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Христос Син Божий! Син Отця Небесно-
го народжується від Діви Марії як людина, і
як Бог від Духа Святого. Ці тайни Божества
були пророчими в Старому Заповіті і стали
явними в Новому.

Сталося щось значно величніше, ніж чека-
ли люди. На землю до людей явився сам Бог,
Бог-Слово. Це глибока премудрість і таїнство
Самого Божого задуму і вищого розуму, який
не вміщається в людських умах. Небо єднаєть-
ся із Землею, до людей прийшов Творець. Як
це радісно та велично, що ми є Твоє творіння,
і Ти, Боже Дитя, пам’ятаєш про нас грішних.
А люди втікають від Бога, ховаються перед Бо-
гом. Коли Христос народився – ангели спові-
стили про те простим людям, що пасли овець.
І ті люди послухали й побачили Бога у вигляді
Дитини в пеленах, і були самі найщасливіші.

Небо і Земля нині торжествують! Ми з року
в рік величаємо Боже Дитя, Творця Всесвіту,

як Його не величати, коли ми Його діти. Хочемо бути і жити по Його волі, по Його задуму, але, на жаль,
гріхопадіння для нас стало перешкодою на шляху до Твоєї досконалості, Господи.

Небесна зоря покликала людей з-поміж тих, що прагнули пізнати Божий світ. Це були астрологи,
волхви свого часу. Вони не складали гороскопів, вони були обдаровані премудрістю від Самого Бога, і
поглиблювалися в знаки Божі, і в явлення Боже. Вони кланялися Дитині, що була в руках Божої Матері,
не сумнівалися, що їхні дари належать саме Тій Дитині.

Ішли роки, спливали століття, і ми вже в третьому тисячолітті  від Різдва Христового, в Україні народ
серцем сприймає Христа, незважаючи на часи переслідування Церкви та  християн. Дуже втілилися
пророчі слова книги Діяння: «бо якщо це починання і це діло від людей, то воно зруйнується; а якщо від
Бога, то ви не можете знищити його; стережіться, щоб вам не стати Богоборцями» (Діян. 5. 38-39).

Богоборці були, є і будуть, тому, судячи по теперішньому часі, ми бачимо, який неспокійний час, як
злі сили, сусіди недруги зневажають Україну, по-ворожому ставляться до нас. Але ж не зважаючи на
погані обставини, ми отримали від Церкви-Матері визнання нас в лоні Світового Православ’я. Так
благословив Сам Бог.

Без Різдвяних свят не можна собі уявити закінчення і початок Нового року, а саме літочислення
береться від народження Божого Дитяти. Це великий доказ народження Сина Божого для всесвіту. Божі
люди не можуть жити без Бога.  Чим Тобі, Христе, ми віддячимось за те, що Ти задля нас з’явився на
землі, як людина? Кожне створіння, що Тобою постало, віддає Тобі подяку, ангели – піснеспівами, небо
– ясною зорею, мудреці – святими дарами, пастирі – сповіщанням про чудо, земля – вертепом, пустеля
– яслами для Немовляти, а ми Матір Діву ублажаємо, що вийшла родоводом від царя Давида.

Дорогі у Христі браття і сестри, коли народжується навіть звичайна людина, радість охоплює всю
родину. А коли народився Христос, які були великі почуття радості в людстві? Так раділо людство,
раділи ті, які очікували приходу на Землю Спасителя. Один Ірод, боячись за свою земну владу, не
рахувався з Володарем Неба і Землі.

Увесь світ знає про Христа, про Його земну місію. Ніхто не зможе сказати, що не чув або не знає
Його. А з небес Христос кличе: «Прийдіть до Мене всі струджені і обтяжені, – і Я заспокою Вас» (Мф.
11; 28-29).

Отже, коли ми Христові, носимо на собі ім’я Христа, то повинні Йому сподоблятися у всьому, а
зокрема в подоланні гріха, як в собі особисто, так і в суспільстві. Тому коли ми не робимо протистояння
в погрішностях, то ми підпадаємо Його осуду, або гніву Божому. Те, що сьогодні над людством зависла
заразлива хвороба, і не відступає, смертність в Україні перевищує народження, є наслідком того, що
люди не змінюються на краще, гордість людська вирує, а покаяння не пробуджується. Господь смерті
грішника не хоче. Байдуже ми ставимося до життя, навіть не оцінюємо його, і не задумаємося над тим,
що життя нам дароване Богом. Тому ми в гніві Божому перебуваємо і хворобливість не відступає.

«Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і відчинять вам; бо  кожен, хто просить,
одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють» (Мф. 7. 7-8).

Дорогі мої духовні діти, в ці радісні святкові дні я на всіх вас закликаю Боже благословення Господ-
нього Немовляти, будьте щасливими, радісними, здоровими, любіть Бога, любіть життя, любіть один
одного, виборюйте для себе добро, відкидайте страждання, гнів, гордість, сподобляйтесь Малому Ісусу,
саме Він для вас все подасть, чого захочете, а Вифлеємська зоря нехай освічує життєві стежини вашого
життя.

З Різдвом Христовим, з Новим роком, і з Богоявленням Христовим!
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Ð²ÇÄÂßÍÅ ÏÎÑËÀÍÍß
Високопреосвященного ЯКОВА

архієпископа Дрогобицько-Самбірського
боголюбивим пастирям, чесному чернецтву,
всім вірним Дрогобицько-Самбірської єпархії

ÕÐÈÑÒÎÑ ÍÀÐÎÄÈÂÑß! ÑËÀÂ²ÌÎ ÕÐÈÑÒÀ!

СЛОВО ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
У ТРЕТЮ РІЧНИЦЮ З ДНЯ
ОБ‘ЄДНАВЧОГО СОБОРУ

Три роки виповнилося від
того дня, коли за рішенням Все-
ленського Патріарха, а також
Помісних Соборів Української
Автокефальної Православної
Церкви та Української Право-
славної Церкви Київського Пат-
ріархату в стінах Святої Софії
Київської відбувся Об’єднав-
чий Собор. Тоді, натхнені бла-
годаттю Духа Святого, ми по-
долали минулі розділення,
з’єднавши українське право-
слав’я довкола Київського пре-

столу, відкривши шлях до отримання від Вселенського Патріарха
Варфоломія та очолюваної ним нашої Матері-Церкви Томосу
про автокефалію.

В історичному вимірі три роки здаються строком коротким,
нібито незначним. Водночас досвід минулого показує, які над-
звичайні зміни можуть статися за такий час.

Влітку ми святкували 30-ліття відновлення Незалежності Ук-
раїни. Тоді, на зламі 80-х і 90-х років минулого століття, за такий
самий короткий проміжок часу відбулися епохальні зміни: впала
кремлівська імперія зла, поневолені нею народи стали на шлях
свободи, в Україні після десятиліть атеїстичних державних гонінь
розпочалося відродження церковного життя на засадах автоке-
фалії. Водночас все це сталося не раптово, випадково чи саме
собою, але як підсумок десятиліть і навіть століть боротьби й
праці багатьох поколінь.

Те саме стосується і Об’єднавчого Собору, подолання на ньо-
му минулих розділень, утвердження Помісної Української Пра-
вославної Церкви, отримання нею Томосу про автокефалію –
все це ми маємо як плід багатьох століть праці, молитви та бо-
ротьби.

Місце, в якому ми зараз підносимо подяку Богові, нагадує
нам про це. Адже за переданням тут перший митрополит Киї-
вський і всієї Руси святитель Михаїл ще в час хрещення Княжої
держави заклав монастир. Тут, у Михайлівській Золотоверхій оби-
телі, чотири століття тому в найскладніші для українського пра-
вослав’я часи випробувань знаходився духовний центр відрод-
женої Київської Митрополії, яку очолив святитель Іов (Борець-
кий). Цей храм у чорні роки більшовицького терору був висад-
жений у повітря і здавалося, що згинув назавжди – але він вос-
крес з небуття, ставши символом воскресіння Української Церк-
ви, української державності, символом непереможності Божої
правди, символом успіху боротьби нашого народу за гідність і
свободу.

Спільними зусиллями вірних, духовенства та єпископату за ці
три роки було доведено, що ці голоси були неправдивими. Нам
вдалося подолати численні зовнішні та внутрішні виклики, не до-
пустити знищення добрих плодів Об’єднавчого Собору, зміцни-
ти церковну єдність, утвердитися, як визнана Помісна Церква.

Видимим знаком наших досягнень став візит Вселенського Пат-
ріарха Варфоломія і наша спільна подячна молитва тут, в цих
стінах, та у Святій Софії Київській. Вперше в історії Предстоятель
нашої Церкви-Матері прибув до Української Православної Цер-
кви як автокефальної і успіх цього візиту, попри всі намагання
недоброзичливців, засвідчив вірність рішень Об’єднавчого Со-
бору і Патріаршого Томосу.

