
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКА ЄПАРХІЯ

ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß
Õòî â³ðóåº â Ìåíå, í³êîëè íå ìàòèìå ñïðàãè (²í. 6:35)

№11 (42)
Листопад
2016 р.Б.

Про те, чому ми свобідні
Ми стверджуємо, що свобода

пов’язана з розумом і що тваринам
властива зміна і перетворення.
Насправді, все, що походить від
іншого, – змінне, оскільки необхідно
бути змінним тому, що отримало свій
початок унаслідок зміни, а зміна і буває
у тому випадку, коли що-небудь з
небуття переходить у буття або коли з
даної речовини утворюється що-небудь
інше. Але, за викладеними тут
способами тілесної зміни, змінюються
неживі предмети і нерозумні тварини;
розумні ж істоти змінюються зі своєї
волі. Розумній істоті належать дві
здатності – споглядальна і діяльна.
Споглядальна здатність осягає природу
сущого, діяльна ж здатність обдумує
вчинки і визначає для них правильну
міру. Споглядальну здатність називають
розумом теоретичним, а діяльну –
розумом практичним; споглядальну
здатність називають також мудрістю,
діяльну ж – розсудливістю. Тому всякий,
хто обдумує свої дії, оскільки вибір дії
залежить від нього, обдумує їх для того,
щоб вирішене при такому обдумуванні
вибрати і, вибравши, виконати. Якщо ж
це так, то розумній істоті з необхідністю
засвоюється і свобода, бо вона або не
буде розумною, або, якщо розумна, то
буде господарем своїх дій і свобідною.

Звідси випливає також те, що
нерозумні істоти не мають свободи, бо
вони, швидше, керуються природою,
ніж самі керують нею. Тому вони не
протидіють природному бажанню, але
якщо побажають чого-небудь, прагнуть
до дії.  Людина як розумна істота,
швидше, керує природою, ніж керується
нею. Тому, побажавши чого-небудь вона
зі своєї волі має можливість і подавити
бажання і послідувати йому. З цієї
причини нерозумні істоти не
заслуговують ні похвали, ні осуду;
людину ж і хвалять і осуджують.
Належить відзначити, що ангели як
істоти розумні – свобідні і як творіння –
змінні. Це показав диявол, який Творцем
сотворений добрим, і ті сили, як: відпали

СВОБОДА У ХРИСТІ

разом з ним, тобто демони, тоді як інші
чини ангелів утрималися в добрі.

Про те, що в нашій владі, або про
свободу

Міркуючи про свободу, тобто про те,
що в нашій владі ми насамперед
зустрічаємося з питанням, чи
знаходиться що-небудь в нашій владі, бо
багато хто проти цього сперечається.
Другим питанням буде питання про те,
що знаходиться в нашій владі і в чому
ми свобідні. Нарешті, по-третє, ми
повинні з’ясувати причину, з якої Бог,
Який сотворив нас, сотворив нас
свобідними. Почавши з першого
питання, насамперед доведемо,
виходячи з підстав, які визнаються
навіть супротивниками, що є щось, що

знаходиться в нашій владі. Ми поведемо
свою мову таким чином.   

Причиною всього, що звершується,
визнають або Бога, або необхідність, або
долю, або природу, або щастя, або
випадок. Але творінням Бога є сутність
речей і промисел; утворенням
необхідного – рух того, що існує
незмінно; утворенням долі – те, що нею
створюється з необхідністю, бо сама
доля це – вираження необхідності;
утворенням природи – народження,
зростання, руйнування, тварини і
рослини; утворенням щастя – рідкісне і
несподіване, бо щастя визначають як
співпадіння і злиття двох причин, що
мають свій початок у свобідному виборі,
але утворюють не те, що вони повинні

б сотворити. Так, наприклад, буде в
цьому випадку, якщо той, хто копає яму,
знайде клад. Насправді, той, що поклав
клад, ставив його не з тим наміром, щоб
іншій його знайшов; так само, цей
останній копав землю не з тим наміром,
щоб знайти клад. Але перший поклав
клад з тим, щоб узяти, коли побажає, а
інший копав з тим, щоб викопати яму.
Трапилося ж щось інше, відмінне від
того, що хотіли той і інший. Нарешті,
утворенням випадку є такі події з
неживими предметами і нерозумними
тваринами, які не залежать ні від
природи, ні від мистецтва. Так говорять
супротивники свободи. Під яку ж з цих
причин підведемо ми людські дії, якщо
людина не є причиною і началом своїх
дій? Богу не пристойно приписувати
ганебних і несправедливих вчинків, що
іноді допускаються людьми. Не можна
приписувати людські дії необхідності,
бо вони не належать до того, що
незмінне. Не можна їх приписувати долі,
бо утворенням долі називають не
випадкове, але необхідне. Не можна їх
приписувати природі, бо утворенням
природи є тварини і рослини. Не можна
їх приписувати щастю, бо діяльність
людей не є що-небудь рідкісне і
несподіване. Не можна їх приписувати
випадковості, бо випадковими подіями
називаються події з неживими
предметами і нерозумними тваринами.
Тому залишається допустити, що сама
людина, яка діє і творить що-небудь є
початком своїх дій – і свобідна.

Крім того,  якщо людина не є
початком жодної своєї дії, то їй не буде
потрібна здатність обдумувати свої дії;
бо до чого вона прикладе цю здатність,
якщо вона не владна ні в одній своїй
дії? Адже всяке обдумування має на
увазі дію. Але визнати непотрібним те,
що є найпрекраснішим і найціннішим
в людині, було б безглуздим. Тому якщо
людина обдумує свої вчинки, вона
робить це ради дії ,  бо всяке
обдумування має на уваз і дію і
обумовлюється дією.

Преподобний Іоан Дамаскін

За Україну! За мирне небо!
За щасливе майбутнє!

Вклонімося Тобі герою!
14 жовтня 2016 р. в м. Новий Калинів

Самбірського району Львівської області
відбулось вшануванні пам’яті та урочисте
відкриття й освячення меморіальної дошки
військовослужбовцю, воїну-добровольцю,
солдату Збройних Сил України – Івану
Федоренку, який загинув 18 травня 2015 р. в
Красноармійську Донецької області у зоні
АТО, захищаючи цілісність і
недоторканність нашої держави.

Пам’ятну дошку встановлено на фасаді
Новокалинівської школи, випусником якої
був загиблий Іван Федоренко у 2003 р. і
приурочено до Дня захисника України, який
відзначається у велике християнське свято
Покрови Пресвятої Богородиці.

У цьому заході взяв участь настоятель

У Новому Калинові відкрито меморіальну дошку
загиблому в АТО Івану Федоренку

парафії святого рівноапостольного великого
князя Володимира Української
Православної Церкви Київського
Патріархату м. Новий Калинів священик
Ярослав Фабіровський.

На шкільному подвір’ї м. Новий Калинів
зібрались рідні та близькі загиблого воїна,
вчителі, однокласники, співслужбовці, а
також голова Новокалинівської міської ради
Юзвяк Богдан Осипович та багато інших.
Після поминальної молитви пролунав у небо
військовий салют на честь загиблого героя,
який віддав життя за волю й незалежність
нашої держави.

Вічна й світла пам’ять герою, захиснику
Вітчизни нашої – України!

Прес-служба парафії св. кн.
Володимира

м. Новий Калинів Самбірського
благочиння
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14 жовтня 2016 р., в День
захисника України та Покрови
Пресвятої Богородиці,
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків побла-
гословив урочистості з нагоди
складання присяги курсантами
першого курсу у Львівському
державному університеті
внутрішніх справ. Захід
відбувся на території нав-
чально-тренувального відділу
«Верещиця», де 218 новос-
печених курсантів склали
Присягу.

У понеділок, 24 жовтня 2016 р., у Волинській Православній
Богословській Академії (ВПБА) продовжилося святкування з нагоди
Актового дня та 220-ої річниці з дня заснування Академії.

24 жовтня Божественну літургію у кафедральному храмі Святої Трійці
в м. Луцьк очолив митрополит  Черкаський і Чигиринський Іоан. Йому
співслужили: митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський
Антоній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків, архієпископ Чернівецький і
Кіцманський Онуфрій, архієпископ Полтавський і Кременчуцький
Федір, єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет, єпископ
Кропивницький і Голованівський Марк, єпископ Тернопільський і
Теребовлянський Павло, єпископ Одеський і Балтський Марк, єпископ
Володимир-Волинський, вікарій Волинської єпархії Матфей, ректор
ВПБА прот. Володимир Вакін, ректор Рівненської духовної семінарії
(РДС) прот. Віталій Лотоцький, ректор Дніпропетровської духовної
семінарії (ДДС) прот. Сергій Нарольський, канцлер Волинської єпархії
прот. Миколай Цап, представники Київської Православної Богословської
Академії (КПБА), Львівської Православної Богословської Академії
ЛПБА, філософсько-теологічного факультету Чернівецького
університету ім. Юрія Федьковича, викладачі, гості та студенти у
священичому сані. Під час Божественної літургії
Високопреосвященіший Антоній рукоположив випускника Волинської
духовної школи, студента IV курсу Артема Колбасюка в сан диякона.

Після завершення Богослужіння відбулася урочиста посвята
першокурсників. Студенти, які пройшли випробувальний термін
отримали благословення на носіння підрясника, склали присягу та
урочисто отримали від адміністрації Академії студентські квитки та
залікові книжки.

Урочиста частина свята в актовому залі ВПБА розпочалася із
вступного слова ректора прот. Володимира Вакіна. Отець-ректор у
своєму слові коротко ознайомив присутніх із історією ВПБА та
здобутками Волинського духовного вишу в 2015/16 навчальному році.
Завершуючи промову, отець Володимир привітав усіх із святом Всіх
святих землі Волинської та презентував усім учасникам торжества фільм
про Волинську духовну школу.

Зі словами привітання виступили: митрополит Черкаський і
Чигиринський Іоан, ректор РДС прот. Віталій Лотоцький, ректор ДДС
прот. Сергій Нарольський, проректор КПБА прот. Віталій Клос,
проректор ЛПБА прот. Михайло Сивак та представник філософсько-
теологічного факультету Чернівецького університету ім. Юрія
Федьковича прот. Миколай Лагодич. Також із ювілеєм духовну школу
привітали ректори провідних світських навчальних закладів Волині, а
саме: ректор Національного Східноєвропейського університету ім. Лесі
Українки Коцан Ігор Ярославович, ректор Луцького національного
технічного університету Савчук Петро Петрович, перший проректор з
навчально-наукової роботи НАУ «Острозька академія» Кралюк Петро
Михайлович та інші керівники навчальних закладів.

