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У день молитовного вшанування пам’яті одного із засновників чернечого життя у Київській
Русі святого преподобного Феодосія, ігумена Печерського, 27 серпня, відбулась велика зна-
кова історична подія. Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Київсь-
кий і всієї України Епіфаній, звершив освячення наново відбудованої дзвіниці Свято-Феодо-
сійського ставропігійного чоловічого монастиря у м. Київ.

За Божественною літургією Предстоятелю співслужили архтєпископ Тернопільський і
Кременецький Нестор, архиєпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архиєпископ
Вишгородський Агапіт, єпископ Васильківський Лаврентій, єпископ Одеський і Балтський
Павло, намісник Свято-Феодосійського монастиря архимандрит Макарій (Папіш) та багато
духовенства.

На запрошення намісника Свято-Феодосійського монастиря архимандрита Макарія (Па-
піша), двоє кліріків Дрогобицько-Самбірської єпархії отець Микола Бухній, декан Самбірсь-
кого благочиння і отець Ярослав Фабіровський, настоятель парафії св. кн. Володимира м.
Новий Калинів, були свідками цієї події і взяли участь у богослужінні.

Окрасою святкування став парафіяльний хор храму Преображення Господнього с. Луки
- родинного села отця Макарія, під керівництвом регента Процька Романа Мироновича.

За богослужінням Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив священничу хіротонію
над випускником Київської православної богословської академії дияконом Діонісієм Лахта-
диром та дияконську над студентом КПБА Романом Данчівським, родом із с. Луки Самбі-
рського району.

Наприкінці літургії Митрополит Епіфаній звернувся до присутніх з архіпастирським сло-
вом у якому розповів про приклад подвижницького життя і смирення святого преподобного
Феодосія Печерського.

«Своїм життям Феодосій Печерський показав приклад досконалого смирення перед Гос-
подом, що є взірцем для кожного християнина на шляху до Царства Небесного», – сказав
Митрополит Епіфаній.

Також Предстоятель привітав парафіян із храмовим святом монастиря.
Після літургії відбувся Хресний хід навколо храму та Митрополит Епіфаній відзначив наго-

родами будівничих обителі, які долучилися до зведення монастирської дзвіниці. Також Мит-
рополит Епіфаній відзначив медалями за жертовність і любов до Батьківщини наших захис-
ників.

Прес-служба Самбірського благочиння

КЛІРИКИ ДРОГОБИЦЬКО-
САМБІРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ

В ОСВЯЧЕННІ ДЗВІНИЦІ СВЯТО-
ФЕОДОСІЙСЬКОГО СТАВРОПІГІЙНОГО

ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ

На свято Воздвиження Чесного й Животворчого Хреста Господ-
нього, 27 вересня 2019 року, Блаженнійший Митрополит Київсь-
кий і всієї України Епіфаній звершив Божественну літургію у Свя-
то-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Його Блаженству співслужили митрополит Галльський Еммануїл, на-
місник обителі архієпископ Вишгородський Агапіт, всечесна братія мона-
стиря та запрошене духовенство.

Напередодні, 26 вересня ввечері, Предстоятель помісної Української
Православної Церкви відслужив у соборі Всенічне бдіння з чином Воз-
движення Хреста.

Звертаючись до вірян зі словом проповіді Його Блаженство розповів
про значення Хреста Господнього для всіх православних християн та істо-
рію сьогоднішнього свята.

«Хрест є символом нашого спасіння, виявом подолання зла добром,
знаком перемоги життя над смертю та жертвою любові, що відчиняє для
людини врата раю», – сказав Блаженнійший владика.

«Кожен із нас носить не лише хрестик на шиї, але й свій особистий
життєвий хрест. Однак ми не повинні нарікати на труднощі, які трапля-
ються у нашому житті. Оскільки лише з допомогою Божою ми можемо
понести свій хрест і долати перепони, що роблять нас духовно сильніши-
ми. Отож дякуймо Господу за Його невимовну Божественну підтримку,
яка веде нас до спасіння», – додав Митрополит Епіфаній.

Предстоятель Православної Церкви України подякував митрополиту
Гальському Еммануїлові за візит та участь у Літургії та попросив переда-
ти свою повагу Вселенському Патріарху Варфоломію.

Зі свого боку, митрополит  Еммануїл передав вітання від Вселенського
Патріарха та подякував Блаженнійшому митрополиту Епіфанію за мож-
ливість відсвяткувати з українськими братами свято Воздвиження Свя-
того Хреста.

Прес-служба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)

ХРЕСТ ГОСПОДНІЙ – ЦЕ ЗНАК ПЕРЕМОГИ НАД ГРІХОМ І СМЕРТЮ ТА ПРОЯВ
БЕЗКІНЕЧНОЇ ЛЮБОВІ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА ДО ЛЮДСТВА

Божественна літургія на свято Воздвиження Чесного й Животворчого Хреста Господнього
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ДУХОВЕНСТВО ЄПАРХІЇ НА СВЯТІ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ У М. КИЇВ

У день свята Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня, священики Дрого-
бицько-Самбірсьої єпархії -отець Микола Бухній (Самбірський благочин-
ний) і о. Ярослав Фабіровський (м. Новий Калинів) взяли участь у святко-
вому богослужінні в Свято-Феодосіївському ставропігійному чоловічому
монастирі м. Київ ПЦУ.

На запрошення намісника монастиря архимандрита Макарія (Папіша),
священнослужителі цього дня молились разом із братією у древній сто-
личній святині. На передодні, ввечері була відслужена всенічна з винесен-
ням Плащаниці Пресвятої Богородиці, яку очолив насельник монастиря єпис-
коп Васильківський Лаврентій. У сам день свята божественну Літургію
звершив намісник Свято-Феодосіївського ставропігійного чоловічого мона-
стиря архимандрит Макарій із братією.

На службі з намісником молились також отці із Коломийсько-Косівської
єпархії (Івано-Франківська область) отець Василь Данильчик і отець Петро
Данильчик.

Після завершення богослужіння отець Макарій привітав отця Миколая
Бухнія з Днем народження і отця диякона Романа Данчівського з дияконсь-
кою хіротонією та подякував о. Василю і о. Петру за спільну молитву. У
свою чергу о. Петро подякував наміснику за можливість помолитися ра-
зом у святій обителі і подарував отцю архимандриту збірку проповідей ду-

ВЛАДИКА ЯКІВ ВЗЯВ
УЧАСТЬ У БОГОСЛУЖІННІ

В МІСТІ ДОЛИНА

ховенства Коломийської єпархії, яка вийшла з благословення єпископа Кос-
івського і Коломийського Юліана.

Дякуємо Богові за Його милість!
Прес-служба Самбірського благочиння

До містечка Долина Франківської області 8 вересня з архіпастирсь-
ким візитом завітав Блаженнійший Митрополит Епіфаній.Предсто-
ятель у співслужінні єпископату,зокрема і високопреосвященнішого
Якова,архиєпископа Дрогобицького і Самбірського та духовенства у
Свято-Успенському соборі міста звершив Божественну літургію та
Чин освячення Хреста, встановленого силами громади.

Його Блаженство у своєму архіпастирському слові наголосив на цінності
дару життя та часу, який потрібно використати для того, щоб успадкувати
вічне і блаженне життя. «Цей час, який дається для нас, ми повинні викори-
стовувати для того, щоб накопичувати духовні дари, а не дари матеріальні,
як ми бачимо серед людей. Дуже часто ці клопоти настільки обтяжують
людину, що вона повністю забуває про Бога. В неї немає часу навіть здійня-
ти очі до неба і подякувати Богові за всі ті дари, яких Він її сподобляє в
житті».

Також Предстоятель закликав присвячувати час ближнім, проявляти до
них свою любов добрим словом, чи порадою, чи елементарною підтрим-
кою і це слово може зцілити людську біль.

