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 Дорогі брати і сестри!
Слава Ісусу Христу!

Цього недільного дня пропо-
ную нам для роздумів зупини-
тися над словами з Другого по-
слання апостола Павла до Ко-
ринфян: «Не схиляйтеся під
чуже ярмо з невірними, бо яке
спілкування праведності з без-
законням? Що спільного у світла
з темрявою? Яка згода між Хри-
стом i Веліаром? Або яка співу-
часть вірного з невірним? Яка
сумісність храму Божого з ідо-
лами? Бо ви – храм Бога Живо-
го» (2 Кор. 6:14-16). Ці слова пе-
регукуються з іншими словами
того ж апостола, який у Першо-
му посланні до Коринфян нага-
дує: «Хіба ж не знаєте, що ви –
храм Божий i Дух Божий живе у
вас? Якщо хто зруйнує храм
Божий, того покарає Бог: бо
храм Божий святий, а цей храм
– ви» (1 Кор. 3:16-17).

Що означають ці слова Пи-
сання? Чому людина іменуєть-
ся «храмом Божим» і які обо-
в’язки накладає на нас знання
цієї істини?

Ми знаємо з Одкровення і
вчення Церкви, що Бог є всю-
диприсутній, бо Він є чистий
дух, а тому цілком вільний від
обмежень простору і часу, при-
таманних сотвореному світу.
Водночас також ми знаємо про
особливі місця божественної
присутності.

За приклад можемо навести
явлення Бога пророку Мойсею
в Неопалимій купині. Коли про-
рок здивовано дивився на кущ,
який горів, але не згорав, то ска-
зав сам собі: «піду і подивлюся
на це велике явлення, чому кущ
не згорає. Господь побачив, –
сказано у книзі Вихід – що він
іде дивитися, і звернувся до ньо-
го Бог: […] не підходь сюди;
зніми взуття твоє з ніг твоїх, тому
що місце, на якому ти стоїш, є
земля свята» (Вих. 3:3-5). Чому
ця земля свята? Тому, що на ній
відбулося явлення Бога, Який за
природою Своєю святий і Сам є
джерелом освячення.

Отже, хоча Бог присутній
всюди, але за Своєю волею Він
благоволить у певних місцях в
особливий спосіб являти влас-
ну присутність у світі. І там, де
Він так виявляє Свою дію, відбу-
вається освячення природи, яка
таємничо наближається до Твор-
ця. Такі місця явлення Боже-
ственної присутності ми, на-
слідуючи біблійний приклад, на-
зиваємо святими місцями.

Ще одним біблійним прикла-
дом для нас може слугувати
історія видіння патріархом Яко-
вом ліствиці, тобто сходів від
землі до небес, на вершині якої
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стояв Сам Бог. «Яків прокинув-
ся від сну свого – свідчить кни-
га Буття – і сказав: істинно Гос-
подь присутній на цьому місці;
а я не знав! І убоявся він і ска-
зав: яке страшне це місце! це ні
що інше, як дім Божий, це врата
небесні. І встав Яків рано-
вранці, і взяв камінь, який по-
клав собі під голову, і поставив
його пам’ятником, і полив єлей
на верхівку його. […] І дав Яків
обітницю, сказавши: якщо [Гос-
подь] Бог буде зі мною, […] то
цей камінь, який я поставив па-
м’ятником, буде [у мене] домом
Божим» (Бут. 28:16-18,20,22).

Чому саме так, через особ-
ливі обрані місця, Господь бла-
говолить являти Себе і Свою дію
людям? Відповідь на це питання
залишається тайною Божого
Промислу, а ми лише можемо
свідчити про такий факт, як про
істину: серед усього сотворено-
го світу існують святі місця, де
Господь в особливий спосіб
являє Себе і дію Своєї благодаті.

Це не означає, що лише в та-
ких місцях можливе спілкуван-
ня з Богом. Навпаки, ми знаємо
зі слів Спасителя до жінки сама-
рянки, що духовне спілкування
з Богом можливе на всякому
місці. Однак цією можливістю
не скасовується святість і виз-
начна роль в житті вірних особ-
ливих місць Господньої милості,
серед яких є і храми Божі.

У старозавітній час храм
істинного Бога був лише один.
Так було для того, щоби утвер-
дити суворе єдинобожжя як
противагу пошануванню язич-
никами численних неправдивих
богів. У різних язичницьких віру-
ваннях кожне місто, ріка, гора
чи особливо визначна місцина
мали свого духа чи божество.
Тому, щоби поклоніння істинно-
му Єдиному Богу через при-
множення місць богослужіння
не змішалося у думці народу з
поклонінням різним божествам,
як це було у оточуючих народів,
Господь і наказав мати народу
Ізраїля лише один храм.

Але коли через Господа Ісуса
Христа було укладено з люд-
ством Новий Завіт, Бог благово-
лив, щоби по всьому лицю землі
стали будуватися храми, в яких
звершуються служби і таїнства,
в яких приноситься Безкровна

Жертва – Свята Євхаристія. Ко-
жен такий храм стає домом Бо-
жим, маючи таку назву за при-
кладом нашого, людського дому.

Бо як людина має певне виз-
начене місце свого життя, яке
називає своїм домом, так і Гос-
подь благоволить місце Свого
особливого явлення назвати
Своїм домом. Як ми, бажаючи
поспілкуватися з кимось особи-
сто, розділити радість чи смуток,
відвідуємо дім наших ближніх –
так і Бог приймає нас у Своєму
домі, щоби ми могли з Ним роз-
ділити наші почуття, подякува-
ти за благодіяння та попросити
милості й допомоги.

Храм, дім Божий, називаєть-
ся святим саме в силу того, що
в ньому відбувається особливе
явлення Господньої присут-
ності. Як місце, пов’язане зі
Всевишнім, храм і сам нагадує
про велич Творця та Його закон,
і видимим чином, через особ-
ливу архітектуру, через симво-
ли, через зображення Хреста
Господнього, через ікони та все
інше, притаманне храмам, спо-
нукає людей до шанування Бога.
Адже людина складається з душі
й тіла. Тому і служіння та покло-
ніння Богу хоча і має в першу
чергу духовний характер, але
також обов’язково включає в
себе і тілесну складову: слова,
дії, видимі образи та інші речі.

Тут слід особливо зазначити
щодо храмів одну важливу річ,
яка певною мірою поширюєть-
ся серед людей, вводячи їх в
оману. Мається на увазі думка
про нібито якусь особливу
«енергетику храму», яка похо-
дить чи то від обраного для його
побудови місця, чи то від архі-
тектури, чи ще від якоїсь матер-
іальної речі. Таке вчення є по-
милковим, приписуючи матер-
іальним речам те, що насправді
є виявом дії Божої. Ані місце
храму, ані його архітектура не
виробляють ніякої власної
«енергетики». А той вплив на
душу, який справді відчуває
людина, коли перебуває у свя-
тому місці, походить від дії бла-
годаті Божої. Тому до храму
Господнього слід приходити не
для «енергетичної зарядки», як
заряджають від мережі телефо-
ни, а для особистісного спілку-
вання з Богом, як ми спілкуємо-
ся одне з одним. Бо тут, у храмі,
ми справді можемо у молитві
та богослужінні, у таїнствах, зу-
стрітися з нашим Творцем «ли-
цем до Лиця».

Отже, храм Божий, як ми знає-
мо зі згаданих на початку єван-
гельських слів, є святим, бо він є

Продовження
на 2 стор.

25 жовтня Церква вшановує пам’ять
святителя Мартина Милостивого, архієпис-
копа Турського, який жив у IV столітті, а
також ми відзначаємо День капелана. Адже
саме слово «капелан» пов’язане з життям
цього святого. Колись святий Мартин, бу-
дучи вправним військовим офіцером, под-
ілився половиною свого плаща, який нази-
вали «капа» (лат. cappa), аби взимку зігріти
жебрака. Згодом та «капа» стала предметом
вшанування у французькій армії: для неї
був створений похідний храм-шатро, який
назвали «капелою» (лат. сapella), а відпові-
дальність за неї ніс священник, якого нази-
вали «cappellanus» – капеланом.

Тож інститут духовної опіки
бере свій початок багато століть
тому та існує нині практично в
усіх арміях світу. Але капелан-
ство – це не лише служіння свя-
щенників у зоні бойових дій. Це
служіння людям, які перебува-
ють в особливих обставинах жит-
тя (ув’язненим, хворим, військо-
вим, родинам полеглих захисників
тощо). І мета капеланства – забез-
печити духовну підтримку всім,
хто цього потребує.

У Православній Церкві Ук-
раїни капеланське служіння нині
несуть 750 священників, з них 600
– в українському війську, решта
– в пенітенціарних та медичних
закладах нашої країни. Їх називають посланцями добра, вірними порадниками,
цілителями душ, друзями. Їхні очі бачили багато несправедливості, болю, жалю,
відчаю, а серця сповнені співчуттям та щоразу переживають чиєсь горе як влас-
не. Вони – теж люди, тому часом і плачуть разом з іншими, і моляться, і пережи-
вають… Але не за себе – за інших! Бо суть їхнього служіння – «Завжди бути
поруч».

Де вони черпають сили? У слові Божому, у силі духу, діяльній вірі в Господа
та незнищенній надії на Його допомогу. Давайте сьогодні подякуймо усім капела-
нам за їхнє віддане служіння та у своїй молитві попросимо для них, найперше, сил
– духовних і фізичних. Нехай Всемилостивий Господь оберігає кожного із вас!

Православна Церква України
Від редакції: редакція газети приєднюється до цих привітань і вітає голову

відділу військового духовенства Дрогобицько-Самбірської єпархії прот.Яросла-
ва Фабіровського а також всіх капеланів нашої єпархії зі святом. Дякуємо Вам за
працю, за Ваше служіння Богу і ближньому. За те, що духовно і матеріально
опікуєтесь нашими військовими. Хай Всемилостивий Господь охороняє Вас і
наших воїнів. Дає сили, мудрості, відваги для подальшого, цього дійсно надзви-
чайно потрібного, служіння!

З повагою, редакція газети

Наша єпархіальна газета “Ду-
ховна криниця” випустила ювілей-
ний 100-й номер випуску! Такий
своєрідний “вік” для газети поважний,
надто сьогодні, коли засоби масової
інформації з’являються та зникають
так швидко, що часом не залишають
по собі жодної згадки. Тож можна з
певністю стверджувати, що нині наша
єпархіальна газета – це не лише засіб інформування вірних про перебіг
життя нашої Дрогобицько-Самбірської єпархії, але й справжній літопи-
сець її історії. Тут ви завжди знайдете дописи про актуальні новини Пра-
вославної Церкви України, про діяльність архиєрея, повідомлення про
відкриття та освячення нових храмів, повчальні слова проповідей, а та-
кож цікаву інформацію про різноманітні служіння наших священнослу-
жителів, серед яких важливе місце займає капеланство.

