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Дитячий вік
Іноді під час Божественної літургії

немовлята посміхаються
Вони посміхаються не тільки під час

Божественної літургії. Немовлята
перебувають у постійному зв’язку з Богом,
тому що вони не мають опіки. Пам’ятаєте,
що сказав Христос про маленьких дітей?
«Ангели їхні на небі повсякчас бачать
обличчя мого Небесного Отця» (Мф.18,10).
Малята тримають зв’язок з Богом і з
Ангелом Хоронителем, котрий невідступно
перебуває поруч з ними. Уві сні малята то
сміються, то плачуть, тому що вони бачать і
радісне, і страшне. В одних випадках вони
бачать свого Ангела Хоронителя й граються
з ним. Він пестить їх, бере їх за ручки, і вони
сміються. А в інших випадках спокусник
показує їм щось страшне, і вони плачуть.

А чому спокусник лякає дітей?
Те, що він їх лякає, їм теж на користь,

тому що вони від страху змушені кликати
маму. Якби цього страху не було, то дитина
не змушена була б бігти в материнські
обійми. Бог все допускає для блага людей.

А коли діти підростуть, чи пам’ятають
вони, що бачили, будучи немовлятами?

Ні, забувають. Якби маля пам’ятало,
скільки разів воно бачило свого Ангела, то
впало б в гординю. Тому, підростаючи, воно
все забуває. Бог працює мудро.

Ангел Хоронитель оберігає маленьких
дітей

Для чого Бог дає кожній людині Ангела
Хоронителя? Хіба Він не може оберігати
нас Сам?

Ангел Хоронитель – це особливе опіка
Божа про Своє творіння. Ангел Хоронитель
– це Промисел Божий, прояв Його постійної
турботи про людину. І за це ми перед Богом
у боргу. Ангели особливо захищають
маленьких дітей. Як же вони їх оберігають!
Одного разу двоє дітей бавилися на вулиці.
Один хотів кинути каменем у голову іншого
й уже прицілився. Друга дитина не бачила
небезпеки. І от в останню мить, напевно,
Ангел зробив так, що малюк щось побачив,
підскочив – і камінь пролетів повз його
голову.

А одна мати якось пішла працювати в
поле і взяла зі собою малюка. Погодувавши
його грудьми, вона поклала його в колиску
й пішла працювати. Коли через якийсь час
підійшла подивитися на малюка, то
побачила, що він тримає в руці й із цікавістю
розглядає змію! Коли мати годувала дитину
груддю, навколо його рота залишилося
молоко. І от змія підповзла до малюка й
злизувала молоко з його личка. Дитина
схопила змію. Побачивши це, мати
закричала, малюк злякався, розкрив свою
ручку, і змія втекла! Бог оберігає дітей.

Чому багато дітей страждають від
хвороб та інших нещасть?

Бог знає, що піде на користь кожній
людині й відповідно до цього дає їй все
необхідне. Він не дає людині того, що не
піде на користь. Наприклад, іноді Він
бачить, що тілесний недолік або каліцтво
допоможе нам більше, ніж якби Він уберіг
нас від цього каліцтва або залишив цілими
й неушкодженими.

 Святе Хрещення
 Що буде з тими мешканцями

Північного Епіру (частина Балканського
півострова, заселена греками. З 1912 року
належить Албанії.), які вмирають
нехрещеними?

Більшість з них були хрещені своїми

СТАРЕЦЬ ПАЇСІЙ СВЯТОГОРЕЦЬ
Про дітей, їхні радості та їхні труднощі

батьками повітряним Хрещенням (за
грецькою практикою, якщо життю
новонародженого нехрещеного малюка
загрожує непередбачена небезпека, над ним
може бути здійснено так зване повітряне
Хрещення. Будь-який християнин (чи
християнка) бере немовля на руки і тричі
зображає ним у повітрі кресне знамення,
промовляючи слова: «Хрещається раб
Божий (ім’я) во ім’я Отця. Амінь. І Сина.
Амінь. І Святого Духа. Амінь». Якщо
немовля помирає, то воно вважається
хрещеним, якщо залишається живим, то, за
рішенням Синоду Елладської Церкви,
Таїнство Хрещення повторюється над ним
повністю.) А багато дітей в тих країнах
прийняли повітряне Хрещення від нянечок
чи медичних сестер у пологових будинках.
Я знаю випадок, коли якась медична сестра
хрестила дитину в тазі з водою. Бог бачив
налаштування цієї жінки... А скільки
Благодаті мають новохрещені! Одного разу
у групі людей з триста п’ятдесят осіб я
розрізнив охрещену жінку. Я запитав, хто
це така, і мені сказали, що це туркеня, котра
прийняла Святе Хрещення, її обличчя сіяло.
Поруч з нею інші виглядали варварами.

А чи правильно, якщо під час
Хрещення дітям даються двоє імен?

Якщо чоловік і жінка лаються й
розводяться через те, як назвати дитину, то
хай дають їй хоч по троє імен! Але ж і
правильні християнські імена зараз
перетворили невідомо в що… Віки, Пеппі,
Мімі…

Одна жінка на п’ятому місяці
вагітності втратила дитятко. Воно
народилося мертвим, і тепер вона
переживає через те, що над ним не можна
було зробити навіть повітряного
Хрещення.

Якщо вона сама не винна в цьому, то хай
має довіру до Бога. Бог знає, що зробити з
такими дітьми й куди їх помістити.

Мати розповіла мені, що один з моїх
братів помер через кілька годин після
народження і вона не встигла його
охрестити. Я порадила їй розповісти про
це духівникові.

Якщо вона хотіла, але не встигла його
охрестити, то в неї є пом’якшувальні
обставини. Чимало інших жінок взагалі
роблять аборти й самі вбивають власних
дітей. Нам невідомий суд Божий. Було б
тяжким гріхом, якби вона не встигла

охрестити своє дитя через недбальство й
воно померло би нехрещеним. Ти судиш про
подібні речі з позиції здорового глузду. Це
богослов’я раціоналізму. Пам’ятаю, якось до
мене прийшла група прочан, і я розповідав
їм такий випадок. Одного малюка з
Північного Епіру хрестили тричі. Один раз
бабуся, другий раз дід і потім мати – один
потайки від іншого, – тому що всі вони
вважали дитину нехрещеною. Коли я
розповідав цю історію, хтось із прочан
підскочив і заявив: «Це неканонічно!» –
«Слухай, – кажу я йому, – по-твоєму, вони
вичитали про те, що треба хрестити дитину
тричі в якійсь догматичній книзі? Адже це
маля одержало потрійне благословення!»

 Іноді люди бачать уві сні своїх
покійних родичів і розмовляють з ними.
Це допускається Богом для того, щоб
допомогти людям у вірі, у покаянні?

Так. Хіба я не розповідав вам подібний
випадок? Один чернець зі Святої Гори був
родом зі села, яке знаходилося на території
Болгарії. Там було багато нехрещених. Цей
чернець розповідав мені, що, ще будучи
мирянином і нехрещеним, він побачив уві
сні свого маленького племінника, який
недавно помер. Маля стояло за огорожею
прекрасного саду й плакало. А сад був повен
маленьких дітей, які веселися й гралися.
«Чому ти не йдеш у сад?» – запитав чоловік,
який бачив сон. «Як я можу піти туди? –
відповів малюк. – Я ж не хрещений». Після
цього випадку цей чоловік негайно пішов і
охрестився, а потім розповів священикові
про те, що бачив уві сні. Так влаштував Бог
для того, щоб інші теж зрозуміли, яке
достоїнство має Святе Хрещення. І тоді
жителі цього болгарського села теж почали
хрестити дітей.

Деякі батьки, що вступили в цивільний
шлюб, хочуть охрестити своїх дітей. Чи
можна їм це робити?

Чому ж не можна? У чому винні нещасні
діти? Те, що люди, які вступили в цивільний
шлюб, хочуть охрестити своїх дітей,
свідчить, що в них є всередині щось [добре],
що ці люди не зовсім байдужі. Мабуть, ці
люди десь і в чомусь заплуталися. Якщо
хтось хоче їм допомогти, то спочатку треба
подивитися, з якої причини вони не
вінчалися в церкві, а потім – з якої причини
вони хочуть охрестити своїх дітей.

            Поки діти не досягнуть
повноліття, їх треба обмежувати ?

Діти повинні відчути обмеження як

необхідність, зрозуміти, що це
благословення Боже. Вони мають бути
вдячними своїм батькам, які їх обмежують.
Вони мають знати, що батьки обмежують
їх, тому що люблять. Жоден батько й жодна
мати не обмежували свою дитину через
злість – навіть якщо й поводилися з нею
вкрай жорстко. І якщо батьки затягнуть
своїм дітям гайки трохи тугіше, то в цьому
теж приховано багато любові. Вони роблять
це від доброго налаштування, щоб діти були
більш зібраними, підтягнутими й не
піддавалися небезпекам. Бо ж і садівник,
саджаючи деревце, для більшої надійності
може прикрутити його дротом тугіше, ніж
потрібно, і трохи поранити. Втім Благий Бог
незабаром затягує ранку на деревній корі.
Уже якщо Бог затягує рану дерева, то
наскільки більше Він піклується про
[людину] – Своє творіння! Невже, якщо
батьки закрутили дитині гайки трохи тугіше
й нанесли їй невелику рану, Бог цієї рани не
зцілить?

Крім цього, діти повинні розмовляти зі
своїми батьками, повинні відкривати їм свої
помисли. Як чернець у монастирі має
Старця, якому він відкриває свої помисли й
від якого отримує допомогу, так і дитина
повинна відкривати себе батькам.
Правильно, якщо дитина спочатку
сповідається своїй матері й потім –
духівникові. Як батьки, якщо дитина
вдариться в ногу, йдуть разом з нею до
лікаря й запитують що їм потрібно робити,
щоб синець зійшов, так вони повинні знати
й про те, які [духовні] проблеми є в їхньої
дитини, –  для того, щоб їй допомогти. Якщо
дитина говорить про свої проблеми тільки
духівникові, то як батьки зможуть їй
допомогти? Адже вони не знають що її
турбує.

           Одна дівчина, що вчиться за
кордоном, написала мені: «Помисел
говорить мені, що я ніколи не зможу
духовно процвітати. Мабуть я завжди
такою і залишуся».

