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«Будьте гостинні до подорожніх» (Рим. 12, 13).
Не сказав Апостол: будьте гостинними, але: «Будьте
гостинні до подорожніх», повчаючи нас, щоб ми не
чекали, коли потребуючі прийдуть до нас, а самі бігли
до них і наздоганяли їх. Так учинив Авраам. Цілий день
він провів, вичікуючи цей прекрасний улов і,
побачивши, схопився, побіг назустріч, поклонився до
землі і сказав: «Владико! Якщо я знайшов благовоління
перед очима Твоїми, не пройди мимо раба Твого» (Бут.
18, 3). Він не зробив так, як ми, коли побачимо
мандрівника або вбогого, то піднімаємо брови і не
хочемо удостоїти їх навіть словом, а коли, схилені
незліченними проханнями, то накажемо слугам подати
невелику монету і думаємо, що з нашого боку виконано
все належне. Не так учинив Авраам, але поставив себе
прохачем і слугою, хоч не знав, Кого прийме в себе.

А ми добре знаємо, що приймаємо у себе Христа,
однак не стаємо від цього смиренними. Авраам кличе,
просить, кланяється, а ми ображаємо тих, які приходять
до нас. Авраам усе приготовляє сам з дружиною, а ми
не хочемо заставити слуг. Коли хочеш подивитися на
саме пригощання, запропоноване Авраамом, то й тут
побачиш велику щедрість, яка була не у великій кількості
запропонованого, а в багатстві старанності. Скільки
було тоді людей заможних? Але жоден не зробив нічого
такого. Скільки було вдів у землі Ізраїльській? Але жодна
не прийняла до свого дому Іллю. Скільки знову було
заможних людей і за Єлисея? Але тільки соманитянка
отримала плоди гостинності, подібно до Авраама, який
славився у свій час щедрістю і старанністю. А особливо
заслуговує подиву те, що він учинив це, не знаючи, Хто
були Ті, Які прийшли до нього.

Так і ти не цікався, бо приймаєш заради Христа. А
якщо кожного разу будеш допитуватися, то часто
пройдеш і мимо людини гідної й утратиш належну за те
нагороду. Однак той, хто приймає і негідного, не стає
винним, а має свою нагороду: «Хто приймає пророка
в ім’я пророка, одержить винагороду пророка» (Мф.
10, 41). А хто через недоречну цікавість обминає людину,
гідну подиву, той накликає на себе покарання. Отож не
цікався про життя і справи: адже за один шматок хліба
обстежувати ціле життя – це ознака надзвичайної
гордості. Якби він був убивцею, розбійником чи
подібним до них, то невже, на твою думку, він не вартує
шматка хліба і небагатьох монет? Господь твій і для нього
наказав світити сонцю, а ти вважаєш його таким, що не
вартує денного прожитку? Але я скажу тобі і ще більше:
хоч би ти добре знав, що він наповнений незліченним
злом, то й тоді ти не будеш мати виправдання, якщо
позбавиш його денного прожитку.

Ти раб Того, Хто сказав: «Не знаєте, якого ви духу»
(Лк. 9, 55). Ти слуга Того, Хто виявив послуги тим, які
кидали в Нього камінням, або, краще сказати, Хто за
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них розіп’явся. Не кажи мені, що він убив людину. Якщо
він має намір убити і тебе, то й тоді не зневажай його,
якщо він голодний. Адже ти учень Того, Хто бажав
спасіння тим, які розіп’яли Його, Хто навіть на Хресті
говорив: «Отче, прости їм, бо не відають, що чинять»
(Лк. 23, 34). Ти раб Того, Хто виявив послугу тому, що
вдарив Його, увінчав того, що хулив Його навіть на
Хресті. Що може порівнятися з цим? Адже спочатку
обидва розбійники хулили Його, і, незважаючи на це,
одному з них Він відчинив рай. Він плаче над тими, які
мають намір Його вбити, тривожиться і переживає,
побачивши зрадника, але не тому, що Сам буде
розіп’ятий, а тому, що той загине. Тривожиться, бо
передбачає удавлення, а за удавленням – кару. Знаючи
лукавство Юди, Він до останньої години терпів його і
не відкинув, а цілував зрадника. Твій Владика цілує,
допускає торкнутися до Своїх уст того, хто незабаром
має пролити Його чесну Кров, а ти вбогого не
удостоюєш навіть шматка хліба, не поважаєш закону,
дарованого Христом? Адже цими діями Він засвідчив,
що не потрібно відвертатися не тільки від убогих, але й
від тих, які ведуть нас на смерть.

Отже, не кажи мені, що така людина заподіяла тобі
зло, а подумай, що зробив Христос перед самим
Хрестом через поцілунок, яким зрадив Його Юда,
бажаючи виправити зрадника. І поглянь, до якого
сорому мав би привести його цей поцілунок. Христос
сказав: «Юдо! То ти поцілунком Сина Людського
видаєш?!» (Лк. 22, 48). Кого б не зворушив, кого б не
торкнувся цей голос, якого звіра, який адамант? Але
він не зворушив того нещасного. Тому не кажи, що
такий убив такого, а тому я відвертаюся від нього. Якщо
хтось хоче пронизати тебе мечем, занурити руку у твоє
горло, ти поцілуй цю руку, бо Христос поцілував вуста,
які заподіяли Йому смерть.

І ти не май ненависті, але тому, хто замишляє зло,
віддавай сльозами і милосердям, бо такий заслуговує
нашого жалю і сліз. Адже ми раби Того, Хто цілував
зрадника (я ніколи не перестану це повторювати), Хто
вимовив слова, ніжніші за сам поцілунок. Господь не
сказав Юді: поганий, лукавий зраднику, чи так ти
відплачуєш Нам за стільки благодіянь? Але що Він каже?
«Юдо!», тобто називає його на ім’я, що більш властиво
співчуваючому і благаючому, ніж тому, хто гнівається.
І не сказав Він: ти зраджуєш свого Учителя, Владику і
Благодійника, але каже: «Сина Людського видаєш?!».
Хоч би Я і не був твоїм Учителем і Владикою, але хіба
можна зраджувати Того, Хто ставиться до тебе так
прихильно і щиро, цілує тебе під час зради, коли
поцілунок став знаком зради?

Благословенний Ти, Господи. Приклад якого
смирення, якого милосердя Ти показав нам? Так
учинив Христос з Юдою, а щодо тих, які прийшли з

дрючками і мечами, він учинив інакше. І що може бути
скромніше, ніж сказане їм Господом? Маючи нагоду
відразу всіх їх знищити, Він не зробив нічого такого, а
вступає в розмову, щоби викликати в них сором, і каже:
«Ніби на розбійника вийшли ви з мечами та киями»
(Мф. 26, 55). Кинувши їх перед Собою на землю, і коли
вони лежали безтями, Він знову добровільно віддав Себе
і спокійно споглядав, як вони накладали пута на святі
руки, хоча міг усе миттєво похитнути і кинути.

А ти навіть після цього жорстоко поводишся з
убогим? Якби він був винен у незліченних злочинах, то
вже достатньо його бідності і голоду, щоби пом’якшити
твою душу, якщо вона не дуже зачерствіла. А ти стоїш,
як звір, уподібнюючись гнівом до лева, хоча леви ніколи
не можуть їсти мертвих тіл, а ти, побачивши людину,
стомлену безліччю прикрощів, наступаєш на лежачого,
терзаєш його тіло образами, приєднуєш бурю до бурі і
того, що пристав до пристані, б’єш до кручі і віддаєш
аварії, жахливішій за морську. Як ти скажеш Богові:
помилуй мене? Просиш для себе відпущення гріхів, а
сам кривдиш людину, яка ні в чому не згрішила проти
тебе, засуджуєш за те, що вона терпить голод і нужду, і
своєю жорстокістю перевершуєш усяких звірів. Звірі,
коли їх примушує голод, кидаються на свою звичайну
їжу, а ти без жодної потреби й необхідності пожираєш
брата, гризеш, терзаєш, якщо не зубами, то словами,
які вразливіші за будь-який укус. Як же ти звершиш
святе приношення, коли твоє горло обагрене людською
кров’ю? Як вимовиш слово миру вустами, які наповнені
ворожнечею? Як будеш їсти плотську їжу, коли ти
збираєш стільки отрути?

Ти не допомагаєш бідному, то навіщо пригноблюєш
його? Не піднімаєш лежачого, то навіщо скидаєш? Не
звільняєш від печалі, то навіщо засмучуєш? Не даєш
грошей, то навіщо ображаєш словами? Невже ти не
чув, якої кари зазнають і на які муки будуть осуджені ті,
які не годують убогих? їм буде сказано: «Ідіть від Мене,
прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу і
ангелам його» (Мф. 25, 41). Якщо так будуть засуджені
ті, які не годують убогих, то як будуть покарі ті, які не
тільки не годують, а ще й ображають? Яких мук
зазнають вони і якої геєни?

