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Міцні сіті апостольських ловів, чудова пам’ять
Андрія і дивний спогад про сіті, які він вживав для
ловів та для приєднання народів до віри Христової.
Бо невід, яким користувалися ці безсмертні мерці,
ніколи не прорве забуття. Не зношуватимуться із часом
знаряддя ловів, створені не людським мистецтвом, а
Божою благодаттю. Хоча самі рибалки і пішли від нас,
проте знаряддя, якими вони користувалися, або невід,
яким охопили весь світ, ніколи не старіють. Коли вони
закидають і витягують мережу, то бувають
невидимими, проте сіті їхні виявляються повними. Не
тростину вони взяли, яка тліє від часу, не лляні нитки,
що згнивають від старості, занурили вони у воду. Не
гачок зробили вони, який з’їдає іржа, не принаду вони
поклали на гачок, якою могли б приманювати рибу.
Не на камені вони сиділи, об який плетуться води, не
в човні, який розбиває хвилі, вони пливли. Не риб,
єство безсловесне, вони вловили; але чудовим було те
мистецтво, яке вони застосували, і знаряддя їхнє було
новим і незвичайним. Бо замість тростини вживають
проповідь, замість волосіні – пам’ять, замість гачка –
силу, замість принади – чудеса, замість каменя –
небеса, з яких вони звершують такі лови; замість човна
у них – вівтар, замість риб вони ловлять навіть самих
царів, замість невода поширюють Євангеліє; замість
мистецтва вони прикладають Божественну благодать;
замість моря вони керують людським життям; замість
сітей вони звикли користуватися хрестом, як неводом.

І хто бачив коли-небудь, щоб мертві рибалки ловили
живих людей, як риб? О, велика сило Розіп’ятого! О,
висока красо Божественної гідності! Нічого не може
бути в житті вищого, ніж висока апостольська
благодать. Людське життя бачило багато справді
дивного, що перевершує розум: бачило пролиту кров
волаючу, і вбивство, що говорить без язика, і єство,
що розділилося з собою через заздрість; бачило брата,
що заподіює смерть єдиноутробному братові, і двері
смерті, відкриті через виразку заздрості. Бачило цей
ковчег Ноя не зануреним під час потопу світу і загибелі
людського роду. Бачило старця, який озброївся, за
вірою, проти своєї утроби, тобто сина, і того, який не
був умертвлений, – принесений ніби в жертву. Бачило
благословення, отримане через крадіж, і боротьбу
Творця Бога з рабом. Бачило заздрість, що виникла
між братами, і рабство, що виклопотало царство.
Бачило приготований через сновидіння престол і
зрадників брата, навернутих голодом. Бачило жезл, що
творить чудеса, і купину, покриту вогнем, як росою.
Бачило законодавця Мойсея, який стихіями повелівав.
Бачило води, зроблені твердими подібно до каменя,
глибоке море – нагим, шлях – раптово приготовленим
і стовп, хмарний удень, вогненний уночі, дарований
за вождя для безлічі людей. Бачило жезл, що проріс
без землі. Бачило манну, замість хліба послану з неба
(Вих. 16). Бачило сонце, зупинене людською
молитвою, ніби вуздою, і зачаття пророка, виклопотане
молитвами неплідної. Бачило жменю борошна, яка

Слово похвальне Св. Йоана
Золотоустого про Святого апостола

Андрія Первозванного

була більшою за житницю, і глек єлею, який
був повніший джерел. Бачило колісницю, що
лине у повітрі, і пророка, який був захоплений
(на ній). Бачило потім, що кістки мертвого були
ліками для повернення життя. Життя людське
бачило багато такого великого і дивовижного;
але те минуло, як трава, і загасло, як світильник
при сході сонця. Ніколи не було нічого такого,
якими були апостоли. Вони, будучи
служителями Божого Слова, мали спілкування
з Тим, Хто був втіленим, Хто, як Бог, не має
образу. Вони пішли за Тим, Хто ходить, будучи
всюдисущим. Возлежали разом з Тим, Хто не
вміщається будь-яким вмістом. Чули голос
Того, Хто сотворив словом усе. Вони обійняли
язиком, ніби неводом, весь світ. Вони обійшли
під час своїх подорожей кінці земного кола.
Вони викоренили оману – як кукіль, порубали
капища – як терня, знищили ідолів – як диких
звірів, прогнали демонів – як вовків. Вони
з’єднали Церкву – як стадо, зібрали
православних – як пшеницю. Вони вирвали
єресі – як плевели, висушили жидівство – як
траву, грецькі статуї спалили вогнем – як
рослини. Вони обробили людську природу
хрестом – як плугом, і посіяли Слово Боже –
як сім’я. Нарешті, всі їхні дії засяяли, як зірки.
Тому Господь ясно сказав їм: «Ви – світло
світу» (Мф. 5, 14). Бо схід для людини-
християнина – Той, Хто народився від Діви.
Ранок для нього – Той, Хто поклав початок
хрещенню. Сяяння – благодать розіп’ятого
Христа. Промені – це предивні язики. День –
це майбутній вік. Полуденний час – той, у якому