На урочистій академії після слів привітання, секретар Вченої ради
ієрей Владислав Фульмес урочисто презентував четвертий номер
наукового богословсько-історичного фахового журналу «Волинський
благовісник» та ознайомив присутніх із його науковим наповненням.

На адресу ВПБА, з нагоди свята, надійшли вітання від Міністерства
культури України та від академіка НАН України Миколи Григоровича
Жулинського.

З нагоди свята, відповідно до рішення Вченої ради найвищою
нагородою Академії «Ктитор Академії» митрополитом Михаїлом
нагороджено благодійників Волинської духовної школи: голову
правління ВАТ «Луцьксантехмонтаж-536» Чорнуху Віктора
Григоровича, директора ТзОВ «Житлобуд-2» Стефановича Леоніда
Степановича, генерального директора ТзОВ «Завод
будівельних конструкцій» Леонтія Володимировича та директора ТзОВ
«Захід» Мирославу Ярославівну Іванішиних.

Постійний благодійник та ктитор Академії, головний лікар-
офтальмолог Центру хірургії ока професора Загурського у м. Луцьк “
Єремеєва Тетяна Вікторівна за сумлінну працю презентувала для
адміністрації Волинської духовної школи ювілейні годинники.

На завершення урочистої частини із архіпастирським словом до
присутніх звернувся правлячий архієрей Волинської єпархії митрополит
Луцький і Волинський Михаїл. Владика Михаїл привітав усіх із святом
та наголосив на важливості виховання у студентів якостей характеру, які
допоможуть їм боротися із труднощами світу не тільки на
мирній території, але й там, де йде війна. Велика кількість вихованців
Волинської Академії зараз служать на сході Україні “ у районах, де
проходять бойові дії, і те, що вони не втекли є показником високого рівня
духовної школи.

Завершились урочистості многоліттям та святковою трапезою.
За матеріалами сайту:

http://vpba.org/home.html

28 жовтня в приміщенні
єпархіального управління
Дрогобицько-Самбірської
єпархії,  під головуванням
керуючого єпархією високо-
п р е о с в я щ е н н і ш о г о
архієпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова, відбулися
збори благочинних Дрого-
бицько-Самбірської єпархії.

Головні теми зустрічі –
звернення до Верховної Ради
на підтримку законопроекту №
4128, збір коштів на допомогу
воїнам АТО та капеланська
служба.

У відповідь на заяву прес-
центу Київської Патріархії
щодо підтримки законопроекту
№ 4128 прийняли рішення. 

Прочитавши та
обговоривши законопроект
№4128 дійшли до висновку, що
цей законопроект на даний час
дуже потрібний, він налагоджує
міжконфесійні відносини у
частині зміни юрисдикції
(парафії).

У 16-ту неділю після П’ятидесятниці
священик Святослав Юрків, настоятель
п а р а ф ії  С вя тої  Тр ой ц і  с .  Ст а р и ч і ,
в ідв іда в  в ій сь кове м іст еч ко «Гва р -
дійське» на Яворівському полігоні.

Владика Яків взяв участь в
урочистостях з нагоди святкування

220-річчя Волинської Духовної школи

Архієпископ Дрогобицький і Самбірський Яків взяв
участь в урочистостях з нагоди Присяги працівника

Національної поліції курсантами 1-го курсу ЛДУВС та в
закладенні наріжного камення новозбудованого храму на

честь Покрови Пресвятої Богородиці в с. Верещиця

У цей день вітали
першокурсників: Митрополит
Львівський і Сокальський
Димитрій, архієпископ Дрого-
бицький і Самбірський Яків,
ректор ЛДУВС, доктор
юридичних наук, доцент,
генерал поліції третього рангу,
Середа Валерій В’ячеславович,
директор Департаменту ана-
літичної роботи та організації
управління МВС України
Михайло Вербенський, нача-
льник Управління у справах
учасників АТО МВС України

Василь Мельник, перший
заступник голови Львівської
обласної державної адмі-
ністрації Ростислав Замли-
нський, голова Львівської
обласної ради Олександр
Ганущин, батьки та друзі
першокурсників.

Також владики звершили
чин освячення наріжного
каменя  під будівництво
каплиці Покрови Пресвятої
Богородиці та освячення
пам’ятного знаку, та мемо-
ріальних дошок пам’яті бійцям
батальйону Львів, який
утворився на базі Львівського
державного університету
внутрішніх справ.

Із духовенства на святі були
присутні: протоієрей Миколай
Ревуцький, ієрей Іван Реву-
цький, протодиякон Семен
Пігура, диякони Володимир
Віняр та Богдан Яцек, іподи-
якони та хористи Львівської
православної богословської
академії.

На завершення духовенство
відслужило заупокійну літію,
яка закінчилася співом «Вічної
Пам’яті» загиблим захисникам
Батьківщини.

Прес-служба єпархії

Відбулись збори благочинних
Дрогобицько-Самбірської єпархії

Враховуючи сучасний етап
міжконфесійних відносин в
Україні та реальну потребу змін
до Закону «Про свободу совісті
та релігійні організації»
просимо народних депутатів
України проголосувати за
законопроект  № 4128.

Також  владика разом із
благочинними обговорив
механізм збору коштів та
продуктів харчування на
парафіях єпархії для допомоги
воїнам АТО. На зборах було

відзначено, що зараз
капеланська служба як ніколи
потрібна для  наших війсь-
ковослужбовців, для їх духо-
вного збагачення, мора-льної
підтримки. Владика Яків
наголосив, що потрібно
звернути особливу увагу  на
поїздку священнослужителів
нашої єпархії у зону АТО, як
справжніх патріотів своєї
держави. 

Прес-служба єпархії

Служіння на Яворівському полігоні у день
пам’яті св. ап. Іоана Богослова

Оск іль ки  в  ц ей  ден ь  Цер ква
вшановує пам’ять святого апостола і
євангелиста Іоана Богослова, бесіда і
бого сл уж ін н я  бул и  п р и свя ч ен і
апостолу любові. Капелан розповів про
життя і служіння апостола, і, особливо,
а кц ентува в  ува гу  н а  л юбов ,  я ку
неможливо оминути ,  говорячи  про
цього святого.

П ісл я бес іди  от ец ь  С вя то сл а в
молився, як завжди, за воїнів, за мир у
державі, за рідних. На завершення всі
охочі мали  змогу от римати «Моли-
=тов н ик  в ій сь ков о сл ужбов ця » т а
нагрудні хрестики.

свящ. Святослав Юрків
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13 жовтня 2016 р.,  напередодні
великого свята Покрови Пресвятої
Богородиці, голова відділу духовно-
патріотичного виховання у зв’язках із
Збройними Силами та іншими
військовими формуваннями
Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ
КП священик Ярослав Фабіровський,
настоятель парафії святого
рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів
Самбірського благочиння, взяв участь в
урочистому шикуванні воїнів 12-ї
окремої бригади армійської авіації
Збройних Сил України (12 ОБрАА, м.
Новий Калинів, Самбірського району
Львівської обл.) з нагоди відзначення
Дня захисника України — що
відзначається в Україні 14 жовтня у день
святої Покрови Пресвятої Богородиці
водночас з Днем Українського козацтва.

У вітальному слові отець Ярослав
наголосив на історичності відзначення

Всі християнські доброчесності та властивості приходять через
молитву. Святий Макарій Великий говорив: «Якщо з молитвою не
пов’язані смирення, любов, простота і благодать, то це не молитва,
а личина молитви». Слова Ісуса Христа розкривають
найнеобхідніші і найперші умови для надбання молитовного
настрою: «І, коли молишся, не будь як лицеміри, які люблять
молитися у синагогах і на перехрестях, зупиняючись, щоб бачили
їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою. Ти ж,
коли молишся, увійди до кімнати твоєї і, зачинивши двері твої,
помолись Отцю твоєму, Який у таїні, і Отець твій, Який бачить
таємне, воздасть тобі явно» (Мф. 6:5-6). Духовне Передання Церкви
під словом «кімната» розуміє «кімнату душі», в яку закликається
людина, щоб молитись в розумі і серці, не показуючи цього іншим.
Однак, важливою також є буквальна сторона цієї заповіді, яка вказує,
що той хто молиться повинен фізично зачинитися під час молитви,
щоб молитва його була таємною. Для здійснення інших
доброчесностей або добрих справ необхідні певні матеріальні
умови, наприклад, для подавання милостині потрібно знайти того,
хто її потребує, а також треба мати, що дати. Однак, молитва є тією
чеснотою, яка здатна покривати і, якщо можна так сказати,
замінювати інші хороші якості, тому що для неї не потрібно шукати
особливих обставин. Про це влучно говорить святитель Іоан
Золотоуст, який називає молитву «розумним співом»: «Для
розумного співу або молитви не потрібно визначати певне місце
або ж час: на всякому місці і у будь-який час можна співати в розумі.
Чи ходиш ти на ринку, чи десь подорожуєш, чи проводиш час в
колі друзів, – всюди можеш відповідно налаштувати свою душу,
можеш і в мовчанні звертатися до Бога». Отже, внутрішня зібраність,
уважність, зосередженість та єдність розуму і серця в душі є
найнеобхіднішими умовами для молитви.

Що таке молитва? Згідно із найпростішим визначенням, молитва
є піднесення душі і серця до Бога. Вона виражає наше прагнення
до спілкування із Богом. Тобто, важливо зрозуміти, що молитва є
діалогічною за своєю природою, а не засобом надбання
психологічного спокою, уникнення стресу за допомогою
промовляння певних формул або мантр (як це поширено в різного
роду східних релігійних течіях, або псевдо культах). В молитві
людина покликана не стільки замикатись на своїй свідомості, певних
станах, бажаннях заради уникнення тілесної втоми чи душевного
дискомфорту. Це не процес замикання та інтенсивного заглиблення
тільки на власному Я, це діалог між людиною і Богом, Який в іудео-
християнській традиції розкриває Себе перш за все як Особистість,
а не світовий безособовий дух (індуїзм, даосизм), природній закон
(конфуціанство) та ін.

Для істинно віруючої людини, молитва є природнім проявом
любові до Бога. Адже і в буденному житті, нам найбільш легко
звертатися до осіб, яких ми любимо і поважаємо. Ми робимо це
свобідно і невимушено, без будь якого примусу. Подібним чином
духовні люди в молитві виражають до Бога всі свої думки і почуття
прославлення, подяки і поклоніння.

Але молитва – це не тільки форма служіння Богові, вона також
є допоміжним засобом, який наданий нам для подолання зла, що
закорінене в нашій душі. В цьому відношенні молитва є ніби
спеціальним каналом, через який наші прохання здіймаються до
Бога.