Отже, щоби не розпалити проти себе стільки лиха,
вилікуймо цю злу недугу, поки маємо владу, і
приборкаймо свої вуста. Не тільки не будемо ображати
вбогих, а будемо втішати їх і словом, і ділом, щоби
приготувати для себе велике милосердя й отримати
обіцяні нам блага, досягти яких нехай дарує Бог усім
нам, за благодаттю і людинолюбством Господа нашого
Ісуса Христа, з Яким Отцеві і Святому Духові слава,
держава, честь нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Св. Йоан Золотоустий
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13 вересня 2018 року, в день свята
Покладення чесного пояса Пресвятої Бого-
родицi, Високопреосвященний митрополит
Димитрій, відвідав Жовківськеблагочиння і
звершив Божественну Літургію святителя
ІоанаЗолотоустого на цілющому джерелі
присілка Заглина (с. Монастирок) – місці
чудесного явлення Божої Матері.

Богослужіння є щорічним, бо відбувається у
рамках Всеукраїнської прощі, що традиційно
організовується до цього святого місця у день
відпустового свята.

Цьогоріч на Божественну Літургію прибуло
понад  5 тисяч вірян з Львівської, Волинської,
Рівненської, Івано-Франківської, Тернопільської
та інших областей України.

За Божественною Літургією митрополиту
Львівському і Сокальському Димитрію спів-
служили запрошені на святкування ієрархи:
архиєпископ Рівненський і Острозький Іларіон,
архиєпископ Дрогобицький і Самбірський Яків,
архиєпископ Тернопільський і Кременецький
Нестор, єпископ Володимир-Волинський і
ТурійськийМатфей, єпископ Коломийський і
Косівський Юліан, та єпископ Житомирський і
Овруцький Паїсій.

Священики Турківського благочиння 23 вересня взяли участь в урочистостях з нагоди дня
пам’яті про битву січових стрільців з московським окупантом на Ужоцькому перевалі, що
знаходиться поблизу села Сянки. Священики відслужили панахиду і помолилися за героїв, які
поклали своє життя на жертовник незалежності нашої держави.

Українські січові стрільці боронили Ужоцький перевал у складі австро-угорської армії. Після
короткого вишколу на Закарпатті (Горонда, Страбичово) сотні УСС було вислано на фронт у
Карпати:

«Українські сотні стрінулись із ворогом, що заливши великими силами Галичину, продирався
тепер через Карпати. Обі ці сотні (сотня Дідушка на Верецькому перевалі та сотня Семенюка
на Ужоцькому), перші із усіх УСС, прийняли в днях 27 і 28 вересня 1914 року бойове «хрещення»
під Сянками і Нижніми Варецькими, стримуючи до останніх можливостей своїми невеликими
силами переважаючі московські сили. Пішли в перший бій побіч найбільших і найкращих
армій світу, вони, непрофесійні вояки, невишколювані літами в казармах і академіях. В обох
сотнях були перші вбиті Українські Січові Стрільці і багато ранених...»

День пам’яті продовжувався співанням різних патріотичних пісень, козацькими забавами і
пригощанням з польової кухні.

Прес-служба єпархії

З благословення настоятеля парафії святого
рівноапостольного великого князя Володимира м. Новий
Калинів священика Ярослава Фабіровського, 23 вересня 2018
року, вихованці недільної парафіяльної школи провели «Урок
миру та дружби» й акцію-флешмоб «З миром у серці». Урок
пройшов у формі ігрового тренінгу і був присвячений
Міжнародному дню миру, який щорічно відзначається 21
вересня за новим стилем, коли православні християни
святкують велике двонадесяте свято Різдво Пресвятої
Богородиці.

На початку уроку настоятель розповів присутнім вчення
Церкви про значення миру для християнина. Вчителі
недільної школи Касій Леся і Гриб Галина розповіли
вихованцям про мир та дружбу, зло і добро, а також провели
різні цікаві ігри. У грі «Знайди собі подібного» діти зрозуміли,
що потрібно добре придивлятися один до одного, більше
спілкуватися, виявляти терпіння та увагу до інших, аби знайти
собі подібного друга, з яким легко та надійно у житті. З
величезним ентузіазмом учасники тренінгу будували
«Ланцюжок побажань» один одному. За сигналом ведучого
діти передавали веселого смайлика і говорили один одному
гарне побажання. Це допомогло їм усвідомити, що вони одна
команда, одна Христова родина. Гра «Мій внесок у справу
миру» дала змогу дітям відчути себе невеличкою частинкою
земної кулі. Своїми «крапельками» добрих та чистих
побажань вихованці дарували світу добро, любов, робили свій
внесок у справу миру.

На завершення уроку, вихованці провели акцію-флешмоб
на подвір’ї Новокалинівського НВК, у якому створили
символічне серце, яким показали, що діти Нового Калинова
прагнуть миру на своїй землі. Лунали патріотичні вірші та
пісні. Разом із отцем Ярославом, діти звернулись до Бога з
молитвою за мир в Україні і всьому світі, та закликали всіх
до любові й дружби. Насамкінець діти випустили в небо
голубів.

Так розпочався новий навчальний рік!
Дякуємо Богові за все!

Прес-служба
парафії св. рівноап. вел. кн. Володимира

м. Новий Калинів

МОЛИТВА ЗА ГЕРОЇВ

У НОВОМУ КАЛИНОВІ
ПРОВЕЛИ «УРОК МИРУ ТА

ДРУЖБИ» Й ФЛЕШМОБ
«З МИРОМ У СЕРЦІ»

ВЛАДИКА ЯКІВ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЛІТУРГІЇ НА
ЦІЛЮЩОМУ ДЖЕРЕЛІ ПРИСІЛКА ЗАГЛИНА В
РАМКАХ ЩОРІЧНОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ПРОЩІ

У числі духовенства владиці
Димитрію  співслужили: благочин-
ний єпархії, секретар Львівського
єпархіального управління протоі-
єрей Володимир Бачинський, рек-
тор Львівської православної бого-
словської академії протоієрей
Ярослав Ощудляк, благочинний
Львівського благочиння протоієрей
Ярослав Дуда, намісник Гурбин
ського Свято-Воскресенського
чоловічого монастиря на повста-
нських могилах ігумен Онуфрій
Ляда, декан Золочівського благо
чиння протоієрей Володимир
Легкий, декан Буськогоблагочиння
протоієрей Петро Салабай, декан
Бродівського благочиння протоі-
єрей Василій Шира, декан Раде-
хівського благочиння протоієрей
Зеновій Середницький, декан
Жовківського благочиння протоі-
єрей Стефан Кіндрат, декан
Городоцького благочиння протоі-
єрей Роман Шак, декан Пере-
мишлянського благочиння протоі-
єрей Олег Коваль, головний реда-
ктор єпархіальної православної
інтернет-радіостанці ї  “Град
Лева” протоієрей Віктор Кайда,

завідувач канцелярії Львівського єпар-
хіального управління ієрей Артемій
Бабленюк, ієрей Назарій Тишинський,
протодиякон Семен Пігура, диякон
Володимир Віняр, диякон Андрій Кучкуда
та численне духовенство. 

Богослужіння співав львівський чоло-
вічий октет «Орфей».

До Таїнств Сповіді та Святого Причастя
приступило понад триста вірян.

Після завершення літургії архіпастир
виголосив проповідь.

Зі словом вітання до прочан звернулася
заступник голови Львівської облдержад-
міністрації Мар’яна Вільчинська.

Насамкінець високопреосвященний
митрополит Димитрійразом із ієрархами
та духовенством спустилися до цілющого
джерела, проспівали молитву до Божої
Матері «Царице моя преблагая» та
скуштували джерельної води, благо-
словивши усіх учасників прощі.

За матеріалами прес-служби
Львівсько-Сокальської єпархії
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І все минає в цьому світі. І нічого не минає у цьому світі… Такі
філософські думки-роздуми стали наслідком події, яка відбулася
минулого тижня, у четвер, 20 вересня, у селі  Мужиловичах на
відновленому цвинтарі німецьких поселенців, який їхні нащадки
впорядковують на пам’ять про своїх дідів-прадідів.

Кілька десятків поважного вже віку чоловіків і жінок з Канади,
Америки, Німеччини, Австрії здолали далеку дорогу, прибувши сюди,
до невеличкого села Мужиловичі, щоб вклонитися пам’яті своїх предків.

Австрійський імператор Йосиф ІІ запросив громадян німецьких
держав оселитися на нових землях Королівства Галичини і Володимирії.
Так у 1783 р. сорок родин із Німеччини та Моравії на місці колишнього
осідку єзуїтів у с. Мужиловичі заснували німецьку римо-католицьку
колонію (Мюнхенталь). У 1849 р. було розпочато будівництво костелу,
який віддано під покров святого Антонія Падуанського. Посвяту змінили
на Благовіщення Пресвятої Діви Марії під час освячення церковної
будівлі в 1854 р. У 1914 р. церкву та пресвітерське майно було
пограбовано російською армією. У 1916-17 рр. дзвони костелу були зняті
і використані для потреб австрійської армії. У 1925 р. колоністи
відбудували костел та пожертвували для нього два нові дзвони. У 1894-
1939 рр. понад 350 німецьких колоністів виїхали до Канади, Америки та
інших країн. Останні колоністи (близько 400 осіб) покинули колонію у
січні 1940 р.