Господь був на самому хресті. Захід – перебування
у гробі. Вечір – це короткочасна смерть. Сяйво
сонця – воскресіння з мертвих. Ви є, сказав
Він, світло світу. Дивися на ці зірки і жахайся сяйва
їх. Тому Андрій, якого згадуємо нині, коли знайшов
Господа всіх, як скарб світла, вигукував,
звертаючись до свого брата Петра: «Ми знайшли
Месію».

О переваго братньої любові! О протизворотний
порядку! Андрій після Петра народився в життя і
перший привів Петра до Євангелія, і – як уловив
його: «Ми знайшли Месію». Від радості це було
сказано, це було сполучено з веселістю благовістя
про знайдений предмет. «Ми знайшли, сказав, цей
скарб: уникай, Петре, убогості обрізання, звільнися
від роздертого рубища закону, скинь із себе ярмо
писань, визнай це як щось незначне, знехтуй
теперішнім – як сновидінням, і гребуй Віфсаїдою
– як якимось скверним і знедоленим людським
місцем. Залиш сіті – як знаряддя убогості, човен –
як житло під час потопу, рибні лови – як ремесло,
предмет морського хвилювання, риб – як товар для
обжерливості, народ юдейський – як звеличення
перед Богом, Каїафу – як батька лукавого зборища.
Ми знайшли Месію, Якого провістили пророки,
Якого закон проголосив нам своїм ученням, як
трубою. Ми знайшли скарб закону. Уникай, Петре,
голоду писань: ми знайшли Месію, Якого зі
старовини прообразували знамення, Якого Михей
бачив на престолі слави (Мих. 4, 1–3), Якого Ісая
бачив на серафимах (Іс. 6, 1-3), Якого Єзекіїль
бачив на херувимах (Єз. 1), Якого Даниїл бачив на
хмарах (Дан. 7, 13-14), Якого Навуходоносор бачив
у тій печі (Дан. З, 92), Якого Авраам прийняв у
намет (Бут. 18), Якого Яків не відпустив, перш ніж
не отримав від Нього благословення (Бут. 32, 24-
32), Заднє Якого Мойсей бачив на камені. Цього
ми найшли, безначально народженого, що явився
в останні дні». О, великий скарбе, повнота якого
не може бути вичерпана! Це – багатство, що не
підлягає законам матеріальним, сутність яких не
знає початку і саме знаходження яких – нове. «Ми
знайшли Месію, що означає: Христос». Багато
христів, але всі вони – смертні. Авраам був
христос, але зітлів у гробі; Ісаак був також христос,
але кістки його лежать у гробі. Яків був христос,
але смертний. І Мойсей був христос, але був
похований, – у якому місці, не знаємо. Подібно до
цього і Давид був христос, але всі вони були
здобиччю смерті, всі – полонені смерті. Один
Христос – істинно за природою Бог, але Який, зі
Свого милосердя до людей, запечатав Своїм
виходом дівочу утробу, як печаткою, і цих рибалок
джерелами Своїх зцілень. Його є держава, царство,
слава і поклоніння, з непорочним і єдиносущним,
тієї ж істоти, Отцем і Святим Духом, нині, і завжди,
і навіки-віків, амінь.
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21 листопада 2015 р.
Високопреосвященніший
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків, звершив
таїнство Божественної літу-
ргії у селі Грушів, Яворів-
ського благочиння.

Цей день запам’ятається
парафіянам церкви Архистра-
тига Божого Михаїла як
важлива  подія і велике свято.
Адже із свідчень літописів
архиєрей на цій парафії
ніколи не був і саме цей приїзд
Владики перегорнув нову
сторінку історії парафії. Це
свято кількох поколінь вірних
Богові парафіян, молодших і
старших, живих і тих, кого
Господь уже покликав у
вічність.

