелюстками, 
Непомітно спливають роки,

Не сумуйте, гордіться літами,
Бо не марно прожиті вони. 

Як для Вас - то прожито ще мало,
Доживіть хоч принаймні до ста,
Щоб усюди Вас щастя стрічало,

А для горя щоб час не настав. 
Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти

І найласкавіші слова. 
Бажаєм Вам життя прожити

Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!

З братньою любов’ю у Христі
Дрогобицько-Самбірська єпархія
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