Ось така коротка історія, яка має сучасне продовження, завдяки
одному чоловікові. Канадієць Браян Леніус, після здобуття незалежності
України, приїхав на землю своїх предків, у Мужиловичі, познайомився
з мужиловчанами, зокрема потоваришував з, нині вже покійним,
Теодозієм Демусом,  і  бував тут майже щороку. Браян Леніус
зорганізував навколо себе групу таких як він нащадків німецьких
переселенців з метою впорядкування місць, пов’язаних з історією
предків. На жаль, спроба реставрувати костел виявилася неможливою,
тому що міндобрива, які зберігалися в будівлі за радянських часів,
зруйнували цеглу. Зарослий деревами, кущами стояв і старий німецький
цвинтар.

«Понад 2 тисячі людей лежать поховані тут. Хоча ми не знали всіх
їхніх імен, але все ж таки без них ми не могли би існувати сьогодні.
Вони заслужили, щоб ми пам’ятали про них і дбали про те, щоб це місце
було належно пошановане», – говорить Браян Леніус.

Найбільше робіт із впорядкування кладовища було зроблено цьогоріч.
Родина Теодозія Демуса (дружина Софія, сини Василь і Степан, дочка
Любов, невістка Галина), з якими у Браяна зав’язалася ще більша
дружба, косили траву, піднімали вцілілі надгробки, сіяли чорнобривці.
Зусиллями Василя Зозулі було впорядковано заїзд на цвинтар. А родина
Михайла Бубіся встановила тут лавочки, а також інформаційні знаки у
селі. Районна рада виділила 100 тис. грн. на освітлення вулиць Лесі
Українки та Підгірної, які межують з костелом і німецьким кладовищем.
Ці роботи на етапі складання кошторису. Як розповідає сільський війт
Володимир Карпа, до Мужилович приїжджають не лише потомки
колоністів, а й інші гості, зокрема, три роки поспіль село відвідували
студенти університету німецького міста Бохум, з цікавістю спілкувалися
зі старожилами села.

Священнослужителі разом із гостями і чисельно присутніми
мешканцями Мужилович звершили поминальну молитву на трьох
(німецькій, англійській і українській) мовах і  освятили пам’ятник у
вигляді білої колони з меморіальними написами, увінчаний хрестом з
розп’яттям.

До учасників церемонії звернувся настоятель Свято-Михайлівської
православної парафії о.  Михайло Цебенко ,  співавтор історико-
краєзнавчого дослідження «Мужиловичі в суспільно-політичних
процесах Галичини»: «Вітаю вас усіх на землі ваших дідусів, бабусь та
інших родичів. Сьогодні ми спільно молилися, аби душі тих, котрі тут
спочивають, Господь прийняв у свої оселі. Досліджуючи історію села,
ми з сином Андрієм, доктором теології й історії, згадали у своїй книзі і
суспільно-політичні та культурні аспекти життя німецьких переселенців
тут, на нашій землі. Із спогадів мужиловчан довідалися, що стосунки
між українцями і німцями, зокрема, в період між І і ІІ Світовими війнами
були досить теплими. Були роки, коли через відсутність приміщення,
сільські діти відвідували німецьку школу тут, на колонії. Господь
розпорядився так, що переселившись до Мужилович наприкінці 18
століття, на початку ІІ Світової війни вони вимушені були покинути
землю, яка стала для них другою Батьківщиною. Свідченням їхньої
любові до краю, в якому вони оселилися, є гімн «Мюнхенталь, мій дім»,
укладений Йозефом Мессінгером. Втішно, що потомки німецьких
поселенців  в Мужиловичах приїхали вшанувати місце спочинку своїх
предків. На жаль, не зберігся ваш сакральний простір – кірха, сьогодні

«НА ПАМ’ЯТЬ ПРО ПРЕДКІВ»: ЗАУПОКІЙНА МОЛИТВА НА
КОЛИШНЬОМУ НІМЕЦЬКОМУ ЦВИНТАРІ В МУЖИЛОВИЧАХ

він у руїнах. Тоталітарна радянська система нищила все, пов’язане з
релігією. Та ці руїни є святим місцем не тільки для німців, але і для
усіх нас».

Ця подія сонячного вересневого дня в Мужиловичах об’єднала людей
різного віку, конфесій, національностей, місця проживання, поглядів на
світ. Що відзначив у своєму слові і душпастир у Львівській архидієцезії
РКЦ Олександр Кусий: «У Мужиловичах Бог поєднав багатьох людей
різних історій і різних поколінь. І тут, на цьому цвинтарі, і в самому
селі. У такий спосіб ми бачимо, як Бог може поєднати те, що ми як
люди самі не можемо поєднати. Ми зробили один крок, але вистачить
одного кроку, а що потрібно більше – усе зробить Бог. Нехай Бог робить
свої справи між нами».

Після молитви відбулося ближче спілкування. 69-річний Дарел Вітмен
з Канади показує нам дорогі його серцю світлини, які його батько
передав йому як спадок. На одній його тато – ще підліток у колі своєї
родини: батька, діда… Канадійка Керон Константинович (з роду Юст,
що проживали в Мужиловичах, 1939 р. виїхали до Німеччини, а після
війни – до Канади) показує своїх рідних на старих сімейних
фотографіях.

Спостерігаючи за тим, як ці люди – громадяни іноземних країн
цінують те, що, здається, вже немає ніякої ціни (забуті цвинтарі,
зруйновані храми, родинні світлини), думається: як багато речей нам,
українцям, треба зрозуміти, переосмислити, зробити!!!

Оглянувши місця, пов’язані з життям своїх предків у Мужиловичах,
іноземні гості зібралися у школі, де на них чекала по-українськи тепла
зустріч, а також виставка книг, документів, карт: «Німецька колонія в
нашому селі: історія та культура», яку підготувала сільський бібліотекар
Ольга Цебенко.

Відтак настав час обіду, який іноземці замовили на український лад,
красиво засервірований і поданий від Львівського професійного коледжу
готельного і ресторанного сервісу. До гостини долучилися і місцеві
господині. Браяну Леніусу і його дружині Мерлін школярки Ольга
Андрущишин і Христина Демус піднесли високий коровай на вишитому
рушникові, який випекла Марія Марків. Шкільний кухар Леся Русяк
наліпила чотири сотні вареників, а мама війта Надія Карпа спекла
яворівський пиріг.

Гості із вдячності за гостинність і в пам’ять про своє перебування
подарували школі великий плазмовий телевізор.

Олена Бутко
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Дмитро Туптало (Данило Тупталенко) – святий,
митрополит Ростовський і Ярославський, церковний
діяч, вчений, богослов, письменник-агіограф, поет,
драматург, проповідник, автор музичних творів.
Народився майбутній святитель 1651 р. у сім’ї сотника
Сави Туптала у м. Макарові. Батьки Данила були
надзвичайно релігійними та побожними. У 1654 році
сім’я переїхала до Києва. Про дитячі роки Данила
відомостей майже не має, лише те, що великий вплив
на нього мала його побожна матір. Початкову освіту
Димитрій отримав вдома і вже в 11 років умів писати і
читати. Потім навчався у Києвобратському
монастирському училищі (вступив у 1662 р.), ректором
якого був Йоаникій Галятовський. Пройшов життєвий
шлях від студента Києво-Могилянської колегії, згодом
ієромонаха, до настоятеля відомих монастирів (серед
яких Петропавлівський у Глухові та Кирилівський у
Києві), і, зрештою, до митрополита Ростовського.

Святититель Дмитро був наділений від Господа
проповідницьким і письменницьким хистом і з
великою ревністю плекав цей прийнятий від Бога
талант. Творчий спадок Дмитра Туптала налічує майже
20 томів. Він – автор численних проповідей,
автобіографічних творів, щоденника, оповідань про
чуда ікони Богородиці Троїцько-Іллінського монастиря
тощо.

 Всежиттєва та найголовніша праця Дмитра
Туптала – це багатотомні «Житія святих» (1684–
1705), найповніше зібрання розповідей про життя
святих щодня на кожен місяць протягом цілого року.

***
У цій статті розглянемо на конкретних прикладах

мотиви страждання воїнів та їх спасіння у «Житіях
Святих» свт. Димитрія.

У мартиріях доволі поширеним є мотив страждання
воїнів, котрі були близькими друзями царя. Зокрема,
цей мотив наявний у таких житіях: «Страждання
святого мученика Артемія», «Страждання святого
мученика Арети і тих, що були з ним», «Страждання
святого, славного великомученика Христового
Димитрія», «Страждання святого великомученика
Мини», «Страждання святого мученика Віктора і
Стефаниди, мучениці».  Усі святі були таємними
християнами, про що цар довідувався в той момент,
коли потрібно було приносити жертву ідолам. Артемій
був воїном при царі Константині, Арета – воїн царя
Дунаяна, а Димитрій був воєвода, тобто начальник
війська. Незважаючи на велику прихильність царів до
своїх воїнів, їм не щастило умовити своїх улюбленців
поклонятися богам. Старого Артемія поклали на одну
частину каменю, а другу – опустили на нього. Камінь
так придушив святого, що всі «кістки його стер і
нутрощі його розпалися, й поламалися всі члени його
і очні зіниці із місць своїх вискочили» (т. 2, с. 250). Але
мученик був живий, і всі дивувались. Арету, також
поважного літами (95-літній мудрий муж), укинули у
в’язницю. Відтак святого й цілу його дружину вивели
(340 воїнів) до потоку Одіас, де вони молились, а всіх їх
порубали і посікли мечами. Багато людей, котрі бачили
те усічення, увірували у Христа.