Військові священники (капелани) Яворівського благочиння сердеч-
но вітають колектив газети “Духовна криниця” з ювілейним випус-
ком! Щиро бажаємо вам і надалі такого ж переконливого слова, чи-
тацького визнання, натхнення й невпинного руху вперед!

З повагою, військове духовенство Яворівського благочиння ,
Дрогобицько-Самбірської єпархії

«Діти! Остання година»
 (1 Ін.2.18)

 Ідуть роки… Все більше і більше ознак кінця земного
життя, яке неминуче вкорочується.

 Все сильніше чути голос Совісті: «Що ти зробив для
Господа? Чи примножив ти таланти, дані Творцем?»

 Пекельна біль розриває серце: «Ти образив Благодійника і Бога сво-
го!»

 Страшно очікувати осудження… Але страшніше – усвідомлення своїх
гріхів перед своїм Спасителем!

 І раптом, в немочі, коли слабнуть сили, тупіють почуття, втрачається
пам’ять, кудись відходить і розум, - раптом неземне милосердя Всіх Цариці
посилає думки, укріплює дух. «Сила в немочі здійснюється», «Духа не
втрачайте», - говорить Апостол наш, «апостол народів»…

 І знову, і знову звучать, вселяючи надію, незабутні слова ранкової
молитви: «Свят, Свят, Свят єси, Боже, Богородицею помилуй нас!»

 Подай, Пречиста, мир і здоров’я слугам Твоїм, працівникам «Духовної
криниці» та всім православним християнам і людям доброї волі цю «Живу
воду» з бездонної криниці Царства Сина Твого, Христа Бога нашого.

 Протоієрей Юрій Еліяшевський-
 Сколівський благочинний

РОЗДУМИ З ПРИВОДУ ВИХОДУ
“У СВІТ” ГАЗЕТИ ”ДУХОВНА

КРИНИЦЯ”- ЇЇ СОТИЙ НОМЕР
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МИ Є СПРАВДІ ХРАМ

БОЖИЙ ТОМУ, ЩО В
САМІЙ НАШІЙ ПРИРОДІ,

В ДУШІ ТА В ТІЛІ, В
ОСОБЛИВИЙ

ТАЄМНИЧИЙ СПОСІБ
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ
БОЖЕСТВЕННА
ПРИСУТНІСТЬ, –
МИТРОПОЛИТ

ЕПІФАНІЙ

місцем особливої присутності Божої та явлення Його
дії. То чому ж таким храмом Писання називає і людину?

Так є тому, що людина теж є місцем особливої при-
сутності Божої. Вона сотворена за образом Божим і має
здатність уподібнюватися Господу. З усього творіння
лише людина сотворена не тільки повелінням Божим,
але також ніби власними руками Творця. Більше того,
як сказано в книзі Буття, «створив Господь Бог людину з
пороху земного, і вдихнув у лице її дихання життя, і ста-
ла людина душею живою» (Бут. 2:7). Тобто не просто
отримала людина природну життєву силу, яку мають
інші видимі творіння – рослини, тварини і вся жива при-
рода, але отримала особливе «дихання життя» – благо-
датну дію Духа Божого, яка притаманна людині в самій
її природі.

Отже, знаючи, що святе місце є таким через особли-
ву присутність в ньому Бога, знаючи про храм, як таке
святе місце і дім Божий, знаючи про спосіб творіння
людини, який вирізняє її з усього іншого сотвореного
світу і зближує її з Творцем – ми можемо зробити вис-
новок і дати відповідь на питання, чому людина іменуєть-
ся храмом Божим.

Ми є справді храм Божий тому, що в самій нашій
природі, в душі та в тілі, в особливий таємничий спосіб
виявляється божественна присутність. Подібно до того,
як у дітях виявляється те, що властиве їхнім батькам, так
у таємничий спосіб кожній людині притаманне те, що
властиве Богові, бо Він благоволив бути для нас Отцем і
прийняти нас, як Своїх дітей.

Через смерть і воскресіння Христові в нас виявляєть-
ся оновлення життя, так що можемо, якщо живемо
згідно з волею Спасителя, сказати разом з апостолом
Павлом: «Вже не я живу, а живе в мені Христос» (Гал.
2:20). І Дух Святий, Якого Спаситель обіцяв Своїм уче-
никам, справді оселяється в нас, якщо ми очищаємо і
впорядковуємо себе для цього так, як ми спеціально
виділяємо і упорядковуємо храм, щоби створена людсь-
кою рукою будівля стала справді домом Божим.

Знання цих істин, дорогі брати і сестри, спонукає нас
щонайменше до двох висновків: одного, який надихає, а
іншого – який застерігає.

Натхненням для нас є те, що ми, як люди, не просто
плід збігу випадкових обставин, яким матеріалісти по-
яснюють наше походження. Як храм виокремлюється
від усякого іншого роду будівель приватних і громадсь-
ких, бо він є дім Божий – так і людина має особливе
місце серед усього творіння, має особливе покликання
і призначення бути тим, хто сполучає Небеса і землю,
дух і матерію, вічне з мінливим. Хоча цього призначен-
ня через гріхопадіння не виконав Адам, але його звер-
шив Син Людський, Христос Господь, Який став новим
Адамом.

Через Христа людина знову стала здатною до особ-
ливого єднання з Творцем, здатною справді наповнити-
ся святістю Духа Божого так, як нею наповнюється храм.
Розуміння цієї істини спонукає нас прагнути здійснен-
ня нашого призначення – бути місцем і носіями особ-
ливої божественної благодатної присутності, самим на-
повнюватися несотвореного божественного світла і ся-
яти любов’ю і добрими ділами для інших.

Водночас у словах Писання маємо і застереження:
як не слід оскверняти і занечищувати храм, як неприпу-
стимо в ньому поклонятися неправдивим богам і ша-
нувати їхніх ідолів, як заборонено святиню використо-
вувати для негідних справ – так і людина не повинна
допускати себе до осквернення гріхами, до служіння
пристрастям, до примноження зла. Як храм є дім Бо-
жий, яким ми лише користуємося, бо нас закликає до
Себе його господар, наш Небесний Отець – так і ми,
наші душа й тіло, є не нашою власністю, але тим, що
Творець доручив нашій особистості для примноження
добра. А якщо ми дари людської природи, розум, волю,
почуття, духовні та тілесні сили будемо віддавати на слу-
жіння гріху – то за це будемо відповідати так само, як і ті,
хто оскверняють, плюндрують і зневажають храм.

Бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, пам’ятати ці
слова натхнення і застереження, які для нашої настано-
ви подає нам Писання, і старанно, з гідністю, плекати
собори власних душ.

Амінь.
Епіфаній, Миторополит Київський і всієї України

Продовження. Початок на 1 стор.

ФОТОФАКТ

21 вересня  2021  р., у свя-
то Різдва Пресвятої Богоро-
диці, Високопреосвященній-
ший Яків архієпископ Дрого-
бицький і Самбірський із арх-
іпастирським візитом
відвідав місто Миколаїв.

Перед храмом владику зу-
стріли із привітанням діти не-
дільної школи.

На порозі храму, із віталь-
ним словом, владику зустрів
настоятель храму та благо-
чинний Миколаївського бла-
гочиння прот. Борис Ляхович.

За Богослужінням були
піднесені додаткові прохання
за мир в Україні та молитва
на час пандемії.

Після відпусту прот. Борис
Ляхович подякував владиці за
Його святі молитви, за доб-
роту та любов, та попросив і
надалі молитись за ввірену
йому духовну громаду та весь
Український народ.

Також після Богослужіння
були нагороджені церковними
нагородами меценати та па-
рафіяни храму. 

Богослужіння закінчилося
уставним многоліттям.

Прот. Борис Ляхович

ФОТОФАКТ

В день Храмового Свята Покрова Пресвятої Богородицк парафіяни і гості храму с.Підрясне Яворівського
Благочиння були раді зустріти для спільної молитви Владику Високопреосвященнійшого ЯКОВА Дрогобиць-
ко-Самбірської Єпархії

Нехай Пречиста Богородиця покриє Своїм Омофором усіх захисників і захисниць нашої Батьківщини Ук-
раїни, усіх нас, а загиблих воїнів, одним з яких є невинноубієнний воїн АНАТОЛІЙ , який похоронений на
місцевому цвинтарі упокоїть душі їх в оселях праведників. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

Пресслужба єпархії
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З особливою урочистістю 21 верес-
ня відзначила своє храмове свято пара-
фія Різдва Пресвятої Богородиці с.
Вістовичі Самбірського благочиння. Це
вже другий празник, який громада
відзначає після освячення храму. Цьо-
горіч парафіяни святкували своє свято
в особливій молитовній атмосфері.
Адже минулий і теперішній роки стали
важкими не тільки для парафіян, але й
для всього людства. Небезпечна для
життя людей пандемія охопила весь світ.
Дякувати Богові, недуга помалу відсту-
пає. Тому в цей день православні вісто-
вичани  в духовній радості, урочисто, в
посиленій молитві дякували Господу та
Його Пречистій Матері за здоров’я своїх
рідних і близьких, а також за свого на-
стоятеля отця Юрія, якому нещодавно
виповнилось 50 років із Дня народжен-
ня.

Святкове службу очолив благочин-
ний єпархії митрофорний протоієрей
отець Леонід Городиський. Також на
запрошення настоятеля парафії митро-
форного протоієрея отця Юрія Кузби-
та, в урочистому богослужінні взяли
участь священники Самбірського бла-
гочиння – митрофорний протоієрей
отець Михайло Хить (с.Михайлевичі),
митрофорний протоієрей, військовий
священник-капелан  отець Ярослав Фа-
біровський (м. Новий Калинів), прото-
ієрей Богдан Миштор (с. Никловичі),
протоієрей отець Василь Попович (с.
Чайковичі), та духовенство Городоць-
кого благочиння Львівсько-Сокальської
єпархії – митрофорний протоієрей

 21 вересня 2021 року у селі Нижня Яб-
лунька Турківського благочиння релігійна
громада Різдва Пресвятої Богородиці відсвят-
кувала Престольний празник. Храмовий
празник- це величне свято для парафіян, які
щонеділі і кожного свята поспішають до
улюбленої святині. Святковість ,яка панує у
парафіян що переступають поріг церкви ,стає
святістю. Люди йдуть до храму з відкритою
душею, з чистим серцем, з надією на добро.
У храмі під час служби панує невимовна
благодать , навіть лад. Ось так би в житті, то не було б тих одвічних людських
проблем.