Коли людина відчуває небезпеку, то в певний момент починає
кликати про допомогу. Таким закликом про допомогу, який постійно
повторюється під час богослужіння є заклик «Господи помилуй!».
Це загальне і часте звертання походить від відчуття нашого власного
безсилля. Це також заклик про допомогу людини, яка стоїть біля
дверей свого серця і намагається відігнати злі помисли і наміри, які
намагаються її заполонити. Про це говорить Господь: «Без Мене
не можете робити нічого» (Ін. 15:5). Проте, це прохання грунтується
на твердій вірі, що Господь очистить наші серця і захистить нас від
біди як тільки ми цього щиро попросимо. Отже, поміч Божа і наші
власні молитви спасають нас «пануючого у світі розтління похіттю»
(2 Пет. 1:4).

Напоумляючи і навчаючи молитви, святі отці часто
використовували вираз «молитовний подвиг». І це не випадково.
Цей подвиг є однією з найважливіших частин земної подорожі
християнина. Слово подорож найточніше виражає природу
духовного життя християнина. Оскільки це завжди рух вперед про

Українські воїни-авіатори відзначили
День захисника України

Дня захисника України саме у день свята
Покрови Пресвятої Богородиці,
розповів історію свята і побажав усім
українським захисникам Божого

благословення у військовій службі й
особистому житті, Покрову й
заступництва Божої Матері, Ангела
Охоронителя. Щоб Господь «зберіг їх від

смертоносної рани і всякої хвороби
душевної і тілесної, щоб охоронив від
усякої скорботи, лиха, гніву і недолі та
дав їм повернутися здоровими і
щасливими» і подав міцного здоров’я на
многії і благії літа!

Після окроплення українських воїнів
освяченою водою, двом воїнам-
авіаторам було вручено церковні
нагороди – медалі «За жертовність і
любов до України» за сумлінне
виконання бойових завдань у зоні
проведення АТО в надважких умовах
ведення війни відповідно до Указу
Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета.

Інформація відділу духовно-
патріотичного виховання

у зв’язках із Збройними Силами
та іншими військовими

формуваннями
Дрогобицько-Самбірської єпархії

УПЦ Київського Патріархату

ЯКЩО З МОЛИТВОЮ НЕ ПОВ’ЯЗАНІ СМИРЕННЯ, ЛЮБОВ, ПРОСТОТА
І БЛАГОДАТЬ, ТО ЦЕ НЕ МОЛИТВА, А ЛИЧИНА МОЛИТВИ»

який прекрасно сказав апостол: «Тільки, забуваючи те, що позаду,
я пориваюсь вперед. Прагну до мети, до почесті вишнього
покликання Божого в Христі Ісусі» (Флп. 3:13-14).

Величезна кількість християн уже пройшла шлях апостола, тому
ми не є одинокими на шляху молитви. Церква зберегла цей досвід
і пропонує його нам. В розвитку духовного життя є певна
закономірність і за допомогою досвіду інших, читаючи те що вони
переживали і наслідуючи їхні поради можемо відчувати те саме.
Настанови отців Церкви дані ними стосовно духовного життя
співпадають не залежно від того де і коли вони жили.

Згідно з досвідом молитвеників, найпершою умовою для тих,
хто хоче молитися є регулярність. Для молитви необхідно відводити
певний час. Таким чином ми привчаємо себе до духовної
дисципліни. До молитви слід себе змушувати, вона є подвигом до
кінця життя. Святитель Іоан Золотоуст говорить: «Вчіться молитися,
змушуйте себе до молитви: на початку буде важко, а потім, чим
більше будете змушувати себе, тим легше буде, але на початку
завжди себе потрібно змушувати».

Може виникнути запитання: а якими словами потрібно
молитися? Кожен православний християнин повинен мати книгу,
яка називається молитовником або молитвословом. У ній містяться
ранкові та вечірні молитви, молитви перед Причастям і для інших
потреб. В цій книзі всі молитви написані святими отцями. Тому
вони є для нас школою молитви. Читаючи їх ми вчимося
наближатися до Бога у правильному дусі, смиренно із чистим
серцем, як це робили святі отці коли вимовляли свої молитви. Окрім
молитов, які знаходяться у вищезгаданій книзі, церковна традиція
також дозволяє молитися і своїми словами.

Щоб навчитися молитися, кожному необхідно мати своє
молитовне правило. А це означає, що кожного ранку і кожного
вечора ми повинні присвячувати молитві певний час і читати певні
молитви. В цьому і полягає наше молитовне правило. В
молитовному правилі регулярність є важливішою ніж
багатослівність. Згадаємо приклад митаря, молитва якого складалася
зі слів «Боже будь милостивим до мене грішного» і вона виявилася
більш дієвою і угодною Богові, ніж звернення тогочасного книжного
чоловіка – знавця Закону Божого, фарисея. А розбійник, який
розкаявся молився тільки: «Пом’яни мне Господи, коли ввійдеш у
Царство Твоє», і ввійшов у рай. А блудний син і митар Заклей взагалі
нічого не сказали, але отримали милість Отця і прощення Христове.
Про ці євангельські випадки говорить святитель Димитрій
Ростовський (XVII ст.). Сам Ісус Христос говорить навчаючи своїх
апостолів як правильно молитися: «А молячись, не говоріть зайвого,
як язичники, бо вони думають, що в багатослів’ї своєму почуті
будуть. Не уподібнюйтесь їм, бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте,
раніше за ваше прохання до Нього» (Мф. 6:7-8).

Бог знає потреби кожного із нас. Важливо пам’ятати, що людина
молиться для того, щоб зосередити свій розум і серце в Богові, для
того, щоб виконати волю Божу в своєму житті. Вона молиться з
усвідомленням і переконанням того, що в молитві виражається її
віра, що вона сама і все що вона робить, залежить від Бога. Не Бог
має потребу в людських молитвах, а в першу чергу сама людина.

 «Просіть, і дасться вам; шукайте і знайдете; стукайте, і відчинять
вам; бо кожен хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому,
хто стукає, відчиняють… якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі
давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага
тим, хто просить у Нього» (Мф. 7:7-11). Це не означає, звичайно,
що можна у Бога просити все що завгодно, тобто про речі
непотрібні, ба й навіть гріховні (хоча саме в цей момент вони для
нас можуть здаватися вкрай необхідними). Але можна, і навіть
потрібно, просити про добрі діла, про все що є безгрішним, добрим
і святим. Якщо людина просить про це з вірою, то обов’язково
отримає: «І все, чого не попросите в молитві з вірою, одержите»
(Мф. 21:22).

Але святі отці застерігають проти довгих, нав’язливих і
конкретних вимог у молитві. Тому що Богові краще відомі усі
людські потреби. З нашої сторони необхідна чистота серця і глибока
віра, тоді Він дасть все необхідне. Авва Ісайя говорить: «Не шукай
вищих дарів Божих, допоки, живучи, молишся до Нього про
допомогу, щоб прийшов і спас тебе від гріха. Боже приходить само
собою, коли буде приготоване місце неосквернене і чисте». Іноді,
Він може дати те, що ми просимо, але згубне для нас, щоб вкотре
переконати нас у тому, що потрібно вірити в Його мудрість. Тому
краще бути в молитві тихим і небагатослівним, і, не просячи в
молитві нічого конкретного, просто молитися: «Господи, дай нам
необхідне. Нехай буде воля Твоя».

Апостол Павло звертається до християн із закликом:
«Безперестанно моліться» (1 Сол. 5:17). В православній
церковній традиції ці слова отримують найбільш дієве втілення
в Ісусовій молитві. Ось її слова: «Господи Ісусе Христе, Сину
Божий, помилуй мене, грішного». Використовується також
більш коротка формула: «Ісусе, Сину Божий, помилуй мене».
Святі отці говорять, що ми можемо промовляти її вголос, дуже
тихо або просто про себе. Із власного досвіду отці говорили, що
творити безперестанну молитву не так просто. Найкраще це
робити під керівництвом духовного наставника, який би міг
розпізнати, чи в правильному руслі людина звершує свій
молитовний подвиг, тому що можна впасти в найбільшу
небезпеку – гордість. Проте, особливість молитви Ісусової
полягає в тому, що вона не призначена тільки для певного
визначеного часу, її можна творити будь-коли і в будь-яких
умовах. Наша дорога на роботу іноді займає багато часу. Що
перешкоджає нам зосередитись на словах молитви? І сама робота
дуже часто є суто механічною, просто повторенням одних і тих
самих рухів. Це також можна використати для молитви. Наші
руки виконують своє завдання, а наша душа – наші думки і серце
– спрямовуються в цей час до Ісуса Христа. При цьому і
одноманітна робота може стати приємною, завданням, яке
отримане від Бога.

Тоді, що робити, якщо робота не є далеко механічною?
Звичайно, що в таких випадках ми не можемо довго
зосереджуватися на промовлянні імені Божого. Але час від часу
ми можемо це робити, хоча б впродовж невеличкої перерви і
пам’ять про Божу присутність залишиться в душі.

Однак, виникає наступне запитання: що робити, коли ми
зайняті багатьма справами, про які необхідно постійно пам’ятати
і піклуватися про них? Якщо ми регулярно творимо молитву,
ми вчимося контролювати і володіти своєю душею. Проблеми,
звичайно, завжди будуть існувати, але завдяки молитві, ми
навчимося з ними справлятися і таким чином уникнемо душевної
хвороби, під назвою стресу, яку спричиняють турботи, коли вони
давлять на нас всі одночасно.

Необхідно пам’ятати, що самовільна і самостійна практика
молитви без перевірки та належної оцінки духовного стану
людини зі сторони духовного наставника як носія і виразника
православної церковної традиції, може привести до пагубних
наслідків і всі зусилля виявляться марними. Від цього нас
застерігає преп. Симеон Новий Богослов кажучи страшні слова:
«Більша частина людей, коли співають псалми і промовляють
молитви, тільки устами промовляють псалми та молитви. А
розум їхній веде розмови з бісами». Для застереження від цього
існує багатовікова традиція православного пастирства.

Михайло Альмес,
аспірант КПБА
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Преподобний Ісихій. Якщо це під силу, постійно
пам’ятаймо про смерть, бо від цього зродиться в нас
відсторонене від усіляких турбот і суєти оберігання
ума й безнастанна молитва, безпристрасність щодо
тіла й огида до гріха, адже правда, що кожна жива і
діяльна чеснота походить від пам’яті про смерть.
Тому, якщо це можливо, пам’ятаймо про неї
неперервно, як неперервним є наше дихання.

Преподобний Ісаак Сирійський. Численними
житлами в домі Отця, про які говорив Спаситель, є
різні міри ума, що ними Він може володіти в одній
державі, тобто відмінність й інакшість духовних
обдарувань, якими втішатимуться праведники. Бо не
за різновидом місць, а за ступенем обдарувань
Спаситель назвав житла численними.