Святого Димитрія цар також кинув у в’язницю.
Диявол, перетворившись на скорпіона, хотів ужалити
святого в ногу. Урешті-решт, покололи списами святого
Димитрія, «який стояв на молитві» (т. 2, с. 328).

 Мина був воїном під началом трибуна Фирмиліяна
(т. 3, с. 139). Побачивши, що нечестиві царі Диоклитіян
і Максиміян убивають християн, Мина покинув
службу й пішов жити в пустелю. Проживши там у пості
й у молитві багато часу, він пішов на ідольський
празник і закричав: «Знайшли мене ті, що мене не
шукали, явився я тим, що мене не питали!» (т. 3, с.
139) Князь, почувши такі слова, дуже розлютився і

«ЗНАЙШЛИ МЕНЕ ТІ, ЩО НЕ ШУКАЛИ, ЯВИВСЯ Я ТИМ, ЩО НЕ ПИТАЛИ!»:
ПРО СТРАЖДАННЯ І СПАСІННЯ ВОЇНІВ У «ЖИТІЯХ СВЯТИХ» ДИМИТРІЯ ТУПТАЛА

наказав кинути Мину до в’язниці, через те, що той не
хотів ушанувати ідолів. Потім святого почали катувати
і мучити: «Підвішений був святий на дереві і кігтями
залізними шарпаний» (т. 3, с. 141). Після того мучитель
повелів волосяними ганчірками сильно терти рани, і,
тоді, мученик сказав: «Тепер стягую шкіряні одежі й
одягаюсь у ризу спасіння» (т. 3, с. 142). І ще безліч мук
терпів святий Мина: «Свічками запаленими повелів
мучитель палити святого», «повелів постелити на землі
гаки, та тризубці, та всілякі цвяхи залізні і по них
волочити зв’язаного святого Мину» (т. 3, с. 142–143).

На сам кінець князь оголосив святому такий вирок:
«Мину, злого воїна, що впав у християнське безчестя,
не захотів повеління царського послухати і богам
принести жертви, повеліваємо мечем забити, і тіло
його вогнем хай буде спалене перед усіма» (т. 3,
с. 143). Такі невимовно страшні та великі страждання
витерпів за Христа святий великомученик Мина.
Окремим сказанням є розповідь про чудеса цього
великого мученика Христового.

Святий мученик Віктор також був воїном-
християнином. Спочатку воєвода хотів застерегти
Віктора від гоніння і катувань. Але святий казав: «Не
вашого вже земного царя воїн я є, а Небесного» (т. 3,
с. 149). Тоді воєвода звелів побити пальці його і від
суглобів відтяти (т. 3, с. 149). Відтак розпалив піч і
вкинув до неї святого Віктора, і мученик пробув у ній
аж до трьох днів живий і неушкоджений, як три юнаки
в печі вавилонській. Пізніше «воєвода закликав одного
чародія і повелів йому заморити святого Віктора
отрутою» (т. 3, с. 149). Та Віктор з’їв отруєне м’ясо, й
нічого йому не було. Тоді розлючений воєвода звелів
«з усього тіла мученикового жили виривати,
потому в олію, що вельми кипіла, вкинути його» (т. 3,
с. 150). Але це страждання було тільки радістю для
святого Віктора. Мучитель сповнився ще більшої люті,
«повелів святого на дереві підвісити і свічками тіло
його опаляти. Тоді якийсь порох смертний,
розчинивши оцтом, улив у вуста його» (т. 3, с. 150).
Урешті-решт «повісили його головою вниз і,
відійшовши, залишили його отак висіти проздовж
трьох днів».  Думали, що Віктор помер, але
здивувалися, коли побачили його живого. Після цих
страждань святого мученика Віктора відбулося дивне
явище: «Коли це сталося, одна жінка із народу, що
на глядалище те прийшла, іменем Стефанида,
християнка вірою, дружина одного із воїнів,
побачила два пречудові вінці, які сходили з неба:
один на голову святого мученика Віктора, другий
на голову свою» (т. 3, с. 150). Ці два пречудові вінці,
власне, і символізують вінець мучеництва як
найбільшу нагороду від Господа за страждання.

Свята Стефанида, побачивши усі муки та
страждання, почала славити святого, мовлячи:

«Блаженний ти, Вікторе,
і блаженні є твої за Христа страждання,
Доброприємна є твоя Богові жертва, як Авелева.
Правдивим-бо серцем себе самого ти Йому приніс.
Так тебе прийняв Бог, як Єноха того, мужа

праведного,..»
(т. 3, с. 150-151).
Жорстокий воєвода розлютився на Стефаниду і

«тоді повелів верхівки двох фінікових дерев, що там
стояли, прихилити до землі і прив’язати до них святу
Стефаниду, щоб розірвана була: одну-бо ногу до
верхівки першого прихиленого фініка, а другу — до
другого прив’язали та й пустили. Фініки ж у висоту
свою піднялися і розірвали її надвоє, а свята душа її,
як птиця із розірваної сітки вилетівши, на небесах у
приготовленому їй вінці знайшла гніздо своє» (т. 3, с.
152). Святого ж Віктора воєвода наказав посікти
сокирою. Після усічення витекло з рани молоко із
кров’ю, і багато невірних, побачивши таке чудо,
повірили у Христа (т. 3, с. 152).

Про страждання воїна з військом читаємо у
«Стражданнях святого мученика Єрона та дружини
його». Єрон – надзвичайно хоробрий воїн, який
народився від благочестивої матері. Він був
авторитетом для інших воїнів, котрі разом із ним
постраждали за Христа. Єрон довго перебував у
темниці із 33 християнами-воїнами, які, «прийнявши
численні рани, коли йшли на місце усічення, співали
весело такі слова: Блаженні непорочні в дорозі, Що
ходять законом Господнім!» (т. 3, с. 96). Коли йшли на
усічення мечем, перед тим також помолилися:
«Господи Ісусе Христе, прийми душі наші!» (т. 3, с. 96)

Про перемоги над варварами у битві розказано у
«Стражданнях святого великомученика Меркурія».

У цьому житії наскрізним є мотив сну і з’явлення у
ньому ангела, який віщує спочатку перемогу в битві
завдяки Богу, а потім – муки та страждання за Христа.

Після тих снів Меркурій вирішив стати
християнином і покинути військовий фах.  Цар Декій
був великим другом Меркурія і намагався вмовити і
задобрити його, щоби той залишився воєводою. Коли
ж цар зрозумів, що Меркурій твердий у своїх
переконаннях, то мученика кинули у в’язницю. Ангел
Господній і тут не забуває про свого обранця, а
з’являється святому у тюрмі, укріплюючи його у вірі:
«Дерзай, Меркурію, і не бійся, віруй у Господа, Якого
ти ісповідав, і Той збавить тебе від усілякої печалі»
(т. 3, с. 476). Цар звелів жорстоко мучити свого
улюбленого воїна: «Звелів цар, принісши гострі мечі
та ножі, кроїти тіло святого, а на землі під ним
вогонь підкласти, щоб зверху був ножами й мечами
кроєний, а з долу вогнем опалений і щоб люто
страждав» (т. 3, с. 477). Витерпівши це катування,
Меркурій спричинився до чуда, бо його кров загасила
вогонь. Також святого довго били і палили вогнем,
проте, замість смороду від його паленого тіла виходила
велика добропашність (т. 3, с. 478). Меркурія знову
кинули у в’язницю, де ангел Господній знову вночі
з’явився святому і зцілив усі його тілесні рани. Тоді
цар придумав повісити Меркурія стрімголов, а на шию
йому прив’язати великий камінь, аби його задушити.
Проте «мученик же, Божою благодаттю укріплений,
пробув довгий час у тій муці, висячи живий» (т. 3, с.
478). Урешті-решт, святому Меркурієві у Кападокії
усікли голову мечем.

Мотив страждання воїна-християнина
наскрізний у «Стражданнях святого мученика
Калістрата та прибічників його». Калістрат був
таємним християнином, а інші воїни почули, як він
молився, і донесли на нього воєводі. Калістрата,
який не віддав шани богам, сильно били. Святого
волочили по гострому череп’ю по землі. Відтак
мучитель звелів «у горло йому, наливало вклавши,
воду лити, ніби у міх шкіряний» (т. 1, с. 424).
Запхавши Калістрата в міх, кинули у море тонути.
Але міх роздерся об гострий камінь, і два дельфіни
винесли святого на берег.  У цьому моменті
розповіді житія можемо провести певну аналогію
з біблійною історією про збереження Йони у череві
кита. Так само дельфіни зберегли здоровим святого
Калістрата. Бачачи такі чудеса, які відбулись із
Калістратом, багато воїнів повірило у Христа.
Князь, розлютившись, наказав бити воїнів, крушачи
їхні суглоби, а потім кинув усіх до темниці. Опісля
воїнів  зв’язали і  кинули у воду,  «відт ак
розв’язалися їхні вуди, і стояли у воді із обличчям
світлим, радіючи на хрещення своє» (т. 1, с. 427).
Знову кинули у темницю 49 воїнів на чолі з
Калістратом. І ввечері мучителі посікли  всіх на
частини. Мощі ж їхні зібрали 130 воїнів, котрі
увірували у Христа, і збудували на них церкву.