 На запрошення настоятеля прот. Романа Цапа на торжество прибули священ-
ники , зокрема : архимандрит Пантелеймон (с.Жукотин), який очолив Святкове
Богослужіння, благочинний Турківського благочиння прот.Роман(с. Вовче), прот.
Йосиф( с.Верхня Яблунька), прот.Василь(с.Сянки), прот.Роман( смт.Бориня), про-

т.Ігор(с.Шандровець), прот.Іван(с.Завадівка),
прот.Любомир(с.Радич). Змістовну про-
повідь виголосив благочинний о.Роман Кав-
чак та склав подяку настоятелю за труди на
благо церкви.

 Після Божественної літургії було відслу-
жено водосвятний молебень.Також освяче-
но бокові престоли і лампади, та тетрапод із
боковими аналоями . Всіх присутніх було ок-
роплено Освяченою водою. П’ючи Святу,
Цілющу воду, кожний відчував зцілення від
духовних і тілесних хворіб, була також мож-

ливість приступити до Єлеєпомазання.
 Завершилось Богослужіння Хресним ходом навколо Храму Різдва Пресвятої

Богородиці під звуки усіх дзвонів.

Храмовий празник є важливим днем для кожної спільноти, коли вона, а разом із
нею вся Христова Церква, дякує Богові за всі ласки, одержані протягом року. 21
вересня парафіяни с. Комарники відзначали храмовий празник у церкві Різдва Пре-
святої Богородиці. Це одне із 12 найважливіших свят церковного року, яке в народі
називають другою Пречистою.

Урочистості розпочались о 12 годині Божественною Літургією, яку очолив канц-
лер Дрогобицько-Самбірської єпархії митрофорний протоієрей Андрій Безушко.
Йому співслужили священники — о.Федір (с.Верхнє Висоцьке), о. Роман (Нижнє
Висоцьке), о.Андрій (с. Нижня Ботивка), о.Михайло (с.Бітля) та настоятель храму
о.Володимир.

Неможливо описати словами ту святкову атмосферу, якою була наповнена церк-
ва, ту Божественну благодать та душевну радість, якими наповнилися серця людей
під час Літургії.

Після закінчення літургії отець Андрій у своєму повчальному слові змістовно
розповів про духовне значення свята Різдва Пресвятої Богородиці та привітав пара-
фіян і громаду с. Комарники з цим святим днем. Також висловив подяку о. Володи-
миру і, з благословення владики Якова,  вручив митру, бажаючи йому бути ревним
служителем у Христовому винограднику. Отець Андрій привітав усіх вірних зі свя-
том, побажавши їм заступництва Божої Матері «Нехай божественна благодать тор-
кне кожного з нас і наповнить відчуттям близькості Христа та Його Небесного Цар-
ства». У свою чергу, настоятель парафії о. Володимир звернувся до о. Андрія Безуш-
ка зі словами вдячності за те, що він очолив Святу Літургію і розділив з вірними це
торжественне свято. Також подякував отцям за молитву і привітав вірних з цим свя-
тим днем і виголосив многоліття.

Опісля відбувся хресний хід навколо храму з окропленням віруючих освяченою
водою.

У такі свята, як храмовий день, кожен відчуває себе частиною великої родини, бо всі
об’єдналися у любові до Бога і громади, у прагненні працювати і жити для її добра,
допомагати тим, хто цього потребує. Від щирого серця бажаємо усім здоров’я, родин-
ного затишку, Божого благословення. Нехай душевна чистота, мир та спокій, добро і
достаток будуть у наших оселях, а слово Боже надасть усім наснаги на благі діла.

Євгенія ЯВОРСЬКА

У цей прекрасний осінній
день, 9 жовтня, православна
громада с. Бабина Самбірсь-
кого благочиння Дрогобиць-
ко-Самбірської єпархії ПЦУ
відзначила своє храмове свя-
то – пам’ять одного з 12-ти
найближчих учнів Христових
– святого Іоана Богослова,
«апостола любові», автора
четвертого Євангелія, трьох
соборних Послань та проро-
чої книги «Одкровення»
(Апокаліпсис), де він розкрив
майбутнє Церкви і всього
світу.

Празничну святкову служ-
бу очолив благочинний єпархії митрофор-
ний протоієрей отець Леонід Городиський
у співслужінні духовенства благочиння: в.
о. настоятеля с. Бабина отця Антонія Бача-
ли, настоятеля парафії с. Ралівка отця Во-
лодимира Лернатовича, настоятеля па-
рафії м. Новий Калинів отця Ярослава Фа-
біровського і настоятеля парафії с. Никло-
вичі отця Богдана Миштора.

Після відпусту, з повчальним та віталь-
ним словом до парафіян звернувся єпарх-
іальний благочинний. У своєму слові отець
Леонід розповів парафіянам про важ-
ливість молитовного єднання з Богом, пе-
ребуваючи у взаємній любові, про яку на-
вчав святий «Апостол любові». Адже
«Апостолом любові» його величає Свята
Церква за безмежну відданість Богу та
ближнім, за те, що все його життя, діяння,
служіння, проповідування, творчість були
буквально просякнуті цією найбільшою
християнською чеснотою – любов’ю. Лю-
бов він заповідав і усім нам.

За глибину розуміння таїн Господніх
Церква нарекла його також Богословом.
Окрім нього, за всю історію таке ім’я отри-
мали ще дві людини: святитель Григорій
Богослов (IV ст.) та преподобний Симеон
Новий Богослов (ХІ ст.). Богослов – не той,
хто знає про Бога, але той, хто пізнав Бога,
хто сповідує не теоретичне богослів’я, а
власним життям і досвідом – живе та дієве.
Адже «богослів’я без особистого досвіду
схоже на крота, який намагається описати
сонце», – говорив святий старець Паїсій
Святогорець.

Що ми знаємо про земне життя Іоана
Богослова? За Переданням, він доводився
Ісусу Христу зведеним племінником, бо
був сином Зеведея і Саломії, яка була доч-
кою від першого шлюбу святого Йосипа
Обручника. Іоан Богослов був наймолод-
шим серед 12-ти апостолів. Після свого по-
кликання він не розлучався з Христом, не-
відступно слідуючи за Ним протягом усь-
ого хресного шляху. Вже розіп’ятий на
хресті Спаситель довірив саме Іоану обер-
ігати Свою Матір – Пресвяту Богородицю.

ПІД ОМОФОРОМ БОГОРОДИЦІ

отець Іван Стахів (с. Зелений Гай) і мит-
рофорний протоієрей отець Ігор Гев-
ко (с. Мильчиці).

Після відпусту, з повчальним та
вітальним словом до парафіян звер-
нувся єпархіальний благочинний. У
своєму слові отець Леонід наголосив
про важливість молитовного вшану-
вання Божої Матері, без Якої світ не
побачив би Її Сина і нашого Спасителя
Господа Ісуса Христа. Завдяки Її свя-
того, чистого і непорочного життя, і
народився Божественний Спаситель від
Духа Святого, прийнявши Своє Пречи-
сте Тіло від Своєї Матері і Приснодіви
Марії.

Від імені духовенства, отець при-
вітав настоятеля і громаду зі святом,
відзначивши особливу красу та моли-
товну атмосферу храму та побажав
усім нових духовних звершень, міцно-
го здоров’я, Божого благословення й
опіки Матері Божої і виголосив много-
ліття.

 У свою чергу, настоятель парафії
отець Юрій від імені парафіян подяку-
вав священнослужителям за молитву
та духовну підтримку і закликав на всіх
Боже благословення.

Після Божественної  Літургії відбу-
лось мале освячення води, помазання
вірних освяченим єлеєм та хресний хід
навколо храму.

Нехай Пречиста Діва Марія, покри-
ває всіх нас Своїм Святим Омофором!

Пресвята Богородице, спаси нас!
Пресслужба

Самбірського благочиння

ХРАМОВЕ СВЯТО У СЕЛІ КОМАРНИКИ
ТУРКІВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

«АПОСТОЛ ЛЮБОВІ» - НЕБЕСНИЙ
ПОКРОВИТЕЛЬ С. БАБИНА

Він опікувався Нею у власному будинку і
не йшов з Єрусалима на проповідь до са-
мого Її Успіння. За жеребом Іоану Бого-
слову випала для проповідування Мала
Азія, де він зазнав багато гонінь та тортур.
Проте Господь оберігав Свого учня під час
усіх випробувань.

Книгу «Одкровення» (Апокаліпсис)
Іоан Богослов написав близько 67 року,
Євангеліє – близько 95 року в стародавнь-
ому місті Ефес (сучасна Туреччина). Свя-
тий апостол помер у віці ста з лишком років.
Він набагато довше прожив, ніж решта
учнів Господа нашого Ісуса Христа, зали-
шившись єдиним живим свідком земного
шляху Спасителя. Коли настав час його
земної кончини, апостол сказав своїм уч-
ням приготувати йому хрестоподібну мо-
гилу, в яку ліг, наказавши засипати його
землею. Згідно Передання, щороку з його
могили 21 травня виступав тонкий прах,
який дарував віруючим зцілення від хво-
роб. Тому Церква відзначає пам’ять свя-
того апостола Іоана Богослова ще й 21 трав-
ня.

На завершення проповіді, отець Леонід
від імені духовенства, привітав настоятеля
отця Володимира Припіна, який в цей час
знаходився у лікарні і громаду зі святом,
відзначивши особливу красу та молитов-
ну атмосферу храму й побажав усім но-
вих духовних звершень, міцного здоров’я,
Божого благословення та молитовної опі-
ки Іоана Богослова, Божої Матері і виго-
лосив многоліття.

У свою чергу в. о. настоятеля отець Ан-
тоній Бачала від імені настоятеля та пара-
фіян, подякував священникам за молитву
й підтримку і закликав на всіх Боже благо-
словення.

Після заамвонної молитви відбулось ос-
вячення нової Святої Плащаниці і Хрес-
ний хід навколо храму. А також відслужена
заупокійна літія за спочилим попереднім
настоятелем парафії отцем деканом Сте-
фаном Потюком.

Святий апостоле і євангелисте Іоане Бо-
гослове, моли Бога за нас!