Безперечно, що наші досягнення і успіхи не можуть бути при-
водом для того, щоби заспокоїтися і вважати працю заверше-
ною. Розбудова Церкви – неперервний процес, який щодня сти-
кається з новими завданнями та викликами. Тому, дякуючи з
глибини серця Богові за всі Його благодіяння, які були на нас, ми
водночас підносимо до Нього гарячі молитви про допомогу,
натхнення, мудрість,  примноження сил, щоби і надалі ми плідно
працювали і досягали нових добрих плодів.

Ми просимо Господа про перемогу і справедливий мир для
України, про звільнення поневолених наших братів і сестер, які
перебувають в полоні та в окупації. Ми просимо про захист для
наших мужніх воїнів, які зараз оберігають Україну від супротив-
ників та про спокій душ тих, хто віддав за неї своє життя. Ми
просимо про подолання згубної пошесті. Ми просимо Спасите-
ля, Його Пречисту Матір і всіх святих, які в Україні подвигами
просяяли, пом’якшити серця наших православних братів і сес-
тер, які дотепер ворогують проти нас, щоби і вони послідували
рішенням Об’єднавчого Собору і Томосу про автокефалію, та
разом з нами розбудовували єдину Помісну Церкву.

Сердечне спасибі повноті нашої Помісної Української Право-
славної Церкви, всім вам, хто зібрався сьогодні на цю подячну
молитву, всім, хто підносить такі ж молитви у всіх куточках Украї-
ни. Особисто хочу всім вам подякувати за підтримку, допомогу,
співпрацю, які я бачу і відчуваю з вашого боку, як Предстоятель,
за ваші молитви про мене. Без всього цього хрест Предстоятеля
стає непосильною ношею, але кожен з вас полегшує його.

Блаженнійший Епіфаній,
митрополит Київський і всієї України
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ФОТОФАКТ

8 грудня високопреосвященніший архієпископ Яків, керуючий Дрогобицько –Самбірською єпархією, взяв участь
в урочистостях з нагоди Дня Збройних Сил України та Міжнародного Дня волонтера у віййськовій частині А2847
м.Стрия. Разом з митрополитом Львівським Макарієм та духовенством освятили бойовий прапор.

ФОТОФАКТ

З благословення високопреосвященнійшого
Якова, архиєпископа Дрогобицького і Самбірсь-
кого, у переддень Святителя Миколая група
волонтерів під керівництвом організатора і ди-
ректора туристичного агентства “ПЕТБО”
Горечко Ольги Михайлівни, відвідала КЗ ЛОР
“Буківський дитячий будинок-інтернат” та КЗ
ЛОР “Добромильську спеціальну школу I-II
ступенів” і передала Миколаївські дарунки для
мешканців цих закладів. Милосердя - це вели-
ка справа і соціальне служіння є необхідне для
людей доброї волі, але найбільшим є ті відчут-
тя які людина одержує спілкуючись з такими
дітьми. Бо тільки там усвідомлюєш, що найц-
іннішим подарунком для них є прояв батькі-
вської любові. Дай Боже, щоб побільше було
таких людей, як Ольга Михайлівна і такі діти
будуть менше відчувати сирітство. Супровод-
жував групу секретар управління Дрогобиць-
ко-Самбірської єпархії, капелан, прот. Андрій
Безушко.

У неділю, 28 листопада, військовий священник-капелан Ярослав Фабіровський
провів чергове заняття «Година духовності» з солдатами строкової служби у
військовій частині А 3913 (12-та окрема бригада армійської авіації м. Новий Ка-
линів).

Ця зустріч присвячена Дню скорботи, пам’яті мільйонів жертв масових штуч-
них голодоморів 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні.

Під час занять було проговорено поняття «штучний голодомор», а також види
голодів, які можуть виникати з тих чи інших причин. Розглянули біблійні прикла-
ди голоду та дали характеристику голодомору, який організувала радянська
влада в Україні.

У другій частині уроку говорили про євангельську Христову притчу «Про
милосердного самарянина», яка заслуговує на особливу увагу, бо навчає про
любов до Бога й ближнього. У цій притчі Господь закликає нас до ЛЮБОВІ і
СПІВЧУТТЯ, бо вони мають велику силу і здатні зм’якшити навіть самі зака-
м’янілі й черстві серця.

Також розглянули таку поширену духовну хворобу сьогодення – БАЙ-
ДУЖІСТЬ. Як повчає нас Блаженнійший Митрополит Епіфаній, - «тяжкий гріх
байдужості відомий ще з біблійних часів. Згадайте розп’яття Господа нашого
Ісуса Христа. Після несправедливих звинувачень, страшних тортур, побиття і
знущань, Син Божий був розіп’ятий на Хресті. А що ж робили люди? «І стояли
люди і дивилися» (Лк. 23: 35)… Навколо тисячі людей – а серед них людина
почувається самотньою. Замість очей і посмішок люди вдивляються в екрани
смартфонів. Комусь стає зле посеред вулиці, а іншим часто байдуже, бо їх це
ніби не стосується…»

 Під кінець духовної зустрічі, воїни вшанували пам’ять жертв голодоморів
спільною молитвою.

Пресслужба єпархіального відділу військового духовенства

ВОЇНИ-АВІАТОРИ
ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ

ГОЛОДОМОРІВ В УКРАЇНІ
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4 грудня, в день свята Введення в храм Пресвятої

Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, насто-
ятель храму Святого Духа с.Ріпчиці митр. прот. Роман
Цап відзначив 45-річчя священничої хіротонії. З благо-
словення Високопреосвященнійшого Якова, архиєписко-
па Дрогобицького і Самбірського, ювіляр був удостоє-
ний ордена святого Архистратига Божого Михаїла.

З цієї нагоди духовенство Дрогобицького благочин-
ня сердечно вітає брата у Христі зі знаменною подією:”
Всечесний отче Романе, сьогодні молитовно співрад-
іючи разом із Вами, найперше, бажаємо Божої благо-
даті у всіх справах та починаннях. Хай наш Всемило-
стивий Отець Небесний укріпляє Вас та подає життє-
ву мудрість, силу та бадьорий дух, якими послуговуй-
тесь на благо і духовне зростання Вашої пастви. Не-
хай всі роки відданої Служби будуть тією благоприєм-
ною жертвою Богу, а вдячність від людей за Ваше

06 грудня 2021 року в м.Новий
Калинів пройшли урочистості з
нагоди святкування 30-ї річниці
Збройних Сил України. В цей день
на території 12-тої окремої брига-
ди армійської авіації імені гене-
рал-хорунжого Віктора Павленка
відбулося освячення оновленої
військової каплиці святого вели-
комученика Димитрія Солунсь-
кого.

На урочистому шикуванні з
вітальним словом до особового
складу військової частини звер-
нувся командир бригади полков-
ник Дмитро Кулькевич, який при-
вітав військовослужбовців з Днем
Збройних Сил України. Дмитро
Збігневич побажав міцного здо-
ров’я, щастя, родинного затишку,
миру та високих звершень на бла-

пастирство зігріває душу і мотивує до духовного зро-
стання! Міцного Вам здоров’я, покрову Пресвятої Бо-
городиці і Ласки Божої на всіх путях Вашого священ-
ничого служіння!”

Аксіос! На многая і благая літа!
З повагою, духовенство Дрогобицького

благочиння

ОСВЯЧЕННЯ ОНОВЛЕНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ КАПЛИЦІ М. НОВИЙ КАЛИНІВ
го розквіту України. В свою чергу
начальник штабу полковник Воло-
димир Галицький зачитав святко-
вий наказ. Командир вручив гра-
моти військовослужбовцям та  ме-
ценатам, які долучилися до спра-
ви оновлення каплиці і погони тим
воїнам, кому присвоєно чергове
військове звання.

З привітальним словом до
військовослужбовців звернувся і
духівник воїнів-авіааторів, військо-
вий священник Ярослав Фабі-
ровський, настоятель парафії свя-
того рівноапостольного великого
князя Володимира ПЦУ м. Новий
Калинів. Отець Ярослав вже понад
21 рік духовно опікується українсь-
кими воїнами.

З благословення Предстоятеля
Православної Церкви України Бла-

женнійшого Митрополита Київсь-
ккого і всієї України ЕПІФАНІЯ,
отець Ярослав вручив команди-
ру частини БЛАГОСЛОАВЕННУ
ГРАМОТУ для особового складу
та БЛАГОСЛОВЕННУ ГРАМО-
ТУ З ВІДЗНАКОЮ ПРЕДСТОЯ-
ТЕЛЯ головному будівничому
каплиці – полковнику Проданю-
ку Юрію Юрійовичу. Варто заз-
начити, що саме зусиллями Юрія
Проданюка, була побудована ця
каплиця у 2002 році та урочисто
освячена. Це одна із перших в Ук-
раїні каплиця-церква, яка побудо-
вана на території військової час-
тини з часу проголошення неза-
лежності. Її початок закладено ще
у 1994 році.