От дивачка! Сидить у Європі й приходить
до таких висновків! Вона ж поїхала туди не
для того, щоб процвітати духовно й не для
того, щоб залишитися там назавжди, а для
того, щоб отримати ті знання, які
знадобляться їй за фахом. Нехай вона
намагається зберегти той духовний стан,
який у неї є зараз, і не прагне до духовного
успіху там. Адже європейці – народ, що
досяг успіху в [земних] науках, а не в
духовному. Нехай вона не тисне на себе й
не приймає все близько до серця. Не варто
приймати все це близько до серця й через
це страждати. Нехай вона вважає своє
перебування там строковою військовою
службою. В армії солдат трудиться в поті
чола, знесилюється, іноді інші поводяться з
ним дуже жорстко. А з тою дівчиною в
Європі люди поводяться, принаймні, з
ввічливістю –  хай і зовнішньою,
лицемірною. Слід було очікувати того, що
вона зустрінеться з цими труднощами, тому
що й у Греції ми бачимо те ж саме, різниця
тільки в тому, що в Греції – оскільки ми
народ православний – є духовна допомога
для тих, хто стурбований своїм духовним
життям. Трохи терпіння й трохи уваги, і
труднощі будуть переборені. Якщо вона
опинилася там, то треба свій вільний час
присвятити читанню й молитві, щоб
духовно теж живитися. Ті зусилля, яких

Закінчення на 2 стор.
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Про дітей, їхні радості та їхні труднощі
докладе, щоб досягти успіху в навчанні,
допоможуть їй поринути в нього з головою,
і тоді всі злі помисли і юнацькі спокуси
будуть їй байдужі.

Повага дітей до батьків і старших
Коли дитина маленька, вона не виконує

ніякої роботи. Про її харчі, одяг і таке
подібне піклуються батьки. Батьки
допомагають дитині від любові. Дитина не
працює – вона може виконати лиш невеликі
домашні доручення. Але хіба ця робота
може зрівнятися з тією працею чи
витратами, які роблять заради неї батьки?
Якщо, ставши дорослою, дитина не розуміє,
що дали їй її батьки, то це дуже велика
невдячність.

Колись батьки карали дитину тілесно, і
вона приймала тілесні покарання без
помислів [образи]. Часто вона навіть не
розуміла, за що її били. Але сьогоднішні діти
– це одне суцільне «навіщо й за що?». Самі
суперечки. У них нема простоти. Все, що
відбувається, вони піддають суду й оцінці.
Однак Божественна Благодать таким чином
не приходить. Якщо дитина не відчуває
свого батька батьком і не приймає
батьківського покарання, то вона – дитина
незаконна (Євр.12,6-11) Деякі діти, варто
лиш батькам зробити їм маленьке
зауваження, відразу починають
погрожувати: «Я поріжу собі вени!» І що
залишається робити батькам? Вони
поступаються, а в остаточному підсумку
діти псуються й гинуть.

Дитина має зрозуміти, що коли інколи
батьки й дають їй запотиличника, то роблять
це не зі злості, але з любові – для того, щоб
вона виправилася, стала кращою й згодом
раділа Ми, коли були маленькими, приймали
все: і батьківську ласку, і батьківські ляпаси,
і батьківські поцілунки. Ми розуміли, що все
це батьки робили для нашого блага. Ми мали
до [наших батьків] велику довіру. Іноді
бувало й таке: у чомусь був винен один брат,
а мати лаяла іншого, тому що вона не
встигала провести «судове розслідування».
Однак винний, бачачи, що через нього
дісталося іншому – невинному, признавався
у своїй провині, тому що його звинувачувала
совість. І в такий спосіб винуватий брат або
сестра діставали виправдання.

У сім’ї молодші повинні мати повагу і до
батьків, і до старших [братів і сестер].
Молодші повинні відчувати повагу,
підлеглість й вдячність до старшого за
необхідність. Старші, у свою чергу, повинні
відчувати до молодших любов, допомагати
їм і захищати їх. Коли молодший поважає
старшого, а старший любить молодшого, то
створюється прекрасна сімейна атмосфера.
Мій батько казав нам: «Слухайтеся вашого
старшого брата». Ми знали, що батько
любить нас всіх, і поводилися з ним дуже
вільно. А ось старшому братові, не
знаходячи в ньому батьківської любові, ми
робили більший послух.

Коли чоловік і жінка поважають одне
одного, а діти поважають батьків, то життя
в сім’ї йде розмірено, як годинник. У такій
сім’ї старший син ніколи не скаже матері
щось на зразок «дивись мені, мамо, щоб ти
більше такого не робила» або «чому ти
зробила все навпаки?» Але в такій сім’ї й
батько не розмовляє з матір’ю подібним
тоном. Дорослий може жартувати з
дитиною, щоб її потішити, але дитина,
відчуваючи радість від жартів дорослого, не
повинна поводитися з ним безцеремонно й
фамільярно. Коли я був у монастирі Стоміон
й іноді відлучався з монастиря в місто за
покупками, один малюк, будинок якого
стояв просто на дорозі, підбігав, лише
вгледівши мене, і я цілував йому ручку.
Потім він звик до цього й, підбігаючи до
мене, сам простягав свою ручку для того,
щоб я її поцілував! Я робив те, що він хотів.
Але потім його батьки попросили: «Отче,
не треба цілувати йому руку, тому що він
бігає за священиками, простягає їм свою
ручку для поцілунку, а якщо вони цього не
роблять, починає ридати».

Закінчення.
Початок  на 1 стор.

Старість смиряє людину?
Як же смиряється людина в старості!

Літній чоловік поступово втрачає сили й
стає схожим на пристарілого сокола. Коли
сокіл старіє, у нього випадає пір’я, й крила
стають схожими на поламані гребінці.
Пам’ятаю, один член Духовного Собору з
монастиря Філофей у 1914 році – ще будучи
мирянином – добровольцем поїхав зі
Смирни воювати в Албанію, для того, щоб
помститися туркам, які зарізали його батька.
Одного разу він упіймав турка й хотів
перерізати йому горло. Турок заблагав:
«Наша віра груба. Вона вчить нас різати й
убивати. Однак ваша віра не така. Христос
не вчить вас убивати». Ці слова настільки
його перевернули, що він викинув гвинтівку
й негайно подався на Святу Гору. Він став
ченцем, став членом Духовного Собору,
однак отаманський дух з нього не
вивітрився. Він був відповідальним за всі
послухи, і всі ключі від комор висіли в нього
на поясі. Ніхто з братії не насмілювався
сказати йому щось наперекір. Якщо
котрийсь із ченців забував звернутися до
нього як було заведено: «Старче
Спиридоне», то він втрачав самовладання.
Одного разу під час Великого Посту у
монастир прийшла розбійницька банда й
зажадала у ченців сиру. Тоді до бандитів
вийшов отець Спиридон і «привітав» їх так:
«Ах ви, свині! У Великий Піст прийшли
сиру просити?» – сказав та й повикидав їх
за ворота. Іншого разу ченці розібрали
панікадила5, щоб їх почистити. Бандити,
побачивши різні блискучі завитки від
панікадила, подумали, що вони золоті.
Прийшовши в монастир, вони повкидали ці
завитки в мішки й зібрали з усієї округи
мулів, щоб навантажити на них ці мішки.
Отець Спиридон, як тільки це побачив,
схопив бандитів за комір, забрав їхні мішки
й вивалив все це на землю. «Шпана ви,
шпана! – сказав він їм. – Так це ж дешеві
залізця! Такі ж дешеві, як ваші мідні лоби!»
Цей чоловік не знав, що таке боягузтво.
Однак на старість він захворів і смирився.
Мені дали послух доглядати за ним. Одного
разу він мене попросив: «Помолись, щось
мені недобре». Я підвівся й почав уголос
молитися по чотках: «Господи, Ісусе Христе,
помилуй раба Твого старця Спиридона».  –
«Дурень, – каже, – не «старця Спиридона»,
а Спирька!» Як же смирила його хвороба й
старість! Колись би хтось спробував, не
назвати його «старцем Спиридоном»!

І мій батько в старості смирився від мухи.
Одного разу моя сестра побачила: він плаче.
«Що з тобою, батьку? – запитала вона. –
Може, тебе скривдив хтось із онуків?» – «Ні,
ні, – відповів він їй. – Що таке людина... Я
хотів прибити муху мухобійкою і не зміг
цього зробити. Я намагався прибити То
справа – вона летіла ліворуч, хотів прибити
зліва – вона летіла праворуч! Я, коли був
молодим, стріляв так влучно, що четів
(турецькі розбійники) не вбивав, а
обстрілював їх з усіх боків, так що кулі
лягали впритул, і так змушував їх здаватися.
Коли мені було шістнадцять, я поранив лева
й вступив з пораненим звіром у сутичку. А
зараз не можу вбити мухи! Е, людина є
істота нікчемна». Нещасний відчував одне
велике «нічого», нуль, так немов би він
нічого не зробив у своєму житті.

А знаєте, як смиряються старенькі ченці
в притулках для літніх ченців у
святогорських монастирях! Над ними
здійснюють ще один... чернечий постриг! їм
обстригають волосся, щоб воно було
коротким і його було легше мити. їм
обстригають бороду, тому що в них тече
слина, випадає з рота їжа. І як їх потім
чистити? Цей постриг – останній постриг.
Постриг смирення!

Винагорода за догляд за літніми
людьми

Ніколи в житті я не відчував себе так
добре, як у ті кілька днів, коли мені дали
послух доглядати за одним літнім ченцем.
Догляд за літніми людьми приносить велику
винагороду. Мені розповідали про одного
послушника на Святій Горі, який був

одержимий страшним бісом. Йому дали
послух доглядати за шістьма старенькими
ченцями в монастирському притулку для
літніх. Ті роки були важкими, у людей не
вистачало засобів, які полегшували б їхню
працю. Бідолаха звалював собі на плечі тюк
зі старечою білизною й тягнув все це до
далекого ставка, де прав все це за допомогою
лугу. Минуло трохи часу, він звільнився від
біса, яким був одержимий, і став ченцем. Це
відбулося не тільки тому, що сам він
жертвував собою заради інших, а ще й тому,
що дідусі-ченці давали йому свої
благословення.

Багато чоловіків і жінок обурюються і
нарікають на труднощі, які виникають у
їхніх сім’ях через дивацтва й бурчання
літніх людей, що живуть з ними. Ці люди
забувають про ті «номери», які самі колись
викидали, будучи дітьми, про те ниття й
дивацтва, якими вони тоді мучили інших.
Вони не пам’ятають, що плачем і примхами
самі не давали спокою батькам. Тому Бог
допускає таким людям терпіти труднощі,
пов’язані з доглядом за літніми людьми, –
щоб вони хоч якось «розплатилися» за
труднощі, які колись створювали іншим.
Зараз прийшла їхня черга підставити своїм
старим батькам плече і з вдячністю подбати
про них, згадуючи жертви, на які батьки
йшли заради них самих, коли вони були
дітьми. Ті, у кого нема почуття обов’язку до
своїх батьків, будуть суджені Богом як
несправедливі й невдячні люди.