Прикладів спасіння воїнів-мучеників можна
прочитати чимало, вкотре переконавшись, що
найголовнішою рисою усіх мучеників були любов та
жертовність до Христа.

Анастасія Альмес
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Для християнина, а особливо для
православного, важливим є його
духовне зростання. А в місяці серпні
є настільки багато святкових днів,
які нас, православних, не тільки
заохочують, повчають, а і під-
штовхують до духовного преоб-
раження, бо воно уподібнить нас до
святих, приведе у небеса, де наша
Мати Небесна Пресвята Богоро-
диця, – Цариця неба і землі. Туди
нас закликають і очікують святі, а
особливо наші святі земляки на чолі
святих рівноапостольних князя
Володимира Великого і княгині
Ольги.

Бо саме рішучі дії князя
Володимира дали свободу Божій
благодаті проявлятись серед
нашого народу. Відправною ж
точкою стало хрещення киян (14
серпня). Просвітлена Божа бла-
годать, завдяки співдії єпископів,
священиків і самого кн. Володимира
благодатно поширювалась від Києва
по неозорих просторах Русі-України
і землях володарювання нашого
князя. Тому його труди Церква
прирівняла до трудів апостолів.

Про здобутки духовні, держав-
ницькі, просвітницькі, культурні та в
інших сферах суспільного і люд-
ського життя, що їх подала Божа
благодать нашому народу, сказано і
написано дуже багато. Тому 14
серпня, день хрещення киян, увій-
шов у життя нашого народу і
Церкви, як день особливого свят-
кування, як день Хрещення України.
А в час нашої державної незалеж-
ності президентським указом
Хрещення України стало державно-
народним святом, та встановлене у
день пам’яті св. рівноап. кн.
Володимира Великого – 28 липня.

Із тих древніх часів у житті
нашого народу траплялося чимало
випадків. Були здобутки духовні,
державні, соціально-матеріальні;
розорення краю, поневолення,
зубожіння. Боротьба з понево-
лювачами за державно-релігійне
самостійне життя. Було зневажання
нас як православних і українців.
Чужинці привласнювали наші землі,
нас, нашу Церкву та історію. З нас
робили католицьке місиво, виня-
ткове «рускоє православіє», нас
бусурманили, заполонювали проте-
стантизмом і тому подібним. Триває
це і досі. Нарешті нам оголосили в
радянські часи: «Нема Бога», зак-
ривали храми, а з нас ліпили атеїстів.
Та всупереч усьому тому наш народ
міцно тримався Бога, довірив свою
долю і державу Богу, ніс у собі віру
в Бога, і то віру православну (суджу
по своїй родині, яка зовні була греко-
католицькою, як і усі  в Галичині),
плекав народ у собі надію на
державність і вільну Церкву. І все
це передавалось з покоління в
покоління.

І був рік 1988, рік 1000-ліття
Хрещення Руси. Радянська влада
дозволила Церкві провести свят-
кування на найвищому рівні. На
святкування були запрошені деле-
гації різних Церков та урядів. Навіть
по закритих храмах дозволили
провести богослужіння і ювілейні
святкування.

Поволі почались постійні бого-
служіння у попередньо закритих
храмах. А де не було храмів – там
дозволили будувати нові.

Цим радянська безбожна влада
хотіла підняти свій імідж серед
світової громадськості. Та у всьому
тому був і є прояв Божої благодаті.
І тепер для старшого покоління

СЕРПЕНЬ 988 РОКУ:
ПОЧАТОК ПРЕБАГАТОГО БОЖОГО ЗАСІВУ В РУСІ-УКРАЇНІ

радя-нське минуле – це час
духовного і фізичного виживання.
Але це і час гартування українця в
духовному, національному,
культурному і моральному сенсі.

А цього року в нас 30-річний
ювілей, як в багатьох містах, великих
і малих, і у селах з новою силою
загомоніло духовне життя у так довго
закритих для богослужінь храмах.
Пригадую як з благоговійним тре-
петом входили священики у ново-
відкриті храми на богослужіння. З
поривом насолоди парафіяни очи-
щали святині, з усмішкою на устах
та сльозами радості переступали всі
поріг храму, щоб тут, як і багато-
багато років тому, почути свяще-
ничий виголос: «Благословенне
Царство Отця і Сина, і Святого Духа
нині, повсякчас і на віки віків!» І
линуло людське багатоголосся
єдиним потоком до небес; «Господи,
помилуй!», «Подай, Господи!», «Тобі,
Господи!», «Твоє від Твоїх Тобі
приносимо за всіх і за все», «Тебе
оспівуємо, Тебе благословимо, Тобі
дякуємо, Господи, і молимось Тобі,
Боже наш».

І наші читачі, свідки цих подій,
діляться своїми враженнями 30-річної
давності.

Так жителі с. Березина Мико-
лаївського р-ну згадують сумний час
як був закритий храм. Маючи ключі
від храму, крадькома приходили у
храм на молитву. Таїнства здій-
снювались у м. Роздолі. Березівчани
молились за відкриття храму та
особисто надсилали листи-заяви у
Москву та Київ. Особливо опіку-
валась закритим храмом родина п.
Й. Гудими та докладали всіляких
зусиль для відкриття храму. Від-
чувалась при тім і підтримка тоді-
шнього пароха прот. Василя Хомина.
І нарешті здійснюється так довго
очікуване. Храм відкрито. Поспіхом
готують храм до богослужіння,
очищення, прибирання. Оновлюють
церковне начиння храму. Хтось
вишиває, хтось шиє, інші наводять
лад у храмі. Кипить робота вдень і
вночі. Вся громада в невимовному
піднесенні від першого богослужіння.
Та, незабаром тих, які обрали для
України незалежну Автокефальну
Православну Церкву, спіткало нове
випробування. Храм було віддано
греко-католикам, православним
випало будувати свій храм. І знову ті
ж, що найбільше потрудилися для
відкриття храму, тепер активно
зводили новий храм. А це велика
родина Гудимів, і знову радість –
молимось у своєму храмі та з
великою родиною УПЦ КП.

Подібна недоля із закриттям
храму спіткала і жителів с. Вербіж.
Храм, збудований у 30-тих роках 20
століття, безбожна влада визнала
аварійним та закрила 1961 року. За
свідченнями колишніх сестриць п.
Марії Мельник та Венчур Стефанії,

селяни не мирились з таким станом
храму та надокучали владі в Москві
і у Києві особистим приїздом, та
листами. Бог винагородив людську
настирливість і в січні 1988 року у
храмі відновились богослужіння.

Люди зі сльозами на очах зга-
дують ті часи, як вони стільки років
ходили на богослужіння в навколишні
села: Ричагів, Дроговиж. А як
відкрився рідний храм, невимовна
радість переповняла жителів с.
Вербіж. Йшли до храму з кожної
домівки і всі. Приходили і жителі сіл
Гонятичі, Кагуїв. Храм перепо-
внювався молільниками (чого, нажа-
ль,  не скажеш про нинішні дні), – із
сумом зазначають парафіяни храму
Іоана Богослова. І знову усмішка:
«Яка то радість, яким то щастям є
для нас молитись у храмі свого
рідного села».

Ось спогади парафіян:
«Почуття радості і сльози на

очах. Велике піднесення. А перед
тим були поїздки і листи у високі
інстанції Москви, були заляку-
вання місцевою владою та коро-
ткотермінові ув’язнення. Ось
нарешті можна без остраху
переступати поріг храму та
молитись. Через усе це перейшла
моя мама, будучи першою акти-
вісткою в домаганнях по відкри-
ттю храму», – згадує п. Ярослава
( 67 р., с. Добряни).

«Невимовна радість зі сльо-
зами. Храм і церковне подвір’я
були переповнені людьми. Коли
священики після Літургії вийшли
із храму, то багато хто вилізав на
дерева, щоб побачити свяще-
ників» (люди були спраглі духовно),
(Ганна, 83 р., с. Добряни).

А син пані Ганни Володимир (57
р.) доповнює: «Це була надзвичайна
подія в селі і районі. Це був
третій відкритий у районі
(Миколаївський) храм. Тоді зміша-
вся плач з радістю». Мати продов-
жила: «Не вірилось, що таке могло
статись».

«На душі радісно і плачевно, годі
передати цей стан. Батьки гово-
рили: «Нарешті дочекались,  Тепер
ми і ви вже не будемо ховатись»,
– зі щемом у серці згадує п. Катерина
(68 р., с. Добряни).