Згадка з 1442 року робить
Грушів одним з найстарших
поселень, яке в той час
зв’язане було з посадою
любачівського старостату. Село лежить на кордоні з Польщею за 85 км від
Львова.

Владиці Якову співслужили: благочинний Яворівського району прот.
Володимир Дадак, прот. Тарас Піджарко, прот. Любомир Сироїд, прот.
Василь Івасейко, прот. Ярослав Занько, прот. Віталій Боднар, прот. Ігор
Мариняк, настоятель храму прот. Роман Івасейко. Чудовим доповненням
свята став спів студентів Львівської Духовної Академії та місцевого хору.

Владика Яків у свої проповіді привітав усіх парафіян із ювілеєм та святом
святого Архистратига Михаїла, небесного воїна, вірного духовного слуги
Господнього, заступника роду християнського та побажав миру, єдності
Україні, добра і Божого благословення парафіянам.

 Прес-служба єпархії

Уже третій рік поспіль, в четверту
суботу листопада, парафіяни храму
Собору Св.  Іоана Хрестителя
селища Підбуж моляться за душі
тих, які померли від голодної смерті.

Цього року, 28 листопада,  учні
недільної школи разом з
парафіянами храму взяли участь у
Всеукраїнській акції «Запали
свічку», щоби молитовно вшанувати
жертв Голодомору. На площі перед
храмом запалили лампадки у вигляді
хреста.

8 листопада 2015 р. відбулось святкування храмового празника у селі Буково
Старосамбірського району. Парафіяни сіл Лютовиська і Букова вітають
настоятеля храму о. Дмитра з днем Ангела, і престольним празником. Дякують
отцю декану Івану Білику і собору священикам за щиру молитву, повчальну
науку. Отець Дмитро подякував хористам за гарний спів й усій громаді за
привітання, а Богові за такий гарний теплий, сонячний празничний день.

Стрепко Марія

Хочеш дізнатися про вживання й про силу цієї молитви? Вимовляй її за
себе й за інших. Волай, як сліпий Вартимей: «Господи, помилуй мене!»;
волай з десятьма прокаженими: «Господи, помилуй нас!». Молися за себе,
молися за всіх.

Молюся Тобі, Господи, за себе, у немощах народженому: Господи,
помилуй мене! — і за всіх, у немощах народжених: Господи, помилуй нас!

Зачарувався я світом і порушив закон Твій животворний: Господи,
помилуй мене! І молюся за всіх, що закон Твій порушили: Господи, помилуй
нас!

Ще сьогодні-завтра я гість Твій у цьому світі й незабаром промайну, як
тінь, і примкну до тих, що відійшли: Господи, помилуй мене! І за всіх, у вірі
померлих, молюся Тобі: Господи, помилуй нас!

Господи, помилуй тих, що владу мають, тричі молюся Тобі за них, бо
вони в небезпеці перетворитися у насильників.

Господи, помилуй багатих: тричі молюся Тобі за них, бо вони в небезпеці
перетворитися в розпусників.

Господи, помилуй бідних і сиріт: тричі молюся Тобі за них, бо вони в
небезпеці впасти у відчай.

Господи, помилуй багатих світськими знаннями: тричі молюся Тобі за
них, бо вони в небезпеці обожествити себе й про Тебе забути.

Про кого б ти не згадав, стоячи на молитві, – про мертвих або про живих,
видихни: «Господи, помилуй!».

Якщо про ворога згадаєш, скажи: «Господи, помилуй!».
А яка сила цих слів, скаже тобі сліпий Вартимій: сліпий був і прозрів!
Скаже тобі прокажений: «У проказі був і очистився!».
Скаже тобі одержимий: «Безумним був і врозумився!».
Скаже тобі розслаблений: «Хворим був і зцілився!».
Скаже тобі померлий: «Мертвим був і ожив!».
Скажуть тобі апостоли: «Буря була й пройшла!».
Скаже тобі грішниця: «Грішила й прощена!».
Скаже тобі розбійник на хресті: «Беззаконня творив і першим у раю

знайшовся!».
Святитель Миколай Сербський

Трьохсотлітній ювілей парафії
арх. Михаїла села Грушів

Яворівського району
«Запали свічку»

Настоятель храму митр. прот. Іоан
Альмес відслужив панахиду, в якій
молились за упокій душ жертв
Голодомору. Після панахиди, о. Іоан
коротко розповів парафіянам про те,
що ми повинні пам’ятати і ніколи не
забувати про трагічну сторінку в історії
нашого народу – Голодомор. Нам слід
молитись за живих і мертвих, бо в Бога
не має мертвих, у нього всі живі.

