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РАДІСНА ТАЄМНИЦЯ ...»

Ангели не небо,
яке ми бачимо, а
небо, яке ми не
бачимо. Тому, що
душа людини як би
вивернута навиворіт,
звернена вся зовні,
до землі і земного
неба, вона не бачить,
що оточуютьїї нез-
численна сила ар-
хангелів і ангелів
Божих - розумних
вільних істот.

В імені ангелів
- радісна таємни-
ця. Ім’я Гавриїл означає «фортеця
Божа», Рафаїл - «зцілення Боже», і
найбільший з них, Михаїл - «хто як
Бог». Бо коли денниця, найсвітліший
з ангелів, побачив, що отримав всі
дари, які тільки є у Бога, і захотів не-
залежно від Нього бути як Бог, спо-
кусивши частину ангелів на повстан-
ня проти Творця. Тоді встав серед
неба із полум’яною ревністю Архіст-
ратиг Михаїл і вигукнув: «Хто як
Бог? Ніхто як Бог!», Сповідуючи
свою любов перед єдиним і незбаг-
ненним у Своїй щедрості Господом.
І звернувся до всіх Небесних Сил:
“Станемо добре, станемо зі стра-
хом, будьмо уважні», - це наше сто-
яння за найсвятішою Службою Бо-
жою, це вічний заклик до всіх, хто
Божий, зробити вибір і стати на
сторону Божественного воїнства,
стати самим воїнами Царя царів.
Тільки так ми можемо твердо сто-
яти на землі.

Той, який був світліше всіх, через
гордість став чорніше всіх. І з тих пір
між Богом і сатаною, між світлом і
темрявою ніколи ще не було і не може
бути перемир’я. І війна ця триває в
людських душах і в історії . Хоча
людина впала і постійно піддається
нападам сил зла, вона не перестає
прагнути до неба. Сили зла розстав-
ляють невидимі мережі, щоб не до-
пустити її сходження.

Ця війна досягає своєї межі на
Хресті. До приходу Христа світ підпо-
рядкований був темним силам, які
займали простір між людиною і Бо-
гом. Але Христос Своїм Воскресін-
ням переміг їх. Ніколи вже вони не
зможуть відокремити людину від
Бога. Ми радіємо, що «імена наші
написані на небесах», але як ранить
нашу свідомість, що поки ми гріши-
мо, ми як би опираємося Богові! Ми
знаємо з власного досвіду, якою ре-
ально є влада темної сили: хто не заз-
нав на собі підтовхування демонами
на гріх! Страшний гріх, і тільки одне
може бути страшніше - спокусити
іншого гріхом, і ще - спробувати за-
мазати гріх, приховати, що він завж-
ди смертельно великий, щоб не до-
пустити покаяння.

Знаючи, що йому мало залишилося
часу, сатана намагається спокусити
якомога більше неутверджених душ.
Він нічому не навчився, він збирає все
темне на землі на останню битву з Бо-

ВІТАННЯ
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ

АРХІЄПИСКОПУ ДРОГОБИЦЬКОМУ
І САМБІРСЬКОМУ ЯКОВУ
В ДЕНЬ ТЕЗОІМЕНИТСТВА

“Апостолом Христовим був Ти
вибраний  і Богослова возлюблено-
го єдинородний брат, всехвальний
Якове;  гріхів відпущення випроси
тим, що співають Тобі,  і душам на-
шим велику милість”.

Ваше Високопреосвященство, дорогий
Владико! У п’ятий день місяця листопа-
да Ви святкуєте День свого небесного
покровителя-тезоіменитство. Редакція
газети “Духовна криниця“ вітає Вас із
цим святом!

Повнота Божественної Любові закли-
кає людину до буття з однією метою –
щоб вона була щасливою у вічному
спілкуванні зі своїм Творцем; щоб у цьо-
му земному житті людина реалізувала
свій внутрішній потенціал, закладений в її богоподібності.

Бажаємо Вам, щоб немеркнуче світло Божественної Любові напов-
нювало кожну мить Вашого життя справжнім щастям. Нехай Всемило-
стивий Господь подасть Вам здоров’я, мир та духовну радість а Всемо-
гутня Десниця Божа супроводжує у нелегкому служінні на благо Церкви
Христової, освячуючи і благословляючи кожен день і кожну мить
Вашого життя.

На многії літа Владико! 
Іс полла еті деспота!

З повагою, редакція газети

гом. Він робить все, нечистий, щоб
розбестити чистоту, бо страшна тає-
мниця втілення з’явилася в При-
снодівстві Пречистої. Будучи темним,
є ангелом світла, щоб усіх відвести в
морок миготінням помилкових чудес
від чуда любові і покаяння. Він хотів
би, щоб замість війни з сатаною
була війна всіх проти всіх, щоб вра-
зити мільйони умів і сердець байдуж-
істю до Істини, тому що найважче
подолати байдужість. Він не знає спо-
кою: йому б тільки спотворити життя
на останній її глибині.

Страшно, скажуть, жити в цьому
світі, але з того моменту, як Архіст-
ратиг Михаїл оголив свій духовний
меч, на небі і на землі абсолютно
відомо одне: що добро завжди
сильніше зла . Як би не складали-
ся обставини, істина міцніше брехні,
любов перемагає ненависть, життя
долає смерть. Світ влаштований на
таких непохитних принципах, що хо-
рошим буде врешті-решт добре, а
хибним і злим - погано. Станьмо доб-
ре, станьмо зі страхом Божим! На
цій війні ми не одні, з нами Бог і
сонми святих, і раз по десять
тисяч воїнств небесних . Святі
ангели хоронителі невидимо торка-
ються до нас, охороняючи нас від зла
і направляючи до добра. Як молився
в давнину пророк Єлисей, і був йому
голос з неба: «Не бійся! З нами
більше, ніж з ними» ( 4 Цар. 6, 16) -
так і нині.

У всі часи немає більшої честі, ніж
та, яку дає Бог вірній Йому людині.
Дивна таємниця: незбагненні за
своєю силою і величчю істоти
спілкуються з нами і служать нам,
недосконалим і грішним . Бог, що
став людиною, сказав: «Більший з
вас нехай буде всім слугою», - і в
цю таємницю бажають дивитися ан-
гели. У серці вселенської Літургії, як
відкриває нам Апокаліпсис, - престол
Агнця, і навколо престолу ангели і,
одягнені в білий одяг мученики, осп-
івують хвалебну пісню Богу, кажучи
«амінь». У центрі світу, що б у світі
не відбувалося, - велике торже-
ство, де людство зустрічається з
Богом лицем до лиця, і саме цьому
ангели радіють найбільше на
світі. Амінь.

За матеріалами
 інтернет ресурсів

Український народ Промислом
Божим має свою, рідну та надзви-
чайно милозвучну, мову. «Скiльки,
наприклад, рiзних слiв у свiтi, а жод-
ного з них немає без значення» (1
Кор. 14: 10) – читаємо в Посланні до
коринф’ян святого апостола Павла.
Зі Священного Писання дізнаємося,
що для кожного народу мова є тим
даром Господнім, завдяки якому
можливе пізнання Слова Божого та
спілкування зі Всевишнім. Рідна
мова допомагає нам розбудовувати
і дбати про Українську державу, а
також про її історичну, культурну та
духовну спадщину. Для українсько-
го народу питання мови є особливо
важливим і болючим після століть
відвертих імперських спроб привлас-
нити культуру та стерти нашу душу
– нашу українську мову – з лиця

землі. Це питання набуває все
більшої ваги зараз, коли ми шос-
тий рік поспіль переживаємо ро-
сійську анексію Криму та неого-
лошену війну на Сході України.

9-го листопада, в День украї-
нської писемності та мови, ми
маємо ще одну нагоду наголоси-
ти, що рідна мова є не лише за-
собом спілкування одне з одним,
а й ключем до взаєморозуміння.
З покоління в покоління ми за її
допомогою передаємо духовні
цінності. На цьому наголошував
видатний мовознавець та гро-
мадський діяч митрополит Іларі-
он (Огієнко). «Рідна мова – най-
головніший наріжний камінь існу-
вання народу як окремої нації: без
окремої мови нема самостійного
народу», – наголошує науковець
та ієрарх. Він закликав дбати про
серце нашого народу – українсь-

ку мову – та її розвиток, адже вона є
живильною силою українців.

Попри численні заборони та пере-
шкоди українська мова продовжува-
ла лунати з уст та сердець нашого
народу до Всемилостивого і Всемо-
гутнього Бога, щоби Він благосло-
вив його мати свою незалежну дер-
жаву, а в ній і незалежну Українську
Церкву. У цей день ми радіємо з
того, що маємо можливість молити-
ся в помісній Православній Церкві
України рідною мовою. Щиро подя-
куймо українським воїнам, які про-
довжують захищати нас із вами та
цінності нашого народу, а також всім
людям, хто оберігав та не припиняє
дбати про рідну українську мову.

Епіфаній, митрополит
Київський і всієї України
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У п’ятницю, 30 жовтня, у 184-
му Навчальному центрі Націо-
нальної академії сухопутніх
військ ім. гетьмана Петра Сагай-
дачного відбулось відкриття
пам’ятного знаку полеглим вої-
нам-вогнеборцям, які віддали
життя за незалежність та терито-
ріальну цілісність України в зоні
проведення АТО-ООС.

Спільну молитву та чин освя-
чення пам’ятника провели
військові священники (капела-
ни) Православної Церкви Украї-
ни (прот. Назарій Дадак) та Украї-
нської греко-католицької Церк-
ви (свящ. Тарас Михальчук і
свящ. Тарас Свищ).

Високий хрест із золотистим
Тризубом увічнює пам’ять про
військовослужбовців вогне-
борців, які проходили військову
службу у Навчальному центрі, –
солдата Майбороди Сергія, сол-
дата Потапчука Станіслава, стар-
шого солдата Майстришина Оле-
га, сержанта Ткачишина Михай-
ла.

Вічна пам’ять героям України!
Пресслужба

Яворівського благочиння

У 22-гу неділю по П’ятедисятниці, у
день пам’яті св. влмч.Димитрія Солунсь-
кого в кафедральному храмі Дрогобиць-
ко-Самбірської єпархії Православної Цер-
кви України високопреосвященнійший
архієпископ Яків освятив зовнішню ікону
Стрітення Господнього.