«Це було щось досі не бачене.
Богослужіння зі священиком. Я
щойно вернувся із військової
служби в армії. Юний і така
радість», – ділиться своїми
враженнями п. Ігор (52 р., с.
Добряни).

«Відкритий храм, служби, як це
радісно. Маючи на руках немовля,
я, нажаль, не була на відкриттю»,
– з неприхованим смутком констатує
п. Оксана (51 р., с. Добряни).

«Радію, що відкрили храм.
Пригадую скільки ми мучились, щоб
відкрили нам храм. Тепер, не
ховаючись, можемо молитись.

Скільки позволятиме здоров’я,
ходитиму на молитву», – впевнено
говорить п. Пелагія (85 р., с. Добряни).

Як колись апостоли торкались
воскреслого Христа і не мали
впевненості, що це явна реальність, так
і в Добрянах люди перепитували в
благочинного (декана), блаженної
пам’яті прот. Івана Салабая, чи не
закриють храм знову, він заспокоїв усіх
та відповів: «Не плачте, Одно-
рожихо (Одноріг Ганна), ми
відкрили ваш храм, і то назавжди!»

Однак сатана, який втрачав свій
вплив на людей через атеїстичну
владу (бо вона зникала), посіяв
серед християн розбрат гордині.
Належати до Московського чи
Римського релігійного престолу,
багатьом видавалось: тримати Бога
за ноги. Ще і досі є такі, які своєю
приналежністю до цих престолів
плекають надію «в чоботах увійти в
Царство Небесне».

Ми ж, вірні Української Правос-
лавної Церкви Київського Патріа-
рхату, святкуючи 1030 річницю
Хрещення Руси-України, відчуваємо
новий приплив Божої благодаті в
Україну і до кожного з нас. Ми є
свідками її (Божої благодаті)
справжгьої присутності та дії в нас, і
у нашій Церкві. Державні та
політичні мужі звернули особливий
погляд на нашу Помісну Церкву. Бо
вбачають у Ній Українську Держав-
ність, духовну і національну міць
народу. Як ніколи раніше, цього року
у святкуванні національно-духовного
ювілею зібрались у молитві та
хресній ході вірні УПЦ КП, УАПЦ,
УГКЦ та всі гілки влади.

Не стоять осторонь і багато
єпископів, священиків  та вірних
УПЦ МП (бо також прагнуть
Томосу на визнання Автокефалії
нашої Церкви).

Особливу прихильність виявляє до
нас, як Церкви, Вселенський Патріа-
рхат та, як Мати Церква, хоче загоїти
всі рани та виразки на тілі своєї Дочки
Церкви, Церкви Київського Патріа-
рхату. Дії, заяви і вчинки Вселенської
Патріархії у ставленні до нас,
українців, є справжнім потоком Божої
благодаті, що виливається на нашу
Церкву, країну і народ.

І те, чого так прагнули бачити наші
предки: незалежність Церкви і
Державність України, – ми
сподобляємось споглядати і жити в
цьому. Їм було дане Богом спо-
дівання, а нас нагороджено приймати
ці сподівання як реальну дійсність.
Ми – народ державний, ми – вірні
УПЦ КП. Господь Бог діями нашої
Матері Церкви, Церкви Константи-
нопольської, зреалізовує нашу
Церкву, як рідну  і рівноправну
Церкву-Сестру серед інших Поміс-
них Православних Церков.

Такий особливий і багатий вияв
Божої благодаті до нас є спонукаль-
ним, щоб кожен українець з повною
відповідальністю застановився над
словами Божественної Літургії:
«Тебе оспівуємо, Тебе благосло-
вимо, Тобі дякуємо, Господи, і
молимось Тобі, Боже наш» та вклав
зміст цих слів глибоко у серце і душу,
наповнив ними свою свідомість,
вчинив їх основою свого життя.

Буде жити таким девізом кожен
українець – буде живитись Божою
благодаттю. А Божа благодать буде
зміцнювати благочестивих, грішних
навертати покаянням до благочестя,
Україну утверджувати державно,
збагачувати духовно і матеріально
та учинить світильником народам і
державам.

Підготував
свящ. Іван Владика



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№10 (65)  Жовтень 2018 р.Б.6

9 вересня 2018 року в селищі Розділ Миколаївського
благочиння відбулось велике, духовне, ювілейне свято з нагоди
125-ти літнього ювілею храму, збудованого у 1893–1896 рр. на
місці колишньої дерев’яної православної церкви в центрі Роздолу.
Настоятелем православної громади є прот. Василій Хомин, який
служить на цій парафії  уже 41 рік. На храмове свято було
запрошено владику Дрогобицького і Самбірського, архієпископа
Якова, а також духовенство Миколаївського та інших деканатів.
Участь в Службі Божій взяли: миколаївський декан прот. Іван
Владика (с. Добряни); прот. Михаїл Левко (с. Більче); прот. Іван
Улинець (м. Стрий); прот. Іван Михальчук (с. Піддністряни);
прот. Іван Майкут (с. Київець); прот. Ярослав Цигель (с.
Нежухів); прот. Андрій Ричак (с. Криниця); прот. Іван Хомин
(м. Львів); прот. Валерій Кубан (м. Львів); прот. Василій Хомин
(м. Київ); прот. Ігор Фока (с. Березина); прот. Микола Сліпецький
(с. Вербіж); прот. Михаїл (м. Новий Розділ); свящ. Борис Ляхович
(м. Миколаїв).

 На святкову Літургію також були запрошені депутат
Верховної ради Тарас Батенко, воїни, які захищали цілісність
України, а також спонсори, котрі на прохання громади чуйно
відгукувались і завжди допомагали.

Зустріч владики Якова відбулась надзвичайно урочисто.
Заступник голови церковного комітету О. Кононов при вході на
церковному подвір’ї  привітав владику. Діти на вишиваному
рушнику із щирими вітаннями та поклоном вручили владиці хліб
і сіль, та запросили відслужити святу літургію.

Маленькі дівчатка стелили квітками доріжку перед владикою,
а старші  школярі в українському вбранні створили живий коридор
до храму. Настоятель храму о. Василій Хомин із щирим та
змістовним привітанням зустрів архіпастиря у храмі.

Із благословення владики і виголосу протидиякона, настоятель
храму о. Василь розпочав святу літургію. Церковний хор велично,
духовно і мелодійно оспівував зустріч владики та всю
архієрейську Літургію.

Під час літургії Владика Яків разом із священиками спільно
молились за мир і спокій в Україні, за воїнів, і за створення Єдиної
Помісної Православної церкви.

Наприкінці Літургії за заслуги з відродження духовності в
Україні, утвердження Помісної Української  Православної церкви,
з нагоди 70-ти річчя від Дня народження та 41-літнього служіння
в церкві смт. Розділ Миколаївського району Львівської області,
орденом святого Миколая Чудотворця нагороджено настоятеля
храму прот. Василія Хомина. А також за жертовність і любов
до України орденом Миколая Чудотворця  нагороджений депутат
Верховної ради Тарас Батенко. За жертовність і любов до
України нагороджені медалями воїни, які захищали Україну,
спонсори, а також окремі парафіяни, які відстоювали православну
віру. Також патріарх Філарет нагородив почесною грамотою
православну  громаду смт. Розділ. Від Дрогобицької єпархії,
зокрема владики Якова, почесними грамотами нагороджено
церковний хор, братство та сестринство.

На завершення архієрейської Літургії була подяка, співали
многоліття патріарху Філарету, архієпископу Якову, настоятелю
храму о. Василю, духовенству, гостям та всім  парафіянам,
присутнім на цій молитві.

Із храму віруючі розходились по домівках з піднесеним
духовним настроєм, радістю  і задоволенням.

Катерина Камінська,
 регент церковного хору

125-ТИ ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ ХРАМУ
УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

СЕЛИЩА РОЗДІЛ
МИКОЛАЇВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Гріх та його гіркі плоди
Відразу з перших рядків притча «про

Блудного сина…» цілком визначено
показує,  що є  гріх.  Переважно ми
розуміємо його як переступ якихось
законів або невиконання якогось
обов’язку перед Богом і ближніми. Але
гріх – явище незрівнянно більш глибоке.
Так, блудний син не просто порушує
якийсь закон, він повстає, бунтує проти
батька,  владно вимагаючи від
нього: «дай мені ту частину маєтку,
що мені припадає». Одержавши своє,
він йде далеко від батьківського дому.
Тут є й ще одне визначення гріха: це не
тільки заколот  проти Бога ,  але й
віддалення, втеча від Бога. Згрішивши,
людина втікає від Небесного Отця,
відтинає себе від Церкви, від сім’ї
Божої. Вона більше не розділяє радості
дому Божого. Наступні  д ієслова є
характерними при описуванні гріховних
дій: «віддаляюся», «не маю частини»,
«втрачаю», «позбавляюся». Отже, гріх
– це не  лише беззаконня, переступ
закону Божого, але й те, що відтинає та
відчужує людину від Бога і від тіла
Церкви. 

