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Біблія починається зі слів: «На початку створив Бог
небо і землю». Під словом «небо» святі отці розуміють
ангельський світ. Узагалі в Святому Письмі вислів «небо
і земля» означає повноту Божого творіння – все, що
створено Богом. Таким чином, з перших слів Біблії нам
відкривається велика тайна, ми дізнаємося, що творіння
Боже складається із двох частин: неба, або ангельського
світу, і землі, тобто матеріального космосу. В наступних
віршах Біблії досить детально йде мова про
облаштування Богом «землі», тобто матеріального
світу. Про ангельський світ більше нічого не говориться.
Писання розкрило цю тайну мовчанням, може тому,
що людина, якою вона є зараз, у будь-якому випадку не
могла би її вмістити. Бо реалії небесного світу
незбагненні для людей, в чому переконують нас,
наприклад, відомі слова Христа: «Якщо Я сказав Вам
про земне і Ви не вірите, як повірите, якщо буду
говорити вам про небесне?». Ось чому про життя
ангелів нам відомо небагато. Спробуємо на основі Біблії
і творінь Отців Церкви викласти те, що ми знаємо про
ангельський світ.

То хто ж такі ангели? Преподобний Іоан Дамаскин
подає таке визначення: «Отже, ангел – істота обдарована
розумом, яка постійно рухається, вільна, безтілесна, яка
служить Богу і за благодаттю одержала для свого єства
безсмертя. Один тільки Творець знає вигляд і визначення
цій істоті…. Ангели – другі світила, розумні, що
запозичують своє світло від першого і безпочаткового
Світла, вони не мають потреби в мові і слухові, але без
промовленого слова сповіщають один одному свої
думки і рішення… Вони сильні і готові до виконання
Божественної волі і, внаслідок притаманної їхній природі
швидкості, одразу всюди з’являються, де б не повеліло
Божественне мановіння, і охороняють краї землі, і
керують народами і країнами, як наказано Творцем, і
розпоряджаються нашими ділами, і допомагають нам…
вони споглядають Бога, наскільки для них можливо, і це
– їхня пожива».

Таким чином, зі слів святого Іоана виходить, що
ангели – це істоти безтілесні, безсмертні, незрівнянно
більш досконалі від людини в її земному стані. Ангели
були створені Богом раніше від матеріального світу,
раніше часу, простору і матерії. Те, що ангели були
створені раніше матеріального світу говорить Біблія в
книзі Іова: «Коли створені були зірки, восхвалили мене
гучним голосом всі ангели Мої» (Іов. 38, 7).

Преподобний Іоан Дамаскин говорить, що ангели
«не мають троякого виміру». Це означає, що в нашому
трьохвимірному просторі вони не займають ніякого
об’єму і не мають в ньому ніякого розміру. Це і
зрозуміло, бо ж ангели існували, коли ще не було того
самого простору. Тому і ангели не зв’язані простором
такою мірою як ми. Вони можуть, наприклад, миттєво
з’являтись у будь-якому місці; для них не існує ніяких
матеріальних перешкод.

Ангели володіють великою силою, владою і
могутністю, – про що свідчить Біблія. Наприклад, святий
Іоан Богослов бачив у Одкровенні «ангела сильного,
який сходив з неба, одягнений у хмару; над головою
його була райдуга, і обличчя його, як сонце, і ноги його,
як стовпи вогняні» (Одкр. 10, 1). І ще бачив другого
ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і славу,
так, що земля освітилася від слави його. Про могутність
ангельських чинів преподобний Феодор Студит
говорить, що сила і влада навіть одного ангела настільки
велика, що він зумів би весь світ знищити в одну мить.

Природа ангельська невидима і неосяжна для
людини, а знає її лише Бог. Хоча в Біблії і описані явлення
ангелів у вигляді світлоносних юнаків, або воїнів, або
шестикрилих тварин – херувимів, або таємних
колісниць, або багатооких левів, Тельців і орлів, про яких
святі отці говорять, що ці образи не є правдивою
природою ангелів, але приймаються ними тільки заради
людей їхнього сприйняття – для одкровення їм
Божественних тайн.

«Ангельські сили сходять з крилами, – говорить
святитель Іоан Золотоустий,  – не тому, що у цієї
безтілесної сили були крила, але на знак того, що вони
сходять із найвищих висот, залишивши небесні оселі».
Саму ангельську природу ніхто з людей не бачив і
бачити не може. Однак природа ця частково все-таки
проявляє себе при явленнях ангелів, і за словами святих

«АНГЕЛИ ВОЛОДІЮТЬ ВЕЛИКОЮ СИЛОЮ, ВЛАДОЮ І
МОГУТНІСТЮ»: СОБОР АРХИСТРАТИГА БОЖОГО МИХАЇЛА

отців, вона невимовно прекрасна і сяє незчисленними
досконалостями, які вклав в неї Бог, Який усе створив.

Ангели є служителями Богу і Його посередниками в
управлінні світом. Із книги Одкровення видно, що
існують ангели, які мають владу над стихіями і силами
матеріального світу. Там, наприклад, згадується «ангел
води» і «ангел, який має владу над вогнем». Ці ангели є
виконавцями волі Божої в нашому світі – через них Бог
керує стихіями води і вогню.

З книги Одкровення й інших біблійних книг, видно,
що ангели приймають найактивнішу участь щодо
людської долі на землі. Ця участь проявляється,
наприклад, в тому, що кожний народ має свого ангела
хоронителя, який керує ним на історичному шляху,
Богом для нього призначеного. «Вони (ангели)
охороняють краї землі, і керують, як наказано Творцем»,
– говорить преподобний Іоан Дамаскин. Як відомо, в
книзі пророка Даниїла згадуються ангели юдейського,
грецького і персидського народів.

Якщо ангели  беруть участь у звичайній земній історії
народів, то тим більше вони діють в священній історії,
як старозавітної, так і новозавітної. З Біблії видно, що у
всіх важливих подіях цієї історії ангели приймали
найактивнішу участь. Через ангелів Мойсей отримав
від Бога Закон на Синаї. Ангели допомагали
єврейському народу вийти з Єгипту і ввійти в Обіцяну
землю. Ангели оповіщали старозавітнім пророкам волю
Божу.

Ще більшу участь брали ангели у подіях Нового
Завіту. Так, відомо, що архангел Гавриїл Благовістив
Діві Марії, що Вона народить Сина Божого. Ангел
сповістив про народження Месії вифлеємським
пастухам. Ангели служили Христу в пустелі. Ангел
укріпляв Його в Гефсиманському саду. Ангел сповістив
жінкам мироносицям про Воскресіння Христа. Ангели
з’явились апостолам після Його Вознесіння. Ангели
будуть супроводжувати Христа при Його другому
приході.

Треба сказати, що і після священних подій Нового
Завіту ангели не відійшли на небо, а продовжують брати
участь у житті земної Церкви. Ми знаємо, що ангели
оберігають на землі храми Божі. Але ангели не просто
оберігають храми Божі, – вони ще приймають участь у
православному богослужінні.

«Нині сили небесні з нами невидимо служать», –
співається на Літургії Ранішосвячених дарів. І церковні
таїнства звершують ангели також. Церква вчить, що
Хрещення, Причастя і Сповідь звершуються незалежно
від особистого достоїнства або недостоїнства
священика. Якщо священнослужитель грішний і
недостойний, то в цьому випадку все звершує ангел,
священик буде відповідати перед Богом за свої помилки
і гріхи.

Відомо, що кожен із нас має свого ангела хоронителя.
«Як бджіл відганяє дим і голубів сморід, так і ангела
хоронителя нашого відганяє від себе гріх», – говорить
святитель Василій Великий. Старця Паїсія Святогорця
запитували, чи правда, що ангел віддаляється при
звершенні гріха. На це запитання старець відповів, що
якщо би ангел так легко відходив, то світ давно би вже
загинув. Із цих слів ми бачимо, що ангел хоронитель
відступає від людини нелегко і нешвидко.

Якщо християнин свідомо, вперто і довгий час
перебуває у злі, нехтуючи заповіді Божі, то дійсно може
статися так, що ангел хоронитель відступить від нього.
Горе велике тій людині, від якої відступив ангел
хоронитель! Вона залишається беззахисною перед
силами темряви. Про це говорить святитель Василій
Великий: «Кожна душа, яка позбавлена захисту ангела
хоронителя, віддається на зневагу і грабунок ворогам».

Ангели хоронителі не просто оберігають нас, але і
підтримують наш зв’язок з Богом, з небом і зі святими.
Без них цей зв’язок буде розірваний. Преподобний Іоан
Ліствичник говорить: «Доки ангели до нас не
наближаються, доти і весь наш труд не має користі і
успіху; бо молитва наша не має ні сили, ні крил чистоти
і не може піднятись до Господа, якщо ангели наші не
наблизяться до нас і взявши її не принесуть до Господа».

Коли ми молимось до святих, то наші молитви
передає їм ангел хоронитель. Якщо ми молимось за
когось, то за словами старця Паїсія, наш ангел може
допомогти йому зі швидкістю блискавки. Крім цього,
якщо ми за когось молимось, то за нас молиться ангел
хоронитель цієї людини. Таким чином, ангели активно
беруть участь в нашому християнському житті,
здійснюючи наш зв’язок з Богом і з’єднуючи нас зі
святими і один з одним.

У трактаті «Про небесну ієрархію», який приписують
Діонісію Ареопагіту, його автор нараховує три
ангельських ієрархії, кожна з яких ділиться на три чини.
До першої і вищої ієрархії належать серафими,
херувими і престоли, до другої – господства, сили і
власті, до третьої – начала, архангели і ангели. Усі назви
дев’яти ангельських чинів запозичені зі Святого Письма
і мають, як пише святий Ісаак Сирін, наступні значення:
«Серафими – зігріваючі і спопеляючі (букв.
«вогненні»), херувими – багаті знаннями та мудрістю,
престоли – Божа опора і Божий спокій… називаються
також господства як ті, що мають владу над усяким
царством, начала – як ті, що влаштовують ефір
(повітря), власті – як ті, що володарюють над народами
і кожною людиною, сили – як міцні силою та грізні
виглядом своїм… архангели – як бадьорі вартові, ангели
– як посланці». Ангельська ієрархія, згідно з Діонісієм,
переходить у земну церковну ієрархію (єпископи,
священики, диякони), яка долучається до Божественної
тайни через посередництво небесної ієрархії.