Я бачу, що часто причина тих мук, що їх
зазнають багато мирських людей, полягає в
тому, що батьки тримають на них образу.
Сім’ї страждають через те, що в них не
піклуються про дідусів і бабусь. Яке там
благословення будуть мати діти, що виросли
в сім’ї, де нещасну бабусю або бідолаху-
дідуся відвезли в будинок для літніх,
залишили там помирати з душевним болем,
забравши собі їхнє майно і не давши їм
потішитися своїми онуками? Сьогодні
приходила одна жінка похилого віку й
розповідала мені, що в неї четверо
одружених синів. Всі вони живуть в одному
міському кварталі, але вона не може з ними
зустрітися, тому що одного разу «посміла»
порадити своїм невісткам: «Майте між
собою любов, ходіть до церкви!» Почувши
це, вони просто розлютилися! «Щоб ноги
твоєї більше не було в наших домах!» –
сказали вони їй. Нещасна не бачила своїх
дітей уже п’ять років. “Помолись, отче мій,
– просила вона зі слізьми, – адже в мене є й
внучата. Помолись, щоб я побачила їх хоча
б уві сні». Е, ну яке там благословення
будуть мати діти цієї жінки?

Бабуся в сім’ї – це велике благословення,
але такі люди цього не розуміють. Як
правило, чоловіки старіють раніше, і за
ними доглядають дружини. Коли чоловік
помирає, діти забирають бабусю до себе в
дім, щоб вона доглядала за внучатами і не
відчувала себе нікому не  потрібною. Якщо
діти роблять так, це дуже добре. У такий
спосіб і старенька матір знаходить спокій, і
сім’я отримує допомогу. Бо ж мати через
безліч своїх справ не встигає дати дітям
необхідну ніжність і любов. Саме усе це дає
дітям бабуся, тому що вік бабусі – це вік
любові й ніжності. Подивися: коли дитина
пустує, мати її лає, а бабуся – пестить. Коли
діти перебувають під доглядом бабусі, мати
встигає завершити всі свої справи, діти
оточені ласкою і любов’ю, але й сама бабуся
зігріта любов’ю своїх онуків.

Людина, яка піклується про своїх батьків,
має велике благословення від Бога. Один
парубок, одружившись, поділився зі мною
своїми планами: «Хочу побудувати будинок
і на першому поверсі влаштувати дві
маленькі квартирки для моїх батьків і для
тещі з тестем». Знаєте, як це мене
зворушило! Знаєте, скільки благословень я
дав цій людині! Дивно: чому багато
чоловіків і жінок цього не розуміють?

Кілька днів тому до мене прийшла одна
жінка й попросила: «Отче, моя мати розбита
паралічем. Як же я втомилася! Вісім років
перевертати її з одного на інший бік!» Чуєш,

що діється? Дочка говорить про свою матір
у такому тоні! «О, – кажу, – твоя проблема
вирішується дуже просто! Зараз я помолюся,
щоб тебе на вісім років розбив параліч, а
твоя мати видужала й за тобою доглядала».
– «Ні, ні, отче!» – закричала вона. “Чотири
роки, – кажу, – принаймні, чотири роки тобі
необхідно! Як же тобі тільки не соромно?
Що краще? Бути здоровою, не відчувати
болю і доглядати за хворою людиною,
маючи при цьому винагороду від Бога, чи
страждати, бути не в змозі поворухнути
ногою, смирятися й просити: “Принеси
мені, будь ласка, сечоприймач, поверни мене
на інший бік, підсунь мене до стіни...?» Коли
ця жінка почула те, що я їй сказав, вона
трохи засоромилася.

У сім’ї не буде подібних проблем, якщо
діти ставлять себе на місце своїх постарілих
батьків або якщо невістка ставить себе на
місце свекрухи й думає: «Адже і я колись
зістарюся, одного чудового дня стану
свекрухою – і чи сподобається мені, якщо
моя невістка не буде звертати на мене
уваги?»

Батьківське благословення
Батьківське благословення – це

найбільша спадщина, яку батьки залишають
своїм дітям. Тому діти повинні подбати, щоб
отримати його. Подивися, до чого дійшов
Яків заради того, щоб отримати
благословення батька? До того, що заліз
навіть в овечу шкуру!

Особливо велике діло – благословення
матері! Одна людина говорила: «Кожне
слово моєї матері – це золота монета».
Недавно до мене приїжджав якийсь грек з
Йоганнесбурга. Знаєте, яке враження він на
мене справив? Він прийшов до мене в келію
восени. «Моя мати захворіла, і я приїхав її
побачити». Не минуло і трьох місяців, і на
Різдво він приїхав знову. «Ти що – приїхав
знову?» – запитав я. «Так, – відповів він. –
Я довідався, що матері знову нездужається,
й приїхав, щоб поцілувати її руку, тому що
вона вже у літах й може померти. Для мене
найбільше багатство – благословення моєї
мами». Шестидесятирічний чоловік – і він
їде з Йоганнесбурга в Грецію, щоб
поцілувати руку своєї мами! І зараз Бог
благословив цього чоловіка такими
коштами, що він хоче    влаштувати
великий    будинок   для    літніх
священнослужителів і подарувати його
Церкві. Тобто він, можна сказати, завалений
благословеннями й не знає, куди їх подіти!
Така душа для мене однаково що бальзам.
Начебто йдеш пустелею Сахара й зненацька
знаходиш трохи води. Потихеньку все це
втрачається і відходить.

А ще один чоловік прийшов до мене в
келію весь у сльозах. «Отче, – став говорити
він, – моя мати мене прокляла. І ось у мене
в сім’ї суцільні хвороби, розлади, на роботі
все йде сторч головою...» – «Напевно, і сам
ти дав матері якийсь привід, – відповів йому
я. – Адже вона не могла проклясти тебе ні з
того, ні з сього». – «Так, – каже, – я теж був
ще той синочок...» – «Піди, – кажу, – і
попроси в матері прощення». – «Піду, отче,
– відповів він. – Дай мені твоє
благословення». – «Своє благословення я
тобі даю, – сказав я йому, – але ти повинен
взяти благословення й від матері». –
«Навряд чи, – говорить, – вона дасть мені
благословення». – «Піди, – кажу, – до неї й,
якщо вона тобі його не дасть, скажи їй так:
«Один старець сказав мені, що й ти теж
колись віддаси душу Богові». Він пішов до
своєї матері, і вона благословила його так:
«Дитя моє, хай прийде на тебе
благословення Авраамове!» Минуло трохи
часу, і він знову приїхав на Афон, привіз мені
подарунки – вишневий компот і лукум. Він
сяяв від радості. Його діти були здоровими,
на роботі все йшло добре. У його очах
стояли сльози, і він без кінця повторював:
«Слава Богу». Життя цієї людини змінилося,
і він говорив тільки про духовне. А що вже
говорити, якщо людина має повагу до
батьків з самого початку! Як така людина
може не мати благословення Божого?

                                                                                                   Підготував
прот. Іван Бойчин



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №10 (41) Жовтень 2016 р.Б. 3

14 вересня, в день церковного новоліття, відбувся
Першосвятительський візит Предстоятеля Української Православної
Церкви Київського Патріархату Святійшого Патріарха Київського і
всієї Руси-України Філарета до Дрогобицько-Самбірської єпархії. 

Його Святість звершив чин освячення розписів та Божествену Літургію
в храмі Святого Рівноапостольного князя Володимира у смт. Івано-Франкове
Яворівського району.

 При вході в місцеву святиню, Святійшого Владику зустріли діти-
вихованці недільної школи, які привітали Патріарха віршами та піднесли
Предстоятелю коровай.  Священик храму прот. Назарій Дадак виголосив
вітальне слово для  Святійшого Патріарха та запросив його освятити розписи 
храму і очолити Божественну літургію.

На Богослужінні Святійшому Владиці співслужили: Патріарший
намісник, митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський
Епіфаній, митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архієпископ
Рівенський і Острозький Іларіон, архієпископ Чернігівський і Ніжинський
Євстратій, архієпископ Дрогобицький і Самбірський Яків, архієпископ
Вінницький і Брацлавський Михаїл, архієпископ Вишгородський Агапіт,
вікарій Київської єпархії, єпископ Володимир-Волинський Матфей, вікарій
Волинської єпархії та духовенство Дрогобицько-Самбірської єпархії.

За богослужінням клірик храму ієрей Назарій Дадак отримав чергову
церковну нагороду – піднесений до сану протоієрея.

Після завершення Богослужіння щирі слова подяки Святійшому Владиці
висловив керуючий Дрогобицько-Самбірською єпархією архієпископ Яків.

Також настоятель храму протоієрей Володимир Дадак звернувся із
подячним словом до  Сятійшого Владики та побажав многих та
благословенних літ життя.

Патріарх Філарет відзначив високими церковними нагородами, медалями
«За жертовність і любов до України», благословенними грамотами меценатів,
будівничих, художників та воїнів-учасників АТО, що підтримують захисників
Батьківщини на передовій.

Після літургії Святійший Владика освятив наріжний камінь на місці
будівництва майбуньої дзвіниці, поклав квіти до пам’ятника Івана Франка
та привітав жителів смт. Івано Франкове із днем селища.

Прес-служба Дрогобицько-Самбіської єпархії

13 вересня 2016 року, в день
свята Покладення чесного пояса
Пресвятої Богородицi, архі-єпископ
Дрогобицький і Сам-бірський Яків,
на запрошення митрополита
Львівського і Сокальського
Димитрія, взяв участь у
Божественній Літургії на цілющому
джерелі присілка Заглина (с.
Монастирок) Жовківського району
Львівської області – місці чудесного
явлення Божої Матері, яку очолив
Його Святість, Святійший Патріарх
Київський і всієї Руси-України
Філарет, Предстоятель Української
Пра-вославної Церкви Київського
Патріархату.

Святійшому Патріарху Філа-рету
співслужили архієреї УПЦ КП:
митрополит Львівський і
Сокальський Димитрій, Патрі-
арший намісник митрополит
Переяслав-Хмельницький і
Білоцерківський Епіфаній, митро-
полит Івано-Франківський і
Галицький Іоасаф, архієпископ
Рівненський і Острозький Іларіон,
архієпископ Черні-гівський і
Ніжинський Євс-тратій, керуючий

20 вересня 2016 року Святійший
Патріарх Київській і всієї Руси-України
Філарет прийняв у своїй резиденції
бійців Української добровольчої армії,
які виконують місію у гарячих точках
на Сході України.

«Я хочу подякувати вам за те, що
ви захищаєте нашу українську землю.
Це є найголовніше, бо якщо ми не
збережемо нашу державу зараз, то
будемо знову рабами. Ми й так були
вже рабами понад триста років. А
тепер Господь дав нам за
страждання українського народу
свою незалежну українську державу і
зараз ми проходимо випробовування:
достойні ми мати свою державу чи,
як каже Путін, що такого
українського народу не існує. Але ми
через Вашу мужність і готовність
віддати своє життя за Незалежну
українську державу доводимо всьому
світові, що ми достойні мати свою
Незалежну державу»  – сказав
Патріарх Філарет.