І  там розтратив св ій  маєток,
живши розпусно.  В далекій країні
блудний син змарнував маєток свого
батька, тобто, витратив дари Божі.
Заколот, втеча,  віддалення від тіла
Церкви, марнування своїх природних
сил, життя в блуді – ось шлях гріха. 

Побутує помилкове уявлення, що
своїми гріхами ми «ображаємо Бога»,
змушуємо Його «гніватися» і «карати
нас». Проте Бог безпристрасний, Він
любить вс іх людей,  наші  гр іхи не
змінюють Його природи. В результаті
гріха ми в першу чергу втягуємо в різні
біди і мучимо самих себе. Ми втікаємо
від життя і йдемо до смерті, оскільки
розплата  за  гр іх –  смерть.  Гріх в
кожному разі веде до самознищення. Це
небезпечна хвороба душі, яку викликає
не «гнів Божий», але наш свобідний
вибір. Це хвороба, яка веде до смерті.
Тому в притчі батько й називає свого
сина «мертвим». Виходить, що наслідки,
плоди гріха доволі гіркі. Горе й утиск
на всяку душу людську, що чинить
зло (Рим. 2, 9). Але при всьому тому
скорбота, сум, гіркота і страждання – ці
неминучі супутники гріха – можуть
послужити нам на  користь.  Вони
спонукують нас зупинитися на краю
згубної прірви, усвідомити, в якому
важкому стані ми перебуваємо. Саме
так сталося і з блудним сином.

Шлях покаяння
Опам’ятавшись, він сказав до себе:

Скільки то наймитів у мого батька
мають подостатком хліба, а я тут з
голоду конаю. Встану та й піду до
батька мого і скажу йому: Отче, я
прогрішився проти неба й проти
тебе! Я недостойний більше зватися
твоїм сином. Прийми мене як одного
з твоїх наймитів. І встав він і пішов
до батька свого. (Лк. 15,17-20)

Що є покаянням, а що таким не є
Отці Церкви називають покаяння

«другим Хрещенням», «відновленням

ОЛЕКСАНДР МЕНЬ ПРО ПОКАЯННЯ
Хрещення». Через Таїнство Хрещення ми
входимо в Церкву, вступаємо на шлях,
який веде до Царства Божого. Завдяки
другому Хрещенню – покаянню – людина
може сльозами розкаяння омитися від
гріха, повстати зі свого падіння, зцілитися
від ран і продовжити шлях до Бога. На
жаль, мало хто знає, що є покаяння, який
його найглибший зміст, в чому потрібно
каятися.

Покаяння не є якоюсь юридичною
процедурою, яка звільняє людину від
почуття вини. Це не формальна сповідь,
яку людина часто дозволяє собі перед
великими святами. Шлях, пройдений
блудним сином, свідчить зовсім про
інше.  Саме слово «покаяння» означає
кардинальну зміну людської істоти, її
відродження, зміну способу мислення,
переміну життя, заперечення гріха всім
серцем. Іншими словами, ми повинні
усвідомити всією своєю суттю, що шлях
гріха, яким ми йшли, веде до загибелі.
Нам потрібно зрозуміти, що ми опинилися
в якомусь болоті, далеко від рідного
дому. Нам слід зупинитися і сказати собі:
«Куди ми йдемо? Це ж божевілля! В
нашого Отця розкішний палац, де все
тішить око, а ми сидимо в багні!» Ми
повинні  знайти в  собі  р ішучість
повернутися в батьківський дім, в обійми
Бога Отця і своїх братів. Для того, щоб
покаяння було правдивим, потрібно, щоб
воно відбулося на ділі. Священномученик
Косьма Етолійський каже: «Навіть якщо
тебе простили всі духівники, патріархи,
архиєреї і цілий світ, ти все одно не будеш
прощений, якщо не покаєшся на ділі».
Тобто, якщо ми не віддалимося від гріха
і не змінимо свого життя, наше покаяння
не буде правдивим. Воно навіть не є
покаянням в повному значенні слова. 

\Багато людей з готовністю підходять
до духівника ,  обтяжені  тягарем
психологічних та інших проблем. Вони
сповідаються  з і  сльозами і  дають
обіцянки, що більше не повернуться до
гріха, що змінять своє життя і т.д. Але
наск ільки є  глибоким такого  роду
покаяння? Воно не має обмежуватися
вибухом емоцій. Потрібно час, праця,
навик в чесноті і боротьба з гріхом при
допомозі благодаті Божої. При цьому
покаяння зд ійснюється підспудно,
таємно, в душі людини. . ..Як з отим
чоловіком, що кидає насіння в землю:
чи спить він, чи встає, чи то вночі, а
чи вдень, -  насіння те кільчиться й
росте. А як – він сам не знає. (Мк. 4,
26-28).  Як ми вже сказали, покаяння
неможливе без благодаті Божої. Людина,
перебуваючи в пітьмі гріха, не розуміючи,
яке прекрасне життя в Бозі, не може
відчути різниці між гріховним життям
світу і святим життям Церкви. Тільки
коли благодать Божа засіє в ї ї  серці
насіння Божественної любові, вона зможе
побачити свою духовну неспроможність.
Сонячне світло, проникаючи в темну
кімнату, освічує все. Так і благодать
Божа відкриває нам спустошеність наших
душ, оголює наші пристрасті, наші гріхи.
Тому святі так посилено просили Бога:
«Даруй мені  покаяння все  ціле».

Закінчення на 7 стор.
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ОЛЕКСАНДР МЕНЬ ПРО ПОКАЯННЯ
Закінчення. Початок  на 6 стор.

Правдиве покаяння – безпечний шлях, який
веде в Царство Боже.

Покаяння – шлях безконечний
Після сповіді, коли душа очищена, слід бути

особливо уважними. Багато хто говорить, що
в цей момент почуває себе «полегшено».
Однак сповідь – не наркотик. Саме після того
як ми покаялися, потрібно більш глибоко
усвідомлювати свою гріховність, постійно
задумуватися про це, але при цьому ясно
відчувати безмежну любов Бога,  Який
приймає  нас ,  незважаючи на  все  наше
недбальство.

Наша боротьба з гріхом повинна стати
непримиреннішою. Нам слід виправляти свої
помилки, не повертатися до одних і тих самих
гріхів, старанно виконувати заповіді Божі.
Звичайно,  ця боротьба непроста .  Вона
болісна і сумна. На жаль, ми всі настроєні
впиратися і  уникати лікування своїх
пристрастей. Ми хочемо результатів негайно,
щоб все відбулося моментально. Ми люди
«кнопок», комп’ютерів і бажаємо, щоб все
змінилося відразу. Ми йдемо до духівника і
думаємо, що в нього є якийсь магічний жезл,
за допомогою якого нас чудесним способом
змінять. Але не треба забувати: той гріховний,
патологічний стан, який встановлювався
протягом десятиліть, не може змінитися за
одну мить. Священик – лікар душ, а не
фокусник чи шарлатан. Зцілення душі не може
відбутися за декілька хвилин в результаті
якоїсь магічної або шахрайської дії, воно
відбувається за благодаттю Божою, завдяки
покаянню, боротьбі з гріхом та завзятості.

Якщо ми сповідалися декілька разів, то це
зовсім не означає, що ми пережили повноту
покаяння. Покаяння - це безконечний шлях,
це такий стан, який не переривається і ніколи
не закінчується. Не може бути кінцевого
пункту в покаянні, тому що це означало б
повне богоуподіблення, що для людини є
неможливим. В одному чудовому оповіданні
розповідається, як святі переживали покаяння.

«Говорили про авву Сисоя, що, коли він
почав умирати і сиділи отці навколо нього,
просяяло обличчя його, як сонце. І сказав він
їм: “Ось авва Антоній прийшов”. І трохи
пізніше: «Ось лик пророків прийшов». І знову
просяяло обличчя його ще більше, і ніби він
говорив з кимсь. І запитали його старці: «З
ким розмовляєш, отче?» Він відповів: «Ангели
прийшли взяти мене, а я прошу, щоб дозволили
мені покаятися ще трохи». Кажуть йому
старці: «Не маєш ти потреби каятися, отче».
Сказав же їм старець: «Запевняю вас, не бачу,
щоб я поклав початок покаянню». А всі знали,
що він досконалий. І знову раптом зробилося
обличчя його, як сонце. І всі жахнулися. Він
каже їм: «Дивіться, Господь прийшов і каже:
«Несіть до Мене посудину пустелі». І відразу
віддав дух. І став як блискавка. І наповнилася
ціла келія пахощами».

На життєвому шляху завжди є ймовірність,
що ми знову впадемо в гріх. Але не треба
сумувати. Лікарня покаяння завжди відкрита.
«Впасти в гріх властиво людині. Залишатися
ж в гріху властиво не людині, а сатані», -
кажуть отці Церкви. Ось ще одна історія.
Один брат запитав у Сисоя: «Що мені робити,
авва, коли я впав?» Старець каже: «Знову
встань». Брат йому своє: «Я встав і знову

впав». Старець продовжує: «Встань знову і
знову». Тоді брат запитує: «Доки ж?» Старець
відповідає: «Поки не застане тебе смерть або
в добрі, або в падінні. В чому знайдеться
людина, з тим і відходить».