Деякі святі отці вважають, що людина теж належить
до ангельського чину. Не просто так ми співаємо на
літургії: «Ми що херувимів тайно являємо». Також
недаремно святі отці вчать, що християни повинні
заповнити число ангелів, які відпали. У своєму слові
«На собор небесних чинів» преподобний Феодор
Студит говорить, що є дев’ять чинів ангельських, а
десятий чин – людина. Про ці десять чинів, або драхми,
говорить Христос в Євангелії: «Або яка жінка, маючи
десять драхм, якщо загубить одну драхму, не запалює
світильник, і не замітає кімнату, і шукає старанно, доки
не знайде, а знайшовши, покличе подруг і сусідок і
скаже: порадійте зі мною, бо я знайшла загублену
драхму» (Лк. 15, 8-9). Святитель Григорій Ніський в
образі вівці, що заблукала, бачить усе людство, а під
дев’яносто дев’ятьма, що не заблукали (зр. Мар. 18, 12)
розуміє ангельський світ.

Ангели – святі. І ми повинні жити свято також. Ангели
сяють чистотою. І ми повинні прагнути до чистоти і
уникати гріха. Ангели полум’яніють любов’ю до Бога і
до людей. І ми повинні повчатися цієї небесної любові.
Із любові до Бога ангели не знають спокою ні в день, ні
вночі, але перебувають в безперестанному славослів’ї
Творця. І ми повинні завжди прославляти Господа
своїми молитвами, своїми словами, своїми ділами і всім
своїм життям.

прот. Іоан Альмес
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14 жовтня 2018 року, в день свята
Покрови Божої Матері, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків, на
майдані перед Софійським собором, взяв
участь у подячному молебні за
благодіяння, які Бог подає Україні та
Православній Українській Церкві.

Молебень очолив Святійший Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет.

На молебні було присутнє керівництво
держави на чолі з Президентом Петром
Порошенком, якого супроводжувала дру-
жина Марина. Приєдналися до події і
представники українських Церков, і гро-
мадських організацій, військовослужбовці,
політики, діячі культури та велика кількість
небайдужих громадян.

На початку заходу були виголошені
урочисті слова та вітальні промови. Після
виступу Глави держави до присутніх
звернувся Предстоятель Київського Пат-
ріархату: «Вельмишановний, Петре Оле-
ксійовичу Порошенко, Президенте України,
шановна наша владо, дорогі захисники
Вітчизни, дорогі браття і сестри. Я від імені
нашої Церкви Київського Патріархату
поздоровляю вас зі святом Покрови Божої
Матері, Днем захисника України, а най-
більше, з одержанням перемоги в отриманні
автокефалії Української Церкви. Отримання
автокефалії Української Церкви – це
епохальна перемога, яку ми отримали
протягом 1030-ти років існування Пра-
вославної Церкви на нашій землі.

Боролись довго, жорстоко, багато хто
віддав життя, а автокефалії не мали. І нарешті
Господь створив умови такі, що іншого шляху,
як дарувати Україні автокефалію – нема.
Тому ми вдячні насамперед Вселенському
Патріарху Варфоломію за його мужність, тому
що ви знаєте, які козні Москва направляє
проти Вселенського Патріарха. Ми вдячні
нашому Президенту, тому що завдяки його
мудрості і силі волі ми маємо автокефальну
Українську Церкву. Але не тільки Президент
працював у цьому напрямку, вся Україна
боролась за те, щоб Вселенський Патріарх
надав автокефалію Українській Церкві. Але
початок боротьби за автокефалію поклали ми
на Соборі 1-3 листопада 1991 року. Тоді ми
прийняли рішення, що нас не задовольняє
самостійність і незалежність в управлінні», які
були надані Московським Архієрейським
собором нашій Церкві. Чому не задовольняє?
А тому що ми стали незалежною Державою
24 серпня 1991 року. І через декілька місяців
ми прийняли таке рішення: в Україні повинна
бути автокефальна Церква.

Ось з того часу почалася боротьба проти
мене, як ініціатора цієї автокефалії. Але я
знав, що це московська неправда, та
неправда, яку вони застосовували не тільки
по відношенню до мене, а й по відношенню
до всіх, хто боровся за незалежну Україну і
за автокефальну Церкву. І ми, незважаючи
на протидію Москви, незважаючи на зраду,

13 жовтня 2018 р., парафіяни храму святого рівно-
апостольного великого князя Володимира м. Новий Калинів
разом із своїм настоятелем священиком Ярославом
Фабіровським, здійснили паломницьку поїздку до с. Куликів
Кременецького району Тернопільської області, де відбулось
освячення новозбудованого храму Покрови Пресвятої
Богородиці. Чин освячення звершив Святійший Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет з архіпастирським
візитом на Тернопільщину.

Під час чину освячення та на Літургії Святійшому Патріарху
співслужили: Патріарший намісник, митрополит Переяславський і
Білоцерківський Епіфаній, митрополит Львівський і Сокальський
Димитрій, архиєпископ Рівненський і Острозький Іларіон, керуючий
єпархією архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор,
єпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло. У храмі спільно
з владиками молився настоятель парафії протоієрей Андрій Любунь
з численним духовенством і вірянами Київського Патріархату.

Після Літургії Святійший владика звернувся до усіх присутніх зі
словами проповіді, у якій підкреслив важливе значення святого
храму для нашого спасіння.

Варто зазначити, що три року тому жителі села Куликів прийняли
рішення перейти від УПЦ МП до УПЦ КП. Маленьке село на 80
дворів за цей час, з Божою допомогою, зуміло спільними зусиллями
побудувати новий храм.

Цього дня, парафіяни нашого храму відвідали також великі
святині волинської землі – Джерело святої Анни у с. Онишківці
Дубенського району Рівненської області і Свято-Успенську
Почаївську Лавру.

Дякуємо Богові за Його милість!
Прес-служба парафії

ВЛАДИКА ЯКІВ ВЗЯВ УЧАСТЬ У
МОЛИТВІ ЗА УКРАЇНУ НА

СОФІЇВСЬКОМУ МАЙДАНІ У КИЄВІ

яку ми витерпіли, ми стояли за автокефалію.
Тепер ми отримуємо те, чого ми хотіли.
Вселенський Патріарх надає нам авто-
кефалію. Яке це має значення для України?
Величезне значення! Без незалежної Церкви,
незалежної держави не може бути. І ця війна,
яка іде на сході, іде тому, що тут є п’ята
колона, яка підтримує Росію, підтримує
Путіна.

Тому ми і наполягаємо, щоб в Україні була
одна Українська Церква. Не три, а одна:
помісна автокефальна незалежна, яка буде
служити своєму народу. Ми раді тому, що
патріотичні Церкви підтримали нашу армію.
Сьогодні ми можемо пишатися нашою
армією, бо вона боєздатна і може захистити
нашу землю. Невипадково в Москві
переполох – збирають раду безпеки.  А що
трапилося? А трапилось те, що Вселенський
Патріарх хоче утворити в Україні авто-
кефальну Церкву. А причому тут рада безпеки
Росії? Значить, це має значення? Має!

Тому ми особливо повинні наполягати не
тільки прийняти рішення про автокефалію, а
створити автокефальну Церкву. Бо сьогодні
ми ще не з’єднані, ми ще різні, а нам треба
бути єдиними, однією силою, однією Церквою,
а не трьома Церквами. І ми, як досягли
автокефалії, так досягнемо і об’єднання всіх
православних Церков в одну, незважаючи на
те, що протидії будуть, і ми передбачаємо ці
протидії. Але нехай вороги наші знають, що
ми і тут переможемо, і створимо одну
Українську Православну Церкву на чолі з
Київським Патріархом. Бо багато хто думає,
що а може не Патріарх, а Митрополит? Ні!
Ні! Україна достойна мати свого главу
Патріархом. Іншого ми не хочемо знати.

У цей урочистий день, коли ми святкуємо
Покров Божої Матері, ми відчуваємо, що
Божа Матір завжди покривала український
народ. Вона допоможе нам і нашого ворога
на сході подолати. І ми знаємо, не віримо, а
знаємо, що перемога незабаром. Ще хочу
подякувати особливо нашим воїнам, які
показали таку любов, про яку сказав Господь
Ісус Христос, що немає ніхто більшої любові,
як хто душу свою покладе за друзів своїх. А
скільки тисяч кращих синів і дочок України
віддали своє життя за нашу волю? І ми не
даремно в Гімні співаємо: «Душу й тіло ми
положим за нашу свободу». Ми дійсно
покладаємо і душу, і тіло за нашу свободу.
Покладаємо тому, що з нами Бог, а з нами
Бог, тому що з нами правда.

Ядерну зброю віддали? Хто віддав із
ядерних держав свою ядерну зброю крім
України? Про що це свідчить? Про
миролюбність. І що, Господь не бачить нашу
миролюбність? Бачить. А раз бачить, то і
захистить, і захищає. Тому – Слава Україні!»

Після закінчення виступів відбувся і сам
подячний молебень, під час якого співав
хор Київської православної богословської
академії.

 Джерело: cerkva.info

НА ЛЬВІВЩИНІ ВІЙСЬКОВИЙ
СВЯЩЕНИК КИЇВСЬКОГО

ПАТРІАРХАТУ БЛАГОСЛОВИВ ВОЇНІВ-
МИРОТВОРЦІВ ЧЕРГОВОЇ РОТАЦІЇ 18
ОКРЕМОГО ВЕРТОЛІТНОГО ЗАГОНУ

МІСІЇ ООН У ДЕМОКРАТИЧНІЙ
РЕСПУБЛІЦІ КОНГО

16 жовтня 2018 року у м. Новий Калинів, що на Львівщині,
відбулось урочисте шикування українських військовослужбовців,
які замінять в африканській країні військових попередньої ротації,
які, виконавши свою миротворчу місію, незабаром повернуться
на Батьківщину. В урочистих проводах взяли участь
представники командування армійської авіації, військової
частини, органів місцевої влади, рідні і близькі миротворців.