Предстоятель закликав вірян до молитви за воїнів, щоб в українській
державі запанував справедливий мир. Бо віримо, що за нашими молитвами
Господь сподобить нас і цього великого дару.

Прес-служба єпархії (за матеріалами прес-служби Київської
Митрополії УПЦ(ПЦУ))
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Релігійна громада села Сіде вітає прото-
ієрея отця Михайла Бачинського, настояте-
ля парафії Різдва Пресвятої Богородиці Пра-
вославної Церкви України с.Сіде Самбірсь-
кого благочиння із 70- річччям від дня на-
родження.

 Всечесний отче Михаїле! Вітаємо Вас з
нагоди Вашого ювілею. Ми дякуємо Богові
за дар Вашого життя, яке Ви щедро посвя-
чуєте служінню Церкві-Вашим вірним на
парафії, потребуючим,убогим, страждаючим
- усім тим хто приходить до Вас за порадою,
допомогою, потіхою. Як Добрий пастир, Ви
впевнено провадите довірене Вам стадо до
брам Небесного Царства дорогою любові,
віри, милосердя єдності і миру, дорогою святості.

Тож нехай Господь щедро дарує Вам усі потрібні ласки, надихаючи
Вас до праці у Божому винограднику, а Божа Мати огортає Своїм По-
кровом! Нехай усі старання та зусилля вінчаються успіхом, нехай пара-
фіяни ніколи не втратять доброї віри і  любові до Бога, нехай у Вашому
житті завжди горить вогонь надії та щастя! Многих і благих літ Вам!

З любов’ю та повагою парафіяни храму
Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України

с.Сіде Самбірського благочиння.

ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ!

У Міжнародному центрі мирот-
ворчості  та безпеки відбулась
зустріч військових священиків (ка-
пеланів), які несуть служіння на
Яворівському полігоні, з амери-
канськими та канадськими друзя-
ми. З української сторони у заході
взяли участь прот. Назарій Дадак,
прот. Ярослав Занько, свящ. Свя-
тослав Юрків, капелан 184-го На-
вчального центру свящ. Тарас
Свищ, капелани 10-ї Гірсько-штур-
мової бригади прот. Руслан Матв-
ієнко та прот. Андрій Верес.

Темою для обговорення стала
робота  капелана з с ім’ями
військовослужбовців. Підполков-
ник Тімоті Маракл, як один з го-
ловних капеланів США в Європі,
довго розповідав про різноманітні
програми підтримки військових
сімей, в яких обов’язково беруть
участь їхні капелани. Ділився
своїм досвідом бригадний капелан
майор Пітер Робінсон, бо на кож-
ному рівні ці програми втілюють-

ЗУСТРІЧ ВІЙСЬКОВИХ
СВЯЩЕННИКІВ-КАПЕЛАНІВ

ся по-різному. Розповідали про
підготовку самого військового
священика для такого служіння.
Канадський капелан капітан Ален
Броссу додав ще й особливості,
які вдало працюють у його країні.

Це не була лекція для українсь-
ких капеланів,  це було живе
спілкування з надзвичайно вели-
кою кількістю запитань з трьох
сторін. Усі разом висловлювали
припущення, які б програми могли
працювати у нашій країні, у наших
реаліях та можливостях, а голов-
не з нашим менталітетом, культу-
рою та традиціями.

Праця з сім’ями військовослуж-
бовців – велика складова капе-
ланської служби. Не треба обме-
жуватись територією військової
частини, нелогічно відпускатись,
щоб відвідати військову сім’ю!
Будуть благополучні військові
сім’ї – буде міцна Українська ар-
мія!

Прес-служба єпархії

До Дня Незалежності України у військовому містечку Немирів Яворов-
іського полігону відбувся чин освячення новозбудованої каплиці на честь
Покрови Пресвятої Богородиці. У святковому дійстві взяли участь капе-
лани Православної Церкви України прот. Назарій Дадак, прот. Ярослав
Занько та свящ. Святослав Юрків, капелани Української греко-католицької
Церкви, а також капелан Збройних Сил США капітан Адам Муда.

Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці повстала завдяки старанням
командування військового містечка, капеланів, місцевого духовенства та
жителів навколишніх сіл. Командир подякував священикам за освячення
каплиці та вручив подячні грамоти. Православні капелани, в свою чергу,
подарували військовослужбовцям для молитовного вшанування ікону свя-
тителя Миколая Чудотворця.

Тепер кожен військовослужбовець, який матиме потребу в молитві, змо-
же прийти до каплички і помолитись за себе, своїх рідних, друзів-побра-
тимів, згадати померлих.

На завершення капелани привітали військовослужбовців з Днем Неза-
лежності України та окропили усіх присутніх святою водою.

Прес-служба єпархії

НА ЯВОРІВСЬКОМУ ПОЛІГОНІ
ОСВЯТИЛИ КАПЛИЦЮ

Наша Церква ра-
зом з багатьма інши-
ми людьми доброї
волі щодня просила
Господа дати сили
нашим полоненим,
політичним в‘язням
та заручникам, а та-
кож їхнім рідним по-
долати все і досягти
звільнення, вимолю-
вала милосердя і виз-
волення для тих, хто
у Росії, Криму чи на
Донбасі несправед-
ливо ув‘язненні через
політичні мотиви та
агресію північного
сусіда.

Сьогодні ми дя-
куємо Богові, що
наші молитви почуті:
українські полонені

повертаються додому! Нехай Господь по справедливості винагородить
і усіх, хто долучився до повернення українців додому. Продовжуємо
молитися за тих, хто досі перебуває у ворожому полоні.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній

ДЯКУЄМО, ЩО З
БОЖОЮ ДОПОМОГОЮ

ВИ ЗНОВУ ВДОМА!
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У день свята Покладення чесного по-
яса Пресвятої Богородиці 13 вересня
відбулась паломницька поїздка вихованців
Недільної парафіяльної школи і парафіян
храму святого рівноапостольного велико-
го князя Володимира ПЦУ м. Новий Ка-
линів до місця чудесного явлення Божої
Матері в присілку Заглина села Монас-
тирок Жовківського району Львівської об-
ласті (Львівсько-Сокальська єпархія
ПЦУ).

Божественну літургію на цілющому дже-
релі очолив Блаженнійший Митрополит Киї-
вський і всієї України Епіфаній, в рамках Пер-
шосвятительського візиту до Львівсько-Со-
кальської єпархії.

Це щорічне богослужіння відбувається в
рамках Всеукраїнської прощі, що традиційно

НОВОКАЛИНІВЧАНИ НА СВЯТКОВОМУ БОГОСЛУЖІННІ
НА ЦІЛЮЩОМУ ДЖЕРЕЛІ ПРИСІЛКА ЗАГЛИНА

архиєпископ Вишгородський Агапіт, єпископ
Володимир-Волинський і Турійський Мат-
фей, єпископ Харківський і Богодухівський
Митрофан, єпископ Житомирський і Овруць-
кий Паїсій.

За богослужінням також молилися свя-
щенники Львівсько-Сокальської, Львівської
та сусідніх єпархій, що прибули на святку-
вання, звершуючи духовну опіку над своїми
парафіянами.

Наприкінці літургії Предстоятель звернув-
ся із першосвятительським словом. Митро-
полит Епіфаній привітав всіх зі святом та
розкрив його духовне значення: «Пресвята
Богородиця невидимо простирає над нашим
народом Свій омофор. Ми знаємо, що у всі
нелегкі часи українці завжди прибігали під Її
Покров. Так і сьогодні під час складних вип-

звершується до цього святого місця в день
відпустового свята.