Подібно, як кожен насолоджується чуттєвим
сонцем відповідно до чистоти і здатності дару бачити
і як від одного світильника в одному домі буває різне
освітлення, хоча світло не ділиться на різні світіння,
так і в прийдешньому віці всі праведні нероздільно
оселяться в одній державі, але кожен освічуватиметься
одним мисленним сонцем відповідно до своєї міри і
за своїм достоїнством притягуватиме до себе радість
і веселість, дарма що з одного повітря, з одного місця,
престолу, видіння та образу. І ніхто не відає про міру
свого співтовариша, ні вищого, ні нижчого, аби,
довідавшись про більшу благодать свого друга і свою
втрату, не надбав він собі печалі й скорботи. Там кожен
за даною йому благодаттю втішається внутрішньо
своєю мірою. Проте поза тим усім – одне видіння і
держава – й окрім цих двох ступенів, розумію одну
державу, яка є на висотах, а іншу в долині, а поміж
ними – різноманітність в інакшості винагород.

Преподобний Антоній Великий. Смерть для
людей, які її розуміють, є безсмертям. А для
простаків, що її не розуміють, є смертю. І цієї смерті
не пристало боятися, а страхатися треба душевної
погибелі, якою є незнання Бога. Ось що жахливо для
душі! Життя – це поєднання ума (духа), душі і тіла; а
смерть – це не загибель цих поєднаних частин, а
розірвання їх союзу. Усіх їх Бог зберігає і по
роз’єднанню. Як із материнської утроби виходить
нага людина, так із тіла в час смерті виходить нагою
душа, й одна буває чистою і світлою, а інша
заплямована падінням, ще інша – чорна від багатьох
прогрішень. Тому розумна і боголюбива душа,
роздумуючи про посмертні біди, живе благочестиво,
щоб не бути осудженою і через них покараною. А
невіруючі не відчувають небезпеки і грішать,
зневажаючи те, що там має бути, безумні душею. Як,
вийшовши з утроби, не пам’ятаєш, що в ній
відбувалося, так і, вийшовши з тіла, не
пам’ятатимеш, що ти творив, будучи в ньому. Так,
як, вийшовши з утроби, став ти кращим і більшим
тілом, так, вийшовши з нього чистим і
незаплямованим, будеш кращим і нетлінним,
перебуваючи на небесах. Смертні мусять турбуватися
про себе, знаючи, що на них чекає смерть. Бо блаженне
безсмертя – це доля преподобної душі, коли вона є
доброю, тимчасом як вічна смерть поглине душу, яка
є злою. Пам’ятай, що твоя юність минула, сили
занепали, а немочі додалися, і ось уже надходить
година твого відходу, коли даватимеш звіт про всі свої
діла, і знай, що там ні брат не викупить брата, ні батько
не визволить сина. Завжди пригадуй собі про відхід
душі з тіла і не позбувайся думки про вічний осуд;
якщо так чинитимеш – не згрішиш повік.

Преподобний Йоан Карпатоський. З погрозою та
лайкою зухвало нападає ворог на душу, яка щойно
полишила тіло, і постає дошкульним і страшним
викривачем її падінь. Але можна бачити й те, як
боголюбива і вірна душа, хоча й була колись уражена
численними гріхами, не боїться нападів і погроз, а,
переживши зухвалість ворога, постає сильною в
Господі, окрилюється радістю, надихається мужністю,
бачачи небесні сили, які її супроводжують; і,
обгородившись, немов стіною, світлом віри, з великим
дерзновенням взиває, оскаржуючи злого диявола:
«Що тобі й нам, супротивний Богові? Що тобі й нам,
скинений з неба і рабе лукавий? Ти не маєш над нами
влади – над нами й над усім владарює Божий Син;

СВЯТІ ОТЦІ ПРО СМЕРТЬ

проти Нього ми згрішили, перед Ним і відповідати
будемо, маючи запорукою Його милосердя до нас і
наше в Ньому спасіння через Чесний і Животворящий
Його Хрест. Ти ж забирайся геть від нас, окаянний!
Не маєш ти частки з Христовими рабами!» Від таких
дерзновенних слів душі диявол врешті кидається
утікати з пронизливим криком, не маючи сили встояти
перед Христовим іменем. А божественні сили
переносять душу, що ширяє над ворогом як вища за
нього, у приготоване для неї місце, згідно з її ж станом.

Авва Дорофей. Хто без жаху може згадувати
страшні місця мук, вогонь, безліч жорстоких слуг-
мучителів та інші тортури, про які говорить Святе
Письмо, – життя укупі з дияволом та з його ангелами,
для яких саме й був приготований вогонь вічний (див.:
Мф. 25, 41)? Та ж тільки сам сором осудження, який
він руйнівний та згубний! Святий Йоан Золотоустий
каже: «Навіть коли б не текла вогненна ріка і не
предстояли б страшні ангели, а лиш були б скликані
на суд усі люди, й одні, діставши похвалу, були
прославлені, а інші – ганебно прогнані, щоб не
споглядати їм Божої слави, – то чи кара соромом і
безчестям та оплакування втрати стількох благ не були
б жахливішими за будь-яку геєну?»

Преподобний Максим Ісповідник. Власне,
смерть – це віддалення від Бога. Гріх є жалом смерті,
прийнявши яке, Адам ураз позбувся дерева життя, став
вигнанцем раю, втратив близькість із Богом, а за цим
неодмінно йшла й тілесна смерть. А власне життям є
Той, Хто промовив: «Я – ... життя!» (Йо. 14, 6).
Всупереч тому, що побував у полоні смерті, Він підняв
до життя мертвого. Страх перед геєною спонукає
(початківця, що прямує дорогою святості) уникати
гріха; бажання винагороди благами надає ревнителеві
готовності звершувати добродійства, а тайна любові
підносить ум понад усім сотвореним, учинивши його
незрячим для всього, що поза Богом. Господь умудряє,
показуючи уму Божественніше (див.: Пс. 145, 8). Деякі
люблячі Господа докладають зусиль, щоб збагнути, у
чому ж полягатиме відмінність між вічними обителями
й обітованим насліддям, чи буде ця відмінність
визначатися місцем або кількістю і якістю
досконалості кожного? Комусь видається, що першим,
а комусь – що другим. Ті, які пізнали, що означає «Боже
Царство всередині вас» (Лк. 17, 21) і «в домі Отця Мого
багато жител» (Йо. 14, 2), – ті, отже, приймуть друге
твердження, Царство Бога і Отця за
вседержительством є у всіх віруючих, а за благодаттю
воно є в тих, які цілковито відмежувалися від будь-
якого зацікавлення природним життям, чи то
душевним, чи тілесним, і здобули духовне життя так,
що можуть твердити разом із апостолом: «Живу вже
не я, а живе Христос у мені» (Гал. 2, 20).

Вважаю, що закінчення теперішнього життя
називати смертю не слушно, а радше позбавленням
від смерти, покиненням царини тління,визволенням із
рабства, утихомиренням тривог, припиненням
боротьби, виходом із темряви, спочинком від трудів,
укриттям від сорому, втечею від пристрастей, словом,
узагалі – межею всіх зол. У них святі, виправившись
через свобідно звершуване умертвлення, вчинили себе
непричетними до світу і дивакуватими в цьому житті.
Бо, мужньо воюючи зі світом, і з плоттю, та з бурями,
які від них постають, та здолавши спокусу, до якої
схиляють і світ, і тіло, покликаючись на властиву
людині чуттєвість, яка породжує оману, святі зберегли

неуярмленою гідність своєї душі.
Преподобний Феогност. Яка невимовна й

незбагненна втіха, коли, певна у своєму спасінні, душа
відділяється від тіла, скидаючи його, немов одежу! Бо,
володіючи дійсністю сподіваних благ, на які вона
уповає, душа без печалі полишає тіло й у мирі йде до
ангела, який з радістю і веселістю сходить до неї згори.
І разом із ним, безперешкодно долаючи
нематеріальний простір, не піддається жодним
нападам злобних духів, а, перебуваючи в радості,
дерзновенно возноситься, подячно взиваючи, допоки
досягне поклоніння Творцеві. І вже там прийме
призначення оселитися в сонмі подібних до неї
кревних у чистоті, аж до загального воскресіння.

Преподобний Філофей Синайський. Хто добре
використовує час свого життя, той безнастанно
перебуває в роздумуваннях і зберігає пам’ять про
смерть, мудро вивільняючи цим ум від пристрастей.
Такий чоловік зазвичай виразніше бачить повсякчасні
напади бісівських підступів, ніж той, хто провадить
життя, не пам’ятаючи про смерть, а сподівається
очистити серце лише завдяки дії розуму, а не
повсякчасним дотриманням печальної зворушливої
думки. Той, хто безнастанно пам’ятає про смерть, є
зіркішим і проникливішим, ніж той, хто не має такої
пам’яті й не може вчасно завважити бісівських нападів,
влучно відбиваючи й перемагаючи їх. Воістину,
багато чеснот криє в собі поглиблена пам’ять про
смерть. Вона зроджує плач, провадить до
повсякчасного стримування у всьому, нагадує про
геєну, вона є матір’ю молитви та сліз, стражем серця,
джерелом самозаглиблення і розважливосте, які, своєю
чергою, зроджують посилений страх Божий і
очищення серця від пристрасних помислів, а це
охоплює багато владичних заповідей. У такому серці
видно боротьбу й подвиг, які воно зносить із
неймовірними зусиллями. І саме про це найбільше
турбується багато Христових воїнів.

Ілля Екдик. Немає нічого страшнішого, ніж
пам’ять про смерть, і нічого дивнішого, ніж пам’ять
про Бога. Одна вселяє спасительну печаль, а інша
наповнює духовною веселістю. Бо пророк Давид
співає: «Згадав я Бога і звеселився» (Пс. 76, 4), і
Премудрий навчає: «У всіх ділах твоїх пам’ятай про
твою кончину – повіки не згрішиш» (Сир. 7, 36).
Честолюбне вухо не чуло, серце, позбавлене Святого
Духа, не помислило, миролюбне око не бачило тих благ
Царства, яке всередині нас перебуває. Вони ж є
запорукою щедрот, якими будуть обдаровані
праведники в прийдешньому Христовому Царстві. Хто
тут не насолоджується цими плодами Духа, той не
може сподобитися втішатися ними там.