Благословив вертолітників на шляхетну справу забезпечення
миру їхній духовний наставник – настоятель храму святого
рівноапостольного великого князя Володимира отець Ярослав
Фабіровський. «Нехай вашою обороною та захистом стане Господь
миру та любові», – такими словами священик завершив свою
проповідь та окропив кожного із миротворців освяченою водою.

Чергова 9-та ротація особового складу 18 окремого вертолітного
загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго
розпочинається під керівництвом начальника армійської авіації
Командування Сухопутних військ ЗС України генерал-майора Ігоря
Яременка.

Прес-служба єпархії

ПАЛОМНИЦТВО ПАРАФІЯН
НОВОГО КАЛИНОВА ДО

С. КУЛИКІВ НА ПАТРІАРШУ
СЛУЖБУ
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Це питання є актуальним в наш час, особливо
при тій кількості різних деномінацій і їхніх
нововведень у віру Христову. Я спробую бути
«апологетом», тобто захисником нашої віри,
взявши за основу св. Передання і вчення св.
Отців.

Щоб дати відповідь на це запитання нам
насамперед треба  звернутись до  епохи
вселенських соборів,  які  скликались для
вирішення суперечливих запитань, що стосу-
вались «догматів», тобто вчення православної
віри. І тут буде доречним сказати декілька слів
про те, що таке вселенський собор? Православне
вчення про Церкву вбачає у Вселенському соборі
вищу владну інстанцію земної  Церкви, яка
знаходиться під прямим керівництвом Святого
Духа. Свт. Кирило Олександрійський говорить
так про вселенські собори і св. Отців: «Не вони
говорили, а Сам Дух Бога і Отця...».

У далекому минулому,  а  саме у VIII  ст.
з’явились люди, які почали називати шанування
ікон ідолопоклонством. Саме ж іконошанування
увійшло у всезагальне використання Хрис-
тиянської Церкви в IV і V століттях. Згідно з
церковним вченням шанування ікон полягає у
шануванні «самої особи», зображеної на ній. Таке
шанування повинно виражатись благоговінням,
поклонінням і молитвою особі, зображеній на
іконі. Але у VIII ст. до такого церковного вчення
стали приєднувати неправославні погляди на
іконошанування, особливо серед простого народу.
Простий народ внаслідок недостатньої релігійної
освіти надавав більшого значення зовнішності і
обрядовості в релігії ( це можемо спостерігати і
зараз  у широких верствах християнського
суспільства). Дивлячись на ікони і молячись
перед ними, люди неосвічені забували підноситись
розумом і серцем, від видимого до невидимого, і
навіть мало-помалу засвоїли переконання, що
особи зображені на іконах нерозлучні з ними.
Звідси легко розвинулось поклоніння самій іконі,
а не особам що зображені на них.

Таким чином, виникло неправдиве вчення про
ікони. Церква звичайно з цим не погодилась і в
787р було скликано 7-ий Вселенський собор, на
якому було визначено православне вчення про
іконошанування,  яке говорить:  «Подібно
зображенню Чесного і Животворящого Хреста,
поставляти в Святих Божих Церквах, на священних
сосудах і одязі, на стінах і на дошках, в будинках і
на дорогах; чесні і святі ікони, написані фарбами і
з дрібного каменю, і з іншого добірного матеріалу
як ікони Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса
Христа, і Непорочної Владичиці нашої Святої
Богородиці, також і святих Ангелів, і всіх святих
преподобних отців. Бо коли через зображення на
іконах лики Спасителя, Богородиці і інші бувають
видимі, то ті що дивляться на них надихаються
згадкою і любов’ю їхніх першообразів. Тому
шанують особу, яка зображена на іконі, а не фарби
чи дерево з  яких виготовлена сама ікона”.

«Якщо комусь боляче за те,
що панує зараз у світі,

якщо хтось молиться за це,
то люди отримують допомогу,

і при цьому свобода їхньої волі
залишається непорушною…»

Світська людина в далекі минулі часи, збираючись щось зробити, перед
цим думала. Якщо ж хотіла зробити щось людина духовна, то вона і
думала, і молилася. У наш час навіть «духовні» люди, мало того що не
моляться, але й не думають. Справа часто стосується серйозних питань,
а вони експериментують над людьми! У всіх випадках, перед тим як щось
почати, будемо запитувати себе: «Чи обміркував я це? Чи помолився я за
це?» Роблячи щось, не подумавши й не помолившись, людина діє по-
сатанинськи. Часто багато християн своїми діями перешкоджають Божому
втручанню. Наприклад, хтось бореться проти карнавалу, тоді як можна
помолитися, і Бог дасть такий град, що всі люди розбіжаться і всі виступи
відмінять. Або, припустимо, дехто звинувачує у чомусь якогось архієрея,
інші оскаржують ці звинувачення в Державній Раді, але й на цьому не
зупиняються: демонстрації, шум, статті в газетах... Все невиправлене й
непоправне виправляється смиренням і молитвою.

Сьогодні ми живемо в часи Апокаліпсису, і не обов’язково бути
пророком, щоб це зрозуміти. Все йде одне за одним. Ми не знаємо, що
нас чекає, це видно з того стану, який панує у світі. Тому зараз, як ніколи,
нам потрібно сильніше молитися й боротися зі злом молитвою. Це єдиний
вихід. Будемо просити Бога пожаліти Своє творіння, хоч ми й не вартуємо
того, щоб Він нас шкодував. Люди не зможуть прийти до взаєморозуміння.
Кожен почне робити те, що прийде йому на думку. Здійсниться те, що
пророкував святий Косьма Етолійський: «Треба буде довго йти, щоб
зустріти людину, а ті, хто залишиться жити, будуть їсти золотими
ложками». Звичайно, у декого є помисел: «Яка ж користь від молитви,
якщо пророцтва всеодно здійсняться?» Так, Бог знає, що події
розвиватимуться саме так, але ми молимося для того, щоб зло не
поширювалося. Тому і в Євангелії говориться, що заради вибраних дні
скоротяться. Наприклад, на війні сила молитви робить чудо, більше людей
залишаються живими, а жертв, навпаки, буває менше. Від усього цього
люди дістають духовну користь, стають віруючими, й у хорошому сенсі
змінюються.

Підготував митр. прот. Володимир Марцинів

ПАМ’ЯТАЙМО ТИХ, ХТО ВІДДАВ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ!

  Пам’ятайте про тих, що безвісті пропали,
 Пам’ятайте про тих, що не встали, як впали.

 Пам’ятайте про тих, що згоріли як зорі, —
 Такі чисті і чесні, як повітря прозоре.

Чудовий осінній день. Ще тепле осіннє сонце ніжить
людей своїм промінням. У гірському селі Нижня Рожанка
Сколівського району громада зібралася, щоб відкрити
Пам’ятний Хрест Борцям за волю України. Вдячні
односельчани зійшлися в центрі села , щоб згадати всіх, кому
не байдужа доля нашого народу, нашого краю.

Ідея встановити Пам’ятний Хрест належить почесному
жителю Сколівського району, учаснику бойових дій в зоні
АТО Іванищіву Ігорю Матвійовичу. Людина, котра відчула
на собі подих війни, смерть побратимів, вирішила
увіковічнити пам’ять про всіх борців, які не шкодували свого
життя, ішли на смерть, щоб Україна стала вільною,
незалежною державою. Іванищів І.М. як депутат Славської

селищної ради зібрав однодумців, меценатів, які своїми
коштами долучилися до благодійної справи . Серед них
Гаразд Володимир, Даниляк Василь, депутат Верховної Ради
Лопу-шанський Андрій, голова Славської ОТГ Бега
Володимир, Олексів Ігор, Єдноріг Володимир, Фединяк
Ярослава, Медуляк О.Х. та ін. Автор-виконавець ідеї
Одноріг Іван Степанович. Багато односельчан також доклали
сил, щоб на величне свято Покрови, день захисника України
Пам’ятний Хрест освятили.

І ось цей день настав. Село прибралося в святкові знамена
в очікуванні гостей; духовенства, представ-ників влади,
меценатів, воїнів, які пройшли важкими дорогами на Сході
України.

Запашним короваєм зустріли секретаря Дрого-бицько-
Самбірськї єпархії протоієрея Андрія Безушка, вихідця
нашого села, та духовенства Сколівського благочиння
Дрогобицько-Самбірської єпархії Української Православної

Церкви Київського Патріархату. Було відслужено освячення
Пам’ятного Хреста та панахиди за полеглих Борців за волю
України. Отець Андрій від імені Високопреосвященійшого
Якова архієпископа Дрогобицького і Самбірського та
духовенства єпархії привітав присутніх з Святом Покрови
та Захисника України побажавши Украї-нському Народу
миру через перемогу над спо-конвічним ворогом України.
Після Богослужіння жителям сіл Славської селищної ради,
котрі боронили Україну на Сході, голова Славської селищної
ради Бега Володимир вручив Медалі учасника бойових дій
та Нагрудні знаки «За оборону Донецького аеропорту», а о.
Андрій Благословив їх Хрестом.

Пам’ятний Хрест, який постав у центрі села, це наша
вдячність тим людям, завдяки яким ми маємо можливість
жити, виховувати дітей, врешті спокійно спати. Слава
Україні! – Героям слава!!!

 О. Т. Ткачик

ЧОМУ МИ ШАНУЄМО СВЯТІ ІКОНИ
І ЧИ ПОТРІБНЕ ТАКЕ ШАНУВАННЯ?

Читаючи ці слова можна навести простий приклад із
нашого життя, коли ми любимо своїх родичів ми
зберігаємо їхні світлини, і коли ми дивимось на них,
кого згадуємо, чи, що захоплює наш погляд?, хіба це
папір, чи гарні кольори, звичайно ж ні- це світла
пам’ять про наших рідних і близьких яка живе в
нашому серці.