Пресслужба Самбірського благочиння
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У Недільній парафіяльній школі храму
св. Кязя Володимира Великого м. Новий
Калинів Самбірського благочиння, 19 ве-
ресня пройшов урок на тему: “Батьки і діти
- одні серця!”. Захід присвячений Дню мо-
литви за сім’ю, який відзначається Право-
славною Церквою щороку 22 вересня в
день пам’яті святих прававедних Богоотців
Іоакима і Анни, батьків Пресвятої Богоро-
диці. Щороку, з рішенням Священного
Синоду Православної Церкви України від
27 липня 2019 року, цей день є Днем мо-
литви за сім’ю. Цього дня Українська Пра-
вославна Церква вшановує святих Бого-
отців Іоакима та Анну, як покровителів
українських християнських сімей. У храмах
звершуються урочисті молебні до святих
Богоотців.

У зв’язку з цим, вчителі та вихованці
провели захоплюючий конкурс малюнку
на тему християнської сім’ї. Перед занят-
тям усі разом помолились за своїх батьків,
сестричок та братиків, тобто, за свої сім’ї
та родини.

Далі, творчо, у тихій зворушливій праці
творили малюнок за визначеною темою.

Щороку, 22 вересня
згідно з рішенням Священ-
ного Синоду Православної
Церкви України від 27 лип-
ня 2019 року є Днем молит-
ви за сім’ю. В цей день Пра-
вославна Церква, як покро-
вителів сім’ї, вшановує свя-
тих Богоотців Іоакима та
Анни.

З благословення Блажен-
нійшого Митрополита Киї-
вського і всієї України Епі-
фанія, 22 вересня 2021 року,
архієпископ Тернопільсь-
кий і Кременецький Нестор
та намісник Свято-Михайлі-
вського Золотоверхого мо-
настиря архієпископ Вишго-
родський Агапіт звершили молебень до святих Богоотців Іоакима та Анни у Михай-
лівському соборі Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Після молитви розпочав роботу практичний семінар на тему – “СІМЕЙНЕ ДУШ-
ПАСТИРСТВО: ПІДГОТОВКА ДО ШЛЮБУ”, на якому в активній дискусії та яск-
равій атмосфері підіймалися важливі питання, що стосуються стану інституту сім’ї в
Україні, підготовки до шлюбу й проведення сімейних заходів на парафіях.

Семінар пройшов у залі засідань вченої ради Київської Православної Богословсь-
кої Академії.

Розглядались такі питання: “Стан інституту сім’ї: виклики”, “Підготовка до шлю-
бу: стратегії впровадження і базовий план курсу”, “Психологічні інструменти в сімей-
ному душпастирстві”, “Проведення сімейних заходів на парафіях”.

Від Дрогобицько-Самбірської єпархії у роботі даного заходу взяв участь настоя-
тель парафії св. Кн. Володимира Великого м.Новий Калинів Самбірського благочин-
ня протоієрей Ярослав Фабіровський.

Учасники зібрання ділилися напрацюваннями та досвідом своєї роботи з под-
ружжями та родинами. Цікавою і важливою для роботи священників на парафіях
стала тема щодо психологічних інструментів в сімейному душпастирстві. Результа-
том обговорень стало вироблення стратегій пастирської роботи з сім’ями на пара-
фіях нашої Церкви.

За матеріалами Синодального управління у справах сім’ї ПЦУ

З метою вшанування мужності
та героїзму захисників та захис-
ниць незалежності і територіаль-
ної цілісності України, військових
традицій і звитяг Українського на-
роду, в Україні 14 жовтня відзна-
чається День захисників та захис-
ниць України, Покрови Пресвятої
Богородиці та День Українського
козацтва. Це свято уособлює такі
прекрасні людські якості, як доб-
лесть і мужність, які є невід’ємною
рисою військовослужбовців
нашої частини.

Тож напередодні свята, 13 жов-
тня 2021 року, в 12 окремій бригаді армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора
Павленка м. Новий Калинів пройшли урочистості з нагоди Дня захисників та захис-
ниць України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дня Українського козацтва. Хвили-
ною мовчання вшановано пам’ять полеглих героїв, що боролися за незалежність
України.

На плацу відбулося урочисте шикування, після якого з вітальним словом до особо-
вого складу військової частини звернувся командир Дмитро Кулькевич, який при-
вітав військовослужбовців з Днем захисників та захисниць України, зі святом, яке
увібрало в себе славні козацькі традиції. Дмитро Збігневич побажав міцного здоро-
в’я, щастя, родинного затишку, миру та високих звершень на благо розквіту України.
Начальник штабу Володимир Галицький зачитав святковий наказ та командир вру-
чив грамоти кращим військовослужбовцям. Дмитро Збігневич вручив погони тим,
кому присвоєно чергове звання.

Голова Новокалинівської міської ради Богдан Юзвяк привітав захисників та захис-
ниць з прийдешнім святом та вручив кращим військовослужбовцям грамоти та по-
бажав присутнім міцного здоров’я, мирного неба, щасливої служби і благополуччя
в сім’ях.

Привітав військовослужбовців настоятель парафії святого рівноапостольного ве-
ликого князя Володимира Православної Церкви України м. Новий Калинів Ярослав
Фабіровський із великим християнським святом Покрови Пресвятої Богородиці та
Днем захисників та захисниць України і Днем Українського козацтва. Побажав усім
Божого благословення, Покрову й заступництва Божої Матері, Ангела Хоронителя і
міцного здоров’я на многії і благії літа. На завершення отець Ярослав окропив усіх
присутніх свяченою водою та спільно помолився за Божу опіку над усіма військовос-
лужбовцями.

На завершення заходу військовослужбовці пройшли урочистим маршем.
Мільйони людей вірять, що небо нашої України-матері буде мирним, адже його

оберігають славні воїни, їм довіряють найдорожче, найсвітліше – оберігати мир! Хай
назавжди поселяться у ваших сім’ях Любов, Повага і Статок! Пишаємося нашими
захисниками та захисницями. Зі святом Вас!

За матеріалами сайту Новокалинівської міської ради
https://novokalynivska-gromada.gov.ua/news/1634158528/

У день великого християнського свята
Покрова Пресвятої Богородиці українсь-
кий народ відзначає державне свято –
День захисників та захисниць України, а
також День українського козацтва та День
Української повстанської армії (УПА).

Цього дня, 14 жовтня, з нагоди цих свят,
у місті Новий Калинів Самбірського бла-
гочиння відбувся Благодійний концерт на
підтримку онкохворих дітей. Організатори
та учасники святкового заходу – Народ-
ний дім м. Новий Калинів (директор Воло-
димир Вачинич), Недільна парафіяльна
школа храму св. кн. Володимира Велико-
го ПЦУ м. Новий Калинів (настоятель свя-
щенник Ярослав Фабіровський), хореог-
рафічний дитячий колектив “Світанок”
Народного дому с. Бабина (керівник Га-
лина Вороняк), Благодійний фонд допомо-
ги онкохворим дітям “Людина починаєть-
ся з добра” (директор Оксана Проць).

Перед початком концерту, з пастирсь-
ким словом до присутніх звернувся свя-
щенник Ярослав Фабіровський, настоя-
тель парафії святого князя Володимира
Великого у м. Новий Калинів. У своїй про-
мові священник привітав усіх зі святом
Покрова Пресвятої Богородиці, а також із
Днем захисників України, День українсь-
кого козацтва та День Української по-
встанської армії (УПА), і наголосив про
важливість для всіх християн молитовної
опіки Матері Божої, Її небесного покрову.

Під час виступу лунали пісні, вірші на
патріотичну тематику, а також запальні
танці чарівних бабинчанок. До вподоби

“БАТЬКИ І ДІТИ - ОДНІ СЕРЦЯ!”

У МІСТІ НОВИЙ КАЛИНІВ ПРОЙШЛИ
УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ДНЯ ЗАХИСНИКІВ

ТА ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ

ДЕНЬ МОЛИТВИ ЗА СІМ’Ю У
ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ

У МІСТІ НОВИЙ КАЛИНІВ ПРОВЕЛИ
БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ НА

ПІДТРИМКУ ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ

всім були смачні смаколики, якими актив-
но пригощались як діти так і дорослі. Їх
спеціально приготовили для благодійно-
го продажу.

На концерті були присутні не тільки
жителі міста, але й воїни строкової служби
12-ї окремої бригади армійської авіації.

Захід відбувався на відкритому повітрі,
на площі біля міської ради з дотриманням
усіх карантинних вимог.

На завершення концерту, отець Ярос-
лав подякував усім присутнім – учасни-
кам і організаторам цього благодійного
заходу і виголосив многоліття.

До слову була запрошена також зас-
новниця фонду Оксана Проць – сирота
та колишня вихованка «Родинного дому»
в с. Корналовичі. Оксана розповіла, що її
сім’я пережила подібну біду. Декілька
років тому, найменшому синові Матвію
діагностували важку онкологічну недугу.
Самі батьки не змогли б собі зарадити тій
складній ситуації. На допомогу прийшли
небайдужі, і завдяки цьому Матвійчик
сьогодні живе активним життям і майже
не згадує пережите у львівському шпи-
талі. Звертаючись до присутніх, наголо-
сила на важливості проведення таких за-
ходів задля підтримки онкохворих дітей,
які цього дуже потребують.

Кошти, які були зібрані, а це 6630 гри-
вень, передані для потреб онкохворих
дітей через Благодійний фонд «Людина
починається з добра».

Пресслужба парафії
св. кн. Володимира м. Новий Калинів

Діти підійшли до цієї теми з повною відпо-
відальністю, цікаво вибирали формат ма-
люнку, вкладали свою частинку душі. Ця
риса відповідальності у дітей - заслуга
батьків, які їх виховують. За годину з’яви-
лись художні творіння. Вихованці згадува-
ли свої родини з радістю, ділились цікави-
ми позитивними спогадами, переживали
аби гарно вийшла мама чи тато на малюн-
ку. Це було мило та душевно.

За побажанням самих дітей, малюнки
будуть переглянуті вчителями та настояте-
лем, які і визначать переможців конкурсу,
а тоді їх отримають батьки, як цінний пода-
рунок. А в цей день перемогла дружба!

Після уроку всі діточки частувалися
смачними цукерками та чаєм. Було весе-
ло!

Дякуємо Богові за все! Хай в наших
сім’ях завжди буде радість, мир та спокій!
Особлива подяка від настоятеля вчителям
Недільної школи – Касій Лесі, Гриб Галині
і Бойко Юлії за ціково проведений урок!
Адже, Недільна школа – це на все життя!