Преподобний Симеон Новий Богослов. Хто
оселить у глибині свого серця страх Суду, той
з’являється на майдані світу немов в’язень, закутий в
пута. Тому він пройнятий страхом, немовби
опанований розпачливим риданням, іде до місця
страти, коли вже не думає ні про що, крім страждань і
терзань, яких мусить зазнати від мук у вічному вогні.
Це відчуття мук невідступно оберігає в серці чоловіка
страх, котрий і породив це відчуття і котрий не
дозволяє турбуватися про щось лихе. Адже подвижник
безперестанку перебуває в такому стані, немовби був
розп’ятий і сповна відчував би страждання й болі
хресної смерті, а вони не допускають ні зважати на
якусь особу, ані думати про людську честь чи ганьбу.
Від усієї душі вважаючи себе вартою будь-якого
презирства і зневаги, людина навіть не завважує
приниження і погорди, яких їй завдають.

Преподобний Микита Стифат. Останній день
відкривається у вогні, і «вогонь випробовує діло
кожного» (1 Кор. З, 13), – каже св. апостол Павло й
додає, що коли чиєсь діло, яке він довершив у своєму
нутрі для власного ж удосконалення і зростання є
нетлінним, то воно (діло) й у вогні буде нетлінним. І
не лише не згорить, а стане сяючим, цілковито
очистившись від будь-яких найменших плям. А той,
чиї діла у своїй суті є тлінні і які він узяв на себе як
тягар, залишиться посеред вогню з нічим, бо його діла

Закінчення на 5 стор.
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У якийсь певний момент свого життя
людина приходить до усвідомлення: Я є.  Це
я є тепер. Але були люди переді мною і їх
вже нема. Відійшли, померли. Хтось
залишив про себе згадку, про когось
пам’ятають наступні покоління. Але їх нема
серед живих. Людина констатує:  вони
перебувають тільки у людській пам’яті чи у
своїх творіннях.

Та коли людина поєднується з Богом
Істинним, то отримує від Нього
просвітлення. В Божому просвітленні
людина пізнає, що у Бога нема мертвих. Бо
Бог не є Богом мертвих, а Богом живих.
Перебуваючи у Божому просвітленні,
людина усвідомлює, що смерть – це
народження у вічність. Бо віруючий у Бога
переходить через смерть від життя у життя.
У життя вічне.

Отут людині треба задуматись: Хто є Той
Бог, Який, створюючи духовний і
матеріальний світи, все продумав і
передбачив. Як це Богу все вдається? І Бог
дає відповідь у Своєму Святому Письмі. Бог
є Сущий та має в Собі вічне Буття. Не Бог у
вічності перебуває, це вічність перебуває у
Бозі. Ця вічність має непомітне вкраплення,
вчинене Богом, – це час, часовий простір.
Часовий простір має минуле, теперішнє і
майбутнє, початок і кінець. Людина знає
минуле, бачить теперішнє, а майбутнє їй
невідоме. А Бог все це бачить, як вже
здійснене.

Також Святе Письмо повчає, що Бог Своє
творіння не залишив без Своєї опіки.
Водночас Бог проявляє Себе у світі Своїм
ставленням до створеного. Тому в Бога весь
плин подій, які в якихось моментах
видаються людям жахливими, є звернений
на добро. З часом в цьому переконуються і
люди.

А несвідомий Божої сутності скаже, що
у Бога щось пішло не так з ангелами, а
особливо з людьми. Є такі, що бажають,
щоб Бог вчинив з відпалими ангелами та
нерозкаяними грішниками за принципом:
«Я тебе породив, я тебе і вб’ю!» (Микола
Гоголь «Тарас Бульба»).

Але Бог, виявляється, не тільки Творець.
Він чудовий і незбагненний Промислитель.
Він Отець наш. Отець люблячий,
дбайливий, Той, що навчає, Той, що
наставляє, терпеливий, негнівливий, Той,
що прощає, … та очікує нашого навернення
до Нього. Чому Бог впевнений, що людина
навернеться до Нього? Чому людина таки
навертається до Бога? Бо Бог є реальне
Самобуття! Цю реальність буття дав Бог
Ангелам і людям. І це буття, як  вічність
життя є тільки в Бога і в тих, кому Бог його
дає. А дає це вічне буття Бог не насильно, а
тим, хто ради цього обрав життя з Богом і у
Бозі.

Так неопановані гординею Ангели
прислухались до заклику Архистратига
Божого Михаїла: «Хто, як Бог!», – та
збагнули, що вони, хоч і духоносні,  майже
досконалі та могутні істоти, але є лише
творінням Божим. А своє буття у блаженстві
мають  лише завдяки відблиску у собі слави
Божої. Тому кожен Ангел, яких ще
називаємо: вірними Богу, бажаючи «Бути»,
– розумів, що його буття, відчуття – Я є,
можливе тільки в Бозі. Тому виявляли
Ангели вдячність Богу за своє буття та
продовжили своє служіння Богу в тому
стані, в якому Бог Творець кожного з них
поставив.

Це ангельське буття і служіння Богу
частково висвітлено у Святому Письмі,
багато відображено в історії Христової
Церкви, в житті святих та в житті звичайних,
істинно віруючих у Бога людей.

За вченням Церкви, Ангели Божі по віки
віків не втратять своєї боговидності, стану і
блаженства, бо вони утвердились в Істині.
А Істина – це Сам Бог. І чинити волю Божу
та служити Богу і людям  Ангелам є радістю
та приємністю.

Також і людина для того, щоб «Бути», має
прийти, як і Ангели, до усвідомлення, що її
буття є можливим тільки у Бозі. Та на

займуться і згорять. Нетлінні діла, які
не минають, – це покаянні сльози,
милостиня, співчуття, молитва,
смирення, віра, надія і будь-яка справа,
вмотивована істинним благочестям. Ці
діла за життя людини зводять у ній храм
Богові, й коли вона помирає, відходять
із нею і перебувають з нею ж нетлінними
навіки. А діла, які у вогні спопеліють,
це, звісно, – хтивість, марнославство,
грошолюбність, ненависть, заздрість,
злодійство, пияцтво, дошкульність,
осудження і будь-яке діло, яке чинить
тіло з похоти чи з гніву. Усі такі діла ще
за життя людини, яка розпалюється у
своїй похітливості, тліють разом із
грішником, але не є з ним: їх нищить
вогонь, а людина, що їх допускалася,
палає в цьому вогні у вічних муках.

Святий Григорій
Синайський. Муки є різні, як і різні
нагороди для благих. Усіма муками
наповнений ад, як сказано в Писанні:
країна смертельної тіни та безладу (див.:
Іов 10, 22), де живуть грішники,
очікуючи на суд, і куди знову
повертаються, почувши останній
Господній присуд, бо що ж інакше
означають слова Святого Письма:
«Нехай повернуться грішники до пекла»
(Пс. 9, 18) і «смерть стерегти їх буде»
(Пс. 48, 15), як не остаточний присуд і
вічне осудження? 

Вогонь, тьма, черви, пекельна
безодня відповідні пристрастям: усіляка
похіть, всеохопна темрява незнання,
непогамована жага чуттєвих
задоволень, сморід гріха, які,  як
завдатки і зародки адських мук, уже
відтепер карають душу грішників, якщо
закріплені тривалого звичкою. Майбутні
нагороди й покарання є однаково
вічними, хоча дехто вважає інакше.
Когось Божественна правда
нагородить вічним життям, а когось
покарає вічною мукою. Ті й ті, які добре
і які негідно прожили цей вік, за ділами
своїми отримають присуд. А його
кількість і якість буде зумовлена
чеснотами чи пристрастями – до чого
закріпилася звичка. Як і зародки
майбутніх благ приховані в серцях
праведників і діють духовно, так і
оселяються вони в нутрі. Бо Небесне
Царство – це доброчесне життя, а адська
мука – пристрасні звички. Небесне
Царство схоже на Богом дану скинію,
бо воно у прийдешньому віці, подібно
до Мойсеевої храмини, матиме дві
завіси: за першу завісу потрапляють усі
освячені благодаттю, за другу ж – лише
найдосконаліші. Багатьма житлами в
домі Отця Спаситель назвав різні
ступені потойбічного існування.
Царство одне, але містить у собі
розмаїтості відповідно до відмінностей
тих, які мають у нього ввійти в
чеснотах, у пізнанні та за мірою
обожествлення. Адже інакший блиск
сонця, інакший блиск місяця, інакший
блиск зір, бо навіть зоря від зорі
різниться блиском» (1 Кор. 15, 41), хоча
й усі сіяють на Божій тверді. Вважають,
що у прийдешньому віці ангели і святі
ніколи не припинять зростати у
примноженні дарувань, прагнучи
щоразу більших благ. Зворотного
процесу, чи ж переходу від чесноти до
гріха, у майбутньому віці не буде.

БУТИ

відміну від Ангелів, людині треба пройти
своє становлення у Бозі. Причиною цього є
Адамове гріхопадіння. Воно спричинило
духовно-тілесне пошкодження людської
природи та її випад із буття в Бозі. Відтворив
людську природу у її першоствореному
образі та подобі Бога Син Божий, Господь
Бог Ісус Христос. Тепер кожна людина за
сприянням Божої благодаті має в Христі
Ісусі можливість відродити в собі образ і
подобу Божу. І так наблизитись до стану
«Бути».

А «Бути», яке би задовольняло людину,
вже при його зародженні, повинне дати
людині відчуття свободи. Тої свободи, в якій
людина вільно обирає своє буття. І Бог, що
сотворив людину, і обдарував її свобідною
волею. І кожного, хто добровільно обрав
життя з Богом і у Бозі, Господь Бог не
принижує.

 А якщо хтось подумає, що Бог Своїми
заповідями та постановами обмежує
людську свободу, то такий має хибну думку,
що від лукавого. Господні заповіді,
постанови та життя за ними, саме і
приводять людину до пізнання Бога, як
Істини всякої речі. Саме той, хто жив за
заповідями та постановами Божими, той
досягнув досконалості та пізнав Істину. Та
Істина-Бог визволила такого від кайданів
гріха і пристрастей, які вже не володіють
ним. Тому досконалий, що пізнав Бога-
Істину, перебуває у повній свободі (Ін. 8:3).
А ця свобода – це життя у повноті Божої
благодаті. І життя у повноті Божої благодаті
дає людині знання того, що її прагнення
«Бути» – реалізувалось. Це «Бути»
перейшло у буття в Тому «Хто сказав про
Себе: «Я є Сущий» (Вих. 3:14). Так є з тою
людиною, що обрала благу волю Божу і
живе згідно з нею.

Та, на жаль, багато людей не задумуються
над своїм «Бути». Тому байдужі до волі
Божої, або не приділяють  належної уваги
до життя за волею Божею. Бо, як говорить
про таких  Святе Письмо: «Піддались
спокусам світу цього та полюбили славу
світу. А світ то у злі перебуває» (1 Ін. 5:13).
Тому, якщо такою людиною оволодіє
бажання «Бути», то таким Бог передбачив
духовний лік – покаяння.