Проданюк Юрій Юрійович –
провідний льотчик офіцер із ста-
жем, полковник, керівник польотів,
патріот, один із перших, хто в 90-і
роки піднімав питання капелансь-
кої служби в лавах української
армії.

Церковними та подячними гра-
мотами також нагороджено від
СУВД – командира полковника
Кулькевича Дмитра Збігневича,
полковника Галицького Володи-
мира Остаповича, полковника
Туревича Ігоря Васильовича,
підполковника Васьківа Володи-
мира Ярославовича, меценатів,
жертводавців.

Перше богослужіння у каплиці
відбулось на Різдво Христове у
1995 році, яке провів перший на-
стоятель новокалинівської право-
славної парафії св. кн. Володими-
ра отець Богдан Лернатович, нині
настоятель парафії св. прп. Онуф-
рія Львівської єпархії ПЦУ с. Біско-
вичі Самбірського району.

З 2002 року у каплиці проводи-

лись регулярні богослужіння для
українських воїнів. Але після три-
валого часу виникла необхідність
капітального ремонту святині ще
у 2013 році. Через військові дії на
Сході України ремонт довелося
відкласти.

13 серпня 2021 року був відслу-
жений молебень на закликання
помочі Святого Духа перед почат-
ком ремонтних робіт. Очолив усі
організаційні та ремонтні роботи
знову Юрій Юрійович Проданюк.
До цієї справи долучалось багато
людей – військові, ветерани ЗС, па-
рафіяни різних конфесій, мецена-
ти, митці та багато ін..

Каплицю утеплили, зробили
відмостку навколо храму, пофар-
бували дах, дали нове водовідве-
дення, поміняні усі вікна, в сере-
дині постелена плитка з підігрівом
підлоги, нове панікадило, виготов-
ляється престіл та жертовник і ко-
ваний іконостас авторської робо-
ти. Тетрапод і вхідні двері були
відреставровані самими військо-
вими, виготовлено два нових ана-
лої. Над вхідними дверями вмон-
тований гарний вітраж, закуплені
до каплиці нові підсвічники. Біля
каплиці поставлено дві лавочки.

Окремо щодо розпису. Онов-
лений розпис у каплиці виконали
відомі художники родом з Івано-
Франківщини – подружжя Мико-
ла та Людмила Рибенчуки. Мико-
ла Рибенчук – український ми-
тець, художник-іконописець сак-
рального мистецтва, член Націо-
нальної спілки художників Украї-
ни, член Національної спілки жур-
налістів, член української спілки
іконописців. Заслужений діяч ми-
стецтв України. Саме він запропо-
нував виконати іконографічний

розпис у неовізантійському силі,
відомому як «бойчукізм». Назва
походить від прізвища засновника
течії, монументаліста і графіка
Михайла Бойчука. Бойчукімзм —
культурно-мистецьке явище в
історії мистецтва у 1910–1930-х
роках; художній монументально-
синтетичний стиль; самобутня
школа українського мистецтва;
синтез українського фольклорно-
го образотворчого мистецтва і
церковного мистецтва Візантії,
Проторенесансу й України.

Після завершення урочистос-
тей священники різних конфесій
відслужили молебень до Пресвя-
тої Богородиці та водосвятний
молебень з чином оновлення кап-
лиці. Після окроплення святині
орсвяченою водою, було виголо-
шено многоліття усім будівничим
та воїнам Збройних Сил України.

Вся капеланська служба Дро-
годицько-Самбірської єпархії Пра-
вославної Церкви України вітає
наших новокалинівських воїнів-
авіаторів та всіх воїнів Збройних
Сил України з цим подвійним свя-
том – 30-ю річницею Української
Армії та освячення оновленої
військової каплиці святого Димит-
рія Солунського у м. Новий Ка-
линів.

Нехай Всемилостивий Господь
благословляє наших захисників і
всесь українськиї народ Своїм
Небесним, Вселюблячим благо-
словенням! Міцного здоров’я, ро-
динного щастя, сімейного затиш-
ку, невичерпної енергії і миру та
охорони святого великомученика
Димитрія Солунського!

Слава Богу й Україні!
Пресслужба єпархіального

відділу військового духовенства
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«Будьте милосердні, як і Отець ваш
милосердний» (Лк. 6,36)

Вихованці Недільної парафіяльної школи разом
з батьками та парафіянами храму святого князя
Володимира Великого у м. Новий Калинів вже
третій рік поспіль провели благодійну акцію до
свята Святого Миколая «Твори добро - 2021»,
яку ініціювала Дрогобицька громадська органі-
зація «Людина починається з добра» для дітей з
онкологією віком від 0 до 18 років, які лікуються
в Західноукраїнському спеціалізованому медич-
ному центрі м. Львів.

Засновницею благодійного фонду є Оксана
Проць – сирота та колишня вихованка «Родин-
ного дому» в с. Корналовичі, що знаходиться на
території Новокалинівського ОТГ. Мета благо-
дійної акції – створити неймовірну диво-казку для
онкохворих дітей у найдивовижніший День свя-
та Святого Миколая, залучивши для цього лю-
дей доброї волі, та об’єднавши всіх разом навко-
ло цієї благодійної справи.

Цього року не менше дітей взяли участь зі
своїми батьками у зборі подарунків. Початок
акції було оголошено ще14 жовтня під час бла-
годійного концерту для потреб онкохворих дітей,
який провели вихованці недільної школи біля
міської ради Нового Калинова.

Згідно умов акції, всіх подарунки мали бути
виключно нові: канцтовари та книги, одяг та взут-
тя, засоби особистої гігієни, настільні та розви-
ваючі ігри, іграшки та пазли, розмальовки та кон-
структори, посуд та термопосуд, постіль та пле-
ди, шкільні приладдя, косметика та біжутерія,

У НОВОМУ КАЛИНОВІ ПРОЙШЛА БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ
«ТВОРИ ДОБРО - 2020» ДЛЯ ДІТЕЙ З ОНКОЛОГІЄЮ

рушники, піжами та халати, солодощі, фрукти, пе-
чиво, соки, картини по номерах та набори для
творчості, новорічні та ялинкові прикраси, годин-
ники, колонки, навушники.

Перші подаруночки поступили вже 7 листопа-
да, а 10 грудня перша партія була передана до
благодійного фонду. Оксана Проць від імені бла-
годійного фонду висловила найщиріші слова по-
дяки для настоятеля храму отця Ярослава Фаб-
іровського і всім парафіянам та діточкам Не-
дільної школи, які вже третій рік поспіль долуча-
ються та підтримують всі благодійні акції до Дня
Святого Миколая для онкохворих дітей і вручила
пам’ятну Подяку. Оксана зазначила, що «ціка-
винкою» у популяризації благодійної акції є те, що
отець Ярослав проводить щорічний збір подару-
ночків та робить фотографії всіх, хто є великою
частинкою неймовірного дива для дітей, а потім
монтує один велий колаж із всіма учасниками
акції. Таким чином, це і є певною візитівкою но-
вокалинівської православної недільної школи.

У свою чергу настоятель парафії подякував
Оксані Проць за таку жертовну любов до по-
требуючих в допомозі дітей. Отець зазначив, що
якщо кожен з нас внесе маленьку “лепту допо-
могти”, ми зможемо разом подарувати найпрек-
расніші емоції тим діточкам, які змушені боро-
тися за своє маленьке життя. Ми творимо ра-
зом найдивовижніше свято, яке присвячується
творінню добру, милосердю та щедрості. Ми
віримо і знаємо, що з Божою допомогою та всіх
найдобріших людей ми зможемо створити щас-
ливі, незабутні і найчудовіші моменти щастя для

дітей. Нехай Господь Бог обдаровує всіх Вас
Своєю милістю і подає міцне здоров’я!

Пресслужба парафії св. кн. Володимира
м. Новий Калинів
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У Недільній парафіяльній школі храму
святого князя Володимира Великого міста
Новий Калинів Самбірського благочиння, 12
грудня відбувся цікавий і дуже «смачний»
майстер-клас – «Різдвяний пряник для Ма-
ленького Ісуса», який провела парафіянка,
майстриня своєї справи – Ірина Бурдак. Їй
допомагали вчителі Недільної школи – Касій
Леся, Галина Черевко та Юлія Бойко.