Також Святійший Владика за
заслуги перед Україною і Церквою та

«Во ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри!
Сьогодні наша Православна Церква починає літургійне новоліття,
церковний Новий рік. Для кожного з нас новоліття завжди є початком
відліку нового досвіду, в людському вимірі – чимось окресленим та
обліченим. Насправді ж поняття часу є чи не найсакральнішим для
всіх земних традицій і культур, бо від першого біблійного
формулювання виміру тривалості буття у «днях» творення, час завжди
був, є й буде прерогативою Бога. У Бога час не має ні початку, ні
кінця. Це в людській парадигмі та в людському недосконалому
календарі виокремлюються періоди та епохи, наділені певними
ознаками та рисами. В есхатологічному ж сенсі кожен рік є кроком до
закінчення земного життя, до зустрічі з Господом. Тому й головним
нагадуванням цього дня для християнина має бути розуміння тлінності
сущого на землі, осмислення того, як ми, православні
священнослужителі й вірні, прожили цей рік. Скільки часу
турбувалися про душу, а скільки про тіло? Наскільки збагатили себе
духовно?

Такою часовою віхою стає нинішній день і для громади цього
храму. Адже Православ’я в релігійному просторі Яворівщини від
початків, від княжих часів, аж до початку XVIII ст. займало основне місце. Перша письмова
згадка про православну церкву на нашій яворівській землі датується 1316 р. (Старий Яр).
Тоді ж тут діяв печерний монастир у Страдчі (у 90-ті рр. минулого століття страдчанський
православний простір зайняли греко-католики). В унійний період українську православну
обрядовість, попри спроби її латинізувати, зберегли більшість священиків та громад нашого
краю. Те саме можна сказати і про тоталітарний радянський період.

Закоріненість у давні традиції та феномен духовного спадкоємства дозволили релігійним
громадам новітньої доби відтворити на Яворівщині українську православну ідентичність.
На сьогодні тут діє до 40 громад УПЦ КП, вірні багатьох із них тут присутні. Майже усі
громади мають храми (і давні, і новопобудовані), серед яких Свято-Володимирівський.

Чим є храм для християнина? Місцем зустрічі з Богом. Оскільки головне завдання Церкви
спасіння душі, то й храми будуються, в першу чергу, для спасіння душ вірних. Ми часто
чуємо: «Я не ходжу до храму, але маю Бога у своєму серці. Якби такі люди усвідомлювали,
що в храмі є Джерело безсмертя – Євхаристійний Христос – то вони не йшли б, а бігли
сюди». Тому хтось, за Промислом Божим, довшим шляхом наближається до храму, а в чиїхось
серцях оселяються й інші боги-пристрасті, які відштовхують людину від обителі Бога Живого.

Архіпастирський візит
Святійшого Патріарха Київського

і всієї Руси-України Філарета
у смт. Івано-Франкове

АРХІЄПИСКОП ЯКІВ МОЛИВСЯ З ПАТРІАРХОМ
ФІЛАРЕТОМ НА ЦІЛЮЩОМУ ДЖЕРЕЛІ

ПРИСІЛКА ЗАГЛИНА

справами Київської Патріархії
намісник Києво-Михайлівського
Золо-товерхого монастиря архіє-
пископ Вишгородський Агапіт,
архієпископ Тернопі-льський,
Кременецький і Бучацький Нестор,
єпископ Дніпровський і
Криворізький Симеон, єпископ
Ужгородський і Закарпатський
Варсонофій, єпископ Володи-мир-
Волинський Матфей, віка-рій
Волинської єпархії та духовенство
з різних областей України.

Співи богослужіння вико-нував

чоловічий хоровий колектив
«Орфей» (регент - диякон Симеон
Пігура).

Із Дрогобицько-Самбірської
єпархії на святі молились також
прочани парафії святого
рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів
Самбірського благочиння, парафії
Собору Іоана Хрестителя смт.
Підбуж Дрогобицького благочиння
та ін.

Прес-служба Дрогобицько-
Самбірської єпархії

Патріарх Філарет нагородив бійців
Української добровольчої армії

духовність, виявлені під час
проведення АТО, нагородив 8-ох
бійців Орденом святого Юрія
Переможця.

Предстоятель Київського
Патріархату привітав воїнів з високою
нагородою. «Вітаю, Вас, і думаю, що
не далекий той час, коли ми будемо
святкувати. Правда на нашому боці.
Гарант збрехав Богові, адже
гарантував недоторканість наших

територій, а Крим захопили. Те, що
він агресор, то це покладає на нього
печать поразки, тому у Путіна мічена
поразка» – наголосив Святійший
Патріарх Філарет.

У зустрічі також взяли участь
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків та секретар єпархії
протоієрей Андрій Безушко.

Прес-служба Дрогобицько-
Самбірської єпархії

Слово митрофорного протоієрея Михайла Цебенка,
виголошене за Літургією у храмі св рівноап. Володимира в містечку Івано-Франкове

під час першого візиту Святійшого патріарха Київського  і всієї Руси-України Філарета на Яворівщину
Нещодавно, у проповіді на освяченні храму
Предстоятель нашої Церкви Святійший патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет наголосив,
що нема в світі такої установи, окрім храму, де б
людина очистилася від гріхів. Блаженні ті, які
сьогодні, в день новоліття, очистили свої душі від
гріхів й приймуть у Святих Тайнах Джерело
безсмертя.

Православні мешканці цього містечка не
випадково, адже все відбувається з волі Божої, у
90-ті рр. минулого століття обрали покровителем
свого храму великого нашого князя –
рівноапостольного Володимира. Адже саме йому
Господь доручив апостольську місію – привести
наш народ до Творця. Сьогодні деякі центри
намагаються применшити роль
рівноапостольного Володимира, одні – бо обрав
православну віру, інші – бо християнізував
український простір. Апостольство ж Володимира

в тому, що він ввів свій народ у спасаючий ковчег, який називаємо Православною Церквою,
та, у якій до сьогодні спасаємося.

Символічним є те, що освячення розписів храму у Вашому містечку звершується в перший
день нового року, а особиста молитва та благословення Предстоятеля Помісної Церкви
знаменують нову добу і вашої, місцевої історії. Святитель Іоан Золотоустий відзначив, що
«щасливим у всьому для тебе буде рік ... коли й першого й в наступні дні будеш робити
угодне Богові. День буває поганий або гарний не за своєю природою, – бо день від дня нічим
не відрізняється, – а через нашу старанність або байдужість. Якщо ти будеш так думати і так
себе налаштовувати творячи щодня молитви і милостині, то щасливим для тебе буде весь
рік».

Дорогі брати і сестри у Христі! Часто нарікаючи на складність прожитого року пам’ятаймо
слова нашого Господа Ісуса Христа «На світі тугу матимете, але Я знову побачу вас і радітиме
серце ваше і радости вашої ніхто не відбере від вас» (Ін. 16,22). Бо найвищий земний дар –
принесення безкровної жертви у спільній зі Святійшим Патріархом Помісної Православної
Церкви молитві, є запорукою успішної боротьби зі спокусами світу та утвердження Святої
Православної Віри у соборній і незалежній Українській Державі. Амінь
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З 29 по 30 серпня 2016 року в м. Ужгород відбулися
між’єпархіальні збори військових священиків
(капеланів) Закарпатської і Дрогобицько-
Самбірської єпархій Української Православної
Церкви Київського Патріархату, які несли послух
пастирського служіння в зоні проведення АТО в
умовах бойових дій.

Із благословення архієпископа Якова делегацію від
Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ Київського
Патріархату очолив секретар єпархії священик Андрій
Безушко.

У заході взяли участь священики: благочинний
Самбірського району Микола Бухній, Ярослав
Фабіровський, голова відділу духовно-патріотичного
виховання у зв’язках із Збройними Силами та іншими
військовими формуваннями Дрогобицько-Самбірської
єпархії (м. Новий Калинів, Самбірське благочиння),
настоятель парафій сіл Орховичі і Загіря (Самбірське
благочиння) Богдан Побурчак та настоятель парафії с.
Чайковичі (Самбірське благочиння) Василь Попович.

На кордоні Львівської та Закарпатської областей
військові священики помолились за Україну.

У кафедральному місті Закарпатської єпархії
Ужгороді делегацію зустрів секретар єпархії священик
Сергій Ємець. З благословення єпископа
Ужгородського і Закарпатського Варсонофія
священики відвідали ужгородські храми – Свято-
Преображенський (вул. Лавріщева, настоятель о.
Сергій Ємець), Троїцький (вул. Київська набережна 16,
настоятель свящ. Віктор Аврамчук).

Отець Віктор Аврамчук, який також працює
вчителем школи №5, провів незабутню екскурсію
набережною р. Уж, розповів історію міста та
Закарпатської єпархії.

Потім духовенство вирушило до кордону зі
Словаччиною, де помолились за Україну й воїнів-
захисників. Опісля відвідали Храм Святої Трійці

У 184-му Навчальному центрі Національної
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного майже триста контрактників
склали Військову присягу на вірність українському
народові.

У суботу, 17 вересня, Збройні сили України
поповнились новими синами та доньками, які свідомо
обрали професію військового. Солдати родом з різних
куточків нашої держави, кожен виховувався у своїй
сім’ї, між ними є люди різного віку, але сьогодні їх
об’єднує єдине прагнення – служити на благо
українському народу! У непростий час війни на Сході,
коли багато молодих хлопців уникають служіння в
армії, важливо підкреслити добровільний вибір уже
багатьох тисяч військовослужбовців контрактної
служби.

Зі словами привітання та благословення до
новобранців звернувся військовий священик
Святослав Юрків, настоятель парафії Святої Тройці с.
Старичі. Вітаючи військовослужбовців зі святом,
священик звернув увагу на саме значення слів присяги.
Це не прості фрази, а обітниці, які лунають з уст солдат.
І, врешті-решт, це клятва, яку потрібно дотримуватись
протягом усього життя.

Наприкінці святкового дійства відбулось
окроплення свяченою водою військовослужбовців та
усіх присутніх гостей.

Нехай Господь береже наших захисників, посилає
їм міцне здоров’я, мужність і довгі роки життя!

26 вересня 2016 року благочинний Самбірського району
о. Микола Бухній взяв участь у відкритті й освяченні
пам’ятного знаку-обеліску новітньому Герою Дмитру
Демковському на перехресті вулиць Грушевського та
Рівна у м. Самборі, поблизу будинку, де проживав Герой.
Саме цього дня, 26 вересня, йому виповнилося б 29 років.
Дмитро Демковський загинув за Україну 4 липня 2015
року у зоні проведення АТО.

Дмитро Демковський народився 26 вересня 1987 р. у м.
Самбір. Закінчив Самбірський педколедж, пізніше –
факультет іноземних мов Дрогобицького державного
педагогічного університету. Добровільно вступив до лав
Збройних сил України. Служив у військовій частині А 3817.
Почалась успішна військова кар’єра: навчання у Німеччині,
США, Литві. Тричі побував у зоні бойових дій. Указом
Президента України № 568/2015 від 5 жовтня 2015 року,
«за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені
у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України, вірність військовій присязі»,
нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
(посмертно).

… Я буду жити в посмішках людей,
Моя душа вам піснею озветься.
Я в бій пішов за правду, за людей –
І в пам’яті це, знаю, не зітреться!
Вічна пам’ять Герою!