 Пресслужба єпархії.

ФОТОФАКТ

Б’ЄТЕ ДИТИНУ, ЩОБ ЗРОБИТИ ХОРОШОЮ? НЕ ВИЙДЕ

Продовження на 7 стор.

Важкі діти часто бувають дуже вразливи-
ми. Вони часто засмучуються, розчаровують-
ся.

Буває, що дитина поводиться погано, див-
но – а її очі повні болю і сліз, які вона стри-
мує щосили, щоб не показати своїх почуттів
і болю. Варто тільки вдивитися в ці очі уваж-
ніше. Мені це часто доводиться робити, адже
я священик, а священик не боїться дивити-
ся людям в очі, тому що в кожній людині він
шукає Христа і бачить Його – за лютим по-
глядом, гучним і грубим голосом.

Такі діти не показують своїх сліз. Для них
здається це страшним приниженням – пла-
кати при кимось. Та і хто з нас здатен пла-
кати на очах у всіх? Хто може зізнатися вго-
лос: «Мені боляче»!? Ми вдаємо, що усе в
нас гаразд, демонструючи силу і холоднок-
ровність. Бадьоро насвистуючи, ми прихо-

вуємо свої сльози. І діти роблять те ж саме.
Вони не можуть показати, як сильно вони
страждають, як їм боляче і які трагедії дово-
диться переживати.

І знаєте, дуже часто саме ті діти, які пост-
ійно сміються, яких прийнято називати ек-
стравертами – схильні до прихованої мелан-
холії, депресії, що проявляється тоді, коли
дитина залишається наодинці з собою.

Я знав одного такого хлопчика. Він дуже
шумно поводився в школі, і якось я сказав
його матері: «Напевно, удома ви не знаєте з
ним ні хвилини спокою!» А вона відповіла:
«Навпаки. Удома він закривається у своїй
кімнаті, ні з ким не спілкується і сидить у
повній самотності». У цього хлопчика була
прихована меланхолія. І таке часто зустрі-
чається саме в шумних, «гучних» дітей. А
дитині, яка дратує усіх своєю поведінкою,

насправді дуже важко, вона потребує допо-
моги. Їй необхідно висловити те, що крає її
душу, але як зробити це? З ким вона може
поділитися? З батьками? Але їх ніколи немає
поруч. Вони носяться туди-сюди, працю-
ють, готують, ходять магазинами, дивлять-
ся телевізор – так, дитина намагається їм
щось сказати, але раз вони постійно див-
ляться телевізор, замість того щоб знайти з
нею спільну мову, то і їй залишається роби-
ти тільки це – дивитися телевізор. Ти гово-
риш зі своєю дитиною? А про що її запи-
туєш? «Ти написав контрольну? Яку оцінку
отримав? Чому від тебе тхне сигаретами? Ти
палиш? А що це за дівчинка, з якою ти гово-
рив по телефону? Це вона шле тобі смски?»
Твої питання – це постійний допит, а не
розмова з дитиною.
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Кажуть, що у нашому
житті не буває випадковос-
тей, бо наша земна мандр-
івка- це Божий задум щодо
кожного з нас. Напевно,
Боже провидіння спричини-
лося до моєї зустрічі із от-
цем Андрієм Дудою. Якось
до нашого музею завітав
місцевий парох о.Андрій
Безушко із приємним това-
риством. Після знайомства,
я провела гостям екскур-
сію музеєм Івана Франка.
І під час нашої екскурсії-
діалогу, отець Андрій Бе-
зушко зазначив, що серед
нас є великий поціновувач
творчості Шевченка та
Франка. І о. Андрій Дуда
почав декламувати! При-
знаюся, я була вражена!
Вже тоді у нас виникає ідея організувати творчий вечір. Ця ідея визрівала
певний час до свого втілення. А плануючи роботу на 2020 рік, я згадую про
неймовірну зустріч із о.Андрієм Дудою. Отримавши номер телефону у місце-
вого пароха, я телефоную до Львова. Здивувало, що о. Андрій згадав мене,
радо погодився втілити нашу спільну ідею, котра вже доповнилася виствкою
авторських світлин отця із фронту. Домовилися попередньо, але, напевно,
Божею волею був задуманий інший план. Ми перенесли подію на жовтень.
Та страшна новина про передчасну смерть отця Андрія Дуди вибила нас з
о. Андрієм Безушком із колії!

Та пройшло трохи часу і ми зрозуміли, що мусимо довершити розпочате
і організувати виставку-презентацію фоторобіт о. Андрія Дуди і провести
вечір пам’яті. У реалізації нашого задуму, який відбувся 4 листопада в Дер-
жавному історико-культурному заповіднику «Нагуєвичі», нам допомогла
їмость Ірина Дуда.Вона взяла на свої тендітні жіночі плечі левову частку
організаційних моментів! Пані Ірино, дякую Вам від усього серця! Ви така
тендітна і водночас така мужня особисть! Звичайно, що без допомоги вірних
друзів та побратимів покійного о. Андрія ми б не справились самостійно.
Військова витримка та уміння виконувати поставлені завдання - це важли-
вий аспект у командній роботі. Тому пане полковнику Віталій Провозін, щиро
дякуємо! Ну, далі молитовний батальйон отців- капеланів! Неймовірний мо-
литовний спів та щирі , теплі спогади про свого отця- побратима допомогли
усім присутнім ближче познайомитися з ним.

 Ну і тепер про особливих гостей - народного артиста України Олега
Лихача та співачку Оксану Винницьку. З Оксаною ми вже робили спільні
проекти, вона завжди радо відгукується на наші запросини. Це надзвичай-
но талановита поетеса, лауреат Міжнародної премії Вільгельма Магера
(Німеччина), волонтерка та просто чудова людина. Я чомусь завжди ду-
мала, що народні артисти- це люди недосяжні! А виявилося, що вони дуже
прості у спілкуванні, радо відгукуються на запрошення. Ще треба обов’яз-
ково згадати про вірних друзів покійного о. Андрія Дуди. Це люди, які йшли
разом з ним, допомагали та підтримували усі його проекти. Ваша при-
сутність, щире слово про отця, заспівана пісня довершили це дійставо. На-
певно, ця ,направду, трепетна зустріч не була такою, якби не майстрний
модератор цього заходу о. Андрій Бузушко! Отче, прийміть найщиріші сло-
ва подяки!

Та найбільше хочу подякувати Господу за Його плани та провидіння. Якби
не Його воля, нічого цього не було б!

Галина ТОПІЛЬНИЦЬКА
 Фото колаж: АрміяInform

У НАГУЄВИЧАХ ВІДБУЛАСЯ
ВИСТАВКА ФОТОРОБІТ

ПОКІЙНОГО ВІЙСЬКОВОГО
КАПЕЛАНА І ВОЛОНТЕРА

АНДРІЯ ДУДИ

Світле свято - Покров Пресвятої Богородиці! Воно свідчить нам про ве-
лику славу, якою увінчана Пресвята Божа Матір на небесах. В цей день
Вона з’явилася в небесній славі і люди побачили ЇЇ і зраділи. Вона тримала
в руках чудесний 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,  піклуєть-
ся про християн, про спадкоємців Сина Свого і Бога нашого.

У цей святковий день в с. Муроване богослужіння очолив благочинний
прот. Іоан Білик на прохання настоятелів храму прот. Богдана Федака та
свящ. Івана Федака, а також возносили молитву: прот. Роман Гальчишак,
прот. Володимир Федак, прот. Петро Гальчишак, прот. Іван Білик, прот.
Богдан Кащук.

Проповідь виголосив благочинний, де розкрив зміст свята, а також при-
вітав парафіян і настоятелів із величним празником,  побажав молитовного
Покрову Преблагословенної Богородиці Марії,  молитовного піклування про
нас і нашу Україну. Богослужіння завершилось уставним многоліттям.

Так ми порадуємо Пресвяту Богоматір, Яка радує нас безперестанно. 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.  І будемо з
глибини душі і серця взивати до Неї словами з акафіста: «Радуйся, радосте
наша, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором».

прот. Іван Білик

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО В С. МУРОВАНЕ
СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАЙОНУ

Управління Дрогобицько-Самбірської
єпархії УПЦ (ПЦУ) а також редакція газети
вітає технічного редактора нашої газети
Андрія Білецького з Днем народження.

Жоден вихід випуску нашої газети не відбу-
вається без Вашої праці і Вашої участі. Тож щиро
вітаємо Вас із Днем народження! Нехай Господь Бог благословить Вас
міцним здоров’ям, щастям, благополуччям.

Бажаємо Вам подальших успіхів у будь-яких починаннях, щоденних
справах, сміливих планах та сподіваннях.

Хай Вас підтримують та надихають рідні люди, розуміють та допома-
гають колеги, минають негаразди та непорозуміння.

Хай Всемилостивий Бог збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією,
натхненням та радістю. А за Вашу працю дарує Вам Свої милості і щед-
роти, береже Вашу сім’ю. Многих і благих літ!

З повагою, управління єпархією, редакція газети

Із молитвою у Храм
Щиро ми завжди ідемо:
Один – сльозу, інший – прохання
До Святої Матері несемо.
 
Важко нам нераз живеться,
Душу смуток наповняє,
Та коли ти до Бога молиш –
Весь тягар швидко зникає.
 
Ти поглянь, сніжинка впала,
Але тепле Сонце засвітило –
Неодну білу сніжинку
Воно швидко розтопило.
 
Холодні бувають почуття –
Важко нам нераз живеться.
Ти до Господа звернись –
І усе швидко минеться.
 
Це те тепло, яке Господь
Нам завжди щиро дарує,
А Богородиця, як Мати,
Нас усіх щодня почує.
 
Ми часто сердимось в житті –
Матінка усім прощає.
Найкраща в світі – знає кожен,
Вона про всіх в сльозах подбає.
 

Пошануй оцю Єдину,
Про Рідну турбуйся,
В Храм Святий завжди спіши –
З Ангелом спілкуйся.
 
Він про тебе усе знає –
Скільки віку твого.
Ти Його щиро проси,
Щоб беріг від злого.
 
Ангел – завжди порятує,
Мати – добре слово скаже.
Божий Син – їжу подасть,
Прийти в «Рай» усім накаже.
 