Час майстер-класу наче пролетів на
одній духовній хвилі. Цікаві розповіді, по-
ради і допомога майстрині Ірини Бурдак
захопили дітей наповну. Вже традиційно пані

ПЕРЕДРІЗДВЯНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС:
“РІЗДВЯНИЙ ПРЯНИК ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ІСУСА - 2022”

Ірина готується до зустрічі з вихованцями
Недільної школи у переддверях Різдва Хри-
стового. Діти швидко пригадали минулоріч-
ну зустріч і оперативно взялись до роботи.
Дехто говорив: “Я знаю як розмалювати
пряник, я пам’ятаю Ваші поради”. Це
тішить, бо є результатом  натхненної праці з
дітьми, які вчаться і діляться своїми вміння-
ми з іншими. Швиденько з’являлися кольо-
рові ялинки, сніжинки, сніговички, смайлики
- це було спражнє кольорове диво. Емоції,
рух, настрій додавали бажання ділитися та
допомагати один одному.

Від імені настоятеля парафії отця Ярослава Фабіровсь-
кого, вчителі висловили щиру подяку Ірині Бурдак за цікаво
проведений майстерклас, та нашим чудовим діточкам, за
гарний та позитивно налаштований настрій передріздвяних
свят. Вихованці у свою чергу подякували своїм вчителям –
Лесі Касій, Галині Черевко і Юлії Бойко за допомогу в орган-
ізації і проведенні уроку та побажали їм гарного передріздвя-
ного настрою.

Пресслужба парафії
св. кн. Володимира м. Новий Калинів

19 грудня, в день пам’яті Святого Миколая у підготовчій та молодшій
групах Недільної школи храму святого князя Володимира Великого що
у м. Новий Калинів на Самбірщині, пройшов майстерклас на тему «Сніп,
хлібне дерево - один із символів Різдва Христового», який підготувала
і провела парафіянка храму, гарна майстриня, педагог  Галина Тоган-
чин.

Перед початком уроку, пані Галина розповіла дітям, чому дохристи-
янське «хлібне дерево – сніп» стало символом Різдва Христового, а
також зробила акцент на необхідності українцям зберігати свої давні
традиції у світлі християнського вчення.

Як відомо, сніп пшениці чи жита, має давнє значення в українській
культурі. Наші предки були переважно хліборобами, і сніп для них сим-
волізував святковий настрій, мир, добробут, затишок. Тому напередодні
Різдва Христового у Різдвяний святвечір заносили до оселі сніп, т.з.
«хлібне дерево» як символ Христа, Який є Хлібом Небесним, що наро-
дився від Діви Марії. У Святому Письмі говориться, що коли народив-
ся Ісус Христос в стаєнці, було холодно. За народними повір’ями, Свя-
тий Йосип Обручник у стіні знайшов шпарину і затулив її снопом із
соломи. Звідтоді існує звичай на Святу вечерю застеляти підлогу в
хаті сіном та ставити на чільному місці у кутку сніп — символ затиш-
ку та тепла.

Коли діти побачили величезний жмут колосків ячменю, радості не було
меж - дехто вперше побачив стільки сухої соломи, яку приготували для
вихованців Недільної школи бабця Марія Касій та дідусь Василь Черев-
ко з села Бабина. З допомогою вмілих та терплячих помічників старшої
групи Вероніки Ванівської, Юлії Шемет, Марії-Діани Кисиличин та Анни
Криси, робота юних майстрів йшла в задоволення. Дітям подобалося
творити сніп – спочатку збирали колосся докупи, а потім переходили до
змотування та прикрашання стрічками готового снопа. В багатьох дом-
івках діти попросять батьків поставити в молитовному місці снопа, як
один із українських символів Різдва Христового!

МАЙСТЕРКЛАС: «СНІП, ХЛІБНЕ ДЕРЕВО –
ОДИН ІЗ СИМВОЛІВ РІЗДВА ХРИСТОВОГО»

Величезна подяка слухняній дівчинці Марії Чорній, яка частувала всіх
на уроці цукерками. Лунали колядки, гомоніли діти, під ногами солома
- неймовірні відчуття – скоро Різдво Христове!

Парафіяльна дітвора щиро дякувала пані Галині за такий святковий
настрій, та вчителям Недільної школи – Лесі Касій та Галині Гриб за
організацію та допомогу в проведенні цього диво майстеркласу.

Варто зазначити, що у Недільній парафіяльній школи вихованці не
тільки вивчають основи православного віровчення, але й вивчають ук-
раїнську культуру і традиції, та вчаться багато що робити власними
руками. Це допомагає дітям у спільній роботі вчитися поважати один
одного у дусі Христової любові.

Все було класно, дуже цікаво і повчально.
Пресслужба парафії св. кн. Володимира м. Новий Калинів
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Напередодні вшанування пам’яті святого Миколая, архиєпископа
Мир Лікійських, Чудотворця, 18 грудня, у військовій частині А3913 (12-
та окрема бригада армійської авіації м. Новий Калинів) була проведена
чергова «година духовності» з солдатами строкової служби, присвяче-
на темі: «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ, ХТО ВІН?»

Перша частина уроку традиційно була присвячена ознайомленню з
життям та діяльністю святителя Микола, як історичної особи, реальної
особистості, а не міфічного персонажу казок. Духівник воїнів-авіаторів
священник Ярослав Фабіровський також розповів солдатам про істо-
рію походження таких видуманих «псевдомиколайчиків», як Санта Кла-
ус і Дід Мороз.

Санта Клаус – комерційний образ, якого придумав у 1823 році Кле-
мент Кларк- Мур у поемі «A Visit From Saint Nicholas», більше відомій
як «The Night Before Christmas» (Ніч перед Різдвом), Він першим зобра-
зив Санта-Клауса як життєрадісного немолодого ельфа. Цей образ став
комерційним проектом Нового року та частково Різдва Христового.
Хоч саме про народження Ісуса Христа не йдеться.

Дід Мороз – придуманий казковий новорічний персонаж святкуван-
ня Нового року спочатку в СРСР, згодом у пострадянських країнах, який
вручає дітям подарунки особисто або кладе під ялинку. На межі ХХ-
ХХІ ст. в колишніх соціалістичних країнах і радянських республіках роз-
почалось відродження місцевих різдвяних традицій і поступове витіс-
нення Діда Мороза. Цю особу радянська влада взяла від міфічного язич-
ницького Мороза (Морозка, Зюзі) — дохристиянського божества холо-
ду, віхоли, криги у давніх слов’ян, який постає в образі сивого й лисого
діда з великими червоними вустами і червоним носом, з бородою в
льодяних бурульках, вбраний у сніговий одяг і чоботи з льоду (дідусь,
що без сокири прокладає мости); також уявляється й сивим волом (Си-
вий віл через стіну перелізе), якому приносили в жертву молодих дівчат.

У другій частині уроку спільно провели паралелі між Святим Мико-
лаєм і видуманими Санта Клаусом та Дідом Морозом. Переглянули
декілька відеофільмів освітнього характеру.

Висновок. Сенс земного життя Святого Миколая полягав саме в
служінні Богові через служіння ближньому. Святий Миколай, це той,
хто навчив власним прикладом весь світ робити добро. Адже усі добрі
справи він робив таємно, не напоказ, сповідуючи вчення нашого Спа-
сителя Господа Ісуса Христа: «Стережіться, не творіть милостині вашої
перед людьми для того, щоб вони бачили вас: інакше не буде вам наго-
роди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не
сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб
прославляли їх люди. Істинно кажу вам: вони вже мають нагороду свою»
(Мф. 6: 1-2).

Так, це свято одне з найулюбленіших сімейних свят в Україні, яке з
нетерпінням чекають діти, щоб отрмати подарунок від Святого Мико-
лая. Дорослі теж залюбки дарують одне одному подарунки в цей день,
адже приємно наслідувати добрий приклад та виявити увагу і турботу
про ближнього. І тому до воїнів-авіаторів теж завітав Святий Миколай з
подарунками, які організувало командування частини. Подарунок тре-
ба заслужити, тому спочатку солдати заспівали у карооке всім відому
пісеньку про Святого Миколая “Ой хто, хто, Миколая любить”, а потім
отримали подарунки. За те, що гарно відвідували заняття впродовж року,
солдати отримали і від мене невеличкий презент.

На завершення, отець Ярослав від імені капеланської служби Дрого-
бицько-Самбірської єпархії привітав українських воїнів із Святом і поба-
жав отримати всім нам гарний подарунок від Святого Миколая – пере-
можний мир для України і міцного здоров’я та Божого благословення і
всіх благ її захисникам.

Пресслужба єпархіального відділу
військового духовенства

 «СВЯТИЙ МИКОЛАЙ,
ХТО ВІН?»