Вічна пам’ять усім жертвам
Голодомору!

Анастасія Альмес

ЛИСТ  208
Джорджу П., про молитву

«Господи, помилуй!»

ХРАМОВЕ СВЯТО ПАРАФІЇ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРІЯ СЕЛА

БУКОВО СТАРОСАМБІРСЬКОГО
БЛАГОЧИННЯ
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Одним із серйозних викликів для
християнина і загалом для будь-якої
людини, яка намагається жити згідно
із нормами моралі є проблема евтаназії.
Термін «евтаназія» походить із грецької
мови і перекладається як «хороша
смерть». Хоча насправді вона означає
умертвіння людини медичними
засобами. Теоретично виокремлю-
ються два види евтаназії – пасивна та
активна. Пасивна евтаназія полягає у
зупиненні підтримки життя меди-
каментозними та технічними засобами
хворим на невиліковні хвороби.
Активна – це медична співдія хворому в
пришвидшенні моменту смерті шляхом введення
певних препаратів. Але по суті це одне і те саме.
Отже, розглянемо зміст цього явища з точки зору
богослів’я.

Важливо поміркувати над питанням, що
відбувається з людиною в час страждання,
особливо в час останніх хвилин життя, в той
момент, коли свідомість перестає функціонувати
звичним способом, простіше кажучи –
«відключається»? Наука (тільки справжня наука,
а не «наука» лише за назвою, тому що справжня
наука визнає свою обмеженість у пізнанні) не знає
і не може дати остаточної відповіді, що
відбувається з людиною в останні хвилини, а то
й секунди земного життя. З богословської точки
зору, також не можна дати вичерпної відповіді.
Проте з впевненістю можна сказати, що Бог не
перериває дію Своєї благодаті по відношенню до
кожної людини (і не тільки, а всього творіння
загалом) і, можливо, ці декілька секунд перед
смертю є останнім шансом для особи задуматися
і переосмислити своє ставлення до пройденого
життєвого шляху, і, мало того, через горнило
страждань з’єднатися із джерелом життя – Богом.
Справді, страждання, а особливо страждання
рідних та близьких від важкої хвороби можуть
видаватися нестерпними. З точки зору здорового
глузду, звичайна людина не може нормально
переносити побачене. Тому цілком гуманною
може видаватися спроба допомогти хворому, який
перебуває в стані передсмертної агонії, позбавити
його від болі всіма можливими засобами, в тому
числі пришвидшити смерть за допомогою
медичного втручання. Однак відносини людини
із Богом завжди залишаються таємницею. Ми
схильні вважати, що людина повноцінно живе,
коли вона при свідомості та відчуває себе міцною
та здоровою. Цього факту не можна заперечувати.
Це справді так. В тому числі коли важкохворий
перестає реагувати, «відключається» і не може
словесно виражати свій стан – його починають
сприймати як ні на що не здатного. Однак повнота
людського існування не вписується цілком і
повністю в рамки розумного. Розум становить
дуже важливий відсоток людського життя, але
воно ним не вичерпується. Кожен може у цьому
пересвідчитись. Наведемо хоча б такий
елементарний приклад: коли ми засинаємо,
діяльність свідомості (у звичних її вимірах)
припиняється (майже припиняється), але починає
проявляти себе дещо підсвідомо, у цьому можна
переконатися на прикладі сновидінь. Розум
хворого відключається, проте внутрішнє життя
душі може розкритися по-іншому, з небувалою
інтенсивністю, він (чи вона) може відчувати нашу
присутність тією ж мірою, а то й може ще більш
виразно ніж завжди, хоча вже не здатний
відповідати на наші заклики, або реагувати
звичним для нас чином. Тим більше,  для
віруючого самоочевидно, що в останні секунди
зв’язок з Богом не переривається, а може
проявлятися більш беспосереднім близьким
способом. Митрополит Антоній Сурозький
розповідає про один випадок: «Одного молодого
чоловіка попросили провести ніч біля ліжка
старенької жінки, яка помирала. Вона ніколи не
вірила в щось поза матеріальним світом, і тепер