Ти без Матері в житті
Дуже бідна сиротина.
Мабуть, часто чуєш плач –
Плаче десь чиясь дитина.
 
Неодне бідне маля
Свою долю гірку має,
Десь стоїть собі в куточку
Тихо сльози витирає.
 
Тому Матінка Небесна
Всім в житті допомагає,
Бідних, сиріт захистить,
Ворогів всіх проганяє.

13.10.2020
о. Богдан Федак

БЕЗ БОЖОЇ МАТЕРІ – ТИ СИРОТА
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(закінчення,
початок у жовтневому номері)

Святитель Григорій Палама в одній зі
своїх «Бесід» висловлює таку думку:
«Якщо Бог в нас не діє, все, що виходить
від нас, стає гріхом». Однак, незважаю-
чи на те, що ми всього досягаємо благо-
даттю Божою, вона знову-таки нічого
нам не дає без участі і співпраці нашої
людської волі. Ось чому так шкодять лю-
дині два великих зла – нехтування і егоїзм.
Нехтування засуджено Богом (див. Єр.
48:10), і полонений їм як правило відда-
ляється від Бога, тому що хоча вона і знає
з досвіду, що благодаттю Божою необхі-
дно її сприяння для його власного вос-
кресіння і успіху, вона відмовляється від
цієї співучасті та отримання благосло-
вення Божественної благодаті, яка сама
вже дарувала їй стільки блага. Від гор-
дості ж благодать відступає з гнівом і оги-
дою, бо не терпить привласнення своїх
благословень – адже гордістю людина
краде її благословення і вважає себе влас-
ником небесних дарів, якими вона її ба-
гато нагороджує.

Отже, це добре улаштування, що не
присікається в своїх межах, називається
станом освіти; воно готує свого волода-
ря до третьої і останньої стадії – святості
і досконалості у Бозі. Чернець, з одного
боку, обмежує прояви своєї любові до
чого б то не було створеного, з іншого ж
боку, цілком звертається до Бога і з гаря-
чою ревнощами присвячує себе прак-
тичному здійсненню Його божественних
заповідей. Так, поневоливши весь свій
розум, все намір і всю енергію на по-
слух Христові (див. 2 Кор. 10:5), чернець
вже не живе для світу, вже не живе для
самого себе, але тільки для померлого
за нього і воскреслого Христа (див. 2 Кор.
5:15). Господь наш Ісус Христос гово-
рить: «Я живий, і ви будете жити» (Ін.
14:19). Бо , чернець дійсно живий, як син
воскресіння, шукає Вишнього, коли не-
бесно мудрує (пор. Кол. 3:1-2) – там і
Христос.

Головна мета ченця і всього його жит-
тя в тяжких аскетичних подвигах спрямо-
вана до обожнення у Христі, через яке
він отримує особистий досвід участі в
єдиній життя з боготворчою  благодат-
тю Христової в Дусі Святому. Людська
природа, обожнена з’єднанням з нею
Бога Слова, в Преображенні Господньо-
му показала, що для неї може бути про-
низаної світлом чаєм обожнення, отже,
з цього часу Царство Боже відомо і дос-
тупно людині. Світло божественного
Преображення нашого Спасителя є не
що інше, як світло Його Царства, який
проявився через Нього і продовжує пе-
редаватися людям через Святого Духа.
Отже, все це побачать чисті серцем (Мт.
5:8) ченці, після того як поступово прой-
дуть по Лествиця покаяння і, будучи ос-
вічені світлом чеснот, за благодаттю Бо-
жою візьмуть божественні обойми
енергій благодаті.

Навіть якщо опис цих високих ідеалів і
стану «вище природи» і здається занад-
то сміливим нашому байдужому і слаб-
кому поколінню, ці ідеали не перестають
бути головною метою і ностальгією, за-
гальнолюдськім устремлінням, в якому
припиняються всі пошуки і здивування
світової історії. Для спалених своєю со-
вістю (див. 1 Тим. 4:2), сучасних людей,
які помиляються і спотикаються, якими
володіє і яких пригнічує відчай, система-
тичні нагадування про правильні хрис-
тиянські орієнтирі ніколи не будуть над-
мірними і марними, особливо в по-
рівнянні зі стількома сучасними помил-
ками, які переслідують в основному
юнацтво. Повторимо тепер коротко
спосіб, за допомогою якого кожна люди-
на може, якщо хоче, досягти свого при-
значення.

Початком служить православна віра і
покаяння. Сприяють людині в цьому бла-
годать Божа, що діє в Церкві через святі
Таїнства, а також її власна добра воля,
що вступає в співробітництво з благодат-
тю через послух божественним запові-
дям. Також необхідна постійна боротьба

СЛОВО ПРО
ЧЕРНЕЦТВО

проти причин гріха і проти сатани, який
збуджує в людині пристрасній стан на-
стільки, наскільки всередині нього ще не
знайшла місце благодать Божа; необхід-
на боротьба і проти пристрастей, які зать-
марюють навіть і саму добру волю.
Постійність в доброму намірі дотриму-
ватися заповідей Божих і терпіння про-
тидії з боку гріха, званого спокусою, тяг-
не за собою збільшення благодаті, яка з
часом знищує «стару людину», при-
страсті і похоті і за допомогою чеснот
творить нову людину. Через чесноти стає
досконалим характер того, хто рухаєть-
ся, і він вступає в життя у Христі. З цього
моменту починається стан святості
«вище єства», коли чеснот успадковують
божественні обдарування і повне духов-
не почуття в Бога. Через освіту Боже-
ственною благодаттю людина приймає
одкровення і невимовно поєднується з
нествореними божественними енергія-
ми, долучаючись до них пропорційне
станом «понад розуму», тобто станом
обожнення, в якому повнота батьківсь-
ких обітницю Бога. «Я сказав: ви— боги
і сини Всевишнього всі,» (Пс. 81:6) і
«Тим, які прийняли Його, що вірують в
ім’я Його, дав силу дітьми Божими бут»
(Ін. 1:12).

До цього часу, ми з вами говорили
про практичну сторону життя у Христі і
про його результати, щоб послідовно
показати, що це і є по своїй суті черне-
чий ідеал і відповідне приватне устремл-
іння кожного ченця. Однак чернецтво
ніколи не було індивідуалізмом і відчу-
женням, як іноді помилково, а може бути
і свідомо, стверджується.

У надприродній області досконалості
та життя в Бозі мета, яку бажає досягну-
ти чернець- це любов, яку він намагаєть-
ся обробляти у всіх областях свого чер-
нечого життя. Як можливо, щоб в мона-
стирському статуті, основа якого любов
до Бога і ближнього, були відсутні това-
риськість і взаємопідтримка? Чернець є
не хто інший, як вірний член Церкви,
тому і любов як основа його буття суп-
роводжувала його життя з самого почат-
ку поширення Христової Церкви. Але і
багато пізніше, навіть в нинішній час, в
чернечих установах можна зустріти гос-
тинність та любов.

Ченці, проявляючи свою любов, не за-
довольнялися обмеженими рамками
філантропії, як деякі могли б думати, але
спрямовувалися до всіх видів потреби
ближнього, будь то окрема особистість
або взагалі все суспільство. У упорядко-
ваних чернечих центрах завжди існували
лікарні, будинки престарілих, не браку-
вало і училищ грамотності і мистецтв,
особливо в ті часи, коли була відсутня
турбота про це з боку правлячої влади.
Я вже не вдаюся в подробиці, описуючи
виняткові за часами труднощі та стихійні
лиха, коли багато хто з самих великих
отців приходили в суспільство і брали на
себе справи людинолюбства, особисто

працюючи на роздачі хліба або в хоспі-
сах та госпіталях.

А про що нам згадати в першу чергу,
коли ми звернемося до питання про роль
і значення чернецтва в нашому церков-
ному переказі? Майже вся сукупність
церковної пишноти належить турботі і
праці отців Церкви, які були монахами.
Вони, або як прості робітники покаяння,
з якого починали свій подвиг, або як чле-
ни вищого кліру, куди були покликані,
здійснюючи повноту любові до Бога і
ближнього, своїми працями прикраси-
ли і збагатили Церква. Є багато ченців,
які по благодаті Христовій досягнули ве-
ликих духовних дарів, як, наприклад, дару
пророцтва. Перебуваючи між небом і
землею, вони примиряють людський рід
з Богом, іноді клопочучись перед Боже-
ственної справедливістю за весь світ або
за окремих людей, іноді ж відкриваючи
світові волю Божу, що також є найваж-
ливішою місією і необхідним боргом
чернецтва. Де як не в монастирях відбу-
валися надприродні події чудотворення,
різноманітні зцілення і порятунок від
буяння природних стихій, що загрожу-
ють людині через гріхів в світі? Де ще як
не в чернечому середовищі відкривала-
ся воля Божа і ставали явними боже-
ственні поради? А в скількох небезпеках,
що відбувалися від найвідоміших єретич-
них вчень, приходили на допомогу ченці
і боролися за правдиву Церкву? Хто не-
змінно зберігав наше Святе Передання і
з ревнощами та самовідданістю захищав
істину нашої православної віри? «Hе ви-
стачить менi часу, щоб розповісти» (Євр.
11:32), якщо вдаватися в подробиці про
багатьох подібних випадках і про все
інше, що складає багатство нашої Церк-
ви. Однак це не є темою нашої з вами
розмови.

Те, чого нам швидше надолужити тор-
кнутися, – це не стільки пізнання Боже-
ственного одкровення взагалі, скільки
способи практичного успіху, що стосу-
ються змісту та призначення людського
життя. Глибокий сенс цієї мети, з її прак-
тичного, знову-таки, боку, полягає в
тому, щоб побачити з усіма подробиця-
ми дію закону тління в зруйнованій за-
непалої природи та розпізнати, що за
всім цим криються глибини сатанинські.
Іншими словами, важливо пізнати не-
втомну і лукаву підступність ворога,
який особливо в наш час невтомно зазі-
хає на людину, який переконав людей у
тому, що він не існує, а це для нього най-
більше досягнення. Отже, крім хвороби,
якої зазнала природа, підкорившись
смерті і тлінню, додалася ще й тиранія
диявола, який як бог цього віку (2 Кор.
4:4) в реальному житті жорстоко при-
гнічує рід людський. Найбільш ясно про
нього говорить апостол Павло: «щоб не
заподiяв шкоди нам сатана, бо нам вiдомi
його намiри» (2 Кор. 2:11). І в іншому
місці знову, посилаючись на підступність
його віни проти нас в майбутньому нам
подвиг, він зазначає: «i один раз i вдруге
хотiли прийти до вас, та перешкодив нам
сатана» (1 Сол. 2:18). І апостол Петро пише:
«Будьте тверезi, пильнуйте, бо супротив-
ник ваш диявол хо-дить, рикаючи, наче
лев, i шукає, кого б пожерти» (1 Пет. 5: 8).