Окультизм (від латин. оccultus – таємний) –
загальна назва багатьох учень і практик. Найчас-
тіше терміни «окультизм» і «езотеризм» викори-
стовуються як синоніми у значенні «чародійне
спілкування з надприродними силами».

Щоб з’ясувати, як ставиться до цього Церква,
визначимо, що є людина в окультизмі та що про
людину говорить Церква.

Згідно з православним віровченням, людина
– істота сотворена, її Творцем є Бог. Людина без
Бога не може створити нічого, а як істота сотво-
рена підпорядковується різним законам. Це за-
кони фізичні, біологічні, соціальні, економічні,
моральні, духовні, юридичні тощо. Порушення
тих чи інших приводить людину до тяжких
наслідків: порушення законів природи обертаєть-
ся тяжкими екологічними лихами, юридичних –
приводить у в’язницю, порушення законів духов-
ного життя шкодить її відносинам з Творцем і
життю після смерті. Людина не може розпоряд-
жатися своїм Творцем, не може нав’язувати
Йому свою волю.

В окультизмі ж вважається, що існують таєм-
ничі, надприродні сили й можна оволодіти ними,
щоб досягти більш комфортного життя на землі.
Ці сили Церквою іменуються духами злоби підне-
бесної.

Спокуса окультизму прямо пов’язана з гріхо-
падінням перших людей. Диявол звабив праотців
таємним знанням, яке вони отримають, скушту-
вавши заборонений плід і за допомогою якого
стануть, як боги (Бут. 3:5). Таким чином, гріхопа-
діння первозданних людей стало початком окуль-
тної практики, основою магізму та пошуку тає-
мних знань. Якщо до гріха людина перебувала у
найтіснішому внутрішньому спілкуванні з Богом,
і від цього залежало її благополуччя, то в гріхо-
падінні Бог перестав бути для людини сокровен-
ним благом, яке зсередини освячує її життя. Те-
пер заборонений плід, зовнішній для людини, але
привабливий, став сприйматися як «золотий клю-
чик», за допомогою якого гадається самостійно
досягти щастя і бути самодостатнім повелителем
свого буття. Якщо влада первозданної людини
над світом могла здійснюватися лише за її особи-
стої гармонії з Богом, то тепер людина пробує
досягти досконалості «з чорного входу». З того
часу зустрічаються люди, які бажають оволодіти
таємними силами, здібностями, придумати такі
магічні ритуали або словесні формули, щоб впли-
вати на світ, – стати, «як боги», без Бога. Люди
купують таємні знання, пишаються ними, а потім
втрачають усе.

Окультизм у будь-якому прояві – магії, біое-
нергетиці, спіритизмі – є сатанізм, часто завуа-
льований під чесноти світла і навіть образ Хрис-
та. Далеко не всі люди, що займаються будь-яким
видом окультизму, знають про це. Деякі знають,
але заплющують на це очі. Інші знають і прийма-
ють свідомо. Але не важливо, знає людина, що
вона є слугою сатани, а сатана – його «слугою»,
чи не знає: все одно вона віддала свою душу
йому, стала його рабом, позбавила свою душу
вічного життя з Богом у Раю. Тепер вона при-
рікає себе на вічні муки пекла після смерті, бо
виконала заповіт сатани: «У тебе не повинно бути
ніяких інших богів крім мене».

Це повинні добре знати всі, хто захоплюються
магією, екстрасенсорикою, біоенергетикою, і всі
ті, хто вдається до їх згубної «допомоги». Святи-
тель Ігнатій (Брянчанінов) сказав: «Усі бісівські
явища мають ту властивість, що навіть незначна
увага до них небезпечна: від однієї такої уваги,
допущеної навіть маленької цікавості до подібно-

НЕ ВІДЧИНЯЙТЕ ДИЯВОЛУ ДВЕРІ!
  (Чим небезпечний окультизм)

го явища можна піддатися спокусі й загинути».
Якщо навіть від нікчемної уваги до бісівського
явища можна постраждати, то що ж говорити про
той масовий інтерес до всякого роду бісівщини,
який виявляє наше населення до екстрасенсів,
чаклунів, магів, НЛО та «інопланетян», «третьо-
го ока», ворожіння, астрології тощо! Цей масо-
вий інтерес породжує і масове ураження тих, що
цікавляться, і появу величезного числа духовно
ушкоджених, хворих, біснуватих, зневірених, що
доходять до самогубств.

Чому навіть найменший зв’язок зі світом бісів
приводить людину до трагедії? Чим же страшні
для людини окультні методи впливу на неї, у тому
числі «цілительство», зняття вроків, екстрасенсо-
рика? Справа в тому, що всі екстрасенсорні впли-
ви – це насильницький вплив на психіку, голов-
ним чином на підсвідомість, і пригнічують волю.
Гіпноз у різних видах і так званий біоенергетич-
ний вплив на «ауру», кодування і чаклунські дії,
«контакти» з «інопланетянами» та багато чого
іншого придушують волю людини, нав’язують їй
свою волю і свої форми мислення й поведінки.
Через вплив на підсвідомість вводиться чужа для
нас інформація, яка стає ніби частиною нашої
душі. Ця інформація спрацьовує, перекручуєть-
ся робота душі на рівні підсвідомості та спрямо-
вується й на свідомість, змінюючи і сприйняття, і
мислення. Вона спрямовується і на тілесну
діяльність, що призводить до порушення функцій
органів та систем організму і їх захворювання.

Створення в підсвідомості такої домінанти – це
одержимість чужим духом. Людина стає одержи-
мою, тобто носієм чужого духу, який творить
насильство над душею потерпілого. Пригнічуєть-
ся воля, нав’язуються чужі помисли, бажання,
думки, поведінка. Чужорідна інформація, що ство-
рює негативну домінанту в підсвідомості люди-
ни, програмує її поведінку і мислення. Такий на-
сильницький вплив обмежує особистість люди-
ни, паралізує її волю і перетворює її в біоробота,
у ній спотворюється Образ Божий.

Таким чином, чаклун, екстрасенс, інші окуль-
тисти зазіхають на Образ Божий в людині –
здійснюють один з найтяжчих гріхів. Ось чому
Християнська Церква прирівнює цей гріх до гріха
людиновбивства. Дії мага з духовної точки зору
злочинні, незалежно від того, яким чином він от-
римав свої екстрасенсорні знання: чи шляхом по-
свячення в чаклуни, навчанням у школі екстра-
сенсів, чи самостійним навчанням з окультних
книг, тобто чи з активною допомогою диявола,
чи з пасивною. У будь-якому випадку ці дії забо-
ронені й гріховні, однаково ведуть до пекла, якщо
людина не покається.

Таким чином, той, хто вдається до окультних
практик, як би вони не називалися, вельми ризи-
кує своєю безсмертною душею.

Підготував прот. Ярослав Козак
м. Стрий

ЗА ЩО?

Продовження на 7 стор.

“Чому Бог мене карає?” “Що я зробив, щоб
так страждати?” Ці питання нам, священикам,
задають нерідко. Зрозуміло, що запитують так
зазвичай люди, які переживають якусь велику
біду. Запитують з болем і нерозумінням. Для ба-
гатьох з цього починається розмова з Богом.

Чому Бог попускає страждання і смерть?
ВІДПОВІДЬ, ЩО ЗДАЄТЬСЯ ОЧЕВИД-

НОЮ
Добре, коли в людини з’являються питання до

Господа. Звичайно, було б краще, якби нас до
Нього приводило не горе, а любов, але часто
буває саме так – доки немає в житті великих
проблем, про Бога якось не думається. Тому є
спокуса відповісти на ці гіркі стогони: “А коли
ви востаннє відкривали Євангеліє? Коли востаннє
молилися?” – “Ніколи”. – “Ну так чого ж ви хо-
чете? Ви ж носите у своїй душі поклади нероз-
каяних гріхів! А як у вас із заповідями? Ну, от

бачите. Ви їх навіть і не знаєте! А ще запитуєте:
“За що?”.

Така відповідь буде, напевно, справедливою.
Дійсно, які претензії можуть бути в людини до Того,
про Кого вона і знати особливо не хотіла, доки все в
житті складалося нормально? Але людина з бідою
прийшла. Їй допомогти треба, а не викривати. Шко-
да, звичайно, що ще задовго до того, як запитати:
“За що?”, не були поставлені інші запитання: “Хто я,
Господи?”, “У чому сенс, мета і цінність мого жит-
тя?”, “Чого Ти чекаєш від мене, яким бажаєш ба-
чити і куди ведеш мене?” От з чого б починати
нам діалог з Богом, а не доводити своє безглузде
блукання життям до того моменту, коли все почи-
нає рушитися, ґрунт йде з-під ніг і бідоласі зали-
шається тільки в замішанні розводити руками і за-
питувати про причини гніву Божого.
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ЗА ЩО?
Продовження.