Прес-служба Самбірського благочиння
Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП

10 вересня 2016 року у храмі Різдва Пресвятої
Богородиці м. Миколаїв Львівської області відбулась
заупокійна Божественна Літургія з нагоди річниці
смерті благочинного Миколаївського району
Дрогобицько-Самбірської єпархії, настоятеля храму
Різдва Пресвятої Богородиці м. Миколаїв
митрофорного протоієрея Василя Салабая.
Богослужіння очолив архієпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків у співслужінні численного
духовенства єпархії.

Протоієрей Василь Салабай упокоївся 11 вересня
2015 року у день Усікновення глави пророка, Предтечі
і Хрестителя Господнього Іоана, під час служіння
Божественної Літургії, після Причастя Святих
Христових Таїн.

Протоієрей Василій Салабай народився 1971 року
на Львівщині у священичій сім’ї протоієрея Івана
Салабая. Духовну освіту здобув у Одеській духовній
семінарії та Київській духовній академії. Довгий час
був настоятелем парафії Різдва Пресвятої Богородиці
у місті Миколаїв Львівської області, багатолітнім

Зустріч військових священиків (капеланів)
на Срібній Землі

(район «Шахта»), зустрілися із настоятелем, ієреєм
Ярославом Михайлюком.

Наступного дня духовенство обох єпархій провело
спільні заходи, на яких обговорили подальшу
співпрацю між єпархіями щодо душпастирської опіки
над українськими воїнами та їх сім’ями, а також
обмінялися досвідом у духовних справах, домовились
регулярно влаштовувати екскурсії та паломництва до
святинь обох єпархій, посилити вивчення історії обох
єпархій.

Дорогою додому військові капелани відвідали храм
Успіння Пресвятої Богородиці м. Мукачеве (вул. Я.
Мудрого 42 а), настоятелем якого є священик Сергій
Потюк, обласний благочинний Закарпатської єпархії
УПЦ КП. Отець Сергій ознайомив священиків з
історією храму та м. Мукачеве.

Інформація єпархіального відділу духовно-
патріотичного виховання у зв’язках із Збройними

Силами та іншими військовими формуваннями
України Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ

Київського Патріархату

Річниця смерті благочинного
Дрогобицько-Самбірської єпархії

о. Василя Салабая

секретарем та благочинним Дрогобицько-Самбірської
єпархії. У покійного залишилось двоє дітей – донька і
неповнолітній син.

Тіло отця Василя поховано у могилі його батька
митрофорного протоієрея Іоана Салабая, біля храму
Різдва Пресвятої Богородиці м. Миколаїв, який
побудований зусиллями отців Салабаїв.

У річницю смерті митрофорного протоієрея Василя
Салабая архієпископ Дрогобицький і Самбірський
Яків під час Божестенної Літургії висловив щирі
співчуття родині спочилого, осиротілій пастві,
співбратам священнослужителям, а також усім, хто
любив і шанував покійного.

Після Служби Божої владика Яків разом з
духовенством відслужили заупокійну літію на могилі
о. Василя та його батька, митрофорного протоієрея
Іоана Салабая.

Нехай Всемилостивий Господь прийме отця Василя
у оселі Праведників, зі святими упокоїть його душу,
дарує йому Царство Небесне!

Прес-служба Дрогобицько-Самбірської єпархії

CВЯЩЕНИК
БЛАГОСЛОВИВ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-
КОНТРАКТНИКІВ НА

ЗАХИСТ БАТЬКІВЩИНИ

У Самборі освячено
пам’ятний знак-обеліск
Дмитру Демковському
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Останнім часом усе більше людей переймаються
ідеєю «однаковості» всіх релігій. Ідея така:
безперечно, Бог один, і всі народи служать Йому
Єдиному, тільки кожен народ — своєю історичною
релігією. Істинної чи хибної релігії не існує, а всі вони,
доповнюючи одна одну, складають єдине ціле. Бог
передбачив, що для кожного народу корисніше й
легше в богопізнанні, і дав усім якусь віру, якісь
культи — «дороги різні, але всі ведуть до Бога».

І справді, з висоти пташиного польоту ця приваблива
теорія здається цілком логічною: ось релігійність усіх
народів (немає народу нерелігійного!), ось храми по
всій землі, ось поняття божества і ось служіння йому.
Усе здається таким зрозумілим, що не хочеться навіть
наближатися, аби, дослідивши засади (наріжні камені)
віровчень, побачити, що зовсім не одному Богові всі
служать. Разюча різниця у шляхах (куди йти) і в меті
(куди дійдеш) виявляється вже при першому
наближенні до основ, сутності різних релігій. Біблія з
перших сторінок свідчить про виникнення лжерелігій,
не Божих, а людських, не благословенних Богом і
приречених на загибель. Також Бог через біблійних
пророків суворо забороняє магію, ворожбитство,
викликання духів та ідолопоклонство як те, що веде
людину в пекельну безодню: «Як прийдеш у землю,
що її Господь Бог твій хоче тобі дати, то не навчися
чинити такого, як гидота тих народів. Нехай не
знайдеться між тобою (тобто між народом твоїм,
бо Господь звертається до цілого народу) такий,
хто переводить свого сина або дочку через вогонь
(магічний ритуал, що існує й досі), хто ворожить
ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить
по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і
хто викликає духа померлого і духа віщого, і хто
питає померлих. Бо гидота для Господа кожен, хто
чинить таке, і через ті гидоти Господь Бог твій
виганяє їх перед тобою. Бездоганний будеш ти перед
Господом Богом своїм. Бо народи, яких ти маєш
прогнати, слухаються чарівників і ворожбитів,
тобі ж Господь Бог твій не дозволяє так чинити»
(Втор. 18,9-14) . «Гидотами» Господь називає саме те,
що сьогодні нам пропонують окультні вчення вважати
шляхом до Бога, розширенням свідомості і досвідом
спілкування з Богом. Отже, якщо ми
хочемо прирівняти всі шляхи як такі, що ведуть до
Бога, нам треба, щонайменше, зневажити всі біблійні
свідчення, а також досвід тисяч святих боговидців, бо
всі вони заперечують «рівноправність шляхів».

ШЛЯХИ
Окультна філософія для широкого кола проповідує

рівноправність усіх шляхів, бо вони, за її вченням, усі
ведуть до Бога. Швидше чи довше, легше чи
складніше, хочеш чи не хочеш, але так чи інакше
прийдеш до призначеної мети. Християнський шлях
серед посвячених зараховано до довгих і безнадійно
безперспективних, як такий, що почне наближатися до
Абсолюта тільки тоді, коли, власне, перестане бути
християнським, тобто змінить своюсутність. У такому
вигляді, в якому християнство існує, воно НІКОЛИ не
дійде до призначеної окультною релігією мети. Цікаво,
що не в змозі заперечити християнських святих
чудотворців і боговидців, окультні філософи визнали
їх за «своїх», лише замаскованих під християн, а
насправді, у глибині душі, сповідників саме окультної
ідеології. Самого Господа Ісуса Христа також названо
одним із пророків, бо всі, мовляв, говорять від Бога: і
Будда, і Христос, і Заратуштра. Якщо всі пророки
говорять від Бога, то про яких лжепророків, вовків в
овечій шкурі говорить Господь, про яких
злодіїв, лжевчителів — якщо всіма вченнями і дверима
можна потрапити до Бога? І від якої погибелі Він
застерігає, від якого вогню вічного, якщо все одно, так
чи інакше, всі будуть єдиним богом у блаженстві?
Дивний пророк, який лякає тим, чого немає, заперечує
своїх же «братів» пророків, виставляючи
Себе Єдинородним Сином Божим, тобто таким, що не
має братів, подібних Собі, і притому Єдиним, Хто знає
Бога. А втім, для окультної доктрини цілком природно
уявляти, що Бог чи Його пророки лукавлять, щось
недоговорюють, десь обдурюють, користуючись
ідеологією: мета виправдовує засоби.

Найчастіше окультні вчення виставляють себе як
відкриття, як те, що явилось удосконаленому
еволюцією розумові з висоти досвіду, але немає
жодного окультного вчення, яке б не повторювало
антибіблійні та антихристиянські науки найдавніших
часів. Саме ці «сучасні» «сенсаційні» «наукові
відкриття» про еони, зашифровані Богом таємниці,
душу зірок, ауру тощо дістали однозначну оцінку
святих, як «грубе зображення хтиволюбної фантазії»
й «уявна мудрість». Окультні «пророцтва», розраховані
на сучасну моду, не здатні бувають пережити і століття,
щоб не перетворитися на ганебний фарс: «Надо
предпочесть того Учителя, который идет новыми

Доктрина окультизму та християнське вiровчення
путями. С этим люди северной страны имеют
отличный пример — их Учитель Ленин знал ценность
новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый
поступок его нес на себе печать незабываемой
новизны. . . Появление Ленина примите, как знак
чуткости Космоса». Так, Космос, тобто окультні
керівники — духи піднебесні, напевно відігравали не
останню роль у Жовтневому перевороті; важливіше
інше — прославлений проповідник пацифізму М. К.
Реріх (що безпосередньо сприяв виданню «Общини»
та подібних посібників окультизму) натхненно
вихваляє ідеолога кривавого терору, і це не випадково.
З політичними авантюристами окультних лідерів єднає
спільна зброя ілжі та прагнення безбожної «новизни»
—безвідповідального і безжалісного експерименту на
живих людях заради втілення своєї ідеї. Шляхи можуть
бути різні, але механізм спокушування один і той
самий: обіцяння легкого розв’язання життєвих
проблем за рахунок порушення Божих заповідей.
Повна анестезія совісті ідеями дуалізму — змішанням
добра і зла, відносністю всіх понять, а отже, — невірою
в Євангеліє.

Ідея ненадійності, ілюзорності, відносності життя
та смерті, добра і зла, істини й неправди —
надзвичайно спокуслива для людської гордині: адже
не треба зважати ні на кого з людей, і Сам Бог тобі не
авторитет, бо ти сам собі бог. Але ця ж спокуслива ідея
стає нестерпною для людини і обтяжливою настільки,
що потребує забуття, самогубства. Ця ідея — джерело
безнадії, відчаю та байдужості. Великого розуму — без
смислу, великих можливостей — без радости й
потреби, розкішної форми — без змісту, полум’яних
очей з холодним серцем. Спочатку світ омани здається
невичерпнояскравим, багатогранним, і чимало обіцяє,
але виявляється нудним, безвихідним, жорстоким,
страшним.

Господь через Своїх пророків і всіх святих від
початку світу і донині свідчить, що не всі шляхи ведуть
до Бога. «Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ворота
і простора дорога ведуть на погибель, і багато ідуть
ними; бо тісні ворота і вузька дорога ведуть у життя, і
мало хто знаходить їх. Остерігайтесь лжепророків, які
приходять до вас в одежі овечій, а всередині — вовки
хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх».

Плодами їхніми є «мерзоти», «блуди», «беззаконня»
і «злодіяння», які, починаючи з біблійних часів не
змінили ані своєї ідеології, ані своїх засобів, ані своєї
богоборчої суті.