Всі таємниці і звичаї цієї безсоромної і
невсипущої війни, так само, як і всю тем-
ряву лукавих, підступних і невидимих духів
злоби, їх пастки, капкани та підступні пла-

ни, для захисту від яких апостол Павло ре-
комендує нам бути у всеозброєнні (див.
Еф. 6 :11), а також їх методи війни – все це
ченціи давно навчилися майстерно розп-
ізнавати та перемагати, передавши Церк-
ви необхідні тонкощі цього таємного і
різноманітного подвигу. Благородне при-
ношення ченців поширюється, таким чи-
ном, і на практичну сторону духовного
життя і на інші сторони уявного змаган-
ня.

Лукаві демони починають боротьбу
не тільки коли бачать процвітаючого хри-
стиянина, але терзають кожну людину,
використовуючи різноманітні причини і
фактори, маючи гарну підтримку як в
природних людських потребах, так і в
протиприродних звичках, тобто в при-
страстях і похотях «старої людини». Ве-
ликим успіхом, що походить від черне-
чого досвіду та подвижницького житія, є
правильне протистояння в невидимій
боротьбі і відповідне пізнання, яке обо-
в’язково необхідне кожному воїну небес-
ного Христового Царства. У людському
житті потрібні знання тонкощів духовно-
го закону, який є безпомилковим розпіз-
наванням божественних рад і судів, і на
підставі цього знання наша воююча Цер-
ква, сприянням благодаті Божої, направ-
ляє життя своїх дітей. Ось, до речі, і
рішення «загадки», чому безліч христи-
ян вважають за краще віддалятися в пус-
телі і монастирі, незважаючи на те, що
це пов’язано з великими трудами та жер-
твами.

У наших коротких зауваженнях ми
змогли дуже мало розкрити тему про
чернецтво, в порівнянні з дійсною важ-
ливістю діяння і приношення ченців. Ми
лише в небагатьох рисах доторкнулися
до цієї теми, спонукати на бесіду тим,
що багато безвідповідальні люди не
тільки самі ніяк не можуть навчитися
оцінювати значення деяких духовних ре-
алій, але і здатним розуміти заважають. І
це тому, що «не всі сприймають це сло-
во, а кому дано» (Мт. 19:11).

Ці безвідповідальні і необізнані люди,
коли їх запитують, хто стає ченцем, в своїх
відповідях зазвичай роблять упор на вузь-
кому тлумаченні слова «покликання»;
тобто, на їхню думку, ченцями стають ті,
хто «відчуває покликання». Але про по-
кликання йдеться і в більш широкому
контексті, особливо якщо ми візьмемо
до уваги слова Господа нашого: «ніхто
не може прийти до Мене, якщо те не буде
дано йому від Отця Мого» (Ін. 6:65).

Так ось, питання в тому, кому ж
дається таке благословення від Отця?
Відомо всім, що Бог нікого не любить
більше за інших і нікого не відкидає, як
часто починають думати ті, хто вузько
розуміє слово «покликання». Слово
«покликання» є людський вираз з дещо
іншим змістом. Справа в тому, що бо-
жественним досконалим властивостям
притаманне бачення, згідно з яким Бог
знає все про людину від початку, ще
раніше її народження, аж до кінцевої її
мети, до якої вона Їм призначена. І в
кого з мислячих істот Бог бачить над-
лишок доброго наміру, бачить, що кон-
кретна людина вважає за краще
відданість і слухняність Йому, тієї Він
дає Свою благодать і зміцнює в
здійсненні цієї мети.

Продовження на 5 стор.
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ЯКБИ НЕ БОГ
- Якби не я, - нахвалявся дощ, щедро зро-

сивши сад і поле, то на землі нічого би не
росло!

- Якби не я, - ображено заперечила зем-
ля, - то й не було би на чому рости!

- А якби не я... - зухвало почало говори-
ти сонце...

Але тут долинули до них звуки церков-
ного дзвону, що закликали людей до хра-
му.

І всі вони засоромлено змовкли. Бо зга-
дали, що якби не Бог, то взагалі не було б
нічого і ніде!

ПРОПОВІДЬ БІЛЯ КАМІНА
Один парафіянин, який раніше щонеділі

брав участь у літургії, перестав ходити до
церкви. Минав час, чоловік не з’являвся в
церкві, і священник вирішив навідатися до
нього. Двері в його будинок були відчи-
нені, і священник зайшов до оселі. Ко-
лишній парафіянин сидів сам-однісінький
перед каміном. Побачивши священника,
він кивнув йому головою, привітавшись, і
жестом запросив сісти. Зручно примос--
тившись, священник розглядав полум’я, що
гарно вигравало в каміні. Чоловіки мовча-
ли. За кілька хвилин священник зненацька
підвівся, взяв щипці, схопив ними палах-
котли-ве поліно і відклав його убік, далеко
від вогню. Опісля сів знову. Мовчанка три-
вала. Самотнє поліно перестала палати і
тільки ледве червоніло, а згодом зовсім
згасло і почорніло. Священник знову встав,
узяв щипці і поклав охололе поліно назад у
вогнище. За мить воно запалала так само,
як і решта. Відклавши щипці, священник
мовчки попрямував до виходу, і коли
дійшов до порогу, почув:

- Дякую за відвідини і проповідь. Цієї
неділі я обов’язково прийду.

ПРИТЧА ПРО ВИКОНАННЯ
ЗАПОВІДЕЙ

Якось один чоловік спитав у мудреця:
- Чому я мушу виконувати заповіді,

якщо жодної видимої користі з цього не
маю?

- Занедужавши, ти кличеш лікаря, -
відповів мудрець, - і лікар дає тобі ліки. Хіба
ти завжди розумієш, чому він дає тобі саме
ці, а не інші ліки? Але ти довіряєш лікареві,
який лікує твоє тіло, і п’єш ліки. Чому ж ти
менше довіряєш Богові, який дбає про
твою душу?

НАСТАНОВА
Священник відходив з цього життя.

Відходив у радості, немовби повертаючись
на батьківщину. Духовні брати об-ступили
його ложе. Вони почали просити його, щоб
він залишив їм, як духовну спадщину, важ-
ливе напучення, яке допомогло би їм у
досягненні християнської досконалості.

Він зітхнув і сказав:
- Я присвятив життя не виконанню своєї

волі, а волі Божої, і нікого не вчив того, чого
раніше не робив сам.

МОЛИСЯ І ЙДИ ВПЕРЕД
Преподобний Амвросій Оптинський

полюбляв розповідати таку притчу.
Їхав один чоловік ринком. Довкола юрма

люду, гамір, галас, тлум. Та він на все це
зовсім не зважав, а тільки помалу підганяв
конячину: «Но-но! Но-но!» Так потрохи й
пере-їхав через цілісінький ринок.

Отак і роби. Хай що би не підказували
помисли, а ти пильнуй свого - молися і
йди вперед.

ВИНАГОРОДА
Прийшов злидар до мельника і попро-

сив милостині, але не дав йому нічого
мельник, хоч і був багатий на хліб. І був
там добрий селянин, який приїхав на млин,
щоб змолоти мішок жита. Змилостивився
він над убогим і відсипав йому зі свого
мішка половину, Христа ради. Благосло-
вив його злидар і пішов невідь-куди.

І сміявся мельник з селянина, кажучи:
- Що ж залишиться тобі, коли заплатиш

мені за мливо? Взяв він жито селянина,
засипав і почав молоти. І намолов з поло-
вини мішка зерна дванадцять мішків бо-
рошна. І славив селянин Господа за чудо, і
слізно каявся приголо-мшений мельник.

ЧУДОДІЙНА ВОДИЦЯ
Приходить жінка до старця і каже:
- Ми з чоловіком сваримося без упину

і хочемо розлучитися.
Та на це відповів їй старець:
- Ось тобі чудодійна водиця.
- А що з нею робити? - питає жінка.
- Ко ли закортить тобі посваритися, на-

бери повен рот цієї води. А як бажання
сваритися зникне, воду виплюнь.

За місяць жінка знову приходить до ньо-
го і каже:

- Ой, батечку, справді чудодійна та во-
диця! Як допомагає! Дайте мені ще!

СВІЙ РОЗУМ
На одній із лекцій поважаний профе-

сор спитав:
- Чи є серед вас віруючі люди?
Кілька людей піднялися.
- На занятті з хімії ми вивчатимемо ре-

човини, які можна побачити, спробувати і
до яких можна доторкнутися. А оскільки з
Богом такого не зробиш, то Його немає.
Тепер можете сідати.

Студенти сіли, але один зостався стояти.
- Ви чогось хочете? - запитав лектор.
- Скажіть професоре, а ви бачили свій

мозок?
- Ні.
- А торкалися його?
- Ні, - спантеличено відповів професор.
- А пробували його?
- Ні.
- То, може, у вас його немає?

- Я ж хлібороб і звик судити з пшенич-
них колосків. Коли вони стоять, гордо вип-
ростувавшись, то переважно майже не
мають зерна. А колос, повний хліба, завж-
ди схи-ляється донизу так, що подеколи
його відразу й не помітиш. Так само й на-
речена.

ЧОМУ ЖІНКА ПЛАЧЕ
Маленький хлопчик спитав у мами:
- Чому ти плачеш?
- Тому що я - жінка.
- Не розумію!
Мама обійняла його і сказала:
- Ти цього ніколи не зрозумієш, ніколи.
Тоді хлопчик спитав у батька:
- Чому мама інколи плаче без причини?
- Всі жінки інколи плачуть без причини,

- тільки й зміг відповісти батько.
Згодом хлопчик виріс, став чоловіком,

але не переста-вав дивуватися: «Чому ж
жінки плачуть?»