Початок на 6 стор.

От і треба допомогти людині звер-
нутися до Господа з цими питання-
ми, найважливішими, засадничими.
І тоді в міру їх рішення питання “за
що?” зникне саме собою. Точніше,
не зникне, а трансформується в інше
– “для чого?”

ЧИ МОЖЕ БУТИ ЗЛО
ВІД БОГА?

Біда, скорбота, страждання – усе
це зовсім не обов’язково кара за
гріхи. А то було б занадто просто: усі
праведники жили б розкошуючи, сито
і забезпечено, ніколи б не хворіли і
помирали в глибокій старості. А люди
негідні, навпаки, були б кволими,
бідними і довго не жили. Але ж нічо-
го подібного не спостерігається! А
значить, чи “Немає правди в Бога!”,
чи вона є, але правда ця набагато
глибше і вище, ніж здатен іноді зро-
зуміти наш недосконалий розум. Зро-
зуміло, для віруючої людини прийнят-
не тільки друге. Не все може зрозу-
міти і пояснити людський розум. Але
сповнене вірою і любов’ю серце може
обійтися і без пояснень. Той, хто лю-
бить Господа і довіряє Йому при
будь-яких позбавленнях не запитува-
тиме “за що?”, а скаже подібно до
багатостраждального Іова: “Господь
дав, Господь і взяв; нехай буде ім’я
Господнє благословенне!” (Іов 1:21).
І ще Іов сказав такі слова: “Невже
добре ми будемо приймати від
Бога, а лихого не будемо прийма-
ти?” (Іов 2:10).

Слова благородні, звичайно, але
все-таки знову народжують нове за-
питання: “Значить, від Бога може
бути і зло?” Ні, не може! Усе, що від
Бога, тільки добре. Але може бути
таке, що сприймається як недобре
нами, дітьми безрозсудними. От
пригадалася мені розмова з одним
хорошим дитячим хірургом. Він з
гіркотою говорив: “Я так дітей люб-
лю! А вони мене не люблять. Навіть
ненавидять іноді. Звичайно! Я ж їм
боляче роблю! А чому – вони зро-
зуміти не можуть. Батьки розумі-
ють, дякують. А дітям хіба поясниш,
чому я їх “мучу””.

Коли діти ці виростуть, тоді, зви-
чайно, зрозуміють і будуть не-
скінченно вдячні людині, яка їм до-
помогла, а когось і врятувала. Зро-
зуміємо і ми, коли виростемо. Тобто
доростемо до Царства Божого.
Якщо, звичайно доростемо.

ЗАКОНИ НЕОЧЕВИДНІ,
АЛЕ НЕПОРУШНІ

Чи карає Бог людину? Біблія пе-
редає нам слова дуже навіть суворі,
а іноді, на перший погляд, і неспра-
ведливі: “Я Господь, Бог твій, Бог
ревнитель, що карає дітей за про-
вину батьків до третього і чет-
вертого роду тих, які ненавидять
Мене” (Вих. 20:5). Хіба це справед-
ливо? Якщо навіть такий недолюдок,
як Сталін, одного дня сказав: “Син
за батька не відповідає”. Лицемірив,

Багатостраждальний Іов, Роберт Ляйнвебер

звичайно, знаємо ми, як
у ті часи “не відповіда-
ли”, але все таки сказав.
А тут: “до третього і
четвертого роду!”
Втім, та ж Біблія в іншо-
му місці свідчить, коли
вустами другого проро-
ка Господь каже прямо
протилежне: “Душа, яка
грішить, вона вмре;
син не понесе провини
батька, і батько не по-
несе провини сина,
правда праведного при
ньому і залишається, і
беззаконня беззаконно-
го при ньому і зали-
шається” (Єз. 18:20).

Чому ж Господь суперечить Сам
Собі? Це одне з тих численних
біблійних протиріч, які тільки здають-
ся такими, поки не копнеш глибше.
Просто ми в слово “покарання” вкла-
даємо зазвичай юридичний сенс, а
його в діях Божих шукати і не варто.
Покарання Боже – природний на-
слідок порушення тих законів, на яких
заснований наш всесвіт. Є закони
фізичні, для всіх очевидні. Наприклад,
закон всесвітнього тяжіння. Хто нех-
туватиме цим законом? Хто зробить
крок з балкона багатоповерхового
будинку, бажаючи прогулятися? Зро-
зуміло, що тільки божевільний. Бо
закон тяжіння є, і зневага ним караєть-
ся каліцтвом або навіть смертю, за-
лежно від висоти розташування по-
верху. Закони духовні і моральні такі
ж дієві, але не так очевидні. Пору-
шення цих законів руйнує людську
душу, ламає життя, робить нас не-
здатними приймати в себе благодать
Божу, як не здатна приймати дощову
вологу утоптана, скам’яніла земля.

Кожен наш гріх – рана, нанесена
самому собі. Іноді це невелика под-
ряпина, яку можна швидко залікува-
ти молитовним зітханням. Іноді не
обійтися без сповіді і, можливо,
навіть без єпитимії. А іноді немож-
ливо повернути душі здоров’я і ута-
мувати біль, не провівши її через
очисні страждання.

ЗЦІЛЕННЯ ЗАМІСТЬ
ПРАВОСУДДЯ

Чому іноді людині треба постраж-
дати, щоб ожила її душа, розумом
зрозуміти непросто, але що це так,
сумніватися не доводиться. Це
досвід. Є в книзі “Луг духовний”
блаженного Іоанна Мосха розповідь
про розбійника, який скоїв безліч зло-
чинів, а потім, розкаявшись, прийшов
до ченців-пустинників з проханням
прийняти його і дати можливість спо-
кутувати свої злочини постом і мо-
литвою. А злочини його, слід сказа-
ти, були страшні, багато було проли-
то крові. Тому влада тієї країни шу-
кала його, щоб страти. Настоятель
прийняв розбійника, який розкаявся,
переодягнув у чернечий одяг і
відправив молитися в печеру, де б
його ніхто не міг знайти. Дев’ять

довгих років провів колишній розбій-
ник у виснажливих подвигах, у по-
сту і молитві. Радів настоятель про
таке навернення колишнього лиходія.
Але “от, – читаємо в “Лузі духовно-
му”, – він знову йде в монастир до
старця, який прийняв його, і каже
йому: “Чесний отче, зроби милість
– поверни мені світський одяг і
візьми назад чернечий” “Навіщо ж,
чадо?” – запитав засмучений ста-
рець. “От вже дев’ять років, як тобі
добре відомо, я провів у монастирі,
постив, скільки було сили в мене,
стримувався і жив у безмовності і
страху Божому, і я добре знаю, що
милостивий Господь простив мені
багато злочинів. Але от я щодня
бачу перед очима хлопчика, який
каже мені: “Навіщо ти вбив мене?”
Я бачу його і уві сні, і в церкві, чую
його голос, і немає мені спокою. От
чому, отче, я хочу йти, щоб померти
за хлопчика. Зовсім марно я вбив
його”. Узявши свій одяг і надівши
його, він пішов з монастиря і прибув
у Діосполіс, де був схоплений і на
другий день страчений”.

Немає сумніву, що тепер душа
його з’явилася перед Господом аб-
солютно чистою. Але все таки мож-
на було б запитати: кому потрібна
була ця мука? Невже убитий хлоп-
чик жадав помсти? Важко таке уяви-
ти. Ще важче уявити, що страждань
колишнього розбійника хотів Гос-
подь. Навіщо ж треба було йти і зда-
ватися? Очисне, цілюще страждан-
ня потрібне було самій цій душі, і
тільки пройшовши через нього, вона
набула здоров’я і здатність увійти до
життя вічного.

Якщо ж говорити про того, кого з
людей покарав Господь найсильніше,
то, не коливаючись, назвемо Люди-
ну на ім’я Ісус. Тобто Себе Самого.
Іноді кажуть, що Він постраждав
безневинно. Це не зовсім так. Про-
вина на Ньому була величезна.
Тільки не Його провина, а наша з
вами. І кажучи про Його хресні муки,
віруючі кажуть не про правосуддя, а
про зцілення і відновлення занепалої
людської природи, про очищення і
відродження кожної душі, яка пока-
ялася і повірила в Христа.