За Божественною літургією Його Блажен-
ству співслужили митрополит Львівський
Макарій, митрополит Хмельницький і Кам’я-
нець-Подільський Антоній, митрополит
Львівський і Сокальський Димитрій, митро-
полит Луцький і Волинський Михаїл, митро-
полит Переяслав-Хмельницький і Вишневсь-
кий Олександр, архиєпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків, архиєпископ Тернопільсь-
кий і Кременецький Нестор, архиєпископ
Рівненський і Острозький Іларіон, архиєпис-
коп Чернігівський і Ніжинський Євстратій, ар-
хиєпископ Тернопільський і Бучацький Тихон,

робувань ми також по-особливому звертає-
мось до Богородиці у своїх молитвах, щоб
Вона захистила нас від усякого зла», – ска-
зав Митрополит.

Також Предстоятель зауважив, що ми-
нулого році ми всі на цьому місці просили
Господа та Божу Матір про духовну неза-
лежність, а вже сьогодні у нас є своя неза-
лежна, помісна Українська Православна
Церква.

Зі словом подяки за звершене богослу-
жіння до Блаженнійшого Митрополита Епі-
фанія звернувся очільник Львівсько-Со-
кальської єпархії Високопреосвященний
митрополит Димитрій.

Також діти з львівського дитячого колективу «Цьомчик»
віршами подякували Предстоятелю та іншим архієреям за візит.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній за заслуги перед по-
місною Українською Православною Церквою та побожним
народом нагородив орденами святого архістратига Божо-
го Михаїла II ступеня протоієрея Ярослава Кунинця, керів-
ника дитячого колективу «Цьомчик» Кравчук Зореславу та
парафіянку Шот Олександру.

Насамкінець Його Блаженство з ієрархами та духовен-
ством спустилися до цілющого джерела, проспівали молитву
до Божої Матері «Царице моя, Преблагая…» та випили
джерельної води.

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

(За матеріалами прес-служби
Київської Митрополії

Української Православної Церкви (ПЦУ)

За свідченнями архівних документів, у 15 — 16 століттях тут
був монастир отців Василіан. Ченці тут переховувалися від на-
падів татар.

За переказом, під час одного з нападів, татари зруйнували
монастир, і вижити вдалося лише одному монаху. Він поселився
окремо в урочищі Заглини, що неподалік від села Монастирок.
Через самотній спосіб життя його прозвали «самцем». Згодом
сюди почали тікати люди з навколишніх сіл перед нападами во-
рогів. Тут вони спільно молилися і просили Господа вберегти їх
від небезпеки.

Легенда оповідає, що десь у 17 столітті біля села гралися пас-
тушки. Серед них була дівчинка Маруся, якій одного разу під час
молитви з‘явилася Діва Марія. Маруся розповіла односельча-
нам і священику про те, що бачила Пречисту Діву і повела їх на
місце появи. Але не всі повірили. Були і такі, що сміялися з неї та
глузували. Дитина плакала. Але раптом підвела очі вгору і знову
побачила свою небесну гостю. Маруся сказали: “Вона тут, я її
бачу”. За проханням Богоматері дівчинка підійшла до гори і ру-
кою розгорнула землю. Сталося чудо: з-під землі почало бити
джерело.

Через деякий час біля цього джерела отримала оздоровлення і
зцілення незряча донька місцевого пана, яку не могли вилікувати
найкращі лікарі світу. Тоді пан подарував громаді села Монасти-
рок землю, на якій знаходилось джерело. Люди відмежували пода-

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО ЗАГЛИНУ
ровану землю викопаним ровом, який зберігся до наших днів.
з того часу місцеві жителі назвали джерело “Маруся”.

У 1871 році селяни власними пожертвами збудували кап-
лицю Положення Пояса Пресвятої Богородиці. Того ж року
єпископ Перемиський І. Ступницький надав джерелу у Заг-
линій статус відпустового місця і 13 вересня тут щорічно
святкують празник Положення пояса Пречистої Діви Марії.
Окрiм великих святкувань 13 вересня, у Заглинi вiдбуваються
прощi впродовж року — наприклад, у травнi. А паломники
можуть прибути сюди i в будь-який інший час.

На мiсцi явлення встановлено статую Дiви Марії. У її руках
— пояс. Саме свято Положення пояса Святої Дiви Марiї —
мiсцевий храмовий празник. Iсторiя його сягає ще Х столiття.
Тодi дружина iмператора Льва Фiлософа важко нездужала. З
вiщого сну дiзналася, що коли обв’яжеться поясом Пречистої
— зцiлиться. Попри бiльш нiж поважний вiк (10 столiть), пояс
був неушкодженим. I справдi, як тiльки iмператриця пов’язала
його — одужала. Це сталося 13 вересня. Вiдтодi Церква вста-
новила свято Положення пояса Марiї.

У 2006 роцi бiля пiднiжжя статуї вмонтовано капсулу з
голгофською землею, привезеною прочанином iз Єрусали-
ма. На мiсцi джерела споруджено капличку та басейн-купiль,
посерединi якого – Хрест.

https://cerkva-vv.info
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У неділю, 8 вересня, розпочався новий 2019/20 навчальний рік у Недільній
парафіяльній школі харму св. кн. Володимира ПЦУ м. Новий Калинів.

Перед відкриттям навчального року у храмі було відслужено молебень перед по-
чатком навчання. Потім діти вирушили до Новокалинівської школи, де провели дуже
гарну і пізнавальну гру-квест “Стратегія”.

Було організовано п’ять команд: “Трояндочка” (капітан Карп’юк Анастасія); “Ка-
лина” (капітан Ванівська Вероніка); “Віночок (капітан Михаць Вікторія); “Позитив-
чик” (капітан Губіна Ангелина); “Сонечко” (капітан Розенберг Анастасія).

Командам потрібно було пройти сім інтелектуальних рівнів:
ДВАНАДЦЯТЬ РЕЛІГІЙНИХ СВЯТ (керівник Касій Леся); ІСТОРИЧНИЙ (керів-

ник Сипалова Юлія); ЗАГАДКИ «ПІЗНАЄМО СВІТ» (керівник Бойко Юлія); ДУ-
ХОВНЕ СЛОВО АНГЛІЙСЬКОЮ (керівник Гриб Галина); FITNES (керівник Заріцька
Ірина); «ТИ ПРИСЛІВ’Я ВІДГАДАЙ, ДО НАСТУПНОЇ ЗУПИНКИ ПОСТРИБАЙ»
(керівник Бобак Оксана Богданівна); ПОЕЗІЯ НА ХВИЛІ (керівник Заріцька Леся).

За підсумками гри 1 місце здобула “Позитивчик”;
2 – “Калина”; 3 – “Віночок”. Призери отримали грамоти, а решта учасників –

багато цекерок, які, по християнськи, роздали усім учасникам.
Дуже приємно, що у грі взяла участь директор школи Бобак Оксана Богданівна,

яка отримала від настоятеля памя’тний подарунок - “Томос”, копію Патріаршого і
Синодального Томосу про надання автокефального церковного устрою Православнiй
Церквi в Україні.

Так завершився перший урок нового навчального року та не завершуються наші
зустрічі. Дякуємо Богові за Його милість!

Новий навчальний рік у Недільній школі розпочато! З Богом!
З любов’ю і подякою, священик Ярослав Фабіровський, настоятель парафії і

керівник Недільної школи

В одну із неділь в храмі святого архістратига
Божого Михаїла Української Православної Цер-
кви (Православної Церкви України) в селі Ріп’я-
на Старосамбірського деканату було звершене
святкове Богослужіння. Божественна Літургія
була приурочена до важливої події, а саме для
найменших парафіян нашого храму – прий-
няття Таїнства Сповіді і Причастя маленьких діто-
чок. Богослужіння очолив наш настоятель хра-
му митрофорний протоієрей Ігор Дудик у
співслужінні митрофорного протоієрея Рома-
на Шака, настоятеля храму святої Параскеви
Сербської села Тисовиця.