Християнський
погляд на евтаназію

вона його покидала. Молодий чоловік прийшов
до неї вечором, вона вже не відкликалась на
зовнішній світ. Він сів біля її ліжка і став
молитися; він молився, як міг, і словами молитов,
і в молитовному мовчанні… Що відбувалось з
цією жінкою, яка входила до світу, який вона
завжди заперечувала, якого ніколи не відчувала?
... І ось що він пережив… спілкуючись з цією
старою жінкою… На початку вона лежала
спокійно. Потім із її слів, криків, її рухів йому
стало зрозуміло, що вона щось бачить; судячи з
його слів, вона бачила темні істоти; біля її ліжка
знаходились сили зла стверджуючи, що вона
належить їм… А через деякий час, вона
повернулась і сказала, що бачить світло, що
темрява, яка оточувала її зі всіх сторін і злі істоти,
які обступили її поступово відступають, і вона
побачила світлі істоти. Вона викликнула про
помилування. Вона сказала: «Я не ваша, але
спасіть мене!». Через невеликий відрізок часу
вона промовила «Я бачу світло». І з цими словами
«Я бачу світло» – вона померла». Це не значить,
що важкохворі близькі не відчувають нашої
присутності. Інтуїтивно, вони все чують. Не варто
своїм поспішним рішенням і втручанням
переривати їх останній шанс на спасіння. Ми
здатні допомогти їм, як у випадку з цією хворою
жінкою, допомогти своєю співстраждальною
присутністю та молитвою.  Господь, лише Йому
Самому відомим способом, веде хворого до своїх
осель.  Ця таємниця відносин людини із Богом
найбільш виразно проявляється в
кульмінаційному моменті її життя, в останні
хвилини на передсмертному ложі. У пророка Ісаї
читаємо: «Мої думки не ваші думки…» (Іс. 55).
Христос говорить до тих, хто залишається йому
вірним: «Не залишу вас сиротами» (Ін. 14:18),
тобто Він завжди піклується про кожного тими
засобами, які найкраще сприяють його спасінню.
Зокрема це стосується тих, хто страждає від
важкої невиліковної хвороби. Адже Він Сам
переніс добровільні страждання у повній мірі,
тому знаходиться поруч з кожним, хто перебуває
на межі життя і смерті. Намагаючись допомогти
хворому уникнути страждань, використовуючи
медичні засоби пришвидшення біологічної
смерті, ми своїм втручанням відбираємо у нього
останній шанс на покаяння. Ця болюча моральна
проблема як ніколи актуальна в сучасному
секуляризованому світі. Для християнина
страждання не є трагедією (від гр. слова, яке
означає крик козла перед жертвоприношенням,
що здійснювалося в древності), а засобом та
шансом змінити напрям свого мислення,
задуматися над вічністю, перемінити «стрілку
компаса» (життєві хотіння, бажання, відносини з
ближніми) від землі до неба для зустрічі з Богом2.

Чи  має  хтось  право вирішувати ,  коли
повинен прийти момент смерті тієї чи іншої
людини? Для християнина відповідь очевидна.
Даймо людині прожити її життя до кінця
самостійно і не вирішувати, що для неї краще
чи гірше у такий важливий момент, момент
переходу у вічн ість.  Залишимо місце
таємничої зустрічі останніх секунд її життя
лише для неї і для Бога.

Альмес Михайло,
аспірант ІІ року навчання КПБА

Якийсь юнак, що вирішив присвятити себе
сімейному життю, запитав мене, як правильно
його почати.

Насамперед потрібно постаратися знайти хорошу
дівчину, яка припаде йому до серця. Тому що серце
кожного привертається до людей по-своєму. Хтось
відчуває приязнь до одної людини, хтось – до іншої.
Треба дивитися не на те, щоб наречена була багатою
і вродливою, а насамперед на те, щоб вона була
простою й смиренною. Тобто більше уваги треба
звернути не на зовнішню, а на внутрішню красу
майбутньої нареченої.  Якщо д івчина –  людина
надійна,  якщо вона наділена мужністю – але не
більше, ніж це потрібно жінці, – це дуже допоможе
майбутньому чоловікові у всіх труднощах приходити
з нею до повного взаєморозуміння і не мучитися від
головного болю. Коли ж вона має ще й страх Божий,
має смиренність, то вони можуть, взявшись за руки,
перейти на протилежний берег «злої ріки» цього світу.

Якщо молодий чоловік всерйоз дивиться на якусь
дівчину як на свою майбутню наречену, то я думаю,
йому краще спочатку через когось зі своїх близьких
повідомити про це батьків дівчини. Потім йому
особисто треба поговорити з батьками дівчини та з