Архімандрит Софроній, який на собі
пересвідчив досвід духовного життя святих
подвижників, таке говорить про покаяння:
«Покаяння – це неоціненний дар людству.
Це чудо Боже, яке відтворює нас після
падіння. Покаяння виливає на нас
Божественне натхнення, силою якого ми
возносимось до Бога, нашого Отця, для
вічного життя у Світлі Його любові. Через
покаяння звершується наше обожнення».
Саме ж обожнення поєднує людину з Богом
та вводить її у Божественне буття. Таким
чином, той, хто кається, досягши
обожнення, отримав від Бога свободу, про
яку говорилось вище, та своє «Бути», буття
у Бозі, у Сущому.

 Однак життя людини на землі проходить
на рівні духовному і на рівні тілесному. Тому
людина часто опиняється перед вибором.
Адже піти за волею Божою заради «Бути»,

– значить завдавати собі, своєму тілу, а то і
рідних та близьких небезпеки світу цього,
на тілесні терпіння чи смерть. А якщо
зважитись на гріх заради матеріальних
вигод, якихось привілеїв земних, піти на
догоду тілу, то це вчинить людину рабом
речей і ситуацій, за якими присутнє
сатанинське поневолення.  В ньому людське
«Бути» знівельоване. В таких випадках є
тільки сатана і його невільники, які
несвідомо і свідомо чинять зло. З цього
сатанинського рабства вирвати людину в
силі тільки Бог. Тому, перебуваючи перед
вибором, людині слід пам’ятати, що сатана
страхом чи усолодженням накидає на
людину зашморг, який старається швидко
затягнути, щоби таким чином звести
людину зі шляху до «Бути».

В таких випадках православному
християнину слід дивитись на святих
подвижників і мучеників  та закликати їх
разом зі Спасителем на допомогу для
встояння в Істині. Повчальним прикладом
у стоянні в Істині служать сім отроків
Єфеських (4 листопада), вмч. Димитрій та
Нестор Солунські (8 і 9 листопада), мч.
Параскева П’ятниця (10
листопада),безсрібники Косьма і Даміан (14
листопада), свт. Іоан Золотоустий (26
листопада) та безліч інших угодників
Божих.

При всіх аспектах духовного життя слід
не опускати важливості і суспільного життя.
Так кожному, хто читає ці рядки Бог
благоволив жити в державі Україна. А це
накладає на кожного громадянина,
незалежно від національності  та релігійної
приналежності, поруч зі служінням Богу –
служити державі Україні та її народу.
Плекаючи та зберігаючи своє національне,
родинне, особисте, слід вкладати це у
загально-національну скарбницю України.
За прикладом Святої Тройці, Яка завжди є
у взаємній єдності, любові, співдії у всіх
починаннях і діях та завжди у смиренному
служінні людям і турботі про людей, і нам,
як народу України, також ради спільного
блага треба наслідувати Господа Бога.

Своїм бажанням і діями заради «Бути»
людина має охопити  своїх дітей, родину,
друзів і суспільство. Однак не бути
самовпевненою, а покладатись у бажаннях
і діях на Бога, на Його допомогу. Бо все це
співдіє нашому бажанню «Бути». Тоді і Божа
милість ствердить перед світом: «Україна є!
Є її народ!».

І в цьому нема гордині. Бо Бог, Який
створив різні мови заради вічного блага
людини, тим явив різні народи і нації. І в
тім розмаїтті краса і єдність народу Божого.
Цьому Своєму народу Господь дав на всіх
одне покликання: «Бути». А щоб кожен з нас
віднайшов своє «Бути», – буття у Сущому,
Сущий Господь Бог подає нам Свою
допомогу Своїми заповідями та благодаттю.
І за молитвою Православної Церкви
«Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і
любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа»
(Літургія Іоана Золотоустого) завжди
перебувають над народом Божим.

Підготував свящ. Іван Владика

СВЯТІ ОТЦІ
ПРО СМЕРТЬ

Закінчення.
Початок  на 4 стор.
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Преподобний Нестор Літописець
народився в 50-х роках XI століття в
Києві. Юнаком він прийшов до
преподобного Феодосія і став
послушником. Постриг преп. Нестора
здійснив наступник преп. Феодосія,
ігумен Стефан. При ньому ж він був
посвячений у ієродиякона. Про його
високе духовне життя говорить те, що
він у числі інших преподобних отців
брав участь у вигнанні біса з Микити
Затворника (згодом Новгородського
святителя). Преподобний Нестор
глибоко цінував істинне знання,
поєднане зі смиренням і покаянням.
«Велика буває користь від навчання
книжного, –говорив він, – книги
наказують і вчать нас шляху до
покаяння, бо від книжних слів
знаходимо мудрість і стриманість. Це
річки, котрі напоють всесвіт, від яких
виходить мудрість. У книгах незліченна
глибина, ними радіємо в печалі. Якщо
старанно пошукаєш в книгах мудрості,
то придбаєш велику користь для своєї
душі. Бо той, хто читає книги, розмовляє
з Богом або із святими мужами».

У монастирі преподобний Нестор ніс
послух літописця. У 80-х роках він
написав «Читання про житіє блаженних
страстотерпців Бориса і Гліба» у зв’язку
з перенесенням їх святих мощей до
Вишгорода в 1072 р. У 80-х роках
преподобний Нестор склав «Житіє
преподобного Феодосія Печерського»,
а в 1091 р., напередодні престольного
свята Печерської обителі, ігумен Іоан
доручив йому підняти із землі для
перенесення в храм святі мощі
преподобного Феодосія. 

Головним подвигом життя
преподобного Нестора було складання
у 1112-1113 рр. «Повісті временних літ».
«Ось повісті временних літ, звідки і
пішла Руська земля, хто в Києві почав
вперше княжити і звідки Руська земля
стала» – так з перших рядків визначив
мету своєї праці преподобний Нестор.
Надзвичайно широке коло джерел
(попередні літописні зводи і оповіді,
монастирські записи, візантійські
хроніки Іоана Малали і Георгія
Амартола, різні історичні збірки,
розповіді старця-боярина Яна Вишатіча,
торговців, воїнів, мандрівників),
зрозумілих з єдиної, суворо церковної
точки зору, дозволили преподобному
Нестору написати історію Русі як
складову частину всесвітньої історії,
історії спасіння людського роду.

Чернець-патріот викладає історію
Української Церкви у головних
моментах її історичного становлення.
Він говорить про першу згадку
українського (руського) народу в
церковних джерелах – в 866 р. при
святому патрiарху
Константинопольському Фотії; оповідає
про створення слов’янської абетки
святими рівноапостольними Кирилом і
Мефодієм, про Хрещення святої
рівноапостольної княгині Ольги в
Константинополі. Літопис
преподобного Нестора зберіг нам
розповідь про перший православний

У середині жовтня, коли починаються
перші заморозки, Православна Церква
відзначає велике свято – Покрову Божої
Матері. Вшановуючи це свято, віруючі
засвідчують спогади про різні випадки
благодатної допомоги Пресвятої
Богородиці. Особливо шанували
Покрову запорозькі козаки. Вона була
заступницею у далеких походах. УПА
також шанувала свято Покрови, взявши
під опіку Пресвяту Богородицю. 

Діти Сторонянської недільної школи
«Боже джерельце» також по-особливому
вшанували Пресвяту Богородицю. 23
жовтня, після святого Богослужіння, на
церковному подвір’ї був проведений
захід з нагоди свята Покрови Пресвятої

Радуйся, Несторе, перший
руський літописцю!

храм в Києві (945 р.) про сповідницький
подвиг святих варягів-мучеників
Феодора та сина його Іоана (983 р.), про
«випробування віри» святим
рівноапостольним Володимиром (986
р.) і Хрещення Русі (988 р.). Першому
українському церковному історику ми
зобов’язані відомостями про перших
митрополитів Української Православної
Церкви, про виникнення Києво-
Печерського монастиря, про її
засновників і подвижників.

У літописі подано богословське
осмислення вітчизняної історії. Духовна
глибина, історична вірність і патріотизм
«Повісті временних літ» ставлять її
поряд з найвищими творіннями світової
писемності.

Час життя преподобного Нестора був
нелегким для Руської (Української)
землі і Церкви. Русь шматували
князівські міжусобиці, степові
кочівники-половці хижими набігами
плюндрували міста і села, гнали в
рабство українських людей, палили
храми й монастирі. Преподобний
Нестор був очевидцем розгрому
Печерської обителі в 1096 році.

Нестор Літописець помер близько
1114 р., заповівши печерським ченцям-
літописцям продовження своєї великої
праці. Його наступниками у літописанні
стали ігумен Сильвестр, який надав
сучасний вигляд «Повісті временних
літ», ігумен Мойсей Видубицький, який
продовжив її до 1200 р., нарешті, ігумен
Лаврентій, який написав у 1377 р.
найдавніший список, які дійшов до нас,
що зберіг «Повість» преп. Нестора.
Спадкоємцем агіографічної традиції
печерського подвижника став святитель
Симеон, єпископ Володимирський,
творець «Києво-Печерського
Патерика». Розповідаючи про події,
пов’язані з життям святих угодників
Божих, святитель Симеон нерідко
посилається, серед інших джерел, на
праці преп. Нестора.

Преп. Нестор Літописець був
похований в Ближніх печерах
преподобного Антонія Печерського.
Пам’ять його Церква вшановує 9
листопада, а також разом з Собором
отців, які спочивають у Ближніх печерах
і у 2-й Тиждень Великого посту, коли
святкується Собор всіх Києво-
Печерських святих.

Володимир Венгрин,
 студент 4-го курсу ЛПБА

«Радуйся, Радосте наша, покрий нас від
всякого зла чесним Твоїм омофором»

Богородиці та Захисника України.
Вихованці прославляли Божу Матір і
просили у своїх молитвах, піснях та
віршах, щоб Божа Матір взяла під свій
покров і наших теперішніх воїнів і
захистила від всякого зла. 

Пречиста Свята Покрово – 
Козаків покровителько! 
І наших звичаїв хранителько! 
Молюся тобі, Богородице мила, 
Щоб славою ти Україну покрила, 
Як землю багрянцем дібров, 
Щоб ворог її не зборов. 
Даруй доброту і любов. 
Візьми нас під свій Материнський

Покров! 
Іван Гудзар

Останніми роками у Церкві багато
говориться про «живу парафію»  та
елементи, які  її  творять. Ми всі
розуміємо, що  Церква – це громада
віруючих осіб, основана Ісусом
Христом  і яка має за мету вести людей
до Царства Божого. Людина повинна
відчувати свою приналежність до
Церкви Христової і вона здійснюється
через приналежність до певної
парафіяльної громади.