БОЖА ЛЮБОВ – СКРІЗЬ,
НАВІТЬ У ПЕКЛІ

Бог є Любов, і будь-яка Його дія
стосовно людини є проявом любові.
Зокрема і покарання. Сенс його не в
помсті, а в тому, щоб привести все-
таки нас до спасіння. Бо Він хоче
нашого спасіння значно більше, ніж
ми самі його хочемо. “Бо кого лю-
бить Господь, того карає і благо-
волить до того, як батько до сина
свого” (Притч. 3:12). Які гіркі сло-
ва, звернені до Богом обраного на-
роду, передає нам пророка Ісая: “У
що бити ще вас, що продовжує-
те свою затятість? Уся голова у
виразках, і все серце зачахло. Від
підошви ноги до тімені голови
немає у нього здорового місця:
виразки, плями, гнійні рани, нео-
чищені й необв’язані і не пом’як-
шені єлеєм. Земля ваша спусто-
шена; міста ваші спалені вогнем;
поля ваші на ваших очах з’їдають
чужі; усе спорожніло, як після
руйнування чужинцями” (Іс. 1:5-7).
Але як би жорстко ці слова не зву-
чали, кожному ясно, що вони продик-
товані любов’ю і тільки любов’ю.
Немає тут ні краплі ненависті, немає
неприязні до непокірних чад Своїх, а
тільки щире бажання докричатися до
їхньої совісті, пробудити від духов-
ного сну, відвернути від того шляху,
який неминуче призведе до загибелі.

Бог супроводжує нас скрізь, навіть
у пеклі! “Зійду на небо – Ти там
перебуваєш; зійду в пекло – і там
Ти” (Пс. 138:8).

“Багатьма скорботами нале-
жить нам увійти в Царство
Боже” (Діян. 14:22), – учили Апос-
толи. Тому, зустрічаючись у житті з
бідами, стражданнями, нещастями,
як чужими так і своїми власними, не
будемо висувати гіпотези про те, за
що чи чому таке сталося. Тут ми
ризикуємо вступити в дуже небез-
печну зону і здорово нагрішити, при-
писуючи Богу свої власні вигадки.
Найправильніша відповідь на всі ці
питання: “Не знаю”. Проте знаю,
куди веде мене Господь. І якщо
шлях у Царство лежить через
страждання, то нехай будуть благо-
словенні вони.

Протоієрей Ігор ГАГАРІН
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Якщо ми просимо чогось у
Бога і при цьому самі нічим не
жертвуємо, то наше прохання
недорого коштує.

Якщо я сиджу склавши руки
і кажу: «Боже мій, прошу Тебе,
зціли такого-то хворого», а сам
при цьому не йду ні на яку жер-
тву, то я просто вимовляю гарні
слова (кидаю їх на вітер). Якщо
ж у мене є любов, то Христос,
побачивши її, виконає моє про-
хання – звичайно, якщо це піде
на користь ближньому. Тому,
коли люди просять вас помоли-
тися за хворого, говоріть їм, щоб
самі вони теж молилися або,
принаймні, намагалися позбути-
ся своїх гріхів.

До мене приходять деякі люди
і просять: «Зціли мене, я чув, що
ти можеш мені допомогти».
Однак ці люди хочуть отримати
допомогу, не докладаючи жод-
них зусиль. Наприклад, ти ка-
жеш людині: «Не їж солодке,
зроби цю жертву, щоб тобі до-
поміг Бог». А вона тобі відпові-
дає: «Чому? Невже Бог не може
допомогти мені і без цієї жерт-
ви?». Такі люди не можуть по-
жертвувати чимось навіть для
себе самих. Де вже там вони по-
жертвують собою заради іншо-
го! Але є і такі, хто не їсть солод-
кого, щоб Христос допоміг
страждаючим від цукрового діа-
бету, або не сплять, щоб Хрис-
тос дав трохи сну тим, хто страж-
дає на безсоння. Вчиняючи так,
людина вступає в спорідненість
з Богом. І тоді Бог подає людям
Свою Благодать.

Коли людина каже мені, що
вона не може помолитися за ко-
гось зі своїх хворих рідних, я рад-
жу йому піти заради цього хво-
рого на жертву, пожертвувати
чимось, що завдає шкоди його
власному здоров’ю.

«Виймати скалку з ока ближнього треба, просто потрібно
знати, як це краще зробити», – вважає священик Сергій Круг-
лов . . .

У наших парафіяльних, мережевих та інших православ-
них розмовах обговорення теми осудження-неосудження
буває настільки гарячим, що саме часто перетворюється на
засудження. Як пристрасно ми іноді кричимо один до одно-
го словами «не судіть!..».

Між тим ми не завжди пам’ятаємо, що Господь зовсім не
заповідав абсолютно не торкатися гріхів і недоліків один
одного – Сам Він не раз викривав їх у людях.

Усі ми пам’ятаємо слова: «Не судіть, щоб і вас не судили»
– і на цьому зупиняємося. Але далі є продовження. Воно –
про те, що судити гріх можна і слід, але робити це потрібно
правильно: «бо яким судом судите, таким судитимуть і
вас, і якою мірою міряєте, такою відміряється й вам. І
чому ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є
в оці твоєму, не відчуваєш? Або, як скажеш братові твоє-
му: дай я витягну скалку з ока твого, коли колода в оці
твоїм? Лицеміре, вийми спершу колоду з ока твого, і тоді
побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого» (Мф. 7:1-
5).

Виймати скалку з ока ближнього потрібно – але раніше
потрібно розібратися зі своєю власною колодою. Як же це
зробити? Можливо, так: от, приміром, ми бачимо, що хтось
готується скоїти насильство, хтось збирається щось вкрас-
ти, а хтось бреше і зводить наклеп у відкриту, і ми в жодно-
му разі не повинні йому заважати, а відразу повинні каятися
у власних гріхах?.. А доки каємося, займаючись своєю коло-
дою, зло, яке ми могли б присікти, безкарно відбудеться? Чи
як?..

Думаю от що: постановка питання тут якась невірна. Спра-
ва не в «технологіях» (саме їх, формул дії, причому чим про-
стіше – тим краще, ми частенько чекаємо від духівника, від
психолога, вишукуємо у духовних книгах і так далі), засто-
совуючи які ми могли б самозаспокоюватися: «усе правиль-
но зробив». У Христа немає «технологій». Він звертається
прямо до глибини людського серця, закликає вийти з двови-
мірного світу плоских понять – у багатовимірний. І словами
Євангелія Він каже нам: бажання судити гріх і зло – хороше

ПАЇСІЙ СВЯТОГОРЕЦЬ:ЩОБ ХВОРИЙ
ОДУЖАВ, ТРЕБА ЙТИ НА ЖЕРТВУ

Якось до мене в келію при-
їхав чоловік з Німеччини. У ньо-
го була донька, яка поступово
ставала паралізованою. Лікарі
від дівчинки відмовилися. Не-
щасний батько перебував у роз-
пачі. «Зроби і ти якусь жертву
заради здоров’я своєї дитини, –
порадив я йому. – Поклони бити
ти не можеш, молитися теж не
можеш. Добре, що вже там. А
скажи: скільки сигарет на день
ти викурюєш?». «Чотири з по-
ловиною пачки», – відповів він.
«Викурювати одну пачку, – ска-
зав я йому, – а гроші, які ти вит-
рачав би на інші три з полови-
ною пачки, давай як милостиню
якомусь біднякові». – «Отче, –
сказав він мені, – якщо моя ди-
тина одужає, то я кину курити
назовсім». – «Ні, – кажу, – коли
вона одужає, це вже не матиме
ціни. Ти повинен кинути кури-
ти зараз. Облиш куріння. Невже
ти не любиш свою дитину?». –
«Я не люблю свою дитину?! Та
я заради неї кинуся вниз з шос-
того поверху», – відповів він
мені. «Я не кажу тобі, щоб ти
кинувся з шостого поверху, я
говорю, щоб ти кинув курити.

Якщо ти зробиш божевільний
вчинок і кинешся з шостого по-
верху, то ти залишиш свою ди-
тину безпритульною і втратиш
свою душу. Я раджу тобі зро-
бити щось легше: кинути пали-
ти. Кидай просто зараз!». Але
він нізащо не хотів кинути кури-
ти, і в результаті пішов від мене
в сльозах! Ну як можна допо-
могти такій людині? А ось ті, що
тебе слухають, отримують допо-
могу.