Врешті-решт спитав він у Бога. І Бог
відповів:

- Замисливши жінку, я хотів, щоб вона
була досконалою. Я дав їй плечі такі сильні,
щоб вдержати цілий світ, і такі ніжні, щоб
тримати дитячу голівку. Дав їй дух такий
сильний, щоб терпіти полоґи та інший біль.
Я дав їй волю таку сильну, що вона йде
вперед, коли падають інші, і піклується про
недужих та втомлених, не скаржачись. Я
дав їй доброту любити дітей за будь-яких
обставин, навіть якщо вони кривдять її. Я
дав їй силу підгримувати чоловіка, попри
всі його вади.

Я створив її з його ребра, щоб вона за-
хищала його серце. Я дав їй мудрість зро-
зуміти, що добрий чоловік ніколи не зав-
дає жінці болю навмисне, але подеколи
випробовує її силу та рішучість стати пліч-
о-пліч з ним без вагань.

І врешті я дав їй сльози. І право проли-
вати їх, де і коли потрібно. І тобі, сину мій,
треба зрозуміти, що краса жінки в очах, які
відчиняють двері до серця. Туди, де пере-
буває любов.

ХИТРИЙ УЧЕНЬ
Новий учитель, прийшовши до класу,

помітив, що одного хлопця беруть на глузи
і називають дурником. У перерві він спитав
хлопців, чому вони так прозивають його.

- Та він і справді не розумний, пане вчи-
телю. Якщо дати йому великі п’ять копійок
і малі десять, то він вибере монету в п’ять
копійок, бо думає, що вона більша. Он
гляньте. Хлопець дістав дві монети і запро-
понував однокласникові вибрати.

Той, як завжди, вибрав п’ять.
Учитель здивовано запитав:
- Чому ж ти вибрав монету в п’ять коп-

ійок, а не десять?
- Та вона ж більша, пане вчителю!
Після уроків учитель підійшов до хлоп-

чика:
- Невже ти не розумієш, що п’ять копій-

ок більші тільки розміром, а на десять ку-
пити зможеш більше?

- Авжеж, розумію, пане вчителю.
- То ж чому вибираєш п’ять?
- Якщо я виберу десять, то вони пере-

стануть давати мені гроші!
Не все виявляється таким, як видається.

Якщо ви гадаєте, що маніпулюєте кимось,
то подивіться на це збоку. Можливо, усе
навпаки?

 Підготував прот. Іван Бойчин за
матеріалом:

 365 притч на щодень.Упорядкуван-
ня- Діани Віссон; переклад-О.Гладкий

ПРИТЧІ

ДОРОГА ДО ХРАМУ
Колись давно один мудрий пілігрим, що

мандрував світом, ішов повз чисте поле
до храму. У полі він побачив трьох робіт-
ників. Пілігрим давно вже не стрічав ніко-
го, і йому заманулося погомоніти з тими
людьми. Він підійшов до робітників і, ба-
жаючи запропонувати свою допо-могу,
звернувся до того, який найбільше втомив-
ся й вигля-дав незадоволеним, ба навіть
злим.

- Що ви тут робите? - спитав пілігрим.
Робітник, брудний і втомлений, з непри-

хованою злістю у голосі відповів:
- Хіба не бачиш, каміння волочу.
Ця відповідь здивувала і засмутила

пілігрима, і тоді він звернувся до другого
працівника з тим самим питанням. Дру-
гий працівник на мить відволікся від робо-
ти і байдуже сказав:

- Хіба не бачиш? Гроші заробляю!
Пілігрима чомусь не вдовольнила і дру-

га відповідь, а він, як ми знаємо, був чоло-
віком мудрим. Тоді він підійшов до третьо-
го робітника і спитався те саме. Третій ро-
бітник спинився, відклав убік свій нехит-
рий інструмент і, підніс-ши очі до неба, тихо
промовив:

- Будую дорогу до храму.

ЗАПРОШЕННЯ НА ВЕСІЛЛЯ
Один юнак дуже гордився тим, що в

нього багато приятелів.
Коли він вирішив одружитися, весілля

взявся готувати його батько. Окрім іншо-
го, батько також розсилав запрошення.

Однак у день весілля жоден з приятелів
нареченого так і не прийшов. Хлопець
розсердився і кинувся до батька з претенз-
іями:

- Чому ти не запросив моїх приятелів?
Батько відповів:
- Я запросив. Тільки в листи замість зап-

рошень я поклав записки з проханням про
допомогу...

РОЗСУДЛИВИЙ ХЛІБОРОБ
Надумав молодий хлібороб женитися і

вирушив з при-ятелями на свято, щоб виб-
рати собі наречену.

Такі красуні пішли в танок, що у па-
рубків очі забігали - одна ліпша за іншу!

Ступають, наче пави, плечима повод-
жують, красуються. І тільки одна сидить
скромно збоку, схиливши голову й опус-
тивши очі.

- Он моя суджена, - показав на неї хлібо-
роб.

Здивувалися його приятелі з такого див-
ного вибору, а парубок пояснив:

СЛОВО ПРО ЧЕРНЕЦТВО

Про таких-то людей і кажуть, що
вони мають покликання на противагу
тим, хто не робить такий добрий вибір.
Різниця якраз в тому, що не існує яко-
гось особливого покликання від Бога,
бо це було б несправедливістю: одним
віддавати перевагу, а інших відкидати
– це річ, яка не відповідає божествен-
ної досконалості. З цього випливає
висновок, що вище обрання залежить
не від особливого призначення, а від
намірів людини.

Відомо також, що і одне розумне
намір і рішення людини віддати перева-
гу вища може викликати божественне

співучасть, тому що «за вподобанням»
первісна воля Божа полягає в тому,
«щоб усi люди спаслися i досягли
пiзнання iстини» (1 Тим. 2:4). Доказом
цих слів є той факт, що через віру і бо-
жественні Таїнства все люди, незалеж-
но від роду і походження, так само одя-
гаються у Христа і приймають благо-
дать і силу Божу. Де ж пренадлишок,
що належить уявно обраним? Є над-
лишок, але він призначений для всіх
віруючих, бо саме заради цього з нами
жила Життя наше, Слово Боже, « щоб
мали життя, і надто мали» (Ін. 10:10), –
мали всі, а не тільки деякі . Потім, ми
бачимо, як Ісус показує нам приклад
того, звідки черпати сили в життєвих
труднощах і найбільше в духовному
житті. «Бо воля Божа є святiсть ваша»

(1 Сол. 4:3), говорить апостол Павло.
Також і Петро закликає нас: «але, за
прикладом Святого, Який покликав
вас, i самi будьте святi в усiх вчинках»
(1 Пет. 1:15). Також написано: «Нама--
гайтеся мати мир з усiма i святiсть, без
якої нiхто не побачить Господаа» (Євр.
12:14).

Заповідь Господа нашого шукати
найперше Царства Небесного ,  а
потім вже займатися всім іншим (див.
Мт. 6:33), показує, що в першу чергу
необхідно турбуватися про святість.
Бо тут в якості Царства Небесного
мислиться історична подія спокою
праведних після воскресіння мертвих,
але благодать Святого Духа, яка веде
нас до святості, про яку і сказано, що
«це є воля Божа» (1 Сол. 4:3). Коли
ми зустрічаємо різні труднощі на на-
шому шляху до такого поступу, Гос-
подь наш Ісус Христос спонукає нас
стукати, просити і шукати, і тоді ми

неодмінно будемо почуті (див. Мт.
7:7). Також Він додає, що по-людськи
здається нам неможливим, «можли-
во у Бога» (див. Лк. 18:27), достатньо
лише того, щоб з нашого боку пере-
дував добрий намір. Я вже не зупи-
няюся спеціально на вченні Господа
нашого, щоб ми не впадали у відчай
молячись (див. Лк. 18:1), і що ми бу-
демо обов’язково почуті, тому що все
це так знайоме всім віруючим.

З усього того, що ми відзначили, тре-
ба зробити висновок, що не існує спец-
іального покликання для боголюбивих
християн, але тільки добрий намір з їх
боку. Благодать Божа радо нагороджує
таке добрий намір, завжди вихваляючи
найкращу частку, яку ніколи не забе-
руть у тих, хто її вважав за краще (див.
Лк. 10:42).

схимник Йосип Ватопедський
Переклад українською мовою –

«Київське Православ’я»

Продовження.
Початок на 4 стор.
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5. ПЕРЕГЛЯД І СУД
Деякі, які пережили стан тимчасової смерті,

описують стадію перегляду прожитого ними
життя. Іноді перегляд відбувався під час бачен-
ня неземного Світла, коли людина чула від Світла
питання: «Що ти зробив доброго?» При цьому
людина розуміє, що запитує  не для того, щоб
дізнатися, а для того, щоб спонукати людину зга-
дати своє життя. І ось безпосередньо після пи-
тання перед духовним поглядом людини прохо-
дить картина його земного життя, починаючи з
раннього дитинства. Вона рухається перед нею
у вигляді серії картин, що швидко змінюють один
одного життєвих епізодів, в яких людина бачить
дуже детально і чітко все, що сталося з нею. У
цей час людина знову переживає і морально пе-
реоцінює все те, що він казала і робила.

Ось один з типових оповідань, що ілюструють
процес перегляду. «Коли прийшло Світло, Воно
запитало мене:« Що ти зробила в своєму житті?
Що ти можеш показати Мені?» – або щось в цьо-
му роді. І тоді почали з’являтися ці картини. Вони
були дуже ясні, тривимірні, в фарбах, і вони руха-
лися. Переді мною пройшло все моє життя …
Ось я ще маленька дівчинка і граю біля струмка
зі своєю сестрою … Потім події в моєму домі …
школа … А ось я вийшла заміж … Все швидко
проходило перед моїми очима у всіх найдрібні-
ших подробицях. Я знову переживала ці події …
Я бачила випадки, коли я була самолюбна і жор-
стока. Мені було соромно за себе, і я хотіла, щоб
цього ніколи не сталося. Але переробити минуле
було неможливо …»

Із сукупності багатьох оповідань людей, які
зазнали перегляд, слід зробити висновок, що він
завжди залишав в них глибокий і благотворний
слід. Дійсно, під час перегляду людина змушена
переоцінити свої вчинки, підвести підсумок сво-
го минулого і цим як би вчинити над собою суд.
У повсякденному житті люди приховують нега-
тивну сторону свого характеру і як би ховають-
ся за маскою чесноти, щоб здаватися іншим кра-
щими, ніж вони насправді. Більшість людей так
звикають лицемірити, що перестають бачити своє
справжнє я – часто горде, самолюбне і похітли-
ве. Але в момент смерті ця маска спадає, і лю-
дина починає бачити себе таким, якою вона є на-
справді. Особливо, коли під час перегляду вияв-
ляється кожен її ретельно приховуваний вчинок –
у всій панорамі, навіть у фарбах і трьохмірне, –
чується кожне сказане слово, по-новому пере-
живається давно забута подія. В цей час всі до-
сягнуті в житті переваги – соціальне і економіч-
не становище, дипломи, титули і т. д. – втрача-
ють своє значення. Єдино, що підлягає оцінці, це
моральна сторона вчинків. І тоді людина судить
себе не тільки за зроблене, а й за те, як він свої-
ми словами і справами вплинув на інших людей.