У день свята Різдва Пресвятої
Богородиці парафія Ап.першомученика
і архідиякона Стефана що у м. Самборі
урочисто святкувала цей день, бо саме
в день Різдва Пресвятої Богородиці
минулого року високопреосвященіший
владика Яків – архієпископ
Дрогобицький і Самбірський освятив
храм, престіл, іконостас. І з нагоди цієї
події ми і цього року зробили свято для
нашої громади та гостей парафії. На
запрошення настоятеля храму
протоієрея Андрія Кубая прибули
священики , празничну Св. Літургію
очолив митр.прот. Микола Бухній (декан
Самбірського благочиння); у  спільній
молитві брали участь священики: прот.
Роман Сикотинський (сс.. Ваньовичі,
Морозовичі); прот.Мар’ян Сеник (
м.Львів) ; прот. Іван Сас ( с.
Стрілковичі) ; прот. Михайло Гаврилів
( м. Дрогобич).  Надхненно служили
священики, мелодійно і злагоджено
звучав хор. Символ Віри і Молитву
Господню співали єдиними устами і
єдиним серцем. До святого Причастя
приступали дітки нашої парафії і серце
раділо, адже вони вже змалку хочуть
бути з Христом, і батьки допомагають
зробити їм ці перші кроки. На прикінці
Богослужіння з повчальним і
привітальним словом звернувся до
громади митр.прот. Микола Бухній
розказавши подію свята і про подію
празничного торжества. У свою чергу
настоятель храму прот. Андрій Кубай
висловив щирі слова подяки
священикам які прибули на це
торжество, побажав їм здоров’я і ще
довго трудитися на ниві Христовій .
Також привітав парафіян та гостей зі
святом.

Празничне Богослужіння на

 Свято в Самборі у день
Різдва Пресвятої Богородиці

парафії  – це свято, яке нагадує нам про
важливість парафіяльної громади  у
духовному житті християнина. Це день,
у який особливим способом
вшановуються святі покровителі
парафії. Це день, коли всі, що належать
до тої чи іншої парафіяльної громади –
повинні дякувати Богові, що
народилися, охрестилися, живуть
фізично і духовно (через святі таїнства
Покаяння і Причастя) . Навіть, якщо
хтось належить до категорії «річників»,
тих які раз до року, на великі свята
приходять до храму,  то празничне
Богослужіння  – це гарна нагода
об’єднати всіх. Це чергова нагода ще раз
нагадати, що у церкві є місце для всіх і
ми всі на них чекаємо. Празник – це
свято для всіх, які належать до парафії
фізично ( по місцю проживанню) чи
духовно ( ті які єднаються у молитвах,
приходять і приїжджають на відправи,
слухають проповіді і беруть участь у
різних заходах).

Після завершення літургії відбувся
хресний хід навколо храму і було
окроплено всіх освяченою водою. Вже
традиційно громада після літургії
запрошує парафіян та гостей свята до
святкового солодкого столу.

Ми дякуємо Богу за те що у нашій
громаді панує мир, злагода і
християнська любов. І подай Господи
цього миру і спокою всьому нашому
Українському народу. 

Прот. Андрій Кубай
Настоятель храму Ап.

першомученика і архідиякона
Стефана м.Самбір
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 «І почали благати Його, щоб відійшов від
меж їхніх» (Мк. 5:17),  – такі слова ми з вами
чули в сьогоднішній святій Євангелії, в якій
розказується, як Христос прибув в землю
Гадаринську. Про цю подію розказують всі три
євангелісти. Тільки євангелісти Матфей і Марко
називають її землею Гергесинською, від назви
двох міст. Коли Христос прибув в цю поганську
країну, його зустрів один біснуватий чоловік. За
євангелістами  Матфеєм і Марком – зустріло двоє
біснуватих. Євангеліст Лука оповідає про одного,
бо він був найлютіший, тобто в ньому вселився
весь легіон бісів, велика кількість. І побачивши
Христа, він промовив до нього: «Що тобі до
мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього?» (Лк. 8:28).
В багатьох випадках люди не визнавали в Ісусі
Божества, а злі духи побачивши Христа,
затремтіли. Бо як сказано в Святому Письмі: «І
біси вірують і тремтять» (Як. 2:19). Вони думали,
що настав кінець, їм прийдеться йти у пекло.

І Христос запитує чоловіка, як його ім’я. І чує
у відповідь – Легіон. А в римській армії легіон
воїнів складався приблизно від шести до десяти
тисяч воїнів. Ось така  велика кількість бісів
знаходилася в тому  чоловікові. Він жив  в гробах,
як оповідає  нам євангеліст. Його зв’язували
ланцюгами і він їх розривав. Напевно, не стільки
він мучився, скільки люди, які жили поблизу. Біси
відчули, що їм треба  залишити  цього чоловіка і
просилися, щоб їм можна було увійти в стадо
свиней. Євангеліст Марко говорить, що паслося
близько 2 000  свиней і Христос дозволив їм
увійти у стадо свиней. Вони  увійшли, кинулися
з кручі в море і всі потонули. Святий Іоан
Золотоуст говорить, чому Христос дозволив
бісам  увійти у стадо свиней. По-перше, щоб
показати їхню лють, яку вони показали на
свинях. Коли вони так ненавиділи свиней, то тим
більше вони ненавидять людей. І Христос
показує, що без Його волі  вони не мають ніякого
права, бо самі вони просилися, щоб увійти у
стадо свиней. І по згоді Христа вони увійшли.
Христос допускає це для того, щоб остепенилися
жителі цієї Гадаринської землі. Коли б вони були
юдеями, то вони  розводили б свиней всупереч
Закону Мойсея, бо євреям не дозволялося
вживати свиняче м’ясо. І те, що євангеліст
говорить про стадо свиней, яких розводили ці
жителі, вказує і на те, що їхнє життя було
нечистим і уподібнювалося до свиней. Христос,
вчинив це чудо, його побачили пастухи,
злякалися і побігли в найближчі поселення, і
розповіли людям. І люди прийшли і побачили
біля ніг Ісуса зціленого біснуватого. І замість
того, щоб залишити Христа в себе і слухати його
слово, вони настрашені тим, що втратили свиней,
просили, щоб Христос залишив їхні околиці. Ісус
Христос не противиться. Він іде до свого човна.
За ним біжить  зцілений і проситься, щоб
Христос взяв його з собою, бо він боявся: а може
знову біси повернуться  і вселяться в нього, і
будуть його мучити? Але Христос каже, щоб він
залишився і розповів всім, що  із ним сталося.
Таким чином, за зло  Христос відплатив
гадаринцям добром, бо залишив їм того, якого
зцілив, залишив їм того, який буде свідчити про
дивні діла Господні, і буде проповідувати їм про
Христа, залишив їм місіонера.

Дорогі браття і сестри! Ісус Христос вчора,
сьогодні і навіки той самий. Колись гадаринці
вигнали Христа, бо не знали, Хто він такий. Але
ми з вами, християни, дуже часто уподібнюємось
гадаринцям і виганяємо Його зі своєї душі
чинячи гріх. Виганяємо його із своїх сімей, своїх
родин, виганяємо із міст і сіл, із тої громади, де
ми проживаємо. Ви скажете: «А як ми можемо
вигнати Христа?» А дуже просто. Коли ми не
слухаємо Його, коли ми не живемо по Його
заповідях, коли ми не чинимо Його святої волі.
Ось навіть сьогодні стоячи на богослужінні
багато із нас відволікається від церковної
молитви. А своїм відволіканням ми вже
виганяємо Христа. Він не нав’язується, Він
завжди хоче бути з нами, а коли ми не хочемо, то
Він залишає домівку  нашого серця. Так  само і
в сім’ях. Чи часто сім’ї живуть так, як навчає
Христос?  А наші сім’ї всі християнські, наші
сім’ї всі знають про Христа, знають про Божі
заповіді, знають, де знаходиться Божий храм. А
чи  всі в недільні і святкові дні відвідують його?
Чи всі живуть так, як вчить свята Церква?  Чи
всі живуть так, як навчає нас Христос? А Він

Згідно з християнським вченням, духовний світ, крім Господа
Творця, населяють Ангели й душі померлих людей. Ви запитуєте:
«Чи впливає духовний світ на людей і на події нашого світу в
цілому?». Все Святе Письмо від першої й до останньої його
сторінки вчить нас, що наш світ перебуває під спостереженням і
керівництвом духовного світу, який спрямовує його до добра. Але
люди мають свободу вибору й, на велике нещастя своє, можуть
відвернутися від цього доброго впливу й по своєму свавіллю
ввергнутися в погибель.

Керований світлими силами духовного світу, Мойсей вивів
народ Ізраїлю з рабства до волі. Завдяки впливу світлих сил Ісус
Навин перемагав своїх і Божих ворогів. Завдяки впливу світлих
духовних сил пророки пророкували, праведники утверджувалися
на шляху правди, а грішники зверталися до Бога й істини. Завдяки
цьому впливу пророк Самуїл вибирав і помазував царів, Давид
покаявся, Йосип і Даниїл тлумачили сновидіння, троє отроків
врятувалися від смерті у вогненній печі, Навуходоносор прославив
Бога єдиного, Зоровавель відновив Єрусалимський храм, Йосип
тікав з Дитятком Ісусом у Єгипет від меча Ірода. Але хіба
сукупність всіх цих впливів не явилася світові в особистості
втіленого Сина Божого, Спасителя нашого? Вся сила, і мудрість,
і милість вічної небесної реальності в повноті істини явилися в
Ньому, Господі Ісусі Христі, настільки, наскільки вона доступна
людям у їхній тілесній обмеженості.

З часу втілення Сина Божого ми знаємо, що всі небесні впливи
святих приходили й приходять від Нього, через Нього: від Нього
зішестя Духа Святого на апостолів; від Нього навернення Савла-
гонителя в Павла-апостола; від Нього й безліч інших чудес, які
день дню повідомляє й ніч ночі виявляє до нашого часу; від Нього
таємничі знаки, дивні явища природи, таємничі голоси, благі сни
й ті явища, які виводять людей на добрий шлях і приносять
розраду.

У «Сповіді» блаженний Августин говорить про чудо свого
навернення від язичества в праву віру. Він був язичником, жив у
Мілані і якийсь час перебував у безперестанних ваганнях,
хреститися йому чи ні, тобто віддатися Христу або залишитися
на безплідній ниві латинської філософії. Але його міркування ні
до чого не привели. У розпачі Августин усамітнився й став
оплакувати власну неміч. Довго він перебував у слізній молитві
до Бога, щоб Він указав йому шлях. І одного разу почув голос,
начебто далекий дівочий спів, у тій пісні ясно були чутні слова:
«Візьми й прочитай! візьми й прочитай!». Августин почав
оглядатися навкруги, щоб довідатися, звідки цей голос, але не
міг зрозуміти. Чи не відповідь це на його молитву? У здивуванні
він повернувся в кімнату свого друга: у нього на столі лежала
книга Апостол. Августин швидко взяв і розкрив книгу, його погляд
упав на слова апостола Павла: відкиньмо, отже, вчинки темряви
й одягнімось у зброю світла. Ці слова вирішили долю блаженного
Августина й сотворили з язичеського філософа християнського
проповідника. Чи не вплив це духовного світу на наш земний світ
– від Христа й через Христа?