Шанування і прославлення святих, зображених
на іконах потрібне кожній християнській душі і всій
Церкві в загальному, тому що святі люди догодили
Богові  сво їм непорочним святим життям, і
знаходяться зараз там перед престолом Господнім, і
вислуховують наші молитви, і підносять їх до Бога.
І  в  буденному житті  часто  так буває,  коли
трапляється  якась проблема люди шукають
посередників, щоб скоріше вирішити її, те ж саме
відбувається в житті духовному.

Ще ми шануємо і вивчаємо життя святих людей
для того, щоб зростати в побожності і збагачуватись
чеснотами, які вони втілили в своє життя. Бо як
людині, яка подорожує чи то автомобілем, чи
велосипедом, або своїм ходом потрібні дорожні
знаки, щоб не заблукати, так і нам слабким у вірі
потрібні дороговкази нашого духовного життя,
якими є святі люди, щоб ми не заблукали у цьому
світі бурхливому, сповненому різноманітних спокус
і життєвих турбот. І пам’ятаймо слова Святого
Писання: «... коли сліпець веде сліпця, то обидва
впадуть в яму» (Мф 15:14).

свящ. Іван Лепкий

УСЕ НЕВИПРАВЛЕНЕ
Й НЕПОПРАВНЕ

ВИПРАВЛЯЄТЬСЯ
СМИРЕННЯМ І МОЛИТВОЮ
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Приходить осінь і ми спостерігаємо у місяці
листопаді її владну ходу. Квіти, трави зникають, дерева,
кущі обтрушують із себе р листя. Все навкруги у
природі стає сірим, і до болю збіднілим на попередню
красу.

Земна природа готується до зими, щоб весною
забуяти новим різноманіттям краси.

Отак премудро влаштував Бог Творець земну
рослинність. Але вінець Божого творіння – людина –
зовсім інший. Бог створив людину вічною у житті для
духовного зростання та принесення, виявлення своїм
життям плодів Святого Духа. Навіть гріхопадіння Адама
і Єви,  та, успадкована від них уражена гріхом природа,
не є в  цьому перепоною людям, які живуть з Богом і
згідно з Його святою волею. Про це свідчать життя
праведників Старого і Нового Завітів.

Рід людський не покинутий Богом напризволяще.
Якщо під підступною дією сатани і його злих сил людство
духовно завмирало, то Бог через Своїх обранців будив
людство із цієї духовної сплячки, або оновлював
людський рід (як це було за праведного Ноя). Так для
збереження праведності серед людства Бог із Авраама
вивів обраний народ – народ ізраїльський. Відтак із
цього народу Бог подав роду людському Спасителя,
Яким є Сам Єдинородний Син Божий. Після Божества
– це Друга Особа Божа Святої Тройці, а після тілесної
природи Він є Син Діви Марії, Син, предок – нащадок
Давида, царя Ізраїльського.

Важко було ізраїльтянам жити праведно, побожно,
бо навколо них жили язичницькі, поганські народи, які
були для них спокусою до гріховності. А на додаток
сатана часто підштовхував ці народи на пограбування
ізраїльтян та на війни з ними з метою поневолення,
підкорення ізраїльтян собі. Та Бог, хоч і допускав
обраному народу за його гріховність пережити
поневолення, гірку долю, знову і знову дарував свободу,
а через пророків закликав цей народ до покаяння і
духовного оновлення та потішав надією на прихід
Спасителя. Як свідчить Біблійна історія, Бог ніколи не
полишав цей народ без Своєї опіки і допомоги, а
навпаки – рятував і зберігав.

А тепер наш Господь і Спаситель Ісус Христос у
Своїй Церкві і через Церкву силою Святого Духа
оберігає православних християн та рятує увесь світ.

То ж дуже важливим у житті Христової Церкви є те,
як ведуть себе, незалежно від покликання і становища,
Її члени. Адже члени Христової Православної Церкви
повинні усвідомлювати себе і членами Тіла Христового,
а тому мислити, діяти з Христом Богом, як Головою
Тіла, в Якому вони перебувають. І, як свідчить історія
Православної Церкви, таких свідомих та, які живуть та
діють з Христом Богом було і є безліч. Таких людей
Церква іменує святими.

Розкривши церковний місяцеслов місяця листопада,
знайдемо там імена відомих і менш відомих святих. А
зацікавившись їхніми життями, будемо приємно
вражені  їхньою праведністю, вірою в істинного Бога,

МІСЯЦЕСЛОВ НА ЛИСТОПАД
відданістю Богові, жертовністю заради Бога та Його
правди і слави.

Так сім юнаків із Єфесу, друзі з дитинства, разом
вступили на військову службу (ІІІ ст.). І тут серед
поганського оточення вони вели себе по-християнськи,
не соромились своєї віри. За відмову принести жертви
ідолам їх мали стратити. Юнаки перед стратою
віддалились у печеру на молитву. За наказом
імператора їх там і замурували. І вже у часи вільного
сповідування християнства під час ведення будівництва
печера випадково була відкрита. Та як це недивно,
юнаки залишились живими, – вони перебували у сні.
Коли їх освітило денне світло, вони прокинулись та
відчули голод. Один юнак пішов у місто купити їжі.
Монета, якою розраховувався юнак, видалась купцеві
підозрілою і його віддали військовій сторожі. Так юнаки
дізнались про зміни у світі. Відтак лягли на долівку і
знову заснули. Єпископ і священики вирішили не
тривожити їхній спокій, і вхід у печеру замурували.
Правда, десь через сотню років юнаків таки
потривожили, щоб отримати підтвердження про
воскресіння мертвих. Єпископ велів розібрати вхід в
печеру і в присутності невіруючих спитав юнаків чи є
воскресіння із мертвих. Юнаки прокинулись і,
промовивши «Так», знову поснули.

Апостол Яків, брат Господа Ісуса Христа по плоті,
син Йосифа опікуна і обручника Діви Марії. Тоді, як в
Назареті зневажливо ставились до Христа Ісуса, то Яків,
хоч Господь як Людина зростав на його очах, з довірою
поставився до свого брата по плоті та вихованця, – бо
був Яків з Ісусом і в Єгипті, як до Бога і Спасителя.
Будучи учнем Ісуса Христа, Якову випало по жеребу
залишитись в Єрусалимі для продовження проповіді
Христа Спасителя. А Єрусалим кипів злобою
первосвящеників, фарисеїв, садукеїв та інших
Христових противників до послідовників Господніх.
Апостольська діяльність Якова проходила під
постійними погрозами, утисками, але і сама смерть не
змусила його змінити його вірність Христу Богу. Юдеї
скинули ап. Якова з даху Єрусалимського храму.

Вмч. Димитрій Солунський, таємний християнин,
мав велику довіру в римського імператора (поганина)
та отримав від нього посаду правителя і воєводи м.
Солунь і Солунської провінції. Всупереч
імператорському розпорядженню карати християн,
святий використав свою владу на проповідь про Христа
Спасителя, на процвітання Христової Церкви та
будівництво храмів. Коли про це дізнався імператор, то
не повірив і вирішив переконатись особисто. Ідучи в
Солунь, імператор повідомив про це Димитрія, як свого
друга. Святий не гаяв часу і готовив себе до
мученицької смерті за Христа. Заради цього він роздав
свої маєтки потребуючим, а сам віддався посту і
молитві.

Прибулого імператора було прийнято з належними
почестями, що і збило його з пантелику. Але Димитрій
сам визнав себе християнином та відмовився від
імператорських поганських ласк і обрав в’язницю, та
мученицьку смерть заради прославлення Христа Бога.

Юний Нестор, бачачи знущання силача Лія над
солунськими християнами, взяв благословення у
Димитрія на бій із Лієм, хоч знав що і сам загине. Він
переміг Лія, був убитий воїнами імператора, але
припинилась і жорстокість над християнами.

Прп. Нестор Літописець покинув земні задоволення,
обрав темряву київських печер. Його молитовно-
аскетичне монаше життя вчинило Нестора святим і
споглядальником вічного Божественного світла, а його
літописи проливають ясне світло на минуле нашого краю
і народу.

Юна Параскевія, названа так в честь Великої
П’ятниці, в яку постраждав наш Спаситель, бачачи
знущання над християнами, прийшла до правителя
міста і вимагала припинення катувань в нічому
невинних християн та висміяла поганські марновірства.
За що її віддали різним катуванням, зрештою, смерті. Її
відвага і вірність Христу і понині є гідні подиву та
добрим прикладом до наслідування.

Прп. Іов Почаївський у віці десяти років прийшов у
монастир, в одинадцять – прийняв монаший постриг.
А бути православним християнином, тим більш
монахом, в той час вимагало великої відваги і стійкості,
бо це був час поширення польського католицизму в

Україні та повна зневага православних. Іов не навчався
в європейських колегіумах, – він пройшов науку
монашого життя, перейняв духовний досвід старців.
Тому був запрошений кн. Костянтином Острозьким із
Покуття (Івано-Франківщина) на Рівненщину для
духовної і письмової боротьби із засиллям католицизму.
Останні роки свого життя Іов провів на Почаївській горі,
тому і відомий нам, як Почаївський подвижник
Христовий.

Свт. Димитрій Ростовський, (митрополит того Ростову
Великого, де княжили Володимир Великий і його син
Ярослав Мудрий, ця далека північна сторона за
Київською Руссю). Він – вихованець Київської академії,
син козацького сотника обирає не військову службу, а
монаше життя. Димитрій виявив проповідницькі та
літературні здібності. Писав духовно-релігійні п’єси і
драми (росіяни вважають його основоположником
російської драматургії). Ніс послух ігумена в різних
монастирях України, займався описом життя святих на
кожен день. Отримав єпископське свячення та поїхав в
Сибір. Доїхавши до Москви, тяжко захворів. Після
одужання був поставлений митрополитом Ростова
Великого. Тут Димитрій завершив працю над описом
життя святих. Важливим є те, що, коли не було достатньо
відомостей про когось із святих і вони не надходили від
інших Церков, Димитрій молився до Бога і святих, тоді
святий, свята являлись святителю і розказували про себе.
Тому у свт. Димитрія є найбільш детальні та достовірні
описи житій святих. Так святий є відомий у всьому
християнському світі – серед православних і католиків.
Життя свт. Димитрія – це істинне служіння Богу, Церкві
та спасінню дітей Божих.