Мій син, а також і інші діти прийняли Святе
Причастя. Дуже приємно і радісно та надзви-
чайно зворушливо було в цей час. Батьки ра-
зом з дітьми у храмі возносили молитви до Гос-
пода і Спасителя нашого Ісуса Христа, до Пре-
святої Богородиці Марії, та до нашого заступ-
ника – до святого архістратига Михаїла, котрий є
ходатаєм і великим молитовником за всіх нас, і
за храм і наше село перед Богом. Богонатхнен-
ними піснеспівами у Богослужінні церковний
хор возвеличував і молитовно прославляв Гос-
пода. Отець Ігор Дудик виголосив змістовну і
актуальну проповідь про Таїнства Православ-
ної Церкви і зокрема наголосив про важливість
Таїнства Сповіді і Причастя. Багато разів наш
настоятель попередньо проводив катехитичні
релігійні науки у храмі з малими дітьми і, спілку-
ючись з ними, навчав молитов, пояснював важ-
ливість проводити життя разом з Богом, ходити
до храму на Богослужіння, та важливу підготов-
ку до Сповіді і Причастя. Наш священик -отець

РАДІСТЬ СВЯТКОВОГО БОГОСЛУЖІННЯ В ХРАМІ СВЯТОГО АРХІСТРАТИГА
МИХАЇЛА В СЕЛІ РІП’ЯНА

Ігор, з 1996 року і до сьогодні є мудрим настоя-
телем нашого храму. Адже він, як священик і
духовний вчитель, вже понад 23 роки місіонерсь-
кою діяльністю ,навчанням і проповіддю Хрис-
тової науки та звершенням Священних Таїнств і
Богослужінь у храмі, є духовним опікувачем  на-
шого села. Наш настоятель правдиво, як істин-
ний пастир стада Христового, перебуває і свя-
щеннодіє на нашій парафії, ввірених йому Церкві
і молитовно піклується про кожного парафія-
нина, а особливо про маленьких діточок, допо-
магаючи їм пізнати Бога, і віддає їм всю свою
любов і знання у духовно-батьківському піклу-
ванні.

У недільне Богослужіння  діти у нашому храмі
прийняли Таїнство Сповіді, прийняли Тіло і Кров
Христа — Святе Причастя. Ця зустріч із Госпо-
дом для дітей у цей час була дивовижна й таєм-
нича, та незабутня у їхньому житті. Бо чистоту
сердець і радість єднання з Богом символізував
білий одяг діточок, а їхні батьки були урочисто і
святково вдягнені в українські вишиванки. Ко-
лись їх, ще зовсім маленьких діточок, приноси-
ли сюди їхні батьки, приносили, щоб звершити
над ними Таїнство Хрещення, а тепер вони самі
з запаленими свічками відреклися від зла, увіру-
вали в Бога й визнали Православну віру.

Сповідь і Причастя, що відбулось у дітей – це
і страх перед невідомим, і одночасно радість, що
настає новий етап в їхньому житті. І я дивився на
цих маленьких ангеликів в білому вбранні і ду-
мав: перед ними відкриваються усі двері життя.
Їх чекають незвідані таємничі дороги, дивовижні
відкриття і небачені досі досягнення. Вони бу-

ПОЧАТОК НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
У НЕДІЛЬНІЙ ШКОЛІ ХРАМУ СВ. КН.
ВОЛОДИМИРА М. НОВИЙ КАЛИНІВ У день свята Різдва Пресвятої Богородиці 21 вересня, своє храмове свято відзначили

парафіяни Православної Церкви України с. Чуква Самбірського району.
Святкову Божественну літургію очолив благочинний отець Микола Бухній у співслужінні

духовенства району – настоятеля парафії о. Василя Бухнія, о. Володимира Лернатовича (с.
Ралівка), о. Ярослава Фабіровського (м. Новий Калинів), о. Романа Вовкуновича (с. Воля
Блажівська, с. Сприня), о. Володимира Припіна (с. Бабина), о. Антонія Бачали (м. Самбір).

Після літургії священнослужителі соборно звершили чин малого освячення води і вірян
було помазано освяченим єлеєм (мирування).

Серед православних віруючих галичан чукв’янська парафія відома тим, що у 2014 році
трапились чуда. В храмі Різдва Пресвятої Богородиці мироточила ікона, яку отець настоя-
тель привіз із Почаєва, також з’являлося дивне світло на Плащаницях і зацвіли сухі квіти біля
образу Божої Матері.

Сухі квіти розпускалися від 14 серпня до 14 жовтня. Зеленіли і цвіли. Потім знову зів’яли.
Цього року біля Іверської ікону також поставили букет білих лілій і чудо відновилося.

Як згадує отець Василь, завдячують життям Іверській іконі і двоє вояків АТО із Чукви.
Перш, ніж поїхати на Схід, їх отець благословив образом і подарував освячені медальйони:
“Одному куля простромила бронежилет — це 100% смерть, але дивом куля потрапила в
медальйон і він відбувся подряпиною. А інший був в Іловайському котлі. Каже БТР розір-
вало, “Градами” їх накривало. Хлопцям поруч відірвало кому руку, кому ногу. Одному
рознесло пів черепа, на цьому хлопчині, якого благословив іконою, згорів одяг, а він зали-
шився живий і без опіків та подряпин. Хіба це не чудо?

Ось чому так урочисто, чисто й свято лунає молитва у святому храмі на честь Різдва
Пресвятої Богородиці у с. Чуква з надією, що Пречиста огорне Своїм Небесним Покровом
наших воїнів і збереже Україну нашу.

Прес-служба Самбірського благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії ПЦУ

дуть здобувати у своєму житті хорошого на-
вчання у школі і мудрого християнського життя.
Проте, Господь буде спостерігати за їхньою до-
рогою, а Ангел-Хоронитель і святий архістратиг
Михаїл триматиме їх під свої крилом доти, доки
вони визнаватимуть віру в Бога і постійно пере-
буватимуть з Господом, приступаючи до Сповіді
і прийняття Святого Причастя.

То ж нехай Господь Бог оберігає цих малих
дітей-ангеляток і захищає їх від усякого зла. Не-
хай їхня щира віра у Бога допомагає їм у
здійсненні мрій і життєвих бажань!

Тож тією радісною і незабутньою подією я,
як парафіянин нашого храму, вирішив поділи-
тись також і з читачами нашої єпархіальної газе-
ти «Духовна криниця».

«Куди поспішаєш, хороша дитино,
Так зранку, білява голубко?» –
«Йду в церкву молитись, до Бога в гостину,
Щоб там причащатись, матусю».

У сукні біленькій сіяє, як зірка,
Дівчатко з лицем повним щастя.
У церкві біленька, як біла лебідка,
Врочисто іде до Причастя.

«А ти чий, козаче, такий чемний синку,
Куди мчиш ранесенько з хати?» –
«До Бога Христа я спішусь на хвилинку,
Він буде мене причащати».

Автор: М.І. Нестер

ЧУКВ’ЯНСЬКА ПАРАФІЯ
ВІДЗНАЧИЛА ХРАМОВЕ СВЯТО
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На Мостищині, в центрі села Крукеничі, непо-
далік від головної дороги, на підвищенні стоїть
дерев’яна церква, яка освячена на честь препо-
добного Симеона Стовпника. Бере вона свій по-
чаток з 1803 року, коли коштом місцевої громади
була побудована з дубового дерева на дубових
стендарах. Усередині 1960-х рр. церква офіційно
була зачинена, але місцеві мешканці нелегально
проводили у ній Богослужіння. Це, звісно, не мог-
ло подобатися тодішньому голові сільської ради.
Кажуть, з його наказу один з місцевих атеїстів
підпалив церкву. Повністю вона не згоріла, проте
зазнала сильного пошкодження. Чоловік, який скоїв
підпал, згодом повісився. В такому стані церква

ВШАНУВАННЯ ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА СТОВПНИКА У СЕЛІ КРУКЕНИЧІ

перебувала до 1989 року, до того моменту, коли
на парафію прийшов священик Михайло Галабут-
надзвичайно працьовита та енергійна людина. Гос-
подь знав, кого туди дати, щоб із руїн постав храм,
в якому змогли б молитися і славити Бога люди.
Отець Михайло зумів організувати людей і сам,
засукавши рукави, взявся до праці.