Усе горе людини в тому, що вона шукає нові шляхи
там, де немає ніяких шляхів, тобто поза Богом. Саме
цей гріх названо ідолопоклонством. Ідола, тобто
«ніщо», ставить людина на місце Бога, йому служить,
віддаючи свої душевні сили, здібності, розум, здоров
я, життя; тобто всі Господні дари марнує і використовує
для ганебної мети, осквернюючи і свою душу, і образ
Божий в собі, і спокушаючи ближніх. «Почитання ж
ідолів, недостойних найменування, — початок,
причина і кінець усякого зла. . . Коханці зла, гідні й
відповідних сподівань, і ті, що їх виробляють, і ті, що
прагнуть їх, і ті, що вшановують їх». У цей самообман
людина вводить себе завжди поза волею Божою, бо
Господь являє Себе відкрито і через творіння Своє, і
через Слово Своє і через праведників Своїх і через
совість та розум, закладених у людину. Йому не вірять,
шукають інших свідчень, у яких людині було б
дозволено гріх, і разом з тим — дароване життя.
Шукають релігії з таким богом, яким можна було б
керувати, диктуючи йому своє бачення світобудови, і
вказувати, що є гріх, а що ні. Шукають релігії, де
беззаконня прирівнювалося б до праведності, щоб усе
дозволялося і разом з тим приносило лише насолоду.
У своїх думках будують новий, безбожний «рай», а,
досягаючи його, божеволіють од жаху. Хочуть знайти
гуманного, цивілізованого бога, який відповідав би
їхньому ідеалу, не гнівався б і не лякав пеклом,
натомість знайдений ними бог пропонує вічне пекло
на землі і в космосі, називаючи його просто
«благом» ,  коли всяке зло, удосконалюючись,
служитиме вічно художнім засобом для відтінювання
добра. Ідеологію окультизму можна окреслити
словами Будди: «віра в Учення». А сенс вчення: пізнати
закони поза Законодавцем, взяти владу поза
Володарем, знайти безсмертя поза Життям.Господь
Ісус Христос прийшов на землю не для того, щоб дати
вчення, а для того, щоб спасти людину, для того, щоб
явити їй перед очі Бога. «Хто бачив Мене, той і Отця
бачив» (Ін. 14,9) . Жорстокосердим і недовірливим Він
говорить: «Ви не знаєте ні Мене, ні Отця Мого… якщо
не увіруєте, що це Я, то помрете у гріхах ваших» (Ін.
8:19, 24). Отже, сенс Господнього пришестя —
показати людині Бога у всій повноті, щоб вона бачила,
до Кого їй належить іти і Хто її кличе, і до чого кличе.
Тому світ з Його пришестям не може вже відмовитися,
що не бачив, не чув і не знає Його — це буде

неправдою. Світ розділено, наче мечем, на тих, хто
вірує, розкаюється і повертається до Бога — і на тих,
хто не вірує, відмовляється, відкидає, закриває очі і
вуха, продовжуючи будувати нові вавилонські вежі і
вигадуючи на Бога несусвітні лжесвідчення, гублячи
себе та спокушаючи ближніх.

Людина, врешті-решт, робить свій власний вибір.
Слово ж Господнє проводить чітку межу між релігіями,
шляхами й пошуками; Слово це незмінне, вічне і
праведне:

«Не схиляйтесь під чуже ярмо з невірними, бо яке
спілкування праведності з беззаконням? Що спільного
у світла з темрявою? Яка згода між Христом і
Веліаром? Або яка співучасть вірного з невірним? Яка
сумісність храму Божого з ідолами?.. тому вийдіть із
середовища їхнього і відділіться, говорить Господь, і
не доторкайтесь до нечистого: і Я прийму вас. І буду
вам Отцем, і ви будете Моїми синами і дочками,
говорить Господь Вседержитель»( 2 Кор. 6:14-18).

«Щоб ми не були вже дітьми, які вагаються і
захоплюються всяким вітром учення за людським
лукавством і підступом хитрого зваблювання, а
істинною любов ю всі зростали в Того, Котрий є глава
Христос… Тому я кажу і заклинаю Господом, щоб ви
більше не робили так, як роблять інші народи через
суєтність розуму свого, будучи потьмарені в розумі,
відчужені від життя Божого, через їхнє неуцтво та
жорстокість серця їхнього» (Еф.4).

Закони
Вважаючи Богом всесвітні Закони, окультизм

покладає на них усю свою надію. Найрізноманітніші
теорії й наукоподібні проекти пропонують свою версію
світобудови, свої «відкриття» законів всесвіту, які
керують людиною за життя і після її смерті. Безліч
людських теорій, які суперечать одна одній,
змагаються за більшу достовірність, сучасність,
науковість і логічність викладу, що претендують на
роль неопророків, неомесій і просвітителів всесвіту —
усі: великі й малі, складні та примітивні, наукоподібні
й фантастичні — усі єдині у своїй основі, у своїй суті:
усі відкидають, заперечують і зрікаються Бога Живого,
Бога Промислителя, Милосердного, Святого, Суддю,
Отця. (Цього Бога зрікаючись, і зараз Його
розпинають, і зараз приєднують до розбійників, і зараз
на запитання: «Ісус, у Якому немає ніякої провини, —
чи Варавва-вбивця?» — обирають Варавву).

Натомість усі ці теорії пропонують замінити
Бога принадною «комп’ютерною»
грою, схемою людського буття. Заглиблення у ці
божевільні (вільні від Бога) теорії здатні поглинути
ціле життя, але, найгірше — вплинути на духовний світ
звабленої людини таким чином, що вона, плаваючи у
світі віртуальної реальности, паралельніх світів, еонів,
астралів, енергій, екранів і карм, нездатна вже буде
пізнати Бога і полюбити Його. Розслаблена
(паралізована) її воля не здатна буде виконати і
найменшої заповіді, а потьмарена свідомість,
змішавши добро і зло, — може не знайти ніякого шляху
до покаяння. Тобто людина, увірувавши в закони
всесвіту , найчастіше «патологічно», запекло і
остаточно зрікається Бога, і не відгукується вже не
тільки на Божий голос, але й на голос власного
сумління. Христос свідчив про своїх учнів, що імена
їхні (крім провіщенного «сина погибелі») «записані на
небесах», їх Він обрав після всеніщної молитви, саме
для того,  щоб засвідчити Його вчення, дав
їм владу над нечистими духами (Мф. 10,1; Лк. 9,1;
Мк. 3,15; 2 Кор. 13,10.), назвав їх «світлом світові»(
Мф. 5,14), дав Свого Духа Святого (Духа Істини, Який
«наставить їх на всяку істину») — і саме ці учні, обрані
Господом, — спотворили Його Божественний
промисел, а новоявлений пророк Космосу Даниїл
Андрєєв, навпаки, правильно зрозумів вчення Христа-
Спасителя і сенс Його приходу у світ.

Після цього залишається тільки ствердити, що всі
філософи окультизму (і Реріхи, і О. Блаватська, і Шрі
Ауробіндо, і Вівекананда, і… «число їх, як пісок
морський»), не можуть інакше ствердити свою
філософію і свою теорію світобудови інакше, ніж
поставивши себе вище за Христа або, принаймні, для
початку, прирівнявши себе з Ним.

Для християн ні Закон, ні Вчення ніколи не були Богом,
а тому й виконання закону Божого, заповідей Його — є
лише школою любові, гіркими ліками, що оздоровлюють
душу людини, відкривають її засліплені очі, підіймають
і стверджують її добру волю на шляху до Бога. І, як добра
мати за якийсь мізерний послух обдаровує дитину
незміримо більшою, ніж заслуга, нагородою, так і Отець
Небесний за мізерну лепту любові і вірності, за такий
простий для кожної людини послух виконання Його
заповідей, такий природний для її образу й подоби, такий
гідний її покликання богосинівства, — нагороджує
незбагненними щедротами Своєї любові.

 Ганна Куземська
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Історія Церкви Христової Апостольських часів
розповідає, як не без промислу Божого, Владичиця
наша Богородиця потрапила на гору Афон. Тодішній
Афон був дійсним царством злих сил. Поганські
жреці мали тут багато місць для принесення жертв
ідолам. В цих ідолах відверто перебували злі сили,
які всіляко сприяли жрецям – своїм служителям.

Тож поява Пречистої Діви Марії і Богородиці,
Матері Сина Божого, на г. Афон навела на
сатанинські сили Божий вогонь Господньої
благодаті. Не витримуючи цього і присутності
Всесвятої і Пречистої Діви, злі сили вили, наче пси,
вдавались до різних лихих витівок, щоб чимшвидше
позбутись Богородиці, ап. Іоана і тих, що були з
ними.

А Богородиця помолилась Богу і звернулась до
Свого Божественного Сина, Господа Бога нашого
Ісуса Христа, з проханням віддати Їй цей клаптик
грецької землі в наділ, як Її власність у
розпорядження.. І тепер увесь світ спостерігає, як
Богородиця – Ігуменя монастирів, що охопили
собою цей грецький півострів, перетворила г. Афон
на духовний квітник і розсадник православного
монашества.

Велика кількість Богородичних ікон, що
прославились чудотвореннями, є свідченням живої
присутності тут Преблагословенної Діви і
Богородиці. Ці ікони не просто чудотворять, а і
оживають, і розмовляють із насельниками г. Афон.
Богородиця може легко вийти із свого зображення
на іконі та піти в потрібне Їй місце, щоб надати Свою
допомогу чи захист.  Тут Вона єдина Жінка, Яка має
право перебування. Іншим жінкам заборонено
перебувати на Афоні.

Ця Свята гора перебуває під опікою Божої Матері.
Вихованці цієї монашої країни, що є у
розпорядженні Богородиці, з благословення
Богоматері та афонських старців вертаються до
своїх країн, приносячи своїм землякам Господнє
благословення і опіку Богородиці. Таким чином
життя Христової Церкви, що охоплює  Собою різні
народи і країни, проходить у мирі та спокої.

Сама ж історія християнських країн і народів
рясніє незліченними свідченнями Божого
благословення, захисту та діяльним молитовним
Покровом Богородиці. А цей факт
Богоматеринського заступництва та допомоги, коли
Божа Мати явно взяла під Свій  Покров жителів
Константинополя, є свідченням того, що всі, хто
вдається до Неї з вірою в молитві, перебувають під
Її Материнським Покровом.

І наш народ, приймаючи Святе Хрещення в ім’я
Святої Тройці, сприйняв і віру у Богоматеринство
Діви Марії та у Її спасаючу благодать, дану
Богородиці Богом. Також і наш  земляк, вихованець
афонських старців, прп. Антоній Печерський,
приніс з собою на Русь-Україну Господнє
благословення г. Афон та особливу опіку Богоматері
нашій країні. Це в скорому часі підтвердила Сама
Богородиця, приславши у Київ будівничих-греків
для зведення тут у печерах храму на честь Її Успіння
та передала через будівничих монастирю ікону
Свого Успіння.