Свт. Павло, родом із с. Конюшки (Самбірщина), ніс
послух митрополита у далекому північному Сибірі, м.
Тобольськ. Святитель піокращив тут духовно-релігійний
рівень духовенства. Започаткував духовно-релігійні
школи. Дав поштовх і культурному життю цього
сибірського краю. Залишив святий після себе письмові
праці і повчання. Свт. Павло любив місцевих жителів як
і своїх земляків українців, та з любові до Бога служив їм
заради їхньої просвіти і спасіння.

А яких похвальних слів заслуговують апп. Филип та
Матфей. Юний Филип гаряче полюбив Христа, ревно
проповідував Його, за Нього і постраждав.

Матфей, бувший митар, людина при посаді та
забезпечена, – залишив усе і пішов за Христом Ісусом.
Будучи добрим учнем Господа Ісуса, він у книзі
Євангелія передав людству Христову науку та цікаві
описи із життя Спасителя. Через Євангеліє від Матфея
маємо Христове твердження, що Він, наш Господь і
Бог, перебуває зі своїми вірними та перебуватиме повік.

Закінчення на 5 стор.
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Зробивши такий короткий огляд
життя святих місяця листопада,
православним українцям є дуже
важливим і потрібним усвідомлення
своєї приналежності Христу Богу. А
тому виважувати свої думки, слова і
вчинки згідно із заповідями Господніми,
чи угодні вони Господу Богу. Силою
Святого Духа жити і діяти з Христом, і у
Христі Бозі.

Наше рівне становище у право-
славному світі, яке з ласки Божої поно-
влено рішенням Вселенської Патріархії,
спонукає кожного українця дякувати
Господу Богу та молити Бога про
подальше Господнє благословення для
нашої Матері-Церкви Константино-
польської. Треба посилити молитву
Господу Богу, щоб Христос Спаситель
Томосом, що буде наданий нашій Церкві
Матір’ю-Церквою, увів нас у Євхарис-
тійне єднання зі всією Повнотою
Православної Церкви.

Православним українцям, як дітям
Божим, що довірили свою долю, долю
Церкви волі Божій, слід відкинути різні
здогадки, видумки, висновки людей,
далеких від віри в Бога, життя у Бозі, що
нав’язують нам зневагу до церковних і
державних осіб, які з Божою допомогою
діють на визнання нашої Церкви
Помісною та Автокефальною. Помісна,
тобто, Христова Православна Церква на
теренах України, Автокефальна – та , яка
під головуванням Христа Бога керує-
ться, обраним для цього Церковним Со-
бором, єпископом в титулі митрополита
чи патріарха.

У всьому цьому кожен українець
повинен бачити велику милість Божу до
нашого краю і народу. А воєнні дії на
Донеччині, допущені Богом за духовно-
релігійну байдужість, а також і за
гріховність народу, дають можливість
нашому народу прокинутись від релігійно-
церковної сплячки, яку навели на нас Схід
і Захід, та молитовно звернутись до Бога за
допомогою, довіряючи Церкву, край і себе
Господу Богу.

Як дерева звільняються від
пожовклого листя восени, так і нашому
благовірному народу треба струшити із
себе все накинуте на нас чужинцями. І
нам це під силу, бо з нами Господь Бог зі
Своїми ангельськими силами. Очистив
архистратиг Божий Михаїл Небеса від
упалих у гордість злобних духів, –
очистить на наше благання цей
Архистратиг від зла, нечисті та гордих
чужинців нашу Церкву і край.

Заради цієї святої мети нехай
молиться кожна українська душа разом
зі святителем Київським Іларіоном:
«Господи, спини полум’я гніву Твого,
що простягається на нас, рабів Твоїх; Сам
настанови нас на істину Твою, навчаючи
нас творити волю Твою, бо ти єси Бог
наш, а ми люди Твої, Твоя частка, Твоє
насліддя…. Змилосердься над нами і
помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю
милістю в єдності віри сукупно й радісно
прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса
Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, –
Тройцю Нероздільну, Єдинобожес-
твенну, Яка царює на небесах і на землі,
над ангелами і людьми, видимим і
невидимим творінням, нині, повсякчас, і
на віки віків. Амінь».

 Підготував свящ. Іван Владика

Святитель Іоан, який за своє красномовство здобув ім’я
Золотоустого, належить до числа видатних отців і учителів
церкви IV ст. Народився майбутній святитель в столиці Сходу
– Антіохії  близько 344 року. Батьки його – Секунд  і Анфуса
належали до кращого антіохійського товариства і сповідували
християнську віру. Батько Золотоустого, будучи головним
начальником сирійських військ, швидко помер. Двадцятилітня
Анфуса залишилася вдовою з малолітніми дітьми – дочкою і
сином. Вирішивши назавжди залишитися вдовою,
благочестива Анфуса всю свою любов спрямувала на
виховання сина. Під керівництвом своєї матері, розумовим і
моральним якостям якої дивувались навіть язичники, Іоан
отримав перші уроки християнської віри й моралі. В школах
своєї рідної Антіохії він отримав прекрасну і всебічну освіту.
Знаменитий ритор Ліваній був його вчителем
красномовності, а у вченого пресвітера антіохійського
Діодора він слухав тлумачення Святого Письма.

У двадцятилітньому віці він був уже відмінним адвокатом.
У званні адвоката Іоан скоро зрозумів всю суєту земного
життя; він бачив, як злоба і наклепи душать невинність, як
сильні люди гноблять слабких, і вирішив віддалитись від світу.
Але мати слізно просила сина не піддавати її всім тягарям
самотності й залишитися при ній до її смерті. Іоан виконав
прохання своєї матері. Після її смерті він відрікся від світу й
прийняв постриг чернецтва. Уже в той час Іоан завдяки своїм
здібностям і суворим життям здобув таку популярність в
церковному світі, що його хотіли висвятити в єпископи. Але
ідеал пастирського служіння представлявся йому настільки
високим, що він вважав себе недостойним цього і втік у
пустелю. Шість років він провів в самотності, в духовних
подвигах, молитвах і самовдосконаленні. Але здоров’я його
не витримувало такого навантаження. Усвідомлюючи, що
життя, подароване Богом, треба берегти для користі іншим,
свят. Іоан залишив пустелю і повернувся в Антіохію.

Пройшовши попередньо повинності читця і диякона, він
39-літній був рукопокладений в сан пресвітера і призначений
проповідником Антіохійської Церкви. Впродовж 12 років
священства свят. Іоан розвинув у всій силі дивний талант
Золотоустого. Православні і єретики різного роду, юдеї і
язичники – всі збиралися слухати його науки. В 397 р. на
звільнену кафедру в Константинополі імператором Аркадієм
був призначений  свят. Іоан Золотоустий. Мешканці столиці
були в захопленні від такого рішення. Але для Золотоустого
це було початком важких випробувань. У столичному житті
було багато такого, з чим не могла змиритися сувора
християнська совість Золотоустого. В числі незадоволених
Золотоустим була цариця Євдоксія. Вороги звинуватили
перед нею Золотоустого в тому, що він у своїх проповідях
робив прямі натяки на її поведінку. Невдоволені шукали
нагоди спекатися такого суворого викривача. І така нагода
трапилась.

Александрійський архієпископ Феофіл, запідозрюючи
ченців Нітрійської пустелі у дотриманні поглядів Оригена,
зруйнував їх келії, осудив і вигнав із Єгипту. Монахи
звернулися до імператора Аркадія і просили призначити
Золотоустого суддею між ними і архієпископом. Але архієп.
Феофіл дав інший поворот справі. Він поширив чутки, що
свят. Іоан Золотоуст сам поділяє помилки Оригена і підпадає
під суд Церкви. Прибувши в Константинополь, в його
передмістя Халкідон, архієп. Феофіл зібрав Собор із 36-ти
єпископів, святителя Іоана осудили за його співчуття до
Оригена і зневажання цариці та поквапилися відіслати його
на заслання.

Але наступної ночі після вигнання праведника в столиці
стався сильний землетрус. Цариця Євдоксія написала листа
Золотоустому й іменем Бога молила його повернутися в
столицю. Під тріумф всієї столиці, під звуки священних
піснеспівів святитель повернувся в Константинополь. Отже
він поставив вище всього євангельську правду, ризикуючи
своїми особистими інтересами. Золотоустий в своїх
проповідях почав з новою силою викривати недоліки своєї
пастви. Цариця зуміла скоро оговтатись від пережитого
страху, а вороги, скориставшись цим, продовжували
обмовляти свят. Іоана.

 Невдовзі йому було заборонено звершувати
богослужіння, але так як він не послухався цього
розпорядження, то натовп озброєних вояків вивів його з храму,
причому багатьох прихожан (захисників архієпископа) було
поранено й вбито. Золотоустого піддали домашньому арешту,
так що навіть на свято Пасхи він був позбавлений радості
звершувати богослужіння.

Врешті свт. Іоану Золотоустому був пред’явлений указ про
його заслання у віддалене місто Кукуз, що у Вірменії. Його
таємно випровадили із столиці. Страшне хвилювання і
заворушення почалося в народі, коли це все відкрилось. В ту
ж ніч, в Софійському кафедральному храмі спалахнула
пожежа, яка зруйнувала святиню, будівлю сенату і
загрожувала царському палацу. Вороги Золотоустого, не
соромлячись, вказали на нього, як на винуватця цієї біди.
Після 70-тиденної мученицької дороги хворий, виснажений
пропасницею святитель прибув до місця свого ув’язнення.
Тут він зустрів загальне співчуття й привітність. Але в цій
глушині великий святитель не припиняв спілкування зі світом.
Він листувався з багатьма єпископами і монастирями, давав

ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ СВЯТИТЕЛЯ
ІОАНА ЗОЛОТОУСТОГО

настанови багатьом відвідувачам, які приходили до нього з
Антіохії і Константинополя. Вороги Золотоустого стали
побоюватись його впливу і домоглися висиелення його в м.
Питіунт (т. Піцунда) на віддаленому березі Чорного моря (407
р.). Свят. Іоан Золотоустий не витримав цього переходу.
Зморений стражданням після трьохмісячної дороги, він помер
у м. Комане (+ 407 р.). Останніми його словами були: «Слава
Богу за все». Через 30 років його нетлінні останки були урочисто
перенесені в Константинополь (438 р.).