Сьогодні видно результат його праці-затишний
храм, в якому є постійно молитва а ще-30 –літній
ювілей служіння на парафії. За свою 30-літню пра-
цю отець Михайло заслужив повагу та вдячність
від парафіян. У день пам’яті преподобного Симе-
она Стовпника відбулось урочисте Богослужіння
за великої кількості священників Мостиського та

Городоцького благочинь Православної Церкви
України. Після завершення Літургії маленькі пара-
фіяни розповіли історію храму, а також у віршах
склали щиру подяку отцю-настоятелю-митрофор-
ному протоієрею Михайлові Галабуту.” Бажаємо
Всечесному отцю міцного здоров’я, непорушної
надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад
Ісуса освітлює Ваш шлях, робить його істинно пра-
ведним і нагороджує любов’ю від Ваших парафіян.

А кожному із нас смирення, натхнення, внутріш-
ньої гармонії, любові і щастя”,-бажали парафіяни.Від
цих щирих слів справді відчувалося-громада має
доброго пастиря, якого ніколи не залишить Господь.

Прес-служба єпархії

28-го серпня, в с.Наконечне І відбуло-

ся святкове Богослужіння з нагоди свя-
та Успіння Пресвятої Богородиці і хра-

м овог о  пр аз ник у!  О чол ив  Свят ков у
літургію отець- благочинний прот.На-

зарій Дадак у співслужінні настоятеля
храму-  прот .Євгена Баляса і  духовен-

ства Яворівського благочиння ПЦУ.
Цьогоріч храмове свято у с.Наконечне І

особливе, тому що ювілейні події випали у
житті їхнього духовного наставника - це 65

річчя з дня народження і 40-літній ювілей
священничого служіння у винограднику Хри-

стовому!З нагоди таких дат з благословен-
ня Блаженнішого Епіфанія, митрополита Киї-

вського і всієї України, отця настоятеля було
відзначено високою церковною нагородою,

а саме - орденом святого архистратига Ми-
хаїла ІІ ст. 

Від імені всього духовенства благочиння
прийміть найщиріші привітання у Вашу ад-

ресу! Бажаємо ще довгої і плідної праці на
ниві Христовій, у доброму здоров’ї і кріпості

сил! Звершення трудів і ревного несення па-
стирського послуху, який доручила Вам свя-

та Церква на зміцнення і утвердження Ук-
раїнської Православної Церкви!Многих і

благословенних років життя!
Також, з благословення Високопреосвя-

щенного Якова, архиєпископа Дрогобицько-
го і Самбірського, було відзначено благосло-

венною грамотою регента храму  за чудову
підготовку хору,який є окрасою кожного Бо-

гослужіння.
Прес-служба

Яворівського благочиння

СВЯТО УСПІННЯ БОЖОЇ МТЕРІ У СЕЛІ
НАКОНЕЧНЕ I ЯВОРІВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
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У Євангелії є місця дуже приємні
для слуху, і є місця дуже гіркі.

Заповіді блаженств або прощен-
ня блудниці приємно слухати.

А прохання Христа роздати своє
майно – не дуже. А про те, що по-
трібно любити Бога більше матері
чи дружини, зовсім неприємно.

Слова про тих, хто хоче зберегти
душу, але не хоче при цьому узяти
хреста, слухати взагалі страшно.

Хрест – місце смерті. Перед хре-
стом Христа били. Над Ним глуми-
лися. Йому плювали в обличчя.
Йому пробили руки і ноги цвяхами
і виставили на ганьбу.

Якось вже велика ціна Царства
Небесного. Тут мимоволі замис-
лишся про те, чи потрібне воно, і
такою ціною – через цвяхи і крива-
вий хрест?

Але Христос стверджує, що
іншого шляху немає: “І, покликавши народ з ученика-
ми Своїми, сказав їм: хто хоче йти за Мною, нехай
зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде. Бо
хто хоче душу свою спасти, той погубить її; а хто
погубить душу свою заради Мене і Євангелія, той
спасе її” (Мк. 8:34,35).

Як це можна – зректися себе? Навіщо?
Навіщо я маю забути свою матір, своє дитинство,

своє життя, свої почуття?
Навіщо я маю зректися своїх почуттів, своїх думок,

свого досвіду? Адже Бог дав мені розум не для того,
щоб я нехтував ним. І якщо мій розум неугодний Бо-
гові, нехай би Господь при народженні всім нам відрізу-
вав частину мозку, щоб не ухилялися розумом на лу-
кавство, а дружно думали “як слід”.

Що за дивне прохання – убити в собі все своє? Уби-
ти, по суті справи, себе. Убити не просто так, а тяжким
хрестом.

– Ну ні, – скаже людина, – у цьому якась помилка.
Так не може бути.

Насправді, Бог же благий. І все, що приносить душі
біль і нерозуміння – не від Бога. Якщо душу мучать
сумніви, значить, душа просто не знайшла Божої
відповіді і помиляється.

Відповідь поруч.
У Церкві є традиція читання Євангельського тексту

доповнювати уривком з Апостола.
“Законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я

співрозп’явся Христові, і вже не я живу, а живе в
мені Христос” (Гал. 2:19,20).

Тут ми бачимо, як вирішив нерозуміння апостол
Павло.

Він не був розіпнутий на хресті. Його усікли мечем.
Хрестом він називає життя в Богу чи той стан, коли в

душі живе Христос.
Ось це і є те саме, коли ми своє міняємо на Христо-

ве.
Як це буває і що відбувається в цей час з моєю пам-

’яттю, моєю любов’ю, моїм розумом, моєю особою –
коли Христос починає жити в мені?

Усе просто. Ми маємо такий досвід.
Коли буваємо на Літургії, можемо помітити, як душа

поступово наповнюється Христом. І виходячи з храму,
можемо відчути, що душа, як чаша, повна світлом і
благодаттю. У цьому світлі люди нам здаються про-
стішими і добрішими. Під дією благодаті ми самі стає-
мо якось невразливі для світу і великодушними.

Потім приходимо додому, і певний час нас не мо-
жуть вколоти ні нападки рідних, ні неприємні вісті зі
сторони. Ми все ще перебуваємо в божественній бла-
годаті, і в ній тоне дія зла. Благодать робить нас неза-
лежними від гріха і вільними від тлінної сили матерії.

Ми в цей час майже невразливі для зла.
“Нас звідусіль тиснуть, але ми не стиснені; ми в

безвихідних обставинах, але не втрачаємо надії; нас
гонять, але ми не покинуті; повалені, але не погуб-
лені. Завжди мертвість Господа Ісуса носимо в тілі,
щоб і життя Ісусове відкрилося в тілі нашому” (2Кор.
4:8-10).

Але проходить зовсім малий час, і в душі народжуєть-
ся паросток самолюбності.

– Чому зі мною несправедливі?
– Чому мені не додають того, що мені покладене?
– Чому мене ображають?
Цей паросток самолюбності починає нестримно

розвиватися і в лічені хвилини заповнює всю душу, про-
ганяючи благодать і витісняючи Христа.

І людина знову бажає своєї свободи, скидає із себе
Хрест, який щойно зробив її по-справжньому вільною.