Ось як одна людина описала перегляд свого
життя. «Я відчув себе поза мого тіла і літаю над
кімнатою, а тіло моє я бачив лежачим внизу.

СМЕРТІ НЕМАЄ

Потім з усіх боків оточив мене світло, і в ньому
я побачив як рухається бачення, в якому пока-
зувалася все моє життя. Мені стало неймовірно
соромно, бо багато що з цього я раніше вважав
нормальним і виправдовував, а тепер я розумів,
що це погано. Все було надзвичайно реально. Я
відчував, що наді мною відбувається суд і якийсь
вищий розум керує мною і допомагає мені бачи-
ти. Найбільше мене вразило те, що він показу-
вав мені не тільки те, що я зробив, але і те, як
мої справи відбилися на інших людях … Тоді я
зрозумів, що нічого не стирається і не проходить
безслідно, але все, навіть кожна думка, має на-
слідки … »

Наступні два уривки з розповідей людей, які
пережили тимчасову смерть, ілюструють, як пе-
регляд навчив їх по-новому ставитися до життя.
«… Я нікому не розповідав про те, що я відчув в
момент моєї смерті, але, коли я повернувся до
життя, мене турбувало одне пекуче і всепогли-
наюче бажання зробити щось добре для інших.
Мені було так соромно за себе». «… Коли я по-
вернувся, я вирішив, що мені необхідно змінити-
ся. Я відчував каяття, і моє минуле життя мене
абсолютно не задовольняла. Я вирішив почати
зовсім інший спосіб життя».

Тепер уявімо собі закоренілого злочинця, якої
завдав протягом свого життя безліч горя іншим,
– обманщика, наклепника, донощика, грабіжни-
ка, вбивцю, ґвалтівника, садиста. Огортає його
смерть, і він бачить свої злодіяння в усіх їх мото-
рошних подробицях. І тут його давно спляча
совість під впливом Світу несподівано для нього
самого прокидається і починає нещадно докоря-
ти його в зроблених ним злодіяння. Які нестерпні
муки, яке розпач має охопити його, коли він вже
не може нічого ні виправити, ні забути! Це воі-
стину буде для нього початком нестерпних
внутрішніх мук, від яких він нікуди не зможе піти.
Свідомість зробленого зла, покаліченою своєї і
чужої душі, стане для нього «хробаком невмиру-
щий» і «вогнем незгасним».

6. НОВИЙ СВІТ
Певна різниця в описах пережитого під час

смерті пояснюється тим, що той світ зовсім не
схожий на наш, в якому ми народилися і в якому
сформувалися всі наші поняття. У тому світі
простір, час і предмети мають зовсім інший зміст
ніж ті, до яких звикли наші органи сприйняття.
Душа, яка вперше потрапила в духовний світ,
відчуває щось подібне до того, що може випро-
бувати, наприклад, підземний черв’як, коли він
вперше виповзає на поверхню землі. Він вперше
відчуває сонячне світло, відчуває тепло від ньо-
го, бачить красивий пейзаж, чує спів птахів, чує
пахощі квітів (допускаючи, що у хробака можуть
бути ці органи чуття). Все це настільки ново і
прекрасно, що годі й шукати йому ні слів, ні при-
кладів, щоб розповісти про це жителям підзем-
ного царства.

Подібним чином і люди, що опинилися під час
своєї смерті в тому світі, бачать там і відчува-
ють багато такого, чого не в змозі описати. Так,

наприклад, люди перестають відчувати там
звичне для нас почуття відстані. Деякі стверд-
жують, що вони могли без праці, одним дією своєї
думки перенестися з одного місця на інше, як
би далеко воно від них не відстояв. Так, наприк-
лад, один солдат, важко поранений у В’єтнамі,
під час операції вийшов з тіла і спостерігав, як
лікарі намагалися повернути його до життя. «Я
був там, а доктор як би був і в той же час як і не
був. Я торкнув його і начебто пройшов просто
наскрізь через нього … Потім я раптово опи-
нився на поле бою, де мене поранили, і побачив
санітарів, що підбирають поранених. Я хотів було
допомогти їм, але раптом виявився знову в опе-
раційній … Це ніби ви за бажанням матеріалізу-
вався то тут, то там – ніби моргнувши оком … »
Є й інші подібні розповіді раптового переміщен-
ня. Виходить «чисто розумовий і приємний про-
цес. Захотів – і я там ». «… У мене велика про-
блема. Те, що я намагаюся передати, я змуше-
ний описувати в трьох вимірах … Але те, що
насправді відбувалося, було не в трьох вимірах».

Якщо запитати людину, що зазнала клінічну
смерть, як довго тривав це стан, то зазвичай
вона не може відповісти на це питання. Люди
абсолютно не відчували перебігу часу. «Це мог-
ло бути і кілька хвилин, і кілька тисяч років, немає
ніякої різниці».

Інші з тих, що пережили тимчасову смерть оче-
видно потрапляли в світи більш віддалені від на-
шого матеріального світу. Вони бачили природу
«по той бік» і описували її в термінах горбисти-
ми долин, яскравої зелені такого кольору, якого
на землі не буває, поля, залиті дивним золотим
світлом. Є опис квітів, дерев, птахів, тварин, співу,
музики, лугів і садів надзвичайної краси, міст …
Але вони не знаходили потрібних слів, щоб зро-
зуміло передати свої враження.

7. ОБЛИЧЧЯ ДУШІ
Коли душа покидає своє тіло, вона не відразу

впізнає себе. Так, наприклад, зникає відбиток
віку: діти бачать себе дорослими, а люди похи-
лого віку – молодими. Члени тіла, наприклад,
руки або ноги, втрачені з тієї чи іншої причини,
знову з’являються. Сліпі починають бачити.

Один робочий впав з рекламною дошки на
високовольтні дроти. В результаті опіків він
втратив обидві ноги і частину руки. Під час
операції він відчув стан тимчасової смерті.
Вийшовши з тіла, він відразу навіть не впізнав
власне тіло, настільки воно було пошкодженим.
Однак він зауважив щось те, ще більш його
вразило: його духовне тіло було абсолютно здо-
ровим.

На півострові Лонг-Айленд в штаті Нью-
Йорк жила сімдесятирічна бабуся, яка з
вісімнадцяти років втратила зір. З нею трапив-
ся серцевий напад, і, потрапивши до лікарні,
вона пережила тимчасову смерть. Жвава
якийсь час по тому, вона розповіла, що бачила
під час реанімації.

Вона детально описала різні апарати, які за-
стосовували лікарі. Самим чудовим є те, що
тільки зараз в лікарні вона вперше бачила ці
апарати, бо під час її молодості, до сліпоти, їх
ще не існувало. Ще вона розповіла своєму ліка-
реві, що вона бачила його в блакитному кос-
тюмі. Звичайно, оживленою, вона залишилася
сліпою, якою була і раніше.

8. ЗУСТРІЧІ
Дехто розповідав про зустрічі з уже помер-

лими родичами або знайомими. Ці зустрічі
відбувалися іноді в земних умовах, а іноді в об-
становці потойбічного світу. Так, наприклад,
одна жінка, яка пережила тимчасову смерть,
чула доктора, який сказав її рідним, що вона
вмирає. Вийшовши з тіла і піднявшись вгору,
вона побачила померлих родичів і подруг. Вона
побачила їх, а вони раділи, що зустріли її. Інша
жінка бачила своїх родичів, які вітали її і протя-
гували їй руки. Вони були одягнені в біле, раді-
ли і виглядали щасливими … «і раптом повер-
нулися до мене спиною і стали віддалятися; а
моя бабуся, обернувшись через плече, сказала
мені: «Ми побачимо тебе пізніше, не цього
разу». Вона померла в віці 96 років, а тут вона
виглядала, ну, років на 40-45, здоровою і щас-
ливою».

Продовження в наступному номері
єпископ Олександр (Мілеант)

Переклад українською мовою
– «Київське Православ’я»
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Якщо батьки мають неправильне
уявлення про шлюб або недооціню-
ють його значення, то потерпає, перш
за все, їхнє чадо. А тому суперечки,
які іноді виникають між православ-
ними, щодо того, що краще: чернец-
тво чи сімейне життя - абсолютно
безпідставні і непотрібні.

Шлюб - це шлях до спасіння. Кож-
ному належить знайти свою дорогу і
“здійснювати своє спасіння”(-
Фил.2:12) у тих умовах, у які його
поставив Бог. Нікому не дозволено
стати ченцем тому, що він нехтує
шлюбом, але і ніхто не повинен, узяв-
ши шлюб, зневажати чернецтво.

Слова Господа (Мф. 9:4) засвід-
чують, що Він не вважає чернецтво
прийнятним для всіх. Натомість у
нас є Його слово як Божественне
установлення і благословення шлюб-
ного життя: “Бог же спочатку творі-
ння “створив чоловіком і жінкою їх.
Покине тому чоловік батька свого
та матір, і стануть обоє вони одним
тілом,” - тим то немає вже двох, але
одне тіло. Тож, що Бог спарував, -
людина нехай не розлу-
чає!”(Мк.10:6-9). Як знак благосло-
вення Богом подружнього життя роз-
глядається у Православ’ї і перше
чудо Господа під час весілля у Кані
Галілейській, коли вода була перетво-
рена на вино. Отже, Бог дав людині
шлюб як таїнство і як життєвий
шлях, який веде до спасіння.