Як письменник, Золотоустий був кращим представником
антіохійського богословського напрямку. Він займає видатне
місце не лише між християнськими письменниками – його
сучасниками, але й в наступних поколіннях. З його ім’ям
пов’язана слава великого християнського оратора. Сила його
ораторського таланту наклала свій відбиток на всі твори
Золотоустого, але особливо вона проявилась в його
проповідях. До нашого часу збереглось понад 800 бесід і слів
на різні випадки. Його проповіді блищать описами, влучними
порівняннями і несподіваними протиставленнями. Він
таврував вади і хиби у їх найбільш прихованих формах. Але в
суворих й сміливих викриттях постійно відчувалася любов до
пастви, яку кликав до каяття та спасіння. «Не грішника
переслідую, – говорив він, а гріх».

Викриваючи порочність в її різноманітних формах,
Золотоустий, в той же час, викладав позитивне християнське
віровчення. Його проповіді складають повну систему
морального богослов’я. Окрім віроповчального
(катехитичного) і морально-повчальних трактатів, проповіді
Золотоустого мають величезне суспільно-історичне значення.
Вони дають багатий матеріал для характеристики
громадянського і особистого побуту і звичаїв того часу.

Крім бесід, для розкриття православного християнського
вчення, Золотоустий присвятив цілі трактати у формі слів і
пояснень для різних осіб. Одним із кращих творів Золотоустого
вважають трактат «Про священство», що має спеціальне
призначення для пастирів Церкви. В цьому творі розкриті
думки про високе призначення священика в Християнській
Церкві, змальовується ідеал правдивого пастиря, вказуються
розумові й моральні якості, якими повинна володіти духовна
особа, а також й труднощі, з якими пастир повинен боротися в
своєму служінні.

Святитель Іоан був і знаменитим догматиком. Із його
догматичних творів з полемічним характером можна
виокремити такі твори: «Міркування проти юдеїв і язичників
про те, що Христос є істинний Бог»; «12-ть слів проти аномеїв
(аріан) або про незбагненне». Нарешті, свят. Іоану
Золотоустому належить Літургія, яка носить його ім’я.

Визначне місце займає Золотоустий і як тлумач Святого
Письма. Від залишив нам тлумачення книг Старого і Нового
Заповітів. Особливо сильним був Золотоустий в тлумаченні
новозавітних книг. Ґрунтовне знання грецької мови, глибоке
проникнення в самий характер новозавітнього одкровення
зробили свят. Іоана Золотоустого зразковим тлумачем Нового
Заповіту на всі часи.

Підготував прот. Іван Бойчин

Закінчення.
Початок на 4 стор.

МІСЯЦЕСЛОВ
НА ЛИСТОПАД
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У день Покрови Пресвятої Богородиці, а також коли держава вшановує Захисників
Батьківщини, у селі Росохач парафіяни місцевої церкви святкують храмове свято,
престольний празник Покрови Богородиці. В день свята 14 жовтня 2018 р. Б. відбулася
святкова Літургія. Щоби розділити духовну радість парафії с. Росохач до храму
прибули запрошені священики, парафіяни та гості.

 Настоятелю митр. прот. Володимиру Марциніву співслужили: прот. Андрій Кубай
(м. Самбір),  прот. Микола Цап  (с. Задільське, УАПЦ), ієрей Віктор (с. Мита, Сухий
Потік, УАПЦ), ієрей Віталій Козик (м. Сколе). Після читання Святого Євангелія
повчальне слово-проповідь виголосив о. Микола Цап, розповівши історію і сутність
свята Покрови, та закликав разом у молитвах просити Богородицю про мир і спокій
на Українській землі, та про Українську Церкву.

Після закінчення Літургії собор священиків звершив Чин освячення води, а також
після водосвятного молебню соборно було освячено фігуру Покрови, яка буде
встановлена біля храму на підставці-чаші. На завершення престольного свята всіх
присутніх окропили освяченою водою та помазували освяченим єлеєм в честь свята
Покрови …

митр. прот. ВолодимирМарцинів

12 жовтня 2018 р.Б. у селі Ралівка Самбірського району Львівської області відбулася
велична подія. Сьогодні виповнилося чотири роки заснування Громадського
формування «Покров». Саме в цей день, у четверту їхню річницю, настоятель храму
митрофорний протоієрей Володимир Лернатович відслужив подячний молебень в
храмі Покрови Пресвятої Богородиці c. Ралівка Самбірського благочиння
Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП разом із братчиками «Покров’» та їхнім
командиром Урущаком Дмитром Івановичем. Також на подячному молебні
молились Громадське Об’єднання  «Галицький Хрест» на чолі із депутатом
Дрогобицької районної ради Русланом Цеслівом та Самбірською РДА.

Після молебню із повчальним словом звернувся до братчиків  Громадського
Формування «Покров» настоятель храму отець Володимир, подякувавши  за їхню
мужність і щиру відданість до свого народу та до своєї Батьківщини. А також за
неодноразову поїздку в зону АТО та допомогу, яку вони передавали нашим воїнам,
солдатам, які перебувають на Сході нашої Держави, захищаючи свою рідну землю,
свій народ, свою батьківщину, від агресора. Завдяки їхнім зусиллями та нашій спільній
щирій молитві ми випросили в Бога мати свою Єдину Помісну Автокефальну
Православну Церкву. І саме вчора 11 жовтня. Константинопольська Матір Церква
разом із Вселенським Патріархом Варфоломієм прийняла рішення надати  нашій
Церкві  надання Томосу про Автокефалію і визнала нашого Святійшого Патріарха
Філарета канонічним  і законним ієрархом для Вселенської  Матері Церкви. Після
молебню отець Володимир окропив освяченою водою та миропомазував святим
єлеєм всіх братчиків «Покров» і всіх запрошених гостей  з інших районів та областей.

Юрій Бобик,
парафіянин храму Вознесіння Господнього с. Ралівка

Від імені духовенства Старосамбірського благочиння,
вітаємо Його Високопреподобіє, митр. протоієрея
Ярослава Грицу з ювілеєм 35-річчям священичого
служіння. Господь благословив Вас на нелегку працю у
винограднику Христовому, щоб нести Слово Боже ввіреній
Вам пастві. Тому зичимо Вам на цьому нелегкому шляху
бути Добрим Пастирем на Ниві Христовій. Божої Вам
милості, злагоди, здоров’я, добра та миру.  Нехай благодать
Господня завжди перебуває з Вами на многії та благії літа!

Світле свято Покрови Пресвятої Богородиці! Він свідчить нам про велику славу,
якою увінчана Пресвята Божа Матір на небесах. У цей день Вона з’явилася в небесній
славі і люди побачили Її і зраділи. Вона тримала в руках чудний покров, щоб показати,
як Вона покриває від всякого зла і захищає людей. Подвійна радість для нас в цьому
святі, одна в тому, що ми бачимо велику праведницю і страждальницю в земному
житті, увінчану такою небесною славою, а інша, що Вона, перебуваючи на небесах,
піклується про християн, про послідовників Сина Його і Бога.

І якщо Вона радує нас Своїм захистом, Своїм явленням, і колись, і тепер, і завжди,
повинні і ми Її радувати. Ми воістину можемо принести радість Пресвятій Богородиці.
Якщо ми віруємо в Сина Божого і Сина Діви Марії, ми радуємо Богородицю, якщо
ми любимо Його, так як Вона любить нас, ми радуємо Богородицю. Якщо ми
виконуємо Христові заповіді, цим ми радуємо Ту, Яка народила Господа Христа.

Якщо ми каємося у своїх гріхах, Вона радіє з ангелами і всіма небесними силами
Божими. Бо сказав Господь: «…на небесах більше буде радости за одного грішника,
що кається, ніж за дев’яносто дев’ять праведників, які не потребують покаяння» (Лк.
15,7).

Але якщо ми грішимо і не каємося, ми засмучуємо Пречисту Матір Божу і світлих
Божих ангелів, і всі праведні небеса. Яка нам тоді користь від святкування? Яка нам
користь від молитовних зібрань і духовного співу? Господь дивиться не на уста, а на
серце, і коли Він прийде судити світ, буде судити не наші велемовні промови, а серце.
Якщо нечистими будуть наші серця, відкине нас, а якщо віднайде наші серця чистими,
сповненими милості і любов’ї, прийме нас у Своє вічне Царство. Тому сказав
старозавітний мудрець – «Більше за все бережене зберігай серце твоє, тому що з
нього джерела життя» (Пр. 4,23). Якщо згниє серцевина дерева, чи довго проживе
дерево? А людське серце гниє від гріха і коли згниє, то людина перетворюється в тінь
людини і тягнеться по землі, поки зовсім не зникне.

За Богослужінням молилося сім священиків: прот. Ярослав Грица, настоятель
храму с. Ясениця-Замкова; прот. Богдан Малий, котрий очолив Літургію; прот. Ілля
Вагіль, прот. Степан Бандура, прот. Андрій Клуб,  прот. Ігор Дудик,  прот. Іван Білик.

Під час Божественної Літургії була присутня велика кількість парафіян, які
прийняли сповідь, а пізніше Тіло і Кров Христа Спасителя.

Наприкінці Літургії прот. Богданом виголосив проповідь, у якій привітав настоятеля
із 35-річчям служіння на парафії с. Ясениця-Замкова, а також прихожан і гостей із
великим  празником Покрови Пресвятої Богородиці. У свою чергу настоятель
подякував прот. Богдану Малому та присутнім священикам за звершене
богослужіння і побажав міцного здоров’я і наснаги служіння на пастирській ниві.
Богослужіння завершилося уставним многоліттям.