Христос лише півгодини пожив у нашій душі і відра-
зу був виштовханий тим, що ми називаємо “нашою
душею”.

От що мав на увазі Христос, кажучи про те, що якщо
хто хоче зберегти свою душу не заради Нього, той її
погубить.

Насправді, як тільки ми виштовхуємо Христа з душі,
тут же стаємо уразливі для зла, для гріха, для впливу
тяжкої матерії. З відходом Христа приходить безперер-

Здоров’я – це неоціненний скарб. Наше тіло є ніби
храмом для душі, а фізичне самопочуття нерозривно
пов’язане з духовним. Під час того, як ми хворіємо,
пізнаємо свою слабкість і шукаємо міцної духовної
опори. Через молитву ми звертаємося до Господа,
Який є джерелом сили та зміцнює нас у боротьбі з
хворобою. Бог діє та зцілює людину фізично в тому
числі через піклування та знання лікарів, допомогою -
яких не слід нехтувати. Адже ми живемо в духовно-
матеріальному світі.

Людство почало страждати від хвороб саме після гріхо-
падіння. Наші фізичні немочі є наслідками як загально-
людської підвладності гріху, так і через особисте нехту-
вання Божими законами у нашому повсякденному житті.
Гріх – це духовна хвороба, яку треба лікувати покаян-
ням, Причастям Тіла і Крові Христових, щоденною мо-
литвою та бажанням виправити свої помилки. Тож для
того, аби повноцінно зцілити тіло, важливо усвідомити
причину духовної слабкості, яка і привела до недуги.

Варто не забувати, що разом зі скарбом здоров’я,
Господь дарував людині земні засоби, як оберігати
його: «Шануй лікаря честю заради потреби у ньому,
бо Господь створив його, і від Вишнього – зцілення, і
від царя одержує він дар. Знання лікаря піднесе його
голову, і між вельможами він буде у пошані. Господь
створив із землі зцілення, і розсудлива людина не буде
зневажати їх» (Сир. 38: 1-4). Тому за тілесним одужан-
ням маємо звертатися у молитві до Господа та до про-
фесіоналів, яких Бог благословив на лікування фізич-
них немочей. Якщо ж існують медичні методи і ліки,
що зцілюють хвороби, то усвідомлено і добровільно не
підтримати ними тіло, яке потерпає від цього, – це та-
кож гріх, що продовжує руйнувати нас із середини.

Молитва лікує нашу душу від гріха та зміцнює силу
духу, а медичне лікування – допомагає тілу боротися із
хворобою фізично. Вони доповнюють одне одного для
повноцінного зцілення, ліквідувавши як негативні про-
яви хвороб організму, так і духовні причини захворю-
вання. Просімо у Небесного Бога-Отця сил здолати
недугу та звільнитися від кайданів гріха, а також не нех-
туймо роботою лікарів, що виконують на цій землі
відповідальне покликання – з Божого благословення
сприяти зціленню людей своєю невтомною працею.

За метеріалами інтернет сайту ПЦУ

ЗРЕКТИСЯ СЕБЕ? НАВІЩО?

вний біль душі. Без Христа душа болить, болить і поми-
рає.

А що ж з моєю пам’яттю? З думками і почуттями?
Коли ми повні Святим Духом і ще на шляху між до-

мом і храмом, можемо глянути всередину себе.
Пішла пам’ять про дитинство? Ні.
Пішли мої думки? Ні.
Пішли мої почуття? Ні.
Ні, ніщо не зникло, але все в душі стало чистішим і

світлішим. Думки без гріха. Почуття сполучені з Хрис-
том. Пам’ять осяяна пам’яттю про Бога, і в ній зали-
шається тільки все добре. Щаслива властивість пам’яті
– зберігати в собі тільки все добре і забувати зле.

Отже, у той момент, коли Христос приходить до нас
у душу, не відбувається її смерті. Не відбувається тако-
го: або Господь, або я.

Усе змішується. Це змішення подібно до змішення в
Трійці. Ми стаємо єдиним тілом у рамках Тіла Христо-
вого. Це Тіло Христове є Церква.

При цьому кожен зберігає свою особу. Злиття з Хри-
стом преображає особу і очищає її від гріха, але не зни-
щує.

Ми маємо такий досвід. Достатньо звернути увагу
на свою душу після причастя. Ми легко побачимо в ній
Христа.

У цей час ми яскраво відчуваємо в нашій душі дію
благодаті.

Приходячи додому, ми помиляємось, вважаючи, що
наші ближні крадуть нашу благодать і зривають нас з
неба за ноги.

Ні, ми самі дозволяємо своїй самолюбності народи-
тися як паростку зла і заповнити душу полиню гріха.
Ближні можуть спровокувати зростання зла, але винні і
несемо відповідальність за зростання свого зла лише
ми самі. Не рідня проганяє Христа з нашої душі, а наша
власна неуважність до духовного життя і сім’я зла, з
яким ми ніяк не розстанемося.

Наше завдання – зберігати в собі благодать, що да-
рована Христом. Нам критично важливо регулярно
очищати свою душу від сміття зла і постійно тримати
дім нашої душі у вигляді чистої оселі, готової для Хрис-
та, Який хоче жити в ній. У цьому зусиллі є наш хрест.

І ніхто нам не перешкода в цьому, окрім нас самих.
Усе починає псуватися, коли ми бережемо свою

душу – такою, якою вона є, з її достоїнствами і гріхами.
Гріх, як червоточина на яблуці, рано чи пізно погубить
усе яблуко.

Усе починає мінятися, коли ми, утримуючись від
гріха, зла і самолюбності, переймаємо на себе таким
чином хрест Господній і співрозчиняємося в Богу.

З’єднуючись з Богом, наша душа багаторазово по-
силює свої добрі здібності. Ми самі розлучаємося з тяж-
кістю в душі і набуваємо життя вічного.

А починається все легко і просто: “Законник, споку-
шаючи Його, запитав…

Ісус сказав йому: полюби Господа Бога твого всім
серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією думкою
твоєю. Це є перша і найбільша заповідь. Друга ж
подібна до неї: люби ближнього твого, як самого себе.
На цих двох заповідях утверджується весь Закон і
Пророки” (Мф. 22:35-40).

Насправді, в Євангелії немає важких, сумних або
скорботних слів Христових. Є тільки скорботний стан
нашого серця, що не вміщує в себе Духа Господнього.

Що поганого в любові? Любити – не каміння тягати,
не мучитися і не страждати.

Допоможи нам, Господи, побачити, що любов до
Бога і до людей солодше любові до себе, і те, що вона
несе благодать і життя вічне, тоді як любов до себе несе
біль і смерть: “Бо хто хоче душу свою спасти, той
погубить її; а хто погубить душу свою заради Мене і
Євангелія, той спасе її“.

За матеріалами інтернет ресурсів Закінчення на 8 стор.

Маленькі діти більш спонтанні. Вони кажуть те, що
відчувають. І в початковій школі вони завжди пишуть:
«Я, я… Я, мама і тато поїхали відпочивати. У мене ма-
шинка!» А вчителька виправляє їх твори червоною
ручкою: «Не пиши постійно «я, я…»

З іншого боку, мами і тати, будучи упевнені в тому,
що їх дитина – найкраща, часто кажуть: «Моя дитина –
краща за всіх!» Вони вважають, що їх дитя здібніше за
всіх і в класі, і в спортзалі, а вже якщо дитина займаєть-
ся музикою, то вони неодмінно скажуть: «Вчителька з
фортепіано відмітила, що моя дочка – краща за всіх! Це
видно!»

Усі батьки так кажуть. Вони вселяють своїй дитині з
дитячих років, що вона – найкраща, бо, якщо не бути
кращим, то легко можна стати і гіршим! Так культи-
вується наш егоїзм.