Пресслужба парафії
св. Кн. Володимира м. Новий Калинів
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У величне християнське свя-
то Покрова Пресвятої Богоро-
диці 14 жовтня православна гро-
мада с. Міжгайці Самбірського
благочиння урочисто відзначи-
ла своє храмове свято.

На запрошення настоятеля
парафії протоієрея Віталія Но-
ваковського, святочну Літургію
очолив отець Михайло Бачинсь-
кий (с. Сіде, с. Містковичі), яко-
му співслужили священники
Дрогобицько-Самбірської та
Львівської єпархій ПЦУ: Воло-
димир Лернатович (с. Ралівка),
Богдан Лернатович (с. Біско-
вичі), Ярослав Фабіровський (м.
Новий Калинів), Михайло Ба-
чинський (молодший).

Після закінчення Літургії, на
відпусті, отець Михайло роз-
повів молільникам історію вша-
нування свята Покрова Богоро-
диці та його значення для нашо-
го християнського життя. На за-
вершення проповіді отець при-
вітав настоятеля і громаду зі свя-
том та від імені духовенства по-
дякував за запрошення, виголо-
сивши многоліття.

 Зі свого боку, настоятель па-
рафії отець Віталій від імені па-
рафіян подякував духовним от-
цям за молитву та духовну
підтримку і закликав на всіх
Боже благословення.

Після Божественної Літургії
відбувся хресний хід навколо
храму з читанням Святого Єван-
гелія.

Дещо з історії парафії.
Міжгаєцька парафія неве-

личка. Загальна площа – 5,325
кмІ. Село засноване у 1742 році і
розташоване приблизно за 12 км
на північний захід від міста Сам-
бора. Його населення становить
222 особи. Стара назва села —
Хлівиська (від слова «хлів»).
Місцевим населенням умовно
поділено на три частини:
Міжгайці, Красниця і Буди
(хутір). За розповідями старо-
жилів, село було засновано
польським паном, який привіз із
собою 12 наймитів із родинами.
В приміщенні колишнього пансь-
кого маєтку дотепер знаходи-
лася психоневрологічна лікарня.

Як відомо з історичних дже-
рел, дерев‘яна церква-каплиця на
честь Покрова Пресвятої Бого-
родиці у с. Міжгайці збудована
у 1925 році, стоїть на східній

У неділю 17 жовтня парафіяни Православної Церква України села
Ралівка Самбірського благочиння урочисто відзначили 75 років з часу
освячення церкви Покрова Пресвятої Богородиці, яке відбулось 14 жов-
тня 1946 року.

З нагоди цієї події, в урочистому богослужінні взяли участь священ-
нослужителі з трьох єпархій Православної Церкви України – Дрого-
бицько-Самбірської, Львівської та Івано-Франківської. На запрошення
настоятеля парафії отця Володимира Лернатовича, святкову Божествен-
ну Літургію очолив отець Олександр Швець (м. Самбір) у співслужінні
священників – о. Михайла Межівника (с. Кульчиці), о. Михайла Яремко-
вича (смт. Дубляни), о. Василя Бухнія (с. Чуква, с. Нагірне), о. Богдана
Лернатовича (с. Торчиновичі, с. Бачана), о. Юрія Кузбита (с. Вістовичі),
о. Анатолія Драба (с. Задністря), о. Ярослава Фабіровського (м. Новий
Калинів), о. ігумена Івана Йоника (м. Самбір), о. ієромонаха Меркурія
(Манявський Хрестовоздвиженський чоловічий монастир), о. Віталія
Новаковського (м. Самбір), о. Антонія Бачали (м. Самбір) та о. Володи-
мира Марочканича (с. Воля Блажівська, с. Сприня).

Під час проповіді, отець Олександр коротко розповів присутнім про
історію походження свята Покрова Пресвятої Богородиці та зробив особ-
ливий акцент Материнській опіці Діви Марії над всім християнським
народом. Тому і в нашому українському народі з давніх давен велично
вшановується Пресвята Діва Марія за Її материнську турботу над пра-
вославним народом України, який зараз має свою визнану Помісну
Православну Церкву.

Дякуючи настоятелю та парафіянам за запрошення, отець Олександр
побажав усім материнської опіки Матері Божої та  Божого благосло-
вення у подальшому житті і виголосив многоліття.

У свою чергу, настоятель парафії, отець Володимир Лернатович, від
імені парафіян подякував усім запрошеним священнослужителям за
молитву та духовну підтримку і закликав на всіх Боже благословення.

Після Божественної  Літургії відбулось мале освячення води, пома-
зання вірних освяченим єлеєм та хресний хід навколо храму.

З ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ.
Перед самою Другою світовою війною 1938 року в селі розпочало-

ся будівництво мурованої церкви за проектом архітектора Івана Фи-
левича зі Львова. Завершене будівництво вже у 1946 році. Це трина-
вова хрестокупольна одноверха церква Покрови Пресвятої Богоро-
диці в дещо візантінізуючій архітектурі. Пожертви на цю церкву
робили неодноразово. У силу історичних обставин три рази було
втрачено можливість побудувати довгоочікувану церкву. І ось у 1933
році, коли ралівську парафію очолив парох отець Юліан Пашкевич,
діло зрушило з місця. У 1944 році з наближенням фронту в незакін-
ченій церкві було влаштовано госпіталь. Коли фронт просунувся на
захід, селяни знову взялися до роботи, яка повільно просувалася впе-
ред. Історія ралівської церкви пов’язана ще з однією церквою. На
найвищій горі Українській в лемківському селі Босько Сяноцького
повіту (тепер Польща), стояла церква Різдва Пресвятої Богородиці,
посвячена в 1882 р. У 1945 році під час депортації українці забрали з
собою з цієї церкви: іконостас, престол, царські і бокові ворота,
церковні фігури, образи та хоругви; впакувавши їх в дерев’яні скрині,
першим ешелоном відправили на Велику Батьківщину. На Самбір-
щині, бощани роз’їхалися по селах у пошуках церкви, яку можна було
облаштувати їхнім церковним інвентарем. І ралівська громада пого-
дилася на пропозицію бощан про облаштування церкви. За згодою
Самбірського єпіскопату в церкві відбулися облаштування, правда
трохи прийшлося звузити іконостас. Це послужило причиною посе-
лення в Ралівці декілька лемківських сімей бощан. 14 жовтня 1946
року церкву було освячено. Зараз церква діюча, із 1992 року богослу-
жіння почергово проводять православна та греко-католицькі па-
рафії. Сільський діючий цвинтар розташовано зовсім недалеко від
церкви. Там спочивають і давні власники села Баранські. На цвинтарі
ще стоїть стара дерев’яна дзвіниця, яку використовували, допоки не
було побудовано нову біля церкви. На цвинтарі також стоїть муро-
вана каплиця на місці, де колись стояла «Долішня» дерев’яна церква
святої Параскеви П’ятниці.

Нехай Пречиста Діва Марія, покриває всіх нас Своїм Святим Омофо-
ром!

Пресвята Богородице, спасай нас!
Пресслужба Самбірського благочиння

З метою популяризації
військової служби та національ-
но-патріотичного виховання мо-
лодого покоління, 11 жовтня у
військову частину А3913, що дис-
локована у м. Новий Калинів (12та
окрема бригада армійської авіації
ім. генерал-хорунжого Віктора
Павленка), завітали учні 5-го кла-
су Стебницької ЗОШ №18 разом
із своїми вчителями. Екскур-
сантів супроводжував духівник
воїнів-авіаторів військовий свя-
щенник-капелан отець Ярослав

ПРАЗНИК ПОКРОВА У МІЖГАЙЦЯХ

околиці села, на схилі, біля цвин-
таря, поблизу житлової забу-
дови. У 1961-1989 рр. була зачи-
нена. На початку лютого 2009
р. церкву-каплицю пограбували.

Святиня маленьких розмірів,
хрестова у плані, безверха. До
бабинця від заходу прибудова-
ний присінок з двома дверима,
накритий двосхилим дахом.
Гранчастої форми вівтар з
півночі та півдня має прибудо-
вані ризниці, очевидно, не з дере-
ва, дахи яких суміщені з покрит-
тям будівлі.

Каплиця має невеликі вікна
арочної та прямокутної (у риз-

ницях) форми, зовнішні стіни
вертикально шальовані дошка-
ми з лиштвами (крім ризниць).

Будівля накрита шестисхи-
лим дахом, на гребені якого
влаштований високий сліпий
ліхтар з маківкою. Бокові кри-
ла нави накриті нижчими трис-
хилими дахами. Не відомо, чи
біля святині була дерев‘яна
дзвіниця, та сьогодні її роль
виконує сучасна металева кон-
струкція накрита двосхилим
дашком, під яким висить неве-
ликий дзвін.

Пресслужба Самбірського
благочиння

З ПОГЛЯДОМ У НЕБО

Фабіровський, настоятель па-
рафії святого рівноапостольно-
го великого князя Володимира м.
Новий Калинів.

Під час екскурсії військовос-
лужбовці ознайомили учнів з
авіаційною технікою, зразками
зброї, яка стоїть на озброєнні
частини та екіпіруванням солда-
та. Більшість учнів вперше оз-
найомились із озброєнням та
технічним оснащенням військо-
вослужбовців. А відтак представ-
лені засоби індивідуального за-

хисту, бронежилети та
різноманітна зброя викли-
кали непідробний інтерес
та захоплення в учнів.

По завершенню екс-
курсії школярі відвідали на
території частини військо-
ву каплицю св. Димитрія
Солунського та Алею Сла-
ви, де вшанували пам’ять
загиблих військовослуж-
бовців. Отець Ярослав
розповів присутнім істо-
рію частини та коротко
життєвий шлях воїнів, які
загинули під час російсь-
ко-української війни на
Сході нашої держави.

Після екскурсії, діти ра-
зом з учителями завітали

до храму святого князя Володи-
мира Великого та відвідали Ме-
моріальний комплекс бойової
слави, що біля храму.

Сподіваємось, що для дітей і
вчителів, цей день був плідним
та доволі насиченим.

Нехай Боже благословляє
наше українське військо, а дітям
– мирного та чистого неба!