Через розбрат князів лихо спіткало Русь.
Монголо-татари  нищать Київ, хто як може,
рятуються. В тому числі і монахи Печерського
монастиря. Вони поодиноко опиняються на
просторах Західної України.  А Богородиця, що
зберегла їх за життя, не забуває про них.

Так двом печерським втікачам, поселенцям
Почаївської гори, Богородиця являється у вогні та
залишає на місці явлення відбиток Своєї стопи, як
ознаку Своєї постійної присутності тут. Забило тут
і джерело цілющої води.

Подорожуючі з Почаєва до Кременця зауважують
на північній стороні підвищену місцевість, а на ній,
наче великий капелюх, розташувалась гора, вкрита
лісом. Цю гору називають Божою. Коли піднімаєшся
на верх гори, то зауважуєш, що вона має дві вершини.
Цю Божу гору також навідувала Богородиця та
залишила і відбиток Своєї стопи на північній вершині,
а біла іншої відкрила цілюще джерело.

На вершині, де стопа Богородиці, був храм в честь
Святої Тройці і монастир. На жаль, в радянські часи
стопа Богородиці і храм були знищені вибухівкою.
Тепер храм  заново збудовано, очищаються монаші
печери під храмом. (Є тут і насельник – монах, брат
Сергій. Згадуйте його у своїх молитвах, бо нема тут
ніякого пристосування для життя). І цю вершину
Божа Мати поручила молитовній опіці Київському
Патріархату.

Зарваниця. Лісові простори і галявина. Тут
зупинився на нічліг стомлений утікач з Києва, монах.
Відпочинок почав він молитвою, з молитвою і
заснув. А серед ночі його розбудило ясне світло. І
побачив монах над собою у повітрі Богородицю, Яка
подала йому край Свого омофора та підняла його
угору. На нашій давній мові це звучить: Богородиця
зарвала монаха, відірвала від землі. Подвижник у

Ним по
праву можна
з гідністю ви-
знати Івана
Вишенського,
який боровся з
унією у період,
який найбі-
льше цього
в и м а г а в .
Відомостей
про життя
Вишенського
залишилось
дуже мало.

Народився
Іван у містечку
Вишня (після
1545 року –
С у д о в а
Вишня,  нині
Л ь в і в с ь к о ї
обл.) між
1545-1550 роками. Полеміст у кількох своїх творах
підписувався «Іван, монах з Вишні від Святої Афонської
Гори». Походив, правдоподібно з міщанської родини. Є певні
здогади, що Вишенський довший час перебував на Волині,
зокрема в Острозі, при дворі князя Костянтина Острозького,
де, якщо й не вчився в Острозькій школі, набув знання з
Святого Письма та ознайомився з іншою церковною
літературою; «бував також в Луцьку, в Жидичинському
монастирі».

Приблизно в 1576-1580 рр., у свої 30-35 років Вишенський
вирушив на святий Афон, щоб жити суворим
подвижницьким життям. «Спочатку він був послушником,
потім ченцем, аскетом-пустельником в одній із печер-келій
над Егейським морем». На Афоні прожив приблизно 40
років аж до своєї смерті.

З біографії Іова Княгинецького (товариша Івана
Вишен-ського, засновника Манявського Скиту), дізнаємося,
що 1604 року він прийшов в Україну, жив спочатку в
Угорниках в свого приятеля Іова Княгинецького, а потім
якийсь час у Львові. У Львові проти Вишенського виступили
львівські братчики, бо його проповідь аскетизму їм не
подобалась. Залишивши Львів, Вишенський відправився до
Унева. На початку літа 1605 р. Іван Вишенський приходить
до Іова Манявського, і у них виникає план створення нового
Ватопеду в Україні. Для виконання цього плану Іов разом з
Вишенським відправляється у передгір’я Карпат, у глуху
лісову місцевість, біля гирла потоку Батерс, який впадає в
ріку Маняву. Тут обидва подвижники проводили час у пості
та молитві. Незабаром вони познайомилися з господарем
околиці Петром Лаховичем, завдяки якому вони отримали
землю і збудували собі келію. Потім вони спорудили церкву
і назвали її «Воздвиженською». Пізньої осені  1606 року
Вишенський назавжди залишив рідну землю й повернувся
на Афон. Помер Іван Вишенський у першій половині 20-х
років XVII ст.

Все своє життя полеміст стояв на захисті Православ’я. У
своїх творах він гостро критикує католицизм, православних
владик-відступників, можновладців, єретиків. Іван
Вишенський захищав чернецтво, яке, на його думку, свідомо
обмежувало себе не тільки задля власного спасіння, а й для
спасіння всього народу.

Обстоюючи християнські істини, Вишенський активно
втручався у світську сферу, дбав про моральний бік
суспільного життя, впливав на свідомість, збуджував почуття
власної гідності, патріотизму, національної ідентичності,
повертав до коріння, без якого народ перестає існувати.
Витоками його полум’яного життя було Правос-лавне
Прикарпаття. Надзвичайно дорогоцінним скарбом для нас
є його ревність у вірі, патріотизм, відданість справі Церкви
Христової.

свящ. Микола Венгрин

Під Покровом Богородиці
молитві дочекався ранку і у проміннях ранкового
сонця побачив перед собою ікону Богородиці. Він
зрозумів, що Мати Божа вказала йому місце
духовного подвигу. З часом тут постав монастир,
а місцевість назвали  Зарваниця.

Недалеко від Зарваниці є давнє місто
Теребовля. Тут був монастир з оборонними
стінами. Бо часті походи турецько-татарських орд
спустошували Україну. Впала Камянець-
Подільська фортеця. Ворог вже біля Теребовлі.
Жителі міста та невеличка військова залога
ховаються у монастирі. Орда оточує монастир.
Роблять підкоп під стіною, закладають туди порох
і готується ворог до штурму. А тим часом монахи
і народ моляться  перед іконою Богородиці та
просять порятунку. Наші воїни не в силі
протидіяти  нападникам. Ось вороги запалили
шнур до вибухівки, очікують  на вибух, щоб почати
штурм та споглядають на оборонні стіни
монастиря. А по них ходить Жінка у  сяйві світла.
Поганці стріляють по Ній із рушниць і луків, а
кулі і стріли повертаються на них. Пролунав вибух.
Стіна, що мала впасти на територію монастиря,
падає на нападників. Стріли й кулі, що їх повертає
Богородиця на бусурманів, та стіна, і каміння з неї,
вражають нападників. Ворогів охопив страх і вони
відступили та більше не повертались сюди. Сама
чудотворна ікона Богородиці була перенесена ради
збереження від наруги у м. Львів та перебуває у
храмі вмч. Юрія Переможця.

А звільнення Почаївського монастиря від
ординців загальновідоме. Є свідчення, що Мати
Божа, зійшовши з небес для порятунку Почаєва,
ступила на гору, звану тепер Святою (це в лісі за
селом Білий Камінь Золочівськго району), у
повітрі поспішила до Почаєва.

Також говорять, що Богородиця являлась і на
горі Унівського монастиря, коли він був ще
православним (його залишки ще збереглись), та
попрямувала до Почаєва. Тоді, кажуть, перед
Богородицею схилялись дерева, та й і тепер вони
на шляху Богородиці є нижчими за інші дерева.

А скільки благодіянь явила Богородиця людям
через Свої ікони тільки тут на Західній Україні.
Скільки подвижників і подвижниць сподобились
допомоги, заступництва і явлень Пречистої Діви і
Богородиці.

А ось свідчення простої жінки-селянки.
Колгосп, мізерний заробіток. А тут ще тяжко
захворіла корова. Тих кілька карбованців, що були
в хаті, пішли на її лікування.  На додаток до біди
хтось підкинув курям отрути. Залишилось кількам
курей, та і тим знову підкинули отруєної кукурудзи.
Та жінка того ще не знала. Взявши з собою
півлітри розведеного водою малинового соку
кусень хліба, вона тяжко трудилась цілий день на
колгоспному полі. Верталась додому, верстаючи
відстань у п’ять кілометрів та несучи клунок трави
для корови. Неподалік села присіла відпочити, її
охопила дрімота. Через хвилин п’ять з тієї дрімоти
вивів її  малолітній син, що трудився разом з нею.
Вона якихось кілька хвилин не могла второпати
де вона і що з нею діється. Відтак сказала, що
бачила гарну Паню в голубому одязі та у сяйві,
Яка її заспокоювала і сказала: «Ти багато чого
пережила (переселення з Любачівщини – нині
Польща, посуха і голодування на Тернопільщині,
переїзд, підрив на міні, втрата і так малих
пожитків, переховування від НКВД перед
загрозою висилки на Сибір, скитання по чужих
домівках), перебудеш і те, що чекає тебе дома». І
справді, вдома ця жінка з великим спокоєм зібрала
тих три останніх курки, закопала їх, погодувала
корову , погладила її. Зайшла у хату, помолилась,
зварила пісної картоплі та й пішла спати з надією
на Богородицю.

   Це згадано лише дріб’язок із Богородичних
благодіянь роду людському. А разом все це
підтверджує правдивість сказаного Владичицею
нашою Богородицею Апостолам,   явившись їм
після Свого Успіння: «Я з вами по всі дні».

Про сказане Богородицею добре знали козаки,
тому, заснувавши Запорізьку січ, вони звели тут
Божий храм на честь Покрови Богоматері, а себе
віддали під Покров Богородиці. Цю святу
традицію продовжили і наступні лицарі України.
Так Українська Повстанська Армія оголосила про
своє утворення в день свята Покрови Богородиці
і також ці лицарі віддались Покрову Богоматері.
А  нинішня Українська Держава свято Покрови
оголосила Днем Захисника України.  І Українська
Православна Церква Київського Патріархату, як
частина світового Православ’я, також перебуває
під Покровом Богородиці, цьому
Богоматеринському Покрову вручає і Українську
Державу разом з народом.

Боже, нам Україну хорони, а Ти, Матінко
Небесна, під Покров Твій її прийми!

свящ. Іван Владика

Захисник українського
Православ’я
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У неділю, 4 вересня, розпочався
новий навчальний рік в недільній
школі «Разом з Богом» при храмі
Покрову Пресвятої Богородиці у м.
Новояворівськ. Учні разом з
батьками взяли участь у
святковій Літургії, на якій мали
змогу прийняти Таїнства Сповіді
та Причастя. Після Служби
Божої був відслужений молебень
перед початком навчального року.

Керівник Недільної школи о.
Назарій Колиняк та викладач о.
Любомир благословили дітей на
щасливу науку окропленням
свяченою водою та помазанням
святим єлеєм.

Кожного року більше ста учнів
отримують духовну науку в нашій
недільній школі. Відвідуючи уроки,
вони здобувають знання з Біблійної
історії Старого та Нового завітів,
історії Церкви, вчаться правильної
поведінки в храмі і поза ним.