Бог  завжди чекає  нас .  Він нікого не
відкидає. Один воїн запитав авву Міоса, чи
приймає Бог покаяння. Той же, заспокоївши
його з багатьма словами, запитав: «Скажи
мені, возлюблений, якщо порветься у тебе
плащ, ти його викидаєш?» Той відповідає: «Ні,
але я зашиваю його і знову використовую».
Тоді  старець  каже йому:  «Якщо ти так
шкодуєш одяг, то як же Бог не пошкодує Своє
створіння?».

Участь в євхаристійній трапезі
Та приведіть годоване теля і заріжте, і

їжмо, веселімся. (Лк. 15, 23). Подібно до
блудного сина і  ми, повертаючись після
блудного життя, знаходимо Бога Отця, який
чекає нас з любов’ю. Він поспішає до нас,
обіймає, цілує нас. Він вводить нас в Свій дім
і пропонує нам небесну Трапезу. Він включає
нас до Свого Тіла і Крові. Він з’єднує нас з
нашими співбратами.

Православне Передання відстоює часте
причащання Святих Христових Тайн. Те, що
ми спостерігаємо зараз, коли причащаються
найбільше два-три рази на рік, абсолютно
неприпустиме і наносить шкоду тілу Церкви.
Древні християни причащалися майже щодня.
Святитель Василій Великий говорить про те,
що християни з його єпархії причащалися
щонайменше чотири рази на тиждень. Для них
було незрозуміло ,  як  можна  бути на
Божественній літургії і не причащатися, якщо
людина не є під епітимією. Якщо б наші
духовні предки прийшли в якийсь з нинішніх
храмів і побачили би це небувале явище, вони
були би сильно вражені і здивовані. На кожній
літург і ї  готуються проскура і  вино для
Причастя, звершується проскомидія. Ми
призиваємо Бога, щоб Він перетворив хліб і
вино в Тіло і Кров Христові. Бог чує наші
молитви .  Святий Дух сходить,  чудо
відбувається. Господь готує для нас Свою

Трапезу, закликає взяти в ній участь: «Зі
страхом Божим і вірою приступіте», а ми все
це в ідкидаємо,  виходимо голодними,
насиченими лише дешевими виправданнями.
«Хіба таким чином, – каже святитель Іоан
Златоуст, – ти не ображаєш Того, Хто тебе
покликав?».  В наш час ,  правда , боязко
пробивається  благословенне прагнення
освічених духівників і християн зруйнувати це
дурне положення речей і повернутися до
традиції частого причащання Святих Тайн.

Деякі з віруючих виправдовують своє
ухиляння від Чаші тим, що перед причастям
потрібен тривалий піст.

Ще одна крайність: ми рідко сповідаємося.
Більшість чекають до двунадесятих праз-
ників, тоді й суворіше до себе ставляться,
намагаються нічого не упустити. Однак це
погано і для нас, і для духівника, який, з
огляду на  напруженість  цих днів через
великий наплив бажаючих посповідатися, не
може приділити належної уваги кожному. І,
звичайно,  коли час підтискає,  сердечне
спілкування не виходить. Рецепти щодо
термінів сповіді і причастя давати важко. В
кожної людини свої особливості, свої потреби,
разом з духівником вона може знайти ту
золоту середину, яка особливо дорога в
духовному житті. Але на чому ми повинні
зосередити свою увагу – то це на тому, щоб
ціле наше життя було шляхом покаяння і було
підготовкою до Святого Причастя. Щодня,
щогодини,  щомиті  ми  повинні  жити з
почуттям покаяння і з нетерпінням очікувати
Боже ственної  Євхаристі ї .  Перебувати в
такому настрої  допомагає Правило до
Святого Причастя, яке добре б було читати
не т ільки напередодні  причастя ,  але й
постійно. Ці прекрасні молитви настроять нас
на покаяння, приготують до участі в Таїнстві.
Коли ми звикнемо до покаяного почуття, до
частого Споживання Пречистих Тайн, наше
життя віднайде високий зміст, стане святом.

Підготував
митр. прот. Володимир Марцинів
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Пишеш,  що  ча сто  чуєш
розмови про раптову смерть.
Кажуть ,  що  вж е  якщ о вона
неминуча ,  то  хай  на стане
раптово й враз перерве життя.
Краще так, ніж страждати від
хвороби й змушувати страждати
інших.  Очікува на сме рть
страшніша за раптову. У вашому
міс те чку машина на  сме рть
збила жінку, ї ї  загибель дала
прив ід  до  ба га тьох  розмов .
Хтось стверджує, що це краща
смерть. Хтось так висловився
про смерть:  «Хай приходить,
тільки хай не  гризе !».  Після
всього  цього  ти зваживс я
написати й просиш пояснення.

Не с л ід  баж ати  раптово ї
смерті – варто бути готовим до
неї, коли б вона не прийшла. Так
учить  Це рква .  Існує баг ато
канонічних молитов, у яких ми
просимо Господа зберегти нас
від усяких бід, до яких прилічена
й раптова смерть. Але Той, у
Чиїй владі й життя, і смерть, діє
за Своїм святим Промислом на
користь кожній людській душі,
чи забирає Він її з цього світу
раптово, чи  залишає до певного
часу тут. Іноді Він дає раптову
смерть грішникам, іноді – але
р ідше  –  і  п раведникам.  У
Старому Завіті ми читаємо, як
Го сподь  покара в раптовою
с ме ртю синів Аарона  за
самовільне служіння, як покарав
бунтівників проти Мойсея; як
Ананій і Сапфіра впали намертво
за те, що збрехали апостолам.
Б агато  гонител ів  християн
померли раптовою смертю; про
це ми читаємо в житіях святих
мучеників. Але іноді траплялося
й праведникові вмерти раптовою

Вже осінь: Сонце прижмурилось,
Листям покрилася земля.
Інеєм дерева укрились,–
Сивина старості зійшла.

Це не весна – похила старість,
Це твір Небесного Отця,
Це спогади за роки і їх вартість,
Нами прожитого життя.

Як у весняному світанку
Сівач засіяв зерном лан,
Не помолившись до сніданку,
Збере кукіль лиш і бур’ян.

Хто сіє у молитві з Богом,
Щедро зародить нива та.
Щасливо перейде дорогу,
В теплій любові літа дня.

Будь Богом ти благословений,
Молись і дякуй за життя.
Твій урожай буде спасений
У золоті осені дня.

СВЯТИТЕЛЬ МИКОЛАЙ СЕРБСЬКИЙ ПРО РАПТОВУ СМЕРТЬ
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смертю, хоча й дуже рідко. Так трапилося з
Панасом Афонським: коли він щось будував,
упала стіна, і він з кількома ченцями загинув під
камінням.

Посилаючи грішникам раптову смерть, Господь
переслідує дві цілі: покарання грішника й повчання
іншим. Як це відбулося після смерті Ананії й
Сапфіри: великий страх напав на всю церкву і всіх,
хто чув це. А коли люди забагато покладаються
на праведника й починають обожнювати його, як
це було з Афанасієм Афонським, Господь забирає
душу праведника раптово, щоб нагадати людям,
що тільки Він – Бог і нема богів, крім Нього. У
всіх же випадках раптової смерті урок для тих,
хто залишається  живим, простий, а саме: варто
безперестанку готувати свої душі до швидкої
розлуки із цим світом – покаянням, молитвою й
милостинею.

Про відомого валаамського старця Микиту
розповідають, що він дуже боявся раптової смерті
й постійно молився, щоб Господь послав йому
перед смертю довгу й тяжку хворобу, щоб, як він

говорив,  «терпінням хвороби  вмилос тивити
праведного Суддю, Котрий, якщо захоче, зарахує
моє терпіння замість добрих справ, яких у мене
нема». Хтось, лежачи на одрі хвороби, втішав своїх
друзів словами: «Дев’ять місяців мучився я, щоб
увійти в цей світ, хіба не повинен мучитися стільки
ж, щоб піти з нього?».

Воістину, передсмертна хвороба дуже важлива.
Багатьом грішникам вона принесла вічне спасіння.
І тисячі грішників пізнали Бога й свою власну душу
тільки на одрі хвороби. А пізнавши ці дві великі
реальності,  якими зневажали все життя, гірко
каялися й оплакували своє нерозумне життя,
сповідалися й причащалися й, очистившись слізьми
й Кров’ю Христовою, удостоїлися ввійти у світлі
небес ні  Його  чертог и.  Отже ,  пере дсмертна
хвороба дається по милості Божій. Не турбуйся про
те, що наші близькі будуть страждати через нашу
тяжку хворобу: ці страждання заради їхнього блага,
вони будуть щедро винагороджені від Творця
нашого.

Мир тобі й благословення Боже.

ХТО СІЄ У
МОЛИТВІ З

БОГОМ

Подякуй Богу за прожите,
Зложи офіру за життя,
Для тебе буде все відкрите,
Щедрою буде осінь та.

 Ігор Брода,
 дяк храму Вознесіння

Господнього
 с. Ралівка. Самбірського

благочиння