Пресслужба
єпархіального відділу

військового духовенства

75 РОКІВ ЦЕРКВІ ПОКРОВА
БОГОРОДИЦІ С. РАЛІВКА
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(продовження, початок у серпневому номері)
Безперечно, що людина, триваючі все це, відчуває

душевні страждання. Але якщо їй вдається подолати
перешкоди з боку своїх бажань, образів і фантазій
про самого себе і змиритися перед Богом, тоді вона
знаходить ключ до відпочивав. Ключ цей – молитва зі
сльозами. Слізна молитва приносить заспокоєння лю-
дині, яка має глибоке смирення. Я говорю не про
сльози, що з’єднані зі скаргами і невдоволенням, коли
людина починає сперечатися і говорити «чому?»,
Наприклад: «Чому, Боже мій, Ти мене покинув? Чому
Ти мені не допомагаєш? Навіщо Ти мене залишив
одного, і я тепер грішу? Чому я дійшов до такого
кепського стану?» Народжується багато цих« чому».
Але якщо людина все це знехтує, закриє на це очі,
припавши лицем перед Богом, зі сльозами розкриє
перед Ним своє серце і виллє всю свою біль в мо-
литві, тоді вона знаходить велику втіху. Настільки ве-
лику, що після того як пройде період випробування,
для людини настає літо, тобто новий хороший період.
І людина з ностальгією згадує минуле і якусь солодку
розраду, яку дав йому Бог, в той час як вона не мала
ніякої людської розради.

Будьмо впевнені в тому, що Бог не знехтує наші
молитви. Він не знехтує нашого стогону, нашого вип-
робування. У цей період сухості у людині відбуваєть-
ся справжня внутрішня духовна робота. Якщо люди-
на не переживає стану сухості, якщо не проходить
випробувань, значить, Бог ще не починав Своєю ро-
боти з нею. Значить, все здійснена людиною ще не-
зріле і сире, він ще не увійшов в піч, щоб спекти.

У наведеному нами вірші псалма пророк Давид
говорить: «Розпливає душа моя від скорботи». Одна
з найстрашніших стріл спокусника проти нас, проти
нашої душі – це зневіра. Зневіра паралізує дух, і лю-
дина не хоче нічого. Все їй здається неприємним. Як
хворий, який втрачає апетит і не хоче їсти: йому при-
носять рисову кашу на молоці – «не хочу», прино-
сять рибу – «не хочу», приносять найкращу їжу –
«не хочу». Все йому здається гірким, поганим, огид-
ним. Він нічого не хоче, у нього немає апетиту. Якщо
ти і даси йому щось, то він з’їсть це тільки через силу.

Подібне буває і з душею людини від зневіри. Воно
виробляє в людині те, про що говорить пророк, –
дрімоту. Коли ти спиш, ти сідаєш в крісло, тебе охоп-
лює сонне заціпеніння, ти розтягувати і віддаєшся цій
дрімоті. Таке зневіру – стріла, яка в тебе потрапляє, і
ти впадеш в заціпеніння всім своїм єством: і духовно,
і тілесно. Адже наше тіло не може встояти: воно по-
чинає хворіти, якось реагувати. Дрімота від зневіри –
одне з найсильніших знарядь, яке диявол звертає на
людину, що духовно живе у молитві, повчанні, ісихаї,
любові Божої.

Звідки виникає смуток? Одна з головних причин –
це життєві піклування. Вони всіх нас охоплюють, бо-
рють, обкрадають – а ми того і не розуміємо. Спо-
кусник без кінця підкидає нам турботи, турботи та
ще раз турботи – щоб ми не могли зупинитися. Від
них людина втомлюється тілесно і душевно і не має
потім апетиту до духовної діяльності. Вона і не може
його мати. Якщо до вечора ти вже в розбитому стані,
що тоді ти зможеш зробити? І так день за днем, тиж-
день за тижнем. Зрештою, ця втома забирає у люди-
ни час і прихильність до того, щоб хоч трохи подиви-

ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ПУСТЕЛЮ,
АБО ЯК ПЕРЕЖИТИ ПЕРІОД ДУХОВНОЇ СУХОСТІ

ЧИ ІСНУВАТИМЕ ШЛЮБ НА НЕБЕСАХ?
ВІДПОВІДЬ

Біблія говорить нам: «По воскресінні не одружуються і не виходять заміж, а є мов
ангели на небі» (Матвія 22:30, тут і далі сучасний переклад Українського Біблійного
Товариства). Це було відповіддю Ісуса на запитання про жінку, яка багато разів була
одружена – чиєю дружиною вона вважатиметься на небесах (Матвія 22:23–28)?
Очевидно, що на небесах не буде такого поняття як шлюб. Це не означає, що чоловік
і дружина не впізнають одне одного, потрапивши на небо. Це також не означає, що
чоловік і дружина не зможуть мати близьких стосунків на небесах. Тим не менше,
це, мабуть, означає, що чоловік і дружина більше не будуть одруженими на небесах.

Швидше за все, на небесах не буде шлюбу просто через те, що в ньому не буде
потреби. Засновуючи шлюб, Бог прагнув задовольнити певні потреби. По-перше,
Він бачив, що Адам потребував супутницю. «І сказав Господь Бог: Недобре бути
чоловікові самотнім. Створімо для нього помічника – такого, як він» (Буття 2:18).
Єва була рішенням проблеми самотності Адама, як і його потреби в «помічнику» –
такому, який би йшов поруч із ним як партнер і провів разом із ним життя. На небі,
тим не менше, не буде самотності, як і потреби в помічниках. Ми будемо оточені
незліченою кількістю віруючих та ангелів (Об’явлення 7:9), і всі наші потреби будуть
забезпечені, включаючи потребу в товаристві.

По-друге, Бог створив шлюб для продовження роду та наповнення землі людсь-
кими істотами. Небеса, тим не менше, не будуть наповнюватися через розмножен-
ня. Мешканці небес потраплять туди за свою віру в Господа Ісуса Христа; вони не
будуть створені за допомогою розмноження. Таким чином, на небесах немає необ-
хідності у шлюбі, оскільки там не буде розмноження або самотності.

Підготував прот. Ярослав Козак
м. Стрий

тися на себе.
Так, звичайно, у всіх нас є певні обов’язки, але не

будемо самі додавати до них ще щось більше, що
відніме наш час і викраде останні сили, що залишили-
ся. Помірність і простота в житті християнина – ось
головна підстава для того щоб мати більшу легкість у
нашому спілкуванні з Богом. І відповідь сьогодні тому
споживчому товариству, в якому ми живемо, полягає
в тому, що такий звичай Церкви: Церква користується
світом, але не світ користується Церквою. Ти – госпо-
дар речей, а не їх раб. Ти – власник свого часу та своїх
речей, а не раб тих справ, які у дійсності тебе розрива-
ють та не залишають тобі можливості зайнятися тим,
чим ти повинен займатися.

Духовну людини диявол не буде бороти безпосе-
редньо, тобто не буде говорити тобі: «Знаєш, піди в
заклад злочинну та зроби гріх». Адже якщо він це ска-
же, значить, вступить з тобою в боротьбу. Але він
спочатку наблизиться, подивиться: «Так, ніж він тут
займається? А, він дуже пильний, стежить за собою,
молиться, постить, працуй … » Ворог в першу чергу
знайде спосіб, як відхилити тебе від того, що ти ро-
биш. Він знайде для тебе безліч клопотів, чимось тебе
займе, аби ти перестав молитися і кинувся до інших
речей. Він створить для тебе такі умови, щоб ти зали-
шив своє духовне життя, а як тільки ти знесилений,
схопить тебе і змусить робити те, що хоче він. Ворог
зламає тебе, як соломинку. У тебе немає сил, адже ти
втратив молитву, участь в таїнствах, сповідь. Ти в нед-
бальстві. Недбальство і зневіра повитягують тебе та
приведуть на грань падіння. Волею-неволею все зак-

інчиться падінням.
З цієї дрімотою зневіри потрібно боротися. Про

це пророк Давид говорить далі: укрепі мене в словах
Твоїх. Тобто підтримай мене в вірі. Адже коли коли-
вається віра, тоді людина вже не робіть опір гріховної
пропозиції. Укріпи мене в словах Твоїх означає також
«Господи, покажи нам необхідність мати в собі сло-
веса Божі». Подібно до того, як в нашому будинку є
комора для продуктів і, коли настають важкі часи, ми
можемо жити на запаси з цієї комори. Або, як казав
старець Паїсій: «Дивіться, працюйте гарненько ду-
ховно, щоб отримувати духовну пенсію, щоб, коли
ви вже не зможете працювати, до вас приходив кон-
верт з квитанцією на отримання». Що він хотів цим
сказати? Те, щоб ти, коли у тебе духовно все в поряд-
ку, ревно трудився, а під час випробування, в період
духовної сухості мав духовні заощадження, зібрані з
повчань, з слів Божих, з молитви, і все тривало витри-
мав. Щоб не зміг спокусник, ворог, помислі переко-
нати тебе, сказавши: «Подивися – нічого немає». Але
чому раптом ні? Вчора Бог був зі мною. Вчора Він
говорив зі мною в моєму серці. Вчора я радів разом
з Ним. Хіба немає Його і сьогодні? Є. Вчорашній Бог,
сьогоднішній Бог, завтрашній Бог – один і той же Бог.

Тому молитва, повчання в Божому слові, в творін-
нях святих отців – це якийсь внесок духовних ціннос-
тей, який ми маємо в собі, щоб під час труднощів
харчуватися з нього. Боротьба, яку ми ведемо в спри-
ятливий період – це їжа, про яку ми згадаємо, коли
прийдуть випробування, кажучи собі: «Подивися, Бог
нас не залишає. Минає це випробування, і знову Гос-
подь прийде, знову настане день ». Є день, і є ніч: 12
години ночі і 12 годин дня. Ще не було випадку, щоб
ніч не пройшла. За винятком нашої останньої ночі.
Але якщо це все ж не остання наша ніч, то день на-
стане обов’язково. Зміна часу доби відбудеться. Те ж
і в духовному житті. Ніч мине й зійде сонце. Пройде
випробування, і після нього ми побачимо солодкі
плоди.

Ще раз повторюю і на цьому закінчу: найправиль-
ніша духовна діяльність буває у людини у період вип-
робувань та сухості. Саме тоді відбувається духовна
діяльність. Які фрукти стають солодкими? Ті, які ви-
росли на «безводді». Найсолодші кавуни і дині – «без-
водні», які не наповнені водою, як інші. Вони солодкі
й ароматні, тому що виросли у важких умовах. Те ж
саме і з людиною. Хто «випечений» у труднощах та
перебуває вірним Богу, не поступається, вона гово-
рить: «Я не хочу шоколаду від Бога, я хочу Самого
Бога. Я знайду Бога в цих випробуваннях. Я не втечу
від Нього. Не відмовлюся від свого місця. Навіть якщо
мені доведеться тут померти, я впаду в боротьбі, але
назад не поверну ні за що ».