Христос не заповідав чернецтва
як загальнообов’язкового правила.
Він казав любити Бога всім серцем,
і душею, і розумом і ближнього, як
самого себе. Отож, для християн,
які вже перебувають у шлюбі і вихо-
вують дітей, проблема полягає в
тому, щоб звести до мінімуму свої
обов’язки і стати вільним для духов-
ного життя. Кожен сім’янин повинен
ставити перед собою питання: “Як

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ШЛЮБ І ЧЕРНЕЦТВО

мені, маючи сім’ю, виховати любов
до Бога і до ближнього?”

Один сім’янин запитав духовного
отця: “Як я можу, живучи в миру, зав-
жди перебувати в присутності
Божій?” Старець відповів: “Роби все
так, начебто ти - співпрацівник
Бога”. Бути “співпрацівником Бо-
жим” у створенні християнської сім’ї
і вихованні дітей християнами - спра-
ва істинно велика і свята.

Християнське життя є життям за
подобою Єдиного в Трьох особах
Бога - життя разом з іншими. Дуже
рідко буває, щоб хтось був призва-
ний Богом у пустелю - тоді він зобо-
в’язаний бути в повному усамітнені.
Проте для більшості з нас христи-
янське життя означає життя в тому
чи іншому суспільстві. Зрештою, ті
ж затворники, як правило, не одне

десятиліття жили серед людей, перш
ніж усамітнилися. Преподобний Си-
луан казав: “Брат мій - життя моє”.
Людина, яка перебуває в шлюбі,
може сказати (і це єдино правильне
богословське трактування): “Моя
дружина (мій чоловік) і діти - моє
життя. Вони - його зміст. Живучи з
ними, я можу навчитися наслідува-
ти любов Христа”. Мірилом духов-
ного здоров’я є наші стосунки з тими,
з ким ми живемо. Ніякого іншого
критерію немає. Сімейне життя є
мірилом християнського поступу для
тих, хто живе в миру.

Усе, чого ми навчимось в сімей-
ному житті, - то внесок у спасіння
власних дітей. Це важливо. Це те,
що має вічну цінність.

Немає кращого порадника у сімей-
ному житті, ніж Святе Письмо. Ра-

димо частіше звертатися до апос-
тольських послань, які стосуються
сімейного життя. Так, наприклад, є
багато настанов у Першому по-
сланні ап. Петра, а також у послан-
нях ап. Павла до Коринтян та Ефе-
сян. Починаючи вивчати Святе
Письмо, просімо Господа, щоб Він
допоміг нам зрозуміти і зреалізува-
ти прочитане.

Сказано: “Нехай буде в усіх чес-
ний шлюб та ложе непороч-
не”(Євр.13:4). У наш час багато хто
легковажить у стосунках між людь-
ми протилежної статі. Є такі, що ста-
тевим життям живуть до шлюбу. А
є люди, які відмовляються від повно-
цінних подружніх стосунків, мотиву-
ючи це “призначенням жити в чис-
тоті”. Св. апостол Павло каже: чо-
ловік і дружина повинні утримувати-
ся “за взаємною згодою, щоб бути в
пості та молитві”(1 Кор:5-7).

Іноді буває, що до Христа навер-
тається лише хтось один із подруж-
жя (як правило, це жінка) і через це
виникають у сім’ї непорозуміння. За
вченням св. ап. Павла, шлюб не по-
винен розпадатися, якщо невіруючий
згідний жити з віруючим. Адже, як
каже святий апостол Петро, лише
самою поведінкою, без слова, дру-
жина - християнка може привести
невіруючого чоловіка до Господа (1
Петр.3:1).

Пам’ятаймо, що істинне навернен-
ня і духовне зростання веде сімей-
ного християнина до самовідданої
любові, до бажання полегшити жит-
тя тому, з ким живе. А тому той, хто
хоче мати сім’ю, нехай просить
Бога, щоб Він знайшов йому пару,
аби жити у шлюбі по-християнськи і
виховувати християнами своїх дітей.

Підготував
 прот. Ярослав КОЗАК,

м. Стрий

Б’ЄТЕ ДИТИНУ, ЩОБ ЗРОБИТИ ХОРОШОЮ? НЕ ВИЙДЕ

Для того, щоб дитина почала
відверто і щиро розмовляти з бать-
ками, необхідно створити їй сприят-
ливий клімат – клімат любові. Клімат,
якого вона позбавлена при спілкуванні
з тобою, зі мною, з учителями – з
усіма. Виходить, що дитина, яка не
може поділитися своїми проблемами
дома, у школі розслабляється і почи-
нає «відпочивати». У кожного це про-
являється по-різному. Один сидить
тихо в куточку, а другий починає шу-
міти, хуліганити і в результаті опи-
няється в поганій компанії, тому що
знаходить там любов і розуміння. Де,
у поганій компанії? Так, бо там його
ніхто не критикує, там його прийма-
ють з будь-яким «вавилоном» на го-
лові – у стилі готів, емо, або як там
вони називаються. «Так, – каже він,
– ці хлопці мене люблять, їм немає
діла до моєї зачіски, раз мені так по-
добається. І мої рвані джинси їх теж
не цікавлять, раз я так хочу. А дома
мене постійно порівнюють з іншими
дітьми, сварять, кривдять, б’ють і
відштовхують».

Ми не уміємо по-хорошому рости-
ти хорошими своїх дітей. Тобто ми
бажаємо їм тільки добра – але при
цьому не можемо ростити їх по-доб-
рому. Ми уміємо тільки кричати, а ті
з нас, у кого рука важка, користуються
і цим; іноді результати такого вихо-
вання буквально в наявності – на об-
личчі в дитини видно синці. А в школі
вона каже усім: «Я впала і ударила-

ся», хоча насправді її просто побили.
Це не спосіб комунікації. Так дитина
не стане хорошою. Треба любити її.

Вибач, що я говорю так прямо. Я
розумію, ти любиш своє дитя, але
треба любити його правильно, тому
що батьківська любов часто носить
нездоровий характер. Любити ближ-
нього означає любити його так, як усіх
нас любить Бог. Необхідно знати,
відчувати свою дитину, розуміти її
поведінку. Деякі діти кажуть мені:
«Мої мама і тато мене зовсім, зовсім
не знають!» І річ не в тому, що вони
мені про це розповідають – врешті-
решт, я духівник, а духівникам діти
завжди говорили щось подібне, тому
що батьки ніколи їх не розуміли

Продовження.
Початок на 2 стор.

(йдеться не про вчинки, а про харак-
тер). Я звертаю твою увагу саме на
ці слова: «Мої мама і тато зовсім мене
не знають. Вони не знають мене так,
як знаєш ти!» Які вже тут гріхи, якщо
батьки не знають характер своєї ди-
тини, не відчувають і не розуміють її.
А слідувало б. І допитами тут справі
не допоможеш. Як і жорстокими по-
боями, коли батьки перетворюють-
ся на чудовиськ. Якщо мати каже:
«Стривай, ось прийде батько, я йому
усе скажу!» – це вже не людські
відносини, а домашня тиранія із за-
лякуванням і погрозами.

Можливо, ти зараз слухаєш мене і
думаєш: «Що ви таке кажете, отче?»

У такому разі, я заздрю твоїй сім’ї,

бо вона в повному порядку. Прослав-
ляй Бога! Якщо, по-твоєму, зараз я
говорю про якісь інші сім’ї та інші
країни – дякуй Богові за те, що в тебе
ніколи такого не було, що ніколи ти
нічого подібного не бачив і в сім’ї в
тебе усе прекрасно. Але повір, є сім’ї,
де усе саме так, як я кажу – драми,
трагедії, а батьки кажуть: «У нас жах-
лива дитина», хоча дитина зовсім не
жахлива.

Розмовляючи з дітьми, треба збе-
рігати спокій. Якщо дратуватися, ди-
тина буде тільки гірше, тому що не-
рвозність батьків змушує її захища-
тися, і вона також стає дратівливою.
Коли ми нервуємо, то не можемо
приймати вірних рішень, не можемо
нормально розмовляти, а замість цьо-
го вдаємося до погроз, які до того ж і
не виконуємо: «Якщо знову так зро-
биш, я замкну тебе в твоїй кімнаті!»
Сто разів це повторюємо, але ніколи
не робимо. І добре, що не робимо.
Не треба цього робити! Але і гово-
рити так не треба. Краще взагалі не
розмовляти з дитиною, коли нервуєш.
Можна просто сказати: «Знаєш, за-
раз я не можу з тобою говорити. Дуже
нервую. Поговоримо пізніше». Заспо-
коївшись, можна набагато краще
підібрати слова; на розум спадають
потрібні думки, і починаєш говорити
з любов’ю, розсудливістю, увагою і
упокорюванням, роблячи правильні
висновки.

Архімандрит
Андрій (Конанос)
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Різдвяний піст – це останній бага-
тоденний піст року. Він починається
28 листопада за новим стилем і зак-
інчується 7 січня. Говіння триває 40
днів і тому в Церковному уставі на-
зивається ще Чотиридесятницею,
так само, як і Великий піст. Оскіль-
ки заговини на піст припадають на
день пам’яті святого апостола Фи-
липа, то його ще називають Филипі-
вкою. Св. Анастасій Синаїт, патр.
Антіохійський (561-600) в своєму
творі «Про три чотиридесятниці»,
говорить: «Різдвяний піст не вважа-
ли обов’язковим, бо приписували
його встановлення не апостолам,  а
монахам». І тривалість його була не
стабільною, її скорочували до 18, 12,
6 і навіть 4 днів. Автор в своїй праці
захищає апостольське походження і
загальнообов’язковість посту поси-
ланням на передання про ап. Фили-
па. Згідно цього передання, ап. Фи-
лип перед своєю смертю просив не-
бесної кари для своїх мучителів. За
це йому було відкрито, що він на про-
тязі 40 днів не буде допущений в рай.
Тоді, св. Филип, усвідомивши свій
вчинок, благав, щоб в ці 40 днів по-
стили за нього.