Коли письменник Нікос Казандакіс приїхав на гору
Афон, він зустрівся там з одним подвижником – отцем
Макарієм (Спілеотом), який жив у печері. Наприкінці
розмови отець Макарій сказав йому:

– Отямся, поки не пізно! Твій егоїзм величезний, твоє
«я» з’їсть тебе!

Казандакіс сказав йому у відповідь:
– Не вини его, отче! Его відокремило людину від тварини.
А подвижник відповів:
– Ти помиляєшся. Его відокремило людину від Бога.

Коли людина жила в раю, вона була упокореною і була
разом з Богом. Бог любив її, і людина відчувала свою
єдність з Господом. Але щойно людина сказала слово
«Я!», вона відокремилася від Бога і втекла від Нього.
Втекла з раю, втекла від самої себе, втекла від усіх.

Тільки в одному випадку ми можемо (і повинні) зга-
дувати про своє «я» – коли звинувачуємо себе. Тоді ми
можемо сказати: «Так, я винен. Це я згрішив, я поми-
лився, я зробив це за власним бажанням!» У такому
разі – так, але, на жаль, це той самий випадок, коли ми
не кажемо «я».

СЕКРЕТ
УПОКОРЮВАННЯ



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№09 (76)  Вересень 2019 р.Б.8

ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß
Редакційний відділ єпархії

Головний редактор
прот. Володимир ГОРОДЕЦЬКИЙ

тел.моб.: (097) 380-88-84
http://drogobych-orthodox.info/ukr/

E-mail: volodymyr-krynychka@ukr.net
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З ТРАВНЯ 2013 РОКУ

Закінчення.
Початок на 7 стор.

Є навіть такий журнал – «Его». І там
психоаналітики пишуть, що коли люди-
на збирається на якийсь захід або вечір-
ку, то під час зборів (вибору парфума і т.
д.) в її душі ясно позначається це слово –
«я». Як я виглядаю, яке я створю вра-
ження, що про мене скажуть, як оцінять
мій зовнішній вигляд, мій одяг, мій пар-
фум. Его постійно проявляється в сучас-
них розвагах. Людина постійно думає
про своє «я», бо помістила його в центр
свого життя.

Але таким чином ми сильно віддаляє-
мося від Істини! Господь учить нас, що
навіть якщо людина виконує всі Його за-
повіді, вона все одно має говорити про
себе як про непотрібного раба Божого.
А ми часто починаємо вважати себе ве-
ликими і важливими персонами на са-
мому початку духовного шляху, коли ще
нічого не зроблено.

Упокорювання – це не смуток, не туга.
Дехто саме так розуміє упокорювання –
що це якась депресія, коли людина почу-
ває себе слабким, скривдженим, хворим
інтровертом. Це не так. Упокорювання –
це перебування в Істині, у правді. Воно
означає, що людина знає, хто вона, знає
своє місце в цьому світі, усвідомлює
свою неміч і дякує Богові за всі ті благо-
діяння, які Він робить їй, незважаючи на
її слабкості. Упокорювання означає жит-
тя в істині, а не в тому обмані, який ство-
рює навколо нас сучасне життя.

Я слухав запис, на якому старець Яків
(Цалікіс) читає заклинальні молитви над
однією жінкою, і там ясно чувся голос
злого духу. Зрозуміло, таких речей кра-
ще не слухати, але це сталося, і от що біс
казав старцеві:

– Раз ти святий, чому ти не говориш
про це? Скажи, що ти святий! Раз ти сам
це знаєш і тобі вдалося перемогти мене,
скажи!

І було чутно, як старець Яків упоко-
рено і твердо відповів:

– Ти брешеш! Я порох і попіл, і покла-
няюся Отцю, і Сину, і Святому Духові –
Трійці Єдиносущій і Нероздільній!

Чули б ви, як кричав і волав біс! І я
подумав про те, що ми і так знаємо: най-
головніша мета в диявола – зробити нас
егоїстами. Він дуже хоче, щоб ми стали
егоїстами і почали вважати себе важли-
вими персонами – тоді як Господь хоче,
щоб ми були упокореними і виявляли це
упокорювання своїм життям.

Упокорювання – це коли людина прий-
має безчестя з радістю, скорботу та труд-
нощі, що наринули – з розпростертими
обіймами, з думкою про те, що таким
чином душа виліковується від гріхів і хво-
роб. Коли приходять труднощі, і ми ви-
мушені змиритися, треба пам’ятати про
це – що Бог очищає нашу душу від ми-
нулих або нинішніх гріхів, або оберігає
від того, що може статися в майбутньо-
му.

Одна жінка зробила аборт і сповіда-
лась у цьому гріху. Але сповіді в такому
разі недостатньо. Недостатньо розпові-
сти про гріх. Треба змиритися і покаяти-
ся в скоєному.

Упокорювання – це дія, а не слова.
Слова солодкі на смак. Душа може зво-
рушитися і розчулитися від слів, слова
дарують відчуття солодкості. А справа
упокорювання на смак дуже гірка та їдка.
От так: слухати про упокорювання – со-
лодко, а виконувати – гірко. І отець Ге-
оргій (Карслідіс), відомий духівник у
Північній Греції, сказав цій жінці, яка зро-
била аборт (а вона була дуже красивою,
багатою аристократкою):

– От що тобі слід зробити. Ти одягнеш-
ся в лахміття, нікому не говоритимеш, хто
ти, і відправишся в таке-то село. І цілий
тиждень ти проситимеш там милостиню,
нікому не розповідаючи про своє мину-
ле і сьогодення. Навіть імені свого не на-
зиватимеш. Це приниження допоможе
твоїй душі змиритися по-справжньому і
очиститися від того зла, яке ти заподіяла
іншій душі, твоїй дитині, яка померла, не
встигнувши з’явитися на світ.

СЕКРЕТ УПОКОРЮВАННЯ

Жінка усе виконала і після цього відчу-
ла те, чого не відчувала під час сповіді, –
полегшення. І зцілилася від гріха.

Коли ми тільки встаємо на шлях упо-
корювання, то перша спокуса, яка при-
ходить до нас, – це марнославство. Щой-
но захочеш бути упокореним, у голові
відразу починають з’являтися пихаті дум-
ки. А що таке марнославство? Це коли
людина зробить добру справу, і таємно
починає гордитися цим. Наприклад, я
пощу, і тут мені приходить помисел, і я
починаю думати: «Молодець! Раз пощу,
то я не такий, як інші! Я інший, я кра-
щий!»

Чи, наприклад, можна скромно одя-
гатися (що саме по собі добре), але з’яв-
ляються пихаті думки із цього приводу, і
услід за ними приходить зарозумілість і
самовдоволення. І людина починає ду-
мати: «Бачиш, що твориться навколо?
Світ гине, усі одягаються зухвало, а ти –
не такий. Молодець!» Це «Молодець!»,
яке ми вимовляємо про себе після кож-
ної доброї справи, і є марнославство. Ця
спокуса, з якою ми стикатимемося зав-
жди при здійсненні хорошого вчинку, бо
кожного разу в нас щось роздувається
зсередини, і з’являються думки: «Моло-
дець! Я зробив це таємно!» Але слово
«Молодець!» сказане, і таким чином ми
вже загордилися. Найменше це схоже на
упокорювання.

Упокорювання має на увазі бажання
навчитися. Коли в людини є упокорюван-
ня, вона не каже: «Я все знаю!». Вона
ставить питання – своєму чоловікові,
дружині або навіть своїй дитині. Свого
часу це справило враження на святого
Іоанна Ліствичника, коли в одному мо-
настирі він побачив сивоволосих старців,
що ставлять питання священикові, який
їх сповідував (а священикові було сорок
років). Це були старці, ченці, загартовані
в молитві і духовній боротьбі, і вони упо-
корено ставили питання людині мо-
лодшій за себе.