Коли людина скаже так і перебуватиме в такому
настрої, докладаючи всі свої сили, незважаючи на
тиск спокусника, тоді Бог воістину радіє і нагород-
жує цю людину. Ця людина дійсно борець, атлет. Ат-
лет Христовий. І він скуштує рясні, прекрасні та со-
лодкі плоди, коли мине час спокуси.

Митрополит Афанасій Лімасольский,
Кіпрська Православна Церква
Переклад українською мовою –

«Київське Православ’я»
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ДЕСЯТЬ СЛІВ ПРО ПОКАЯННЯ:
ПОРАДИ АФОНСЬКИХ ОТЦІВ

1. Покаяння – це велика справа.
Ми ще не усвідомили, що покаянням
людина може змінити рішення Бога.
Те, що у людини є така сила, – це не
жарт. Ти робиш зло? Бог дає тобі по
загривку. Кажеш «згрішив»? Бог
змінює гнів на милість і подає тобі
Свої благословення. Тобто, коли не-
слухняна дитина приходить в розум,
кається і відчуває докори сумління,
його Батько з любов’ю пестить і
втішає його. Коли ізраїльтяни ухили-
лися від заповідей Божих, то сімде-
сят п’ять років прожили в вавилонсь-
кому полоні.

Преподобний
Паїсій Святогорець

Але врешті-решт, коли вони пока-
ялися, царем став Кир, про якого
можна сказати, що він повівся кра-
ще, ніж сини Ізраїлеві, що опоганили
жертовні святині. Бог змінив образ
думок Кіра та зробив його віруючим
в Бога Небесного. І ось, Кір дарує
ізраїльтянам свободу, дає їм гроші,
дерево для будівництва храму, зво-
дить їм стіни навколо Єрусалима і
проявляє таку доброту та таке бла-
гоговіння, якого, нехай буде дозво-
лено сказати, не виявляли навіть
[самі] ізраїльтяни (1Езд. 1:1 і ниж-
че). І все тому, що народ покаявся і
змінився (2 Езд. 8:88-92). Бачите, як
покаяння сприяє зникненню зла!

2. Бувають випадки, коли хтось
нечасто ходить до церкви, але має в
собі благоговіння, доброту, і тому
Бог знаходить Собі місце і мешкає
в ньому. Якби ці люди брали участь
в таємничому житті Церкви, то вони
б досягли неабияких успіхів в житті
духовному. А інші ходять в храм,
сповідаються, причащаються, роб-
лять все, що потрібно, і, проте, Бог
не знаходить Собі місця, щоб все-
литися в них, оскільки в них немає
смирення, доброти, справжнього по-
каяння. Для того, щоб прийти до на-
лежного улаштування, однієї сповіді
перед духівником недостатньо. По-
винно бути і покаяння. І кожну мо-
литву треба починати зі сповіді Богу.
Не так, звичайно, щоб, не переста-
ючи, плакатися: «Я такий, сякий, та-
кий собі!» – а потім продовжувати
свою стару пісню. Це не переживан-
ня гріха. Переживаючи, людина стає
хоч трохи, але краще.

4. Слава Господу, що Він дав нам
покаяння, і покаянням всі ми спасе-
мося, без винятку. Чи не врятують-
ся лише ті, які не хочуть каятися, і в
цьому я бачу їх відчай, і багато я
плачу, шкодуючи їх. Вони не пізнали
Духом Святим, яке велике Боже
милосердя. А якби кожна душа зна-
ла Господа, знала, як сильно Він нас
любить, то ніхто не тільки не зневі-
рився б, але навіть і не поремству-
вав б ніколи.

5. Господь милостивий, і нам Дух
Святий дає силу бути милостивими.
Брати, змиримося і покаянням отри-
маємо собі милосердне серце, і тоді
побачимо славу Господню, яка
пізнається душею і розумом по бла-
годаті Святого Духа.

6. Ось знак прощення гріхів: якщо
ти зненавидів гріх, то пробачив тобі
Господь гріхи твої.

7. Покаяння повинно бути єдиним
шляхом нашим до Бога. Покаяння
властиво відроджувати нас і робити
подібними Самому Христу. … Коли
нам приходить якась думка, яка не

Преподобний Силуан Афонський

3. Коли людина перестає молити-
ся, віддаляється від Бога і стає, як
віл: працює, їсть, спить. І чим більше
вона віддаляється від Бога, тим
гірше стає. Серце охолоджується, і
потім вона вже зовсім не може мо-
литися. Щоб прийти в себе, серце
повинно пом’якшити та звернутися
до покаяння, розчулитися.

Преподобний
Паїсій Святогорець

відповідає закону Євангельському,
ми говоримо: «Господи, зціли мій
розум». Коли в серці нашому з’яв-
ляються роздратування або подібне,
ми говоримо: «Господи, зціли моє
серце». Це приймає загальний харак-
тер боротьби, і ми безмовно, але
кричимо нутрі: «Господи, зціли мене
… Прийди до мене, що лежить на
землі, і підними мене від моїх низь-
ких думок і пристрастей, від низь-
ких рухів серця мого!» Так прохо-
дить наша боротьба.

Преподобний Силуан Афонський

Старець Йосип Ісіхаст

8. Не дивно, що біжить споти-
кається. Йому потрібно тільки мати
терпіння і покаяння кожну мить. Тому
постійно приноси покаяння, коли тих,
хто грішить, і не втрачай часу. Бо
чим більше гаєшся, з тим щоб по-
просити вибачення, тим глибше доз-
воляєш лукавому пускати в тобі ко-
ріння. Не дай йому посилюватися
тобі на шкоду. Отож, не впадай у
відчай, падаючи, але, піднімаючись,
з ретельністю приноси покаяння, ка-
жучи: «Прости мене, Христе мій, я
людина і немічний».

Старець Йосип Ісіхаст
9. Покаяння має велику силу.

Воно вугілля перетворює в діамант,
вовка – в ягнятка, зухвалу людину
робить святою. Воно зробило кро-
вожерного розбійника першим меш-
канцем Раю! Саме тому, що пока-
яння має таку силу, диявол робить
все можливе, щоб відвернути від
нього людину. Цим пояснюється те,
що так багато людей виступає про-
ти покаяння та сповіді.

Дехто каже так: «Я ж знаю, що
все одно знову зроблю цей гріх, так
навіщо мені йти і сповідатися?»

Архімандрит
Єфрем Філофейський

Брат, гріх – це як хвороба!
Хворієш не один раз. Можна багато
раз хворіти однією і тією ж хворобою.
Але кожен раз, захворівши, ти йдеш
до лікаря і приймаєш ліки, які він тобі
виписує. Так і з нашою душею. Ко-
жен раз, коли тебе вражає хвороба –
нехай вона одна і та ж, – поспішай
покаятися і сповідувати гріх. Прий-
де час і ліки благодаті абсолютно
зцілить твою хворобу.

Архімандрит
Єфрем Філофейський

10. Початкова ступінь покаян-
ня – це жаль про вчинені помил-
ки, наступна ступінь – виправлен-
ня помилкової дії, яке стало при-
чиною порушення заповіді. … вся
діяльність людини бере початок
від розуму. … За неправильними
помислами слідують настільки ж
неправильні вчинки. Покаяння в
буквальному сенсі означає звер-
нення розуму до попереднього
стану, тобто до правильного по-
рядку речей.

Старець
Йосип Ватопедський

Інтернет ресурс
 “Київське православ’я”

Старець Йосип Ватопедський
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СВЯТІ ПРОТИ ЗАБОБОНІВ
ПРОТИ ПРИКМЕТ

«Багатьом з християн, – каже святий Ва-
силій Великий, – здається справою не-
шкідливою слухати тих, хто тлумачить прик-
мети. Чхнув хто на слові, кажуть: і це має
значення. Хтось ззаду назвав мене по імені,
нога посковзнулася при виході, зачепився
одяг – усе це перешкода. І люди дуже зна-
мениті, очікуючи Суддю з небес, холоднок-
ровно впадають у цю згубну ваду. Але слу-
хай: знедолений народе, що вдався цього.
Ще раніше, згідно із законом Мойсеєвим,
зваблювання, волхвування, ворожба, відки-
нуті як винаходи демонські. Сказано: «Не
ворожіть і не гадайте» (Лев. 19:26). Хто
може радитися з виправданнями Божими,
тому при міркуванні, чого не треба роби-
ти, не пристойно брати собі в радники,
навіть не в радники, але у вчителі і законо-
давці, істот безрозсудних. Птах не знає влас-
ної своєї небезпеки, яка вже перед очима; а
тобі провіщає він майбутнє. Вилетівши з
гнізда, щоб принести пташенятам їжу, не-
рідко повертається він ні з чим; а для тебе
став він небрехливим віщуванням, і мар-
ний рух птаха обернувся в одкровення май-
бутнього!

Якщо по дії демонів птахи літають для
твого зваблювання; то не сиди і не дивися із
роззявленим ротом на демонську чарів-
ливість, і не віддавай себе під вплив дия-
вольський. Він, якщо одного разу уловить
душу, що легко захоплюється в погибель,
не випустить її з рук, а споживе її на всяку
злу справу. Але і ворон, що каркає, і орел,
що крутиться за браком лову, наганяють
страх у забобонне серце. Ворог до того зну-
щається з людини, що, якщо показалася
кішка, виглянув собака або уранці зустрі-
лася людина, хоча налаштована прихильно,
але з пошкодженим правим оком або стег-
ном, вона відскочить, відвернеться і замру-
жить очі. Що гірше за таке життя – усе підоз-
рювати, в усьому бачити перешкоду, коли
усе має зводити душу її до Бога?»

ПРОТИ ВОРОЖІННЯ
Святий Златоуст каже: «Понад усе зас-

мучують мене ігри, які сьогодні відбува-
ються… і які сповнені розпусти і нечестя,
бо ті, що займаються ними, помічають дні,
ворожать і думають, якщо перший день
року вдасться їм провести у веселощах і
задоволенні, то і весь рік буде те саме. Але

Розповідь про небезпеку підпадання під чари пропа-
щих ангелів. Додаток до книги єпископа Олександра
(Мілеанта) “Благовісники волі Божої” . . .

Початок 90-х років ознаменувався повінню літера-
турного ринку всілякими книгами про ангелів. У бага-
тьох з них наводяться випадки з’явлення ангелів людям
із зворушливими подробицями їх рятівної ролі в житті
людей.