Опісля Літургії було звершено чин малого освячення води, де були окроплені
освяченою водою віряни с. Ясениця-Замкова.

Нехай не буде такого з вами,  щоб не перетворитися в тінь, але залишитися людьми
Божими, а якщо ви люди Божі, то й спадкоємці Царства Божого.

А про те, що праведники успадковують Царство Боже свідчить нам Пресвята
Богородиця Своїм явленням в славі і світлі з Покровом Своїм, яким Вона покриває
від зла всіх, хто прибігає до Неї зі сльозами, молитвою і вірою. Вона явилася і вона
являється,  не заради явлення, а щоб відкрити духовні очі невіруючим, щоб вони
дізналися про вічне життя і Царство небесне;

Щоб втішити скорботних, щоб знали вони, яка велика радість чекає їх в іншому
житті;

Щоб підтримати малих і немічних, щоб з радістю йшли по земному шляху і увійшли
в Царство Небесне;

Щоб підбадьорити тих, хто кається, щоб не спіткнулись вони на шляху покаяння,
але вистояли і спаслися;

Так ви порадуєте Пресвяту Богоматір, Яка радує нас невпинно. І зберігає від
напасті і молиться за нас Богу і цілує, як мати дітей своїх і горить бажанням, щоб усі
спаслися і увійшли в Царство Сина ЇЇ.

прот. Іван Білик

ПРАЗНИК У С. ЯСЕНИЦЯ –
ЗАМКОВА СТАРОСАМБІРСЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК В
ДЕНЬ ПОКРОВИ У С. РОСОХАЧ

СКОЛІВСЬКОГО ДЕКАНАТУ

ЧЕТВЕРТА РІЧНИЦЯ
ГРОМАДСЬКОГО  ФОРМУВАННЯ

«ПОКРОВ» У СЕЛІ РАЛІВКА
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«Хресту Твоєму поклоняємось Владико,
і святе воскресіння Твоє оспівуємо і славимо»

   27 вересня у день Воздвиження Чесного і
Животворчого Хреста Господнього парафія села
Страшевичі святкує свій престольний празник.
Незважаючи на торжество, храм в цей день у
Страшевичах в постових барвах, на тетраподі
виставлений Хрест для поклоніння вірним. З самого
ранку до храму на поклоніння Хресту Господньому
прямують парафіяни та гості, які залишаються
тут на утрені, а згодом і на Божественній літургії.

Цей день дійсно особливий для парафії, адже
святкуванню празника передувала тривала підготовка,
оновлення та оздоблення храму та церковного
подвір’я. Стараннями настоятеля храму митр. прот.
Івана Циквасата за допомогою фінансової підтримки
таємних жертводавців в цей день анонсувалося
освячення оновленого та відреставрованого
іконостасу, який засяяв у храмі новими барвами. Проте
це дійство було відтерміновано у зв’язку з тим, що
оздоблювані роботи повністю не вдалося завершити
до цього дня. Та величі свята це не завадило, адже за
Божим промислом саме в цей день, на свято
Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста,
відбулося освячення на церковному подвір’ї нового
мармурового хреста, який був куплений і встановлений
за кошти однієї благочестивої сім’ї, яка постійно і
активно бере участь у житті парафії.

 Воістину торжественне богослужіння відбулось
цього дня у Страшевичах, велика кількість
священнослужителів прибула на святкування з
Дрогобицького, Самбірського, Турківського та
Старосамбірськогоблагочинь. Святкову літургію
очолив секретар Дрогобицько-Самбірської єпархії
митр. прот. Андрій Безушко, якому спів служили: митр.
прот. Іван Унятович (села Воля та Кобло), митр. прот.
Іван Булельо (с. ЛибохораТурківськогоблагочиння),
прот. Ігор Дудик (с. Ріп’яна, Смерічка), митр. прот.
Микола Сваволя (м. Хирів), прот. Микола Шишлик
(виходець с. Страшевичі), митр. прот. Роман
Сикотинський (села Ваньовичі, Морозовичі
Самбірського благочиння), прот. Роман Роль (с. Нижнє

Свята Параскева народилася в Сербії, поблизу міста
Калліократіа, в селищі Епіват. Батьки її були благочестиві
люди: вони неухильно виконували всі заповіді Божі і
славилися всюди своїми доброчинністю та милостинею.
Крім дочки Параскеви був у них син. Його віддали в
училище, а дочка виховувалася в будинку своїх
благочестивих батьків. Брат Параскеви, коли достатньо
навчений був Священному Писанню, за згодою батьків,
прийняв постриг під іменем Євфимій. Євфимій згодом
був єпископом в Мадіте, де прославився побожним
життям – і за життя, і після смерті творив безліч
преславних чудес.

У цей  осінній день  мешканці і гості с. Тисовиця ішли
із побожністю у храм на честь св. Параскеви Сербської,
щоб вознести свої молитви за своїх близьких і рідних. На
запрошення настоятеля митр. протоієрея Романа Шака
богослужіння очолив благочинний митр. протоієрей
Іоан Білик. Усі молилися за парафіян, воїнів і весь
український народ. За богослужінням співслужило
десять священиків: митр. прот. Ярослав Грица  митр.
прот Стефан Бандура, митр. прот. Василій Ігнатищ, митр.
прот. Володимир Бандура, митр. прот.  Роман Шак,  митр.
прот. Ігор Дудик, митр. прот. Володимир Васьків, прот.
Андрій Звороський, прот. Іван Білик, прот. Миколай
Корольчук.

Наприкінці Літургії благочинний митр. протоієрей
Іоан Білик  привітав усіх парафіян та отця Романа зі
святом і побажав усім міцного здоров’я, радості та миру.
Настоятель храму у свою чергу подякував отцям, які
прибули і розділили радість свята.

Бослужіння завершилось водосвятним молебнем і
освяченням месійного хреста біля храму. Пізніше був
хресний хід довкола храму де парафіяни с. Тисовиця були
окроплені освяченою водою.

Після смерті своїх батьків Параскева стала проводити
життя, повне скорботи і злиднів. Наслідуючи  життя
святих, вона умертвляла постом і бдінням своє тіло і
підкорювала його духу. Запалюючись Божественним
бажанням жити для Господа, Параскева не побажала
жити в бунтівнім світі, але, покинувши все мирське,
сховалася від світу і, досягнувши пустелі Йорданської,
стала проводити тут ангельське життя. Наслідуючи життя
пророка Іллі та Іоана Хрестителя, вона харчувалася тільки
пустельними злаками, вживаючи їх, притому, лише в
малій кількості, і то після заходу сонця. Поступово
виснажуючись то від жару, то від холоду, вона звертала
свої погляди тільки до Єдиного Бога, Який має силу
спасти смиренних серцем, щоб «спас мене від

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК У СЕЛІ СТРАШЕВИЧІ

ВисоцькеТурківськогоблагочиння), прот. Микола
Корольчук (с. Стара Сіль), прот. Богдан Кащук (м.
Добромиль), прот. Петро Пазак (с. Созань), настоятель
храму митр. прот. Іван Циквас та диякон Ігор Гудз.

Молилися в цей день священнослужителі за мир і
злагоду в Україні, за створення в УкраїніЄдиної
Помісної Церкви, за воїнів та всіх захисників України,
за парафіян та всіх гостей. Особливі прохання були
виголошені за жертводавців, які долучилися до
відновлення  та оздоблення іконостасу та встановлення
на церковному подвір’ї хресного знамена.

Після завершення богослужіння митр. прот. Андрій
Безушко в своїй проповіді привітав настоятеля храму
та парафіян з престольним празником та повідомив усім
присутніх про те, щожертводавець, за кошти якого
проводились відновлювані роботи, нагороджений
високою церковною відзнакою – Орденом Христа

Спасителя «За жертовність», та зобов’язав настоятеля
храму передати цю нагороду її власнику, який виявив
бажання залишитись невідомим.

Згодом відбулось уставне многоліття, хресний хід
навколо храму та мале освячення води, яке
звершувалось біля нового щойно встановленого Хреста,
чин осячення якого відбувся безпосередньо після
водосвяття. Усі охочі змогли після богослужіння
прикластись до хресного знамена, набрати освяченої
води і таким чином відбути до своїх осель.

Настоятель храму митр.прот. Іван Циквас та всі
парафіяни села Страшевичі висловлюють щиру подяку
жертводавцям, майстрам та всім, хто долучився до
реставраційних робіту храмі та встановлення нового
Хресного знамена на території церковного подвір’я.

Господнє благословення нехай буде з усіма вами,
низький вам уклін та щира подяка.

диякон Ігор Гудз

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У С. ТИСОВИЦЯ СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

слабкодухости і від бурі»  (Пс 54, 9). Хто в змозі
розповісти про те, скільки сліз пролила преподобна?
Хто детально передасть про її коліноприклонні молитви
та безперестанні і різні подвиги тілесні? Один
Всевидячий Бог дивився на подвиги преподобної. У
неї не було там турбот про мирську суєту: вона дбала
тільки про очищення душі, про відповідь на
майбутньому суді і зустрічі з Небесним Нареченим.
«Тебе, наречений мій, шукаю!» – говорила
преподобна Параскева і постійно тримала в думці
вислів книги Пісні Пісень: «Скажи мені, ти, якого
любить душа моя» (Псн. 1, 6). Вона про те найбільше
дбала, як би прикрасити свій світильник і разом з
мудрими дівами вийти назустріч Небесному
Нареченому, почути солодкий Його голос і
насолодитися спогляданням краси Його. «Коли ж
прийду і з’явлюся перед лицем Божим?» (Пс 41,3) –
невпинно говорила свята.