Наведу Вам більш сучасний приклад. Великий ревнитель і
захисник Православ’я в Росії Олексій Хом’яков за трагічних
обставин втратив свою дружину, з якою жив у щасливому шлюбі.
І, хоча він був міцний у вірі, ця розлука спонукала його до розпачу.
Якось уві сні покійна дружина з’явилася йому й сказала: «Не
впадай у відчай!». Це явлення повернуло його до життя, і він з
колишнім жаром продовжив боротьбу за віру Христову. Чи не
вплив це духовного світу на наш земний світ – від Христа й через
Христа? І де кінець невичерпному багатству подібних прикладів,
не один з яких Ви могли б згадати й у своєму житті?

Святитель Миколай Сербський

Лист 145
студентові, на запитання про вплив

світу духовного на світ земний
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навчає нас любити Його, бо Він нас полюбив.
Любити один одного, зносити немочі один
одного, терпіти один одного, бо всього цього Він
нас навчив особистим прикладом. А коли ми з
вами подивимося на все, подивимося в містах,
де живуть християни, всі охрещені, багато ходить
до церкви, раз в рік, в основному більшість
населення, сповідається і причащається. А коли
придивитися на життя, то ми не побачимо, що
там живе Христос. Бо своїми вчинками, своєю
поведінкою, своїм життям, ми свідчимо цілком
про протилежне. Слово Боже каже нам: «Покажи
мені віру без діл твоїх» (Як. 2:18), бо віра без діл
є мертвою. А коли ми подивимося на ті процеси,
які відбуваються в суспільстві, серед нашого
народу, в нашій державі і здається, Церква ніколи
не мала такої свободи, яку вона має тепер. І люди
не мали ніколи такої можливості визнавати свою
віру, як тепер. А чи в повноті ми використовуємо
цю можливість?  Напевно що ні. Бо бачимо, що
немає любові між людьми. Чому? Бо через
розмноження беззаконня  любов багатьох
охолола. Ми бачимо велику кількість розлучень
у наших сім’ях, ми бачимо, які стосунки між
батьками і дітьми, між братами і сестрами, ми
бачимо, які стосунки між нами українцями. І хто
нам винний?

Дорогі браття і сестри! Винні ми, бо ми
проганяємо Христа, а без Христа немає повноти
життя, без Христа немає радості, без Христа
немає щастя, без Христа немає світла. Бо Христос
сказав: «Я є путь, і істина, і життя» (Ін. 14:6).
Щоб наша життєва стежка була щасливою, нам
треба йти дорогою, якою йшов Христос. Щоб ми
з вами були задоволені, нам треба жити по правді,
виконуючи правду Божу і поступати по правді із
своїми ближніми. І щоб ми з вами відчували
радість в житті, нам треба пам’ятати про Того,
Хто є подателем життя.  А ним є Христос.
Пам’ятаймо, дорогі браття і сестри, що існують
злі духи, які шкодять нам, які мішають нам в
дорозі до вічного спасіння. Але пам’ятаймо, що
без волі Божої і волосинка не впаде нам із голови,
без волі і попущення Божого вони не можуть нам
зашкодити. І винуваті часом в усіх тих нещастях
не злі духи, а ми, наша безпечність, наше
лінивство і наша зла воля. Ми з вами знаємо
багато прикладів із Святого Письма, зокрема в
одному з них розповідається, коли Господь
допустив злого духа, щоб він забрав все майно в
праведного Іова, забрав всіх його десять дітей і
покарав його язвою, так, що він сидів не на землі,
а на гноєві. Його залишили друзі, спокушала
дружина, щоб він прокляв Бога. Але він
залишився вірним Господеві. І він жив до
благодаті, тобто в Старому Завіті. А ми з вами
живемо в благодаті в Новому Завіті. І це зразок
вірності Господеві, мужності, терпіння. То легко
говорити. Але коли людина все втратила і
знаходилася в  такім нещастю, але не зважаючи
на все залишилася вірною Господеві. І Господь,
дорогі браття і сестри, винагородив його, бо він
все придбав. І цей зразок його мужності,
терпіння, відданості, описаний в книзі Іова. Це є
приклад для всіх нас з вами. Бо диявол, ніякого
зла нам не зможе зробити, тому що знаходиться
під Божим контролем. А якщо деколи Господь
допускає нам хвороби, нещастя, а навіть стихійні
біди, то це не з метою покарання. Бо Бог не
відплачує злом, а виправляє його, щоб врозумити
нас, як гадаринців. Щоб ми залишили своє
негідне життя, щоб впізнали Христа. І коли
Господь і тепер допускає біди і нещастя, то з тою
педагогічною метою, щоб люди не відійшли від
шляхів Господніх. Щоб люди пам’ятали, що вони
всього лише люди, що ми ходимо під Богом і Він
всіма нами опікується. І все, що Він нам посилає,
Він посилає не зі зла. Бо Він є абсолютне добро.
А Він посилає зі своєї любові, бо не бажає смерті
грішника. Він всім хоче спастися і прийти до
пізнання правди. Ось які уроки ми повинні
винести із сьогоднішнього Євангелія про
зцілення гадаринського біснуватого. Не
проганяймо Христа із своїх душ. Не проганяймо
Його із своїх сімей, із своїх родин, із своєї
держави. Бо без Христа немає радості, без Христа
життя сумне. Тільки в Христі є радість і щастя. І
в усяких нещастях, болях, бідах, пам’ятаймо, що
Христос на нас чекає з розпростертими
обіймами. Він каже: « Прийдіть до Мене, всі
струджені і обтяжені, і Я заспокою вас» (Мф.
11:28). Амінь.

митр. прот. Іоан Альмес
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Нема тоєй вже дороги
До рідного краю.
Нема тоєй вже невісти,
Што я єй кохаю.

Бо невіста добра била,
Вшитках годувала,
За то рука посполита
Єї одібрала.

Одібрала, занедбала,
Жениха вигнала.
Його братів хто ся лишив,
Споневениряла.

В своєй мові не мав права
Анися молити.
Твої землі невістонько
Мусів залишити.

Продали тя, моя мамо,
За Поляка дали.
Твоїх братів з України
На Сибір заслали.

Моя ненько, моя земле,
Тебе я благаю,
Спомин братів, што спочили
Од віку в тім краю.

Не дай землі сперветати,
Де хрести стояли,
Де вівтари будували,
Плащениці клали.

Дозволь мені, моя мамо,
Хоч раз тя видіти,
Бо не знаю чи ще довго
Буду на тім світі.

 Ігор Брода,
 дяк храму Вознесіння

Господнього
 с. Ралівка Самбірського

благочиння

Час сплив моя безмежна берегине,
В річках твоєї чистої води,
Но не забуду я тебе моя лемкине,
Твоєї смерекової краси.

Твоїх просторів, що світять
куполами,

Землі твоєї і щедрих дарів.
Пісень твоїх, що линуть над

полями,
Красу і свіжість, твої землі лісів.

На мить я хочу ще раз
повернутись,

Бути зігрітим твого неба теплом.
Хоч уві сні хочу хоч раз

проснутись,
Купатись у водах твоїм джерелом.

На твою землю я ще хочу стати,
І серця твого чути ще биття.
Бути тобою як матір’ю обнятий,
Бути щасливим що ти ще жива.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння

Господнього
с. Ралівка Самбірського

благочииня

На запрошення командування 184
Навчального центру Академії
сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного священик
Святослав Юрків, настоятель
парафії Святої Тройці с. Старичі,
відвідав святковий захід,
приурочений державному святу Дня

Свято Покрови
Пресвятої Богородиці

захисника України та
великому християнському
святу Покрови Пресвятої
Бого-родиці.

Звертаючись зі словами
привітання, капелан звернув
увагу на те, що якби наші
прадіди – і козаки, і січові
стрільці, і воїни УПА – не
відчували на собі допомоги
Пресвятої Богородиці, то не
обирали б Її собі за
Заступницю. Вони відчу-
вали могутню допомогу
Цариці Небесної в боротьбі
за свободу українського
війська. Покров Божої

Матері  і нині продовжує перебувати
над усіма нами – тими, хто
продовжує справу наших предків –
боронити рідний край від ворогів.

Радуйся, радосте наша! Покрий
нас від усякого зла чесним Твоїм
омофором!

свящ. Святослав Юрків

НЕМА ТОЄЙ ВЖЕ
ДОРОГИ

Я НЕ ЗАБУДУ
ТВОЄЇ

СМЕРЕКОВОЇ
КРАСИ

Ти пережила покоління,
Наша святине, Покрово дорога,
Тяжкі роки, часи гоніння,
За віру репресована була.

Ми під Покровом твоїм ходили,
Дітей вінчаєм, благословення

берем.
У стінах твоїх ми душі відводим,
У тебе спасіння ми знайдем.

Усе Ти бачила – голод, війну і
повінь,

В тяжкі роки піднесена була.
Кожна цеглина – про наших батьків

спомин,
До нас у стінах твоїх любов їхня

була.

Любов до Матері, заступниці

БЛАГОСЛОВИ
ПОКРОВО НАМ ЖИТТЯ

 Вірш присвячується 70 річчю храму
Покрови Пресвятої Богородиці

 с. Ралівка Самбірського благочиння

святої,
Що під Покровом нас тут привела.
Ми припадаєм до ризи Твоєї,
Благослови нас, Мати Пресвята.

Твої літа не були всі щасливі,
Пережила тривоги, чвари і добро.
Твої сини не були всі зрадливі,
Тобі лишилось ще добре зерно.

Сьогодні ми усі Тебе благаєм,
Збери у Храм нас, Мати Пресвята.
Під Твій Покров ми голови

схиляєм,
Будь нам заступниця від ворога і зла.

Лікуй недуги наші сьогодення,
Веди своїх дітей до Бога Пресвята.
Даруй нам ласки Божого спасення,
Благослови, Покрово, нас на все

життя.

Щоб вікна твої завжди нам світили,
Проси за нас Ісуса Пресвята,
Дзвони на славу твою, щоб

дзвонили,
Дорога з квітами до тебе, щоб вела.

 Ігор Брода,
 дяк храму Вознесіння

Господнього
 с. Ралівка Самбірського

благочиння
 14.10.2016 р. Б.
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