Майже усі письменники цих книг рекомендують
бути відкритими стосовно ангелів і довірливо прийма-
ти усе, що вони пропонують нам. Багато хто з цих ав-
торів закликає провадити «ангело-центричне» життя
(тобто спрямоване до спілкування з ангелами) і покла-
датися на їх добрий вплив. Автори цих книг констату-
ють і той факт, що ангели, які з’являються людям, іноді
поводяться не по-ангельські або набирають не ангельсь-
кого вигляду.

При цьому, майже усі автори чомусь умовчують
дуже важливу і суттєву сторону цієї теми: а саме, що,
окрім добрих ангелів, існує диявол з легіонами пропа-
щих ангелів (демонів), які намагаються заподіяти зло
людям і погубити їх душі, і що ці пропащі ангели умі-
ють вправно маскуватися під ангелів світла.

З часів написання апостолом Павлом послання до
Коринф’ян (2Кор. 11:4) і майже до наших днів, у писан-
нях Церкви наводяться випадки, коли пропащі ангели
дійсно переймали на себе різний вигляд – і не лише
ангелів світла, але також і святих, Діви Марії і навіть
самого Ісуса Христа.

Наприклад, святий Іоанн Кассіан у своїй бесіді про
пильне розрізнення потойбічних духів розповідає, як
один чернець покінчив своє життя самогубством, а
другий захотів принести в жертву власного сина, як би
завершуючи послух древнього патріарха Авраама (Бут.

ПОМИЛКОВІ АНГЕЛИ
22-й роз.). В обох випадках причиною такої бузувірсь-
кої поведінки цих ченців виявилися демони, які з’яви-
лися ним в образі світлого ангела.

Києво-Печерський Патерик оповідає про випадок,
коли молодий чернець на ім’я Микита вклонився світло-
му ангелові, що з’явився йому. Цей «ангел» повелів
Микиті не витрачати час на молитву, а усі свої зусилля
направити на вивчення Священного Писання. Він об-
іцяв Микиті, що молитиметься замість нього. Після
того, як демон, що набрав вигляду ангела, почав моли-
тися в його келії, у Микити відкрився дар ясновидіння.
Чутка про нового «прозорливця» скоро рознеслася, і
люди у великій кількості стали стікатися до Микити за
порадою і керівництвом. Незабаром, проте, виявилася
і певна дивність: Микита і чути не хотів про Євангеліє, а
вивчав і цитував тільки книги Старого Завіту. Нарешті
ченці здогадалися, що Микита підпав під бісівське зваб-
лювання, і вигнали демона своїми молитвами. Отямив-
шись, Микита глибоко покаявся і, ставши старанним
ченцем, з часом удостоївся посвячення в єпископа
Новгородського. Він був добрим пастирем, відрізнявся
духовною мудрістю і даром чудес. Ми його знаємо під
ім’ям святителя Микити Затворника.

Господь попереджав: «Остерігайтеся лжепро-
років, які приходять до вас в одежі овечій, а всере-
дині – вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба
збирають виноград з терня або смокви з будяків?»
(Мф. 7:15-16). А апостол Павло наставляє: «Плід же
духа є: любов, радість, мир, довготерпіння, доброта,
милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких
нема закону. Але ті, що Христові є‚ плоть свою розп-
’яли з пристрастями і похотями» (Гал. 5:22-24).

Слідувати в житті цим словам Ісуса Христа і апосто-
ла Павла для розрізнення істинних ангелів від демонів,

що маскуються під ангелів, – не легко через нашу недо-
сконалість, гріховність, легковажну непоінформо-
ваність, а також багатовікову досвідченість злих духів,
які ворогують і проти Бога і проти людей. Треба пам’я-
тати, що навіть люди, які повністю присвятили себе
Христові, як, наприклад, ченці, про яких ми згадали
вище, не застраховані від диявольського зваблювання і
можуть бути обдурені ним.

Тому якщо колись перед нами з’явиться як би ангел
або ми побачимо якесь видіння – нам слід бути украй
обережними, щоб пропащого духа не прийняти за ан-
гела. Святі, навчені Духом Святим і власним духовним
досвідом, з любов’ю переконують усіх завжди молити-
ся з упокорюванням і не домагатися якихось видінь або
захоплених відчуттів. У випадку якщо ми і побачимо
когось або щось незвичайне – то бути украй обачними
і розповісти про бачене досвідченому духовнику. Святі
учать, що якщо в нас з’явиться хоч щонайменший
сумнів відносно природи духу, що з’явився нам, слід
негайно перервати з ним всяке спілкування і звернути-
ся до Бога з палкою молитвою про захист. І, якщо той
дух був дійсно посланий з неба добрий ангел, то він
порадіє нашій обачності і пильності. Підсумовуючи,
лише слід зауважити, що настанови святих на цю тему
радикально відрізняються від того, що радять автори
сучасних популярних книг про ангелів.

Пам’ятатимемо, що диявол – професійний брехун і
наклепник, сіяльник смути і розбратів. Він і пропащі з
ним духи усіма силами намагаються погубити нас, і
для цього застосовують не лише навіювання, але бага-
то інших хитрощів, включаючи маскування під будь-
яких істот. Тому будь-які феноменальні явища, що вик-
ликають у нас або почуття захвату або зніяковіння або
страху цілком можуть бути результатом їх підступів
проти нас. (Можливим прикладом із сучасного життя
можуть служити так звані з’явлення інопланетян і вик-
радення ними людей).

Автор: Степан БУШНЕЛЬ

рік буде для тебе щасливий в усьому не
тоді, коли ти нап’єшся п’яний у перший
день, але коли і в перший і в інші дні робити-
меш те, що угодне Богові. Якщо ж, забу-
деш про чесноти, чекатимеш собі щастя
від початку місяця і числення днів, то не
буде тобі нічого доброго. Помічати дні не є
християнською мудрістю. Ця справа еллі-
нської хиби».

Викриваючи забобон, за яким деякі дні
вважають щасливими, а інші нещасними,
святий Іоанн Златоуст каже: «Диявол, нама-
гаючись присікти наші подвиги чеснот і по-
гасити в нас добрі прямування душі, вселяє
нам приписувати успіхи і невдачі в справах
дням. Якщо хто вірить, що день буває щасли-
вий або нещасливий, той у нещасливий день
не старатиметься про добрі справи, гадаючи,
що через несприятливість дня марно стане
працювати і ні в чому не встигне. Так, навпа-
ки, і в щасливий день він нічого не робитиме,
сподіваючись, що унаслідок щасливого дня
йому не пошкодить його власне недбальство.
Таким чином, те і друге шкодить його спасін-
ню. Іноді безрозсудно, а іноді як би безнадій-
но чинячи, він проводить життя своє в не-
робстві і злі. Отже, ми повинні уникати
підступів диявольських, відкинути те, що бен-
тежить дух і не спостерігати днів, ненавидячи
один і люблячи другий».

Блаженний Августин також строго засуд-
жує ворожіння. «Наслідки їх, – каже він, –
переважно згідні з думками і упередження-
ми кожного. Бо злі духи, бажаючи утриму-
вати людину в обмані, лестять їй показом
того, що, як вони бачать, згідне з її очікуван-
ням і бажанням». «Взагалі, – помічає він, –
на думки людей про важливість деяких во-
рожильних знаків, встановлених упереджен-
ням людським, не інакше потрібно дивити-
ся, як на певний договір із злими духами.
Люди, які приохотилися до згубної науки
гадати, яка, власне, є тільки наука знущати-
ся з інших і обманювати їх, за таку пристрасть
свою, за певним таємним судом Божим,
підпадають нерідко впливу пропащих ан-
гелів, яким попускається іноді мати певний
вплив на нижчу частину світу. Від цих кеп-
кувань і обманів злих духів походить те, що
забобонне і згубне мистецтво прорікання
іноді дійсно відкриває віщунам щось з ми-
нулого і майбутнього, і говорить їм немало
такого, що згодом частково виправдовується
подіями. Такі невеликі удачі збуджують і
живлять цікавість, через що вони все більше
і більше заплутуються і заплутують інших у
мережі шкідливої помилки… Навіть вірність
подібних пророцтв ніскільки не виправдо-
вує науки передбачати. Тому святотат-
ственне мистецтво, за допомогою якого вик-

ликана була тінь померлого Самуїла, гідне
всякої відрази і прокляття, хоча тінь ця, бу-
дучи показана царю Саулу, і передрекла
йому істину».

ПРОТИ ЗАБОБОННИХ ЗЦІЛЕНЬ
Різкі викриття проти амулетів і забобон-

них дій для оберігання від хвороб і нещасть
ми зустрічаємо в бесідах святого Іоанна Зла-
тоуста на Перше послання до Коринф’ян:
«Після шлюбу, – каже він, – якщо народить-
ся дитя, ми бачимо безліч символічних дій,
гідних сміху: чи говорити про перев’язки, про
брязкальця, про червону пряжу і багато що
інше, що доводить велике безумство, тоді як
не слід покладати на немовля нічого іншого,
окрім рятівного хреста. Між тим нині хрест,
що навернув увесь всесвіт, уразив диявола і
скинув усю силу його, залишається в зне-
вазі; а тканині, пряжі та іншим подібним ре-
чам ввіряється безпека немовляти. Чи не
соромно вам? Скажіть мені: чи зрозумієте
ви колись, як диявол з раннього віку людини
мало-помалу розкидає свої мережі і вживає
свої хитрі заходи? Смішне і забавне навію-
вання сатани, втім, не сміху тільки, але геєні
піддає того, хто спокушається! Якщо це ро-
биться в язичників, то ніскільки не дивно, а
коли ті, хто поклоняється хресту, залучається
до невимовних Таїнств, тримаються таких га-
небних звичаїв, – це гідно багатьох сліз». «Що
сказати, – каже в іншому місці святий Злато-
уст, – про тих, хто прив’язує до ніг і голови
мідні монети Олександра Македонського?
Скажи мені: чи це наші надії? Як після хреста
і смерті Господньої ти покладаєш надію спа-
сіння на зображення язичницького царя?»

Після тих викриттів забобонів, які знахо-
дяться в писаннях древніх святих, нагадає-
мо, що в книзі «Православне сповідання
віри» у відповіді на питання: «хто грішить
проти першої заповіді і яким чином» – чи-
тається наступне: «Проти цієї заповіді
грішать чарівники і ті, хто наслідує їхні спра-
ви, наприклад, ті, які носять речі і значки для
оберігання себе від шкоди; ті, які приліплю-
ються до забобонних звичаїв і їм вірять;
рівно і ті, які в хворобах користуються на-
шіптуванням ворожок та інших забобонів
тримаються; нарешті, ті, які зі всякого ви-
падку виводять знамення».

Автор: єпископ Олександр (Мілеант)