Особлива увага приділяється
молитві: діти вчать молитви
напам’ять, моляться на початку і в
кінці уроку, постійно нагадуємо їм
дотримуватися обов’язку молитись
вдома зранку і ввечері, перед їжею і
після неї та обов’язково відвідувати

До святкування Дня захисника України, який
уже другий рік поспіль Україна святкує у день
Покрови Пресвятої Богородиці вдалось
поговорити зі священиком Миколою Бухнієм –
деканом Самбірського благочиння Дрогобицько-
Самбірської єпархії УПЦ КП, військовим
священиком. Отець двічі перебував в зоні
бойових дій на сході України. Перший раз в
четвертій ротації військових священиків УПЦ
КП з 30 жовтня по 5 грудня 2015 року в
Луганській області, а також з 8 серпня по 13
серпня 2016 року,  як волонтер, в Авдіївці
Донецької області.

- 14 жовтня вся Україна святкує велике
християнське свято Покрови Пресвятої
Богородиці, а також вже другий рік поспіль
День захисника Вітчизни та День
Українського козацтва. Як ви вважаєте, чи має
це свято духовно-патріотичне та об’єднавче
значення для громадян України?

Українська Повстанська Армія (УПА), що
повстала в роки Другої світової війни, як збройна
сила проти гітлерівської і більшовицької окупації,
обрала собі свято Покрови Пресвятої Богородиці
за день Зброї, віддавшись під опіку Божої Матері.
Таким чином, це свято святкується в нас не тільки
як релігійне, а й як національне. Тому свято
Покрови Пресвятої Богородиці має велике
значення для об’єднання всіх громадян України
заради своєї віковічної історії.

- На вашу думку, чи сприяє це свято
подальшому зміцненню патріотичного духу у
суспільстві та на підтримку ініціативи
громадськості?

Звичайно, що такі духовно-патріотичні свята

Отець Микола БУХНІЙ: «У час війни військовий
священик несе своєю присутністю на фронті доказ того,

що воїни наші не залишені  духовної опіки»

та й наша історія, сприяє подальшому зміцненню
патріотичного духу в нашому суспільстві.

- Знаю, що ви неодноразово побували в зоні
АТО як військовий священик Дрогобицько-
Самбірської єпархії УПЦ КП. Де ви побували?
Які враження від передової, від спілкування з
нашими хлопцями?

Перший раз, як військовий священик 4-тої
ротації, я побував біля м. Щастя  в с. Старий
Айдар, а через два тижні переїхав в м.

Новодружівськ (це все Луганська обл., сектор А),
а другий раз, як волонтер, в м. Авдіївка Донецької
області. Враження не однозначні. Якщо, в
першому місці виконання своїх священичих
обов’язків, я зустрівся із  таким фактором, як
байдужість до духовного життя, то вже в Авдіївці,
наші воїни чекали не стільки  волонтерської
допомоги, а прагнули духовного окормлення,
молитви і батьківського спілкування з ними.

- Сьогодні дуже часто обговорюється тема
капеланства, це слово саме по собі набуло
нового значення. Місія капелана – якою вона
має бути і яким має бути військовий
священик?

Священик в миру, тобто в парафіяльному житті,
має зовсім іншу місію та обов’язки (це виконання
потреб  своїх парафіян), а в час війни військовий
священик несе своєю присутністю на фронті
доказ того, що воїни наші не залишені духовної
опіки і через священика вони одержують крім
Божого благословення і всіх небесних сил ще й
благословення своїх батьків.

- Щоб ви побажали кожному
українському воїну, який зараз захищає нашу
Батьківщину?

Весь наш український народ, в час нашестя
ворога на нашу Українську землю, в тому числі і
вся повнота нашої Української Православної
Церкви Київського Патріархату, молимо
Всещедрого Бога за швидке закінчення війни і за
те, щоб всі захисники нашої Батьківщини
здоровими і неушкодженими повернулися до
своїх осель і родин. Многих Вам літ, наші воїни!
Слава Україні! Героям Слава!

Розмовляла Анастасія Альмес

Розпочався новий навчальний рік в недільній школі
«Разом з Богом» у м. Новояворівськ

недільні і святкові Богослужіння.
Для дітей різного віку складена

відповідна програма навчання. Для
дошкільнят, викладачем  нашої
школи – Уляною Колиняк, було
розроблено підручник
«Православний букварик», з яким
дітки мають змогу не тільки вивчати
букви, вчитися читати, писати, але і
разом з батьками перечитувати  різні
повчальні історії та вірші на духовну
тему.

Дуже часто навчання
супроводжується переглядом

мультфільмів (для найменших) та
фільмів (для старших); практичними
заняттями в храмі, де діти мають
змогу побачити церковні речі,
облачення священика,
Богослужбову літературу, церковне
начиння та  почути розповідь про
них; паломницькими поїздками та
екскурсіями; відпочинком на
природі та веселими іграми.

Діти, в яких виявлено дар до співу,
мають змогу прославляти Бога
співаючи в церковному дитячо-
юнацькому хорі під керівництвом

Надії Колиняк. Зараз в хорі
налічується 45 осіб. А для тих, хто
хоче індивідуально і глибше
вдосконалити свої співочі здібності,
відкрито вокальну студію «Мій
голос», де діти мають змогу
виступати на різноманітних як
церковних, так і світських заходах,
концертах та фестивалях, де часто
отримують відзнаки та нагороди.

Для молоді старшого віку при
храмі діє Православне молодіжне
братство,  де під час дружніх бесід
всі охочі можуть отримати відповіді
на хвилюючі для них питання щодо
життя церкви, а також вивчати Святе
Писання і Катехизис.

Закликаємо всіх обґєднувати
православну молодь для служіння
Богу, сприяти її духовному розвитку
та відродженню православної віри;
пропагувати в молодіжному
середовищі християнську мораль і
поведінку; формувати православний
світогляд, спосіб життя та
створювати атмосферу братської
любові. Стараймося розвивати і
примножувати в дітях Богом дані
таланти на благо Церкви та нашої
держави.

о. Назарій Колиняк
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У древній християнській традиції,
вересень є не лише звичайним
календарним початком пори року, але й
початком нового церковного року та
початком навчання. Уже третій рік
поспіль Підбузька недільна школа «Чадо
Боже» відкриває двері дітям і всім
охочим в «світ Божий».

Урочистості з нагоди початку
навчального року відбулись 25 вересня
2016 року. Після Божественної літургії
у актовій залі о. Іоан Альмес прочитав
молитву перед початком навчання,
поблагословив та привітав усіх
присутнім з початком навчального року.
Молитва перед навчанням — це
звернення до Бога з проханням подати
розум, щоб добре розуміти те, що хочуть
нас навчити вчителі. Ми просимо у Бога
допомоги, щоб вивчити і мати змогу
використовувати ці знання в житті, так,
щоб пізнати Його Мудрість і старанним
навчанням добре готуватися до
виконання свого життєвого покликання.

Після молитви, у аудиторіях вчителі
провели вступні ознайомлювальні
заняття.

Напередодні, 24 вересня, відбулась
акція «Дай життя дереву». Посадивши
дерева, діти символічно заклали
майбутнє, про яке потрібно дбати.
Святитель Тихон Задонський каже:
«Куди маленьке деревце буде нахилене,
туди і буде рости, так і молодий юнак,
чого навчиться спочатку, те і матиме до
кінця свого життя».

 «Милосердний Господи, пошли нам
милість Духа Твого Святого, що подає
нам розум і зміцнює духовні сили наші,
щоб ми, уважно переймаючи науку,
виросли Тобі, Творцеві нашому, на
славу, батькам нашим на радість, Церкві
й Україні на користь» - нехай ці слова
молитви, які лунають з дитячих сердець
будуть гарним початком нового
навчального року.

Марія Альмес

У неділю 4 вересня 2016 року у с.
Нагірне Самбірського району Львівської
області відбувся ХІ щорічний
етнографічний фестиваль лемківської
культури «Лемківська ватра» під гаслом:
«До тебе лину, моя рідна земле», на який
з’їхалися лемки та їх нащадки –
переселенці з Надсяння, Підляшшя та
Холмщини.

На фестивалі звучали лемківські
пісні, танці а також лунала поезія. Усіх
присутніх зворушив виступ дяка храму
Вознесіння Господнього с. Ралівка
Самбірського благочиння УПЦ КП Ігоря
Броди, який прочитав свого авторського
вірша «Вже гори не діждуться лемка
свого» і заспівав пісню «Дзвони, мій
дзвін!»:

ВЖЕ ГОРИ НЕ ДІЖДУТЬСЯ
ЛЕМКА СВОГО

Вже не почують гори сині
Трембіти голос, пісню скрипаля.
Вже не живе там лемко нині,
І не побачить лемківські весілля.

Вже не заграє пісню свою
Скрипка забута з горя скрипаля.
Він вигнаний з дому війною,
У вигнання поїхав звідтіля.

Вже гори не діждуться лемка свого,
Що будував Лемківщини Церкви.
Вже на землі нема його живого,
Позаростали всі його стежки.

Прихили серце твоє до навчання і вуха твої –
до розумних слів (Притчі 23:12)
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З любов’ю до Бога й рідного краю

Сини розсипались по світі нині,
Кожен пильнує свої гаразди,
І не зійдуться у тяжкій годині,
Їх очі зав’язали назавжди.

Одні заражені російською чумою,
Комуна поранила їх серця,
І нині безбожницькою хворобою лихою
Лише для Бога лишилась горсточка мала.

Просніться Лемки, зберіться у родині,
Поки ще сонце дарує вам тепло.
Будуйте на землі своїй святині,
Бог подарує вам спасіння і добро!

Задзвонять дзвони у Божій святині,
І Вас покличе у Церкву ангельський спів.
Всіх пом’януть від віку і до нині,
І Бог простить забутих вам гріхів.

Лише любов до Господа нестерпна,
Любов до Брата і ближнього свого.
В наші серця ненависть не поверне,
Нас приведе у лемківське село.

Даруйте, Ви, любов один одному,
Простіть, не пам’ятайте зла,
Будуйте мир на світі тому,
Лемківська ватра нехай буде Вам свята.

Пропонуємо читачам нашого
часопису до уваги ще один вірш Ігоря
Броди, дяка храму Вознесіння
Господнього с. Ралівка Самбірського
благочиння УПЦ Київського
Патріархату, присвячений пастирям,
наставникам, воїнам АТО, котрі
моляться і підтримують наших
захисників в зоні АТО і по всій Україні.

МОЛИСЬ ЗА МЕНЕ ПАСТИРЮ
ДУХОВНИЙ

Вже чорна хмара сонце заступає,
На бій виходить рота молода.

Молись за нас, наш пастирю
духовний,

Щоб не пропала, ні одна душа.

Щоб над землею кулі не літали,
Не пробивали молоді серця.
Молись за мене, мій Ангеле

Небесний,
Щоби спасенна була моя душа.

Щоби не змусив ворог убивати,
За ворога молюся я щодня.
Лише у сповіді хочу розказати,
Війною зранена  моя душа.

Не залишайте, нас, отці духовні,
На розтерзання ворогу душі.
Ми віддамо свої тіла жертовні
За мир і спокій на рідній землі.