Якось прийшов до мене чо-
ловік, який задихався від пішої
ходи. Я зрозумів, що він багато
курить, і сказав йому: «Чолові-
че дивний, чому ж ти стільки
куриш? Адже ти захворієш».
Трохи віддихавшись, він сказав:
«Моя дружина дуже хвора і
може померти. Прошу тебе,
помолися, щоби сталося диво.
Лікарі в безсиллі опустили
руки». – «А чи любиш ти свою
дружину?» – запитав я його.
«Люблю». – «Тоді чому сам ти
не хочеш їй допомогти? Вона
зробила те, що могла, лікарі теж
зробили все можливе. Ти прий-
шов сюди і просиш мене, щоб я
теж зробив те, що я можу: тоб-
то щоб я помолився за те, щоб

їй допоміг Бог. Однак що зро-
бив ти сам, щоби твоя дружина
отримала допомогу?» – «А що
я можу зробити?» – здивував-
ся він. «Якщо ти кинеш палити,
– сказав я йому, – то твоя дру-
жина видужає». Я подумав про
те, що коли Бог побачить, що
одужання духовно не допомо-
же його дружині, то, кинувши
палити, цей чоловік, по крайній
мірі, сам позбудеться від того
зла, яке приносить куріння.
Минув місяць, і він радісний
прийшов, щоб мені подякува-
ти. «Я кинув палити, і моя дру-
жина одужала». Через деякий
час він знову прийшов до мене,
був дуже засмучений і розповів
про те, що потихеньку знову
почав покурювати, а його дру-
жина знову тяжко захворіла.
«Ну, –  сказав я йому, – тепер
про ліки ти знаєш сам. Кидай
палити».

Одного разу до старця прий-
шли люди, які просили помоли-
тися за хвору дитину, і запиту-
вали, чи вона одужає?

Скажіть їм так: «Старець буде
молитися. Христос любить цю
дитину і зробить все, що піде їй
на користь. Якщо Він побачить,
що дорослішою дитині стане
краще, то Він почує молитву
старця. Однак якщо Христос
побачить, що, ставши дорос-
лою, дитина не перебуватиме в
доброму духовному стані, то
Він забере її до себе зараз. Він
зробить це тому, що він її лю-
бить». – «Просіть, – каже він, –
і дасться вам». Але Бог дасть
мені те, що просимо в тому ви-
падку, якщо я сам віддам себе
Богові. В іншому випадку на-
віщо Він даватиме мені життя?
Щоб я потім від Нього
відійшов? Коли я молюся за
хворого, то радію і тоді, коли він

одужує, і тоді, коли помирає.
Чи правильно ми чинимо, коли

молимося за власне здоров’я?
Краще, якщо ми проситиме-

мо в Бога звільнення від при-
страстей. Тобто спершу маємо
шукати і просити Царства Божо-
го. Просячи Бога зцілити нас від
хвороби, ми розтрачуємо наше
небесне надбання. Однак якщо
ми не витримуємо тих страж-
дань, які приносить хвороба, то
будемо просити Бога за зцілен-
ня, а Господь подасть, що для
нас є корисніше.

Чи допоможуть хворому
наші молитви, якщо сам він про-
сить у Бога чогось іншого?

Якщо хворий просить у Бога,
щоб одужав тільки він сам, і не
молиться, щоб зцілення отрима-
ли й інші хворі, то він чинить
неправильно. Якщо людина про-
сить вас помолитися за нього,
тому що на такий-то день у ньо-
го призначена операція, то ви
починайте молитися відразу, як
він про це попросить. Не чекай-
те того дня і години, коли його
повезуть в операційну, щоби в
цей час почати молитися. І на
службах, коли священик виголо-
шує: «За тих, хто в немочах пе-
ребуває», з трепетом співайте:
«Господи, помилуй». Якщо здо-
рові не будуть хоч трохи моли-
тися за хворих, то невдовзі Хри-
стос скаже їм: «Ви були здорові
і не молилися за тих, хто страж-
дав. Не знаю вас» (Мф. 7:23).

Якщо ми не молимося за хво-
рого, то хвороба розвивати-
меться природно. Але коли ми
за нього складаємо молитви, то
вона може змінити природний
хід. Тому завжди молімося за
хворих та немічних.

За матеріалами
інтернет ресурсів

НЕ ЗАСУДЖУВАТИ – НІКОГО НІКОЛИ ЗОВСІМ НЕ КРИТИКУВАТИ?
бажання, неприязнь до гріха – частина образу Божого у вас,
і ніщо нечисте не увійде до Його Царства.

Але ви судите абсолютно неправильно, бо – не любите.
Той, кого ви судите – сторонній для вас, чужий. Ви нічого
про нього не знаєте, ви намагаєтеся живу людину запхати в
певні рамки законицьких формул, ви дивитеся на неї з боку,
не торкаючись її, не беручи на себе її немочі, не співчуваю-
чи. І цей гріх нелюбові – ще більший, ніж гріх засуджувано-
го вами грішника. Чи для того, каже Господь, Я дав вам
заповіді, щоб ви злорадно били ними один одного по голові,
чи для того Сам у виконання їх пішов на хрест – за всіх вас?

Приклад засудження з розповіді мого знайомого:
«Пив я багато років, буквально спивався, але в глибині

душі хотів кинути. А впоратися сам – не міг. Пияцтво адже
не в останню чергу – наслідок гордині, запалення самозве-
личення, максимум, що може самостійно робити той, хто по-
трапив у цю залежність – шкодувати себе.

Дружина умовила прийти в храм. І я відчув на собі, що
таке диво в євангельському сенсі, що таке милість Бога, для
Якого немає неможливого: після першої ж сповіді і причастя
я пити перестав. Буквально – як рукою зняло. Пам’ятаю, я
буквально як на крилах літав. А оскільки був зовсім недо-
свідчений у духовному житті, то, природно, став гордитися
і звеличуватися: не «Бог допоміг», а «я кинув»! Це, знаєш,
особливий вид кайфу: день народження або Новий рік, зас-
тілля, усі п’ють, а в мене в келиху газована вода, я сиджу
такий упевнений у собі і звисока поглядаю на інших: що ви,
слабаки, а от я-то!.. Хочу – і не п’ю.

Чим таке закінчується, я вже знаю тепер. Святі подвиж-
ники багато писали про згубність гордині, яка страшніша за
всі інші гріхи разом узяті, і про шкоду засудження, я не з
книг, а на власному досвіді випробував. Близько року я так
погордився, засуджуючи тих, хто п’є, – а потім мене зруба-
ло самого. І я пішов у такий запій, з якого вийти зміг вже
тільки через реанімацію, а потім – тривале лікування в клініці.

Зараз я тримаюся з допомогою лікарів і з допомогою
Божою, звичайно, і волі своїй гордині намагаюся не давати.
І тих, хто п’є, не засуджую. Сам відчув: за що засудиш – у те
сам потрапиш. Шкодую алкашів, знаю, яка жахлива ця при-
страсть, як вона нищить людину. Буває, намагаюся допо-

могти: кому дорогу в храм показати, кому телефон лікаря-
нарколога дати. І молюся за своїх пияків-приятелів – здеб-
ільшого, правда, вже за упокій, горілка багатьох з них у
могилу звела».

Погано не те, що ми бачимо в ближньому гріх, – погано,
що ми часом бачимо в ньому тільки гріх. Суд (справжній
суд, Христовий) може не лише викривати і засуджувати –
він може і прощати, і милувати.

Прощення – теж засудження. Але засудження – любо-
в’ю, засудження не на відторгнення і смерть, а на прийняття
ближнього у своє серце, у свою відповідальність за нього і
на життя. Засудження – у зціленні гріха, бо гріх – не стільки
юридична категорія, скільки хвороба, яку потрібно лікува-
ти. Мало того – її потрібно вміти лікувати.

Як навчитися цьому лікуванню? Тут притча про скалку
і колоду наводить нас на простий роздум: гріх засудження
може бути нам, як не дивно, і корисний. За народним при-
слів’ям, рибак рибака бачить здалека, за що ми засуджуємо
когось – то є і в нас. Спостерігаючи за своїми реакціями на
чужі гріхи, ми можемо краще пізнати самих себе. І намагати-
ся усвідомити, якими саме способами розвивається і діє в
нас неміч гріха, як з нею можна боротися самому і як можна
допомогти позбутися гріха засуджуваному нами ближньо-
му.

Допомогти – по-перше, якщо… «Він сам захоче! А він не
хоче! Що толку!» – лунає поспішний голос. Ні, зовсім ні.
По-перше, якщо ми самі хочемо і наважилися допомогти.
Якщо чекати, коли грішник сам розкається і попросить про
допомогу в боротьбі з гріхом – можна прочекати, доки не
посивіємо, і не дочекатися. Починати потрібно самим.

А по-друге, в усю віру, яка є, кликати Бога на допомогу:
«Господи, я хотів би допомогти цій людині – але абсолютно
не знаю, як, з якого кінця взятися, та і сил не маю і особли-
вого натхнення не відчуваю, бо сам увесь у гріхах! Господи,
допоможи мені в цьому Сам, навчи, як бути!» І в кожному
конкретному випадку – Господь не забариться дати конк-

ретну відповідь, варто тільки спробувати.

Автор: священик Сергій Круглов