«Піст - колісниця, що підносить на
небо, - вчить прп. Єфрем Сирин, - піст
- добрий захист для душі, надійний
співмешканець тілу. Піст - знаряддя
доблесним, наука подвижників. Піст
- шлях до покаяння». Піст - час не-
бесного лікування, - говорить святий
Амвросій Медіоланський, - час про-
будження душі від гріховного сну і
злочинної безпечності про своє спа-
сіння. У цей час душа кожного з нас,
людини грішної, як би пробуджуєть-
ся від дрімоти, перебуваючи в якій
вона забула про своє спасіння, була
більш ніж байдужа до нього ... Вдив-
ляючись, вона бачить навколо себе
імлу, яка  застеляє від неї промені
божественної благодаті. Свята Цер-
ква приходить на допомогу до збен-
теженої душі : «Прийди піст, мати
цнотливості, викривач гріхів, пропо-
відник покаяння ! ..  Піст є час, у який
ми можемо очистити всю скверну
недоліків і зцілити всі виразки безза-
конь, покірно просячи Лікаря душ
наших ...»

«Чи бачиш, що робить піст, - го-
ворить святий Афанасій Великий, -
хвороби лікує, мокротиння висушує,
лукаві помисли видаляє, бісів прога-
няє, серце робить чистим. Якби хто
навіть одержимий був нечистим ду-
хом, нехай буде йому відомо, що цей
рід, за словом Господа, виганяється
тільки молитвою й постом».

Різдвяний піст припадає на зимо-
вий час. Він призначений для освя-
чення четвертої пори року таємни-
чим оновленням духовної єдності з
Богом і підготовкою до святкування
Різдва Христового. Святитель Лев
Великий пише: «Саме утримання
символізує чотири пори року, щоб…
ми зрозуміли, що постійно маємо
потребу в очищені, та що при
життєвій розсіяності нам завжди по-
трібно намагатися постом і милос-
тинею викорінювати гріх, який при-
множується тлінністю плоті й нечи-
стотою бажань”. За словами Льва
Великого, Різдвяний піст – це наша
з вами жертва Богу за зібраний уро-
жай та плоди землі, які Він нам дав.

РІЗДВЯНИЙ (ФИЛИПІВ) ПІСТ

«Як Господь збагатив нас плодами
землі, – пише святитель, – так і ми
під час цього посту повинні бути
щедрими до бідних». А преподобний
Симеон  Фессалонікійський гово-
рить, що піст різдвяної Чотиридесят-
ниці – це символ говіння Мойсея,
який постився сорок днів і сорок но-
чей і отримав на кам’яних скрижа-
лях Божі заповіді. А ми, коли пости-
мо сорок днів, бачимо і приймаємо
живе Слово від Діви, не на каменях
написане, а таке, що втілилося і на-
родилося. Ми залучаємося до Його
Божественної плоті.

Ми всі успадкували хвору приро-
ду від наших прабатьків, що на-
смілилися зухвало порушити дану їм
заповідь Божу і впавши  в подвійний
гріх - неслухняності і непомірності
через споживання забороненого пло-
ду, і самі продовжуємо так само
грішити, затьмарюємо свою душу і
руйнуємо одночасно здоров’я тіла,
яке тісно пов’язане з душею .

Найбільша наша помилка і не-
долік  - вважати себе цілком нор-
мальними та ідеально здоровими
людьми ! Ми - хворі, і хворі - гріхом,
що походить від гордості і самолюб-
ства, та калічить душу і тіло. Це
треба зрозуміти  і глибоко усвідоми-
ти всю тяжкість такого нашого ста-
ну, бо ж від гріха і першоджерела його
- бісівської гордості - все зло на
землі, а в майбутньому житті - вічні
нескінченні муки .

Як же нам вилікуватися? Та й який
хворий хотів би постійно хворіти без
всякої надії коли-небудь одужати?-
Матір наша свята Церква пропонує
нам необхідний курс лікування –
Різдвяний піст, як свого роду «духов-
ну лікарню» . І всякий, хто проходить
цей курс лікування, сумлінно викону-
ючи приписи Церкви та поради своїх
духовних лікарів, не може не відчу-
ти, наскільки велику користь і полег-
шення він приносить, - аж до повно-
го одужання.

Встановлення Різдвяного посту
відноситься до глибокої давнини.
Визначеної дати встановлення посту
немає, але у всякому разі, вже в ІV-
V століттях церковна практика знає
всі чотири річних пости.  Розповсюд-
ження і введення Різдвяного посту
в богослужбове річне коло свят в
Церкві відбувалось по-різному. На
заході ще в V ст. відомий спеціаль-
ний підготовчий піст до свята Різдва
Христового. Григорій Турський роз-
повідає про Перпетуя єп. Турського
(491), який від дня св. Мартина (11
листопада) постив до Різдва Хрис-

тового. Турський собор 567 р. поста-
новляє монахам постити всі дні в
грудні до Різдва Христового (пр.27).
Пізніше Різдвяний піст був прийня-
тий в Римі та по всій Італії.

На сході перший указ щодо
Різдвяного посту (з 15 листопада за
ст.ст.) міститься в Коптському ка-
лендарі  VIII ст. За благочестивим
переданням, Іоанн Посник  (VI ст.)
ввів таке правило: «постановляємо
для світських, щоб вони утримува-
лись від м’яса в дні Чотиридесят-
ниці, тобто впродовж Филипового
посту і в піст св. Апостолів» . Про
Різдвяний піст говорять св. отці, як
заходу так і сходу:  св. Амвросій
Медіоланський, блаж. Августин, св.
Іоанн Златоуст.

Тривалість посту була остаточно
визначена на Константинопольсько-
му соборі 1166 р. за патріарха Луки
Хрисоверга, на якому було постанов-
лено: постити перед Різдвом 40 днів
з 14 листопада по 24 грудня за ст.ст.

За своєю строгістю Різдвяний піст
поступається Великому, щоправда, в
давній Церкві цей піст був дуже
строгим (християни дозволяли собі
лише сухоїдіння і тільки вечорами, а
дехто не вживав їжі декілька днів
підряд). За апостольськими поста-
новами в цей піст дозволяється їсти
лише хліб і овочі. З ХІІ ст. пісною
їжею почали вважати і рибу. Будь-
які веселощі вважались порушенням
посту.

Свята Церква разом з правилами
обмеження  в їжі в період Різдвяно-
го посту, також встановила і ряд бо-
гослужбових особливостей, які б
відрізняли постові Богослужіння від
інших днів річного богослужбового
циклу. Усі Богослужіння в цьому пе-
ріоді служать одній меті – приготу-
вання людських душ до народження
Богомладенця Ісуса.

Різдвяний піст і не лише він, але й
усі решту постів впроваджені хрис-
тиянською Церквою в якості засобу,
який сприяє піднесенню духа над
плоттю, пануванню духовно-мораль-
них прагнень над чуттєвими. Піст, за
вченням Спасителя, допомагає очи-
стити душу від гріха, звільняє її від
влади диявола і повертає до спілку-
вання з Богом. «Цей рід виганяєть-
ся лише постом і молитвою (Мф. 9,
29) – каже Спаситель.

Треба тільки пам’ятати, що
справжній піст, як вчити Церква, по-
лягає не тільки в одному тілесному
утриманні від відомих родів їжі, як
м’яса, молока, сиру та яєць, а й в
утриманні від всякого зла . «Пости-

мо, браття, тілесно, постімось і ду-
ховно”, - закликає Церква, причому
один тілесний піст без духовного не
має ніякої ціни : «Нічим є», за висло-
вом святителя Тихона Задонського,
а й духовний піст без тілесного не
може бути успішним. Тілесне стри-
маність необхідно для того, щоб по-
слабити занадто сильну плоть,
звільнити дух від влади плоті, бо, за
вченням Слова Божого ( а кожен сам
може перевірити це на власному
досвіді), плоть завжди бажає против-
ного духові . «Помисли плотські є
смерть, - говорить святий апостол
Павло, а помисли духовні життя і
мир, тому що помисли плотські є
ворожнеча проти Бога « (Рим. 8, 6-
7) . Тому, щоб поститись  «постом
приємним, угодним Богові» і досяг-
ти належного успіху на цьому шляху,
необхідно розумно поєднувати піст
духовний з постом тілесним, пам’я-
таючи, що, як людина складається з
душі і тіла, так і досконалий піст по-
винен бути двоякий : духовний і тілес-
ний .

Свята Церква ніколи не вимагала
і не вимагає строгого тілесного ут-
римання для хворих і немічних, вва-
жаючи, як висловлюється один з ве-
ликих подвижників прп. Варсануфій,
що «недужному  врахує Бог його хво-
робу замість посту, - тому хто пере-
носить її з терпінням та дякує Богові
. Якщо і десять разів на день будеш
їсти, не журися, ти не будеш засуд-
жений за це, бо не від немічних тілом
вимагає Бог посту, але від сильних і
здорових». Само собою зрозуміло,
якщо хвороба є дійсна хворобою, а
не вигадана і уявна, тому в таких
випадках треба просити поради та
благословення у свого духівника.

Правило Апостольське, 69-е, що
вимагає від усіх дотримання вста-
новлених Церквою постів, звільняє,
однак, від необхідності постити тих,
у кого є перешкода з боку «немочі
тілесної». Цікаво говорить святитель
Златоуст про тих, які по немочі не
можуть постити : «Якщо не можеш
постити, то можеш не насолоджува-
тися, - а це вже чимале зусилля, і
недалеко від поста стоїть ...”

Час Різдвяного посту - це особ-
ливо важливий період  для духовно-
го життя, це «час сприятливий, це
день спасіння” (2 Кор. 6, 2). Св. Ва-
силій Великий закликає: «Прийміть
піст, бідні, - він розділить з вами і
обитель, і трапезу. Прийміть його,
багаті, - він вилікує вас від шкоди
переїдання. Прийміть його, хворі  -
це мати здоров’я. Прийміть його
здорові  - це охоронець вашої тілес-
ної фортеці. Користь посту відкрита
всякому роду  життя, всякому стану
тіла. Радісно приймімо піст!» Якщо
душа християнина сумує за чисто-
тою, шукає душевного здоров’я, то
вона повинна постаратися якомога
краще використати цей корисний для
душі час. Ми всі - більшою чи мен-
шою мірою люди хворі, а піст - це
курс лікування для наших немічних
душ, а в той же час - і для ослабле-
ного тіла. Тому нам християнам по-
трібно тільки правильно розуміти
його зміст і значення і сумлінно ко-
ристуватися ним .

Підготував
прот. Іван БОЙЧИН