Коли, таким чином, преподобна Параскева
перебувала в пустелі, лукавий ворог позаздрив її

чеснотам і намагався мріями та примарами настрашити
її. Багаторазово перетворюючись в різних звірів, він
кидався на святу, щоб створити для неї перешкоду на
шляху подвигів. Але  Христова наречена Параскева
мужньо наслідувала слова Христові: «Всевишнього ти
обрав за оборонця собі» (Пс 90,9) і за допомогою них,
– знаменням святого хреста Його, – відганяла ворогів і
розривала, немов би павутину, всі підступи диявола, і
перемогла його. Свята, при своїй жіночій природі, мала
воістину чоловічий розум і перемогла диявола, як Давид
– Голіафа. Прикрасивши свою душу такими подвигами
і чеснотами, Параскева стала  наречена Христа, так що
на ній сповнилися пророчі слова: «І забажає Цар
доброти твоєї» (Пс. 44,12). Отже Цей Цар вселився в неї
з Отцем і Святим Духом і перебував у ній, як і в святій
Своїй церкві, бо свята Параскева, зберігши свою душу
від гріха і скверни, стала церквою Живого Бога.

Одного разу вночі Параскева після довготривалого
перебування в пустелі, як звичайно,  простягаючи руки
до неба, молилася. Раптово, в образі пресвітлого юнака,
вона побачила ангела Божого, який, підійшовши до неї,
сказав: «Залиш пустелю і повернися до своєї
батьківщини, бо там належить тобі залишити тіло на
землі, а душею перейти до Господа».

Преподобна, уникнувши в сенс побаченого,
зрозуміла, що  це Боже веління; вона Раділа тому, що
близько час відходу її від тіла, але їй жаль було
розлучатися з пустельною самотою, – бо ніщо так не
очищає душі і не наближає її до Першообразу, як
пустеля і безмовність. Однак, підкоряючись волі
небесній, преподобна залишила пустелю і вирушила
на батьківщину.

Прибувши в град Константинополь, вона увійшла там
в прекрасний храм Премудрості Божої, також побувала
і у Влахернській церкві і, поклонившись перед
чудотворною іконою Божої Матері, пішла на свою
батьківщину в Епіват, де прожила деякий час, не
змінюючи свого звичайного пустельного подвигу, –
посту і молитви. Коли ж настав час її відходу до Бога,
Параскева помолилася старанно подумки за цілий світ
і під час молитви віддала Богові свою блаженну душу.
Тіло її було поховано віруючими за християнським
звичаєм, але не на загальному кладовищі, а як тіло
мандрівниці, тому, що нікому не  сказала про себе, звідки
вона.

Бог  прославив свою угодницю через багато років,
відкривши її мощі.

прот. Іван Білик
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ЩОБ НЕ ПОПАСТИ В ЗЛО БІДИ

Це лише твір, це лише слово:
Ним не посієш, не пожнеш,
Це лік душі і серця твого, –
З ним мир і спокій віднайдеш.

Не жни того, що не для тебе,
Не залишай брудні сліди.
Візьми лиш корисне для себе, –
Що не твоє, то не бери.

Нехай веде тебе дорога,
Щоб була видною, то йди,
Благословенна лише Богом,
Щасливою буде завжди.

РОЗБИТЕ СЕРЦЕ, БІЛЬ, ТРИВОГА

Розбите серце, біль, тривога,
Дитинство, юність, усе життя,
Замінить все – одна дорога,
Сумна труна, сира земля.

Земля покриє біль недуги,
Забере з тіла відчуття.
Душа понесе гріх, наруги
Твого недовгого життя.

Плакати будуть рідні, друзі,
В сумі залишиться сім’я,
Душу заберуть Божі слуги,
Тайна відкриється Твоя.

І заперечити не зможе,
Що гріх не твій твоя душа,
Там вже ніщо не допоможе –
Взятка, ні плач, ні скорбота.

А добрі вчинки спасуть душу,
Вирвуть із рук у сатани,
Не віддадуть у вічну наругу –
Ще за життя покайся Ти.

ВІДДАЙ СЕБЕ В ОПІКУ БОГУ

Ти не журись, що вже так скоро
Щаслива молодість пройшла,
Попереду довга дорога
Твого майбутнього життя.

Ти заслужив в людей повагу, –
Молись за них усе життя.
Віддай себе в опіку Богу,
Подякуй Господу щодня.

Попереду довга дорога,
Спокус і зла – ти стережись.
Як буде на душі тривога, –
До Ангела свого звернись.

Подякуй Богу за прожиті
Роки щасливого життя.
Хай будуть назавжди забуті,
Спокуси до гріха і зла.

 Ігор Брода
дяк храму Вознесіння Господнього

 с. Ралівка Самбірського благочиння

Великомученик Димитрій народився в місті Солуні
в Греції. Батьки, таємні християни, хрестили його і
наставили у вірі. Батько його, римський проконсул,
помер, коли Димитрій досяг повноліття. Імператор
Максиміан Галерій, що вступив на престол в 305 році,
призначив Димитрія на місце батька володарем і
воєводою Фессалонії.

Головним обов’язком Димитрія було захищати свою
область від зовнішніх ворогів, але імператор зажадав
від нього також, щоб він винищував християн. Димитрій
замість цього став викорінювати язичницькі звичаї, а
язичників навертати до Христової віри.

Звичайно, імператорові незабаром донесли, що
проконсул Димитрій - християнин. Повертаючись з
походу проти сарматів (племен, що населяли тоді
північнопричорноморські степи), Максиміан
зупинився в Солуні. Готуючись до смерті, Димитрій
роздав своє майно бідним, а сам віддався молитві й
посту.

Імператор заточив проконсула в темницю і почав
розважати себе й жителів Солуня гладіаторськими
боями в цирку. Християн розшукували й тягли на арену.
Відомий серед гладіаторів задерикуватий Лій легко
долав лагідних християн у бою і, на радість озвірілому
натовпу, скидав їх на списи воїнів.

Юнак Нестор, з християн, відвідав Димитрія у
в’язниці, і Димитрій благословив його на єдиноборство
з Лієм. Зміцнюваний Богом, Нестор здолав гордого
гладіатора й кинув його на списи воїнів. Нестора
повинні були нагородити, як переможця, але замість
цього його стратили, як християнина.Великомученика
Димитрія Солунського

За наказом імператора в’язничними сторожами
було пронизано Димитрія списами в 306 році. Тіло
великомученика Димитрія викинули на поживу звірям,
але солуняни таємно поховали його. Слуга Димитрія
Лупп взяв криваву ризу і перстень мученика та почав
ними зцілювати недужих. Його теж стратили.

Під час правління імператора Костянтина Великого
(324-337 рр.) над могилою великомученика Димитрія
спорудили храм, а через сто років були знайдені його
нетлінні мощі. При гробі великомученика Димитрія
відбувалися численні Божі чудеса та зцілення.

За правління імператора Маврикія авари, що в
тогочассі жили на Дону, осадили місто Солунь. Святий

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРІЙ
СОЛУНСЬКИЙ (МИРОТОЧЕЦЬ)

Димитрій з’явився на міській стіні, і 100-тисячне військо
облягаючих кинулося навтьоки.

Іншим разом святий врятував місто від голоду.
Житіє святого Димитрія оповідає, що він звільняв

полонених від ярма невірних і допомагав їм досягти
Солуня.

З VII століття із ковчега з мощами святого Димитрія
почало витікати запашне і чудотворне миро, про що
писали сучасники. У XIV столітті Димитрій Хризолог
писав про нього: миро «за своєю властивістю - не вода,
але густіше за неї і не схоже на жодне з відомих нам
речовин... Воно дивніше всіх пахощів не лише штучних,
але і по єству створених Богом». З цієї причини
великомученика Димитрія назвали мироточивим.
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10 листопада християни східного обряду молитовно
вшановують пам’ять святої великомучениці Параскеви-
П’ятниці. Свята Параскева народилася у ІІІ ст. в Іконії
(тепер м. Конья у центральній частині району Анатолія
– південь Туреччини), в родині заможних і
благочестивих християн, які з особливою повагою
ставились до дня страстей Господніх – п’ятниці. Отож,
коли сім’ї Господь послав у цей день доньку, то й назвали
її Параскевою (грецькою – П’ятниця).

Несучи пам‘ять страстей Христових у власному імені,
свята Параскева зберігала їх і у своєму серці та й
зрештою сама прилучилась до страстей Христових
своїми стражданнями.

Рано осиротівши, юна християнка принесла обітницю
дівства, роздала своє майно убогим й почала опікуватись
наверненням до християнської віри язичників в Іконії.

МУЖНЯ СВЯТА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЯ
ПАРАСКЕВА П’ЯТНИЦЯ

Частина городян, слухаючи Параскеву, увірувала в
Христа, проте багато хто з обуренням озброївся проти
неї. Така ревна проповідь християнства не сподобалося і
тодішньому правителю Лікаонської області Аетію і за це
святу діву кинули до в‘язниці, а потім піддали пекельним
тортурам. Це сталося за царювання імператора
Діоклетіана (284-305 рр.).

Страшними були тортури, що їх довелося зазнати
юній Параскеві. Та вночі Господь чудесно зцілив
мученицю.

Нове чудо сталось, коли ввели святу в ідольське
капище – за її наказом усі ідоли в капищі попадали і
розсипались на порох. За це Параскеву почали
обпалювати свічками, але полум‘я повернулось до її
мучителів і обпалило багатьох з них.

Частина людей, які спостерігали за цими подіями
злякалися і кинулися тікати. Але багато хто з тих, хто
бачив чудеса Параскеви, увірували в Христа.
Насамкінець розлючений правитель наказав відтяти
християнці голову. Мучениця прославила Бога і радісно
преклонила голову під меч. Коли кат відсік голову святій,
повітря наповнилося незвичайними пахощами.

Християни з благоговінням похоронили тіло святої
мучениці в домовому храмі родинного будинку. Так
завершилося багатостраждальне життя славної
Параскеви.

В Україні святу великомученицю Параскеву-
П’ятницю шанують із часів Київської Русі. Немає такого
куточка нашої країни де не було б храму, присвяченого
цій мучениці. Християни звертаються до неї як до
цілительки у найтяжчих душевних і тілесних хворобах, а
також покровительки сімейного благополуччя.
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