І в наші дні таке буває. На Афоні є
ігумени, які молодші за багатьох ченців
у монастирі. І такий ігумен, незважаючи
на сан, йде до старших і запитує в них
ради, щоб упокоритися, а не діяти на влас-
ний розсуд. Це корисне для душі.

Не казатимемо: «Я все знаю! Не вка-
зуй мені, що робити!» Адже таке став-
лення передається усім членам сім’ї,
усім оточуючим.

Проте бувають випадки, коли христи-
янин має право обуритися відносно того,
що сталося, і таким чином продемонст-
рувати «егоїзм» без шкоди для душі. Що
ж це за випадки? Коли необхідно встати
на захист православної віри, ми не лише
можемо, але і повинні бути категорич-
ними, строгими. І це буде не егоїзм, а
сповідання віри. Коли святому Агафону
пред’являли помилкові звинувачення,
обмовляли його, він приймав усе. А його
називали грішником, брехуном, егої-
стом. Але коли його обізвали єретиком,
він відповів:

– Послухайте! Щодо всього, що ви го-
ворили мені до цього, у мене є надія вип-
равитися. Але якщо я погоджуся з тим,
що я єретик, то втрачу надію на спасін-

ня! Якщо я єретик, то не можу спастися.
Тому я не погоджуюся з вашими слова-
ми.

Святі отці так пояснюють поведінку
Господа в єрусалимському Храмі. Узяв-
ши бич і виганяючи тих, хто продавав і
купував, Він у той момент не переживав
почуття гніву. Він ні на кого не злився і
повністю контролював Свою поведінку і
дії. Він перевернув лавки, розсипав гроші,
але коли виявився перед клітками з голу-
бами, які призначалися для жертвопри-
несення, сказав: «Візьміть це звідси!» (Ін.
2:16)

Тобто якби Христос втратив над Со-
бою контроль, Він перевернув би і клітки
з птахами. А оскільки голуби були ні в
чому не винні, Він не завдав їм шкоди.
Про це свідчать тлумачі Євангелія. Отже,
Господь не був у нервовому стані. Він
зробив усе це не з егоїзму, а з любові –
істинної любові до Закону Божого, бажа-
ючи захистити Храм. І християнину, ба-
жаючому стати упокореним, не можна
гніватися, не можна сперечатися.

Один послушник старця Паїсія (Свя-
тогорця) розповідав:

– В яких би гріхах ми не сповідувалися
отцю Паїсію, він приймав нашу сповідь з
великим упокорюванням, любов’ю, лю-
динолюбством, і казав нам: «Ну от, і ти –
людина. Нічого, виправимося!» І ніколи
не сварився. Тільки в одному випадку він
засмучувався дуже сильно – коли ми по-
чинали гордо сперечатися, виявляючи
тим самим свій егоїзм. Тільки тоді він
казав: «Зараз, дитя моє, я не можу тобі
допомогти». Коли ми поводилися так,
його душа страждала. Бо в нашій по-
ведінці був егоїзм. Гріх – властивість лю-
дини, а егоїзм – властивість диявола.

Упокорена людина легко виправляє
свої помилки. І їй легко допомогти. Не
знаю, чи ставили ви собі це питання –
чому сповідь нас не змінює. На жаль, я
бачу це по собі, і по інших людях. Ми йде-
мо на сповідь, але після неї не особливо
виправляємося – принаймні, настільки,
щоб можна було сказати: «За останні
п’ять років я сильно змінився».

Чому ж ми не змінюємося? Бо в нас
немає упокорювання. Ми не даємо
іншим людям сформувати наш характер.
Наприклад, людині кажуть: «З цього дня
ти повинен постити!» І тут потрібне упо-
корювання, щоб відповісти: «Так, я по-
стуватиму, не буду їсти м’ясо». А люди-
на замість цього каже: «Стривайте, ви
мені вказуєте, маю я постити чи ні? А ще
– у скільки я повинен вставати, щоб йти
до церкви, робити те чи інше?..». Егоїст
не дозволяє нікому управляти собою, але

проте ним управляють – його власні при-
страсті. А отримати керівництво і вихо-
вання з рук Церкви він не може.

В одному з псалмів говориться, що
Господь «пом’янув нас у смиренні нашо-
му.., і визволив нас від ворогів наших»
(Пс. 135:23,24). А святі отці доповнюють:
Він позбавив нас так і від пристрастей,
нечистот і немочі. Коли Бог бачить упо-
корену людину, Він позбавляє її від вся-
кої спокуси. Упокорені люди не намага-
ються осягнути Божественну Істину, а
просто живуть у Ній. У них прості думки
– вони думають, як діти. А в людини, яка
плутано виражає свої думки, плутано
міркує, душа упокорюється, як правило,
важко.

Деякі люди, приходячи до старця, по-
чинають ставити йому дивні питання.
Адже питання свідчать про духовний роз-
виток людини. І от, наприклад, коли до
старця Порфирія приходили упокорені
люди, вони ставили йому питання про
спасіння. А інші, чия душа була напов-
нена егоїзмом, запитували, чи купувати
мотоцикл, чи вийде дочка найближчим
часом заміж і т. д. Хтось навіть просив
старця помолитися про виграш у лоте-
рею. Тобто люди запитували про те, що
не було суттєвим для їх спасіння.

Замість того, щоб заглянути в себе,
егоїст дивиться на інших. А ще він уваж-
но розраховує, коли прийде Антихрист,
які в нього будуть цифри, і так далі, і тому
подібне – замість того, щоб стежити за
власною душею. А про що в давнину
люди запитували старців? У Патерику
часто розповідається, як якась людина
приходить до старця і каже йому:

– Отче, скажи, як можна врятуватися!
Скажи, що треба зробити, щоб врятува-
тися, полюбити Христа, перемогти свою
неміч і пристрасті!

Ці питання ми повинні ставити і собі, і
своєму духівникові, і святим людям
(якщо з’являється така можливість). Ці
питання не містять простої цікавості, під
якою ховається егоїстичне бажання зай-
матися чим завгодно, але тільки не со-
бою. Те, про що я кажу зараз, не абст-
рактно.

Коли учні запитали Христа: «Госпо-
ди, невже мало таких, що спасають-
ся?» (Лк. 13:23), – Він не відповів прямо
на це запитання, а сказав: «Намагайте-
ся увійти через вузькі ворота» (Лк.
13:24). Пам’ятаєте? Тобто в Нього запи-
тали одне, а Він відповів інше. Запитали,
скільки людей спасеться, а Він відповів:
«Намагайтеся увійти – от що вас сто-
сується. А скільки людей спасеться – це
вас не стосується». Таким чином Гос-
подь повертає нас на землю, до упоко-
рювання.

Те ж саме Він сказав і апостолу Пет-
ру. Після Воскресіння Господь сказав
йому: «Йди за Мною» (Ін. 21:19). А він
почав запитувати Христа про св. Іоанна
Богослова, що буде з ним (Ін. 21:21). Що
відповів Господь? «Що тобі до того?
Ти йди за Мною» (Ін. 21:22). Тобто те, що
буде з Іоанном, його життєвий шлях, –
це Моя і його справа. А ти дивися на
себе. Допомагаючи собі, ти допоможеш
іншим.

І це не егоїзм. Це та єдина відпові-
дальність, яку ми несемо за розвиток влас-
ної душі, щоб навернути її до покаяння і
упокорювання. Як каже святий Іоанн
Ліствичник, Господь не засудить нас за
те, що ми не були богословами; чи що
не здійснювали чудес; чи що не були
проповідниками, що не навернули до
Бога цілі племена і народи. Господь за-
судить нас за те, що в нас не було упоко-
рювання, не було покаяння і хвилюван-
ня про власну душу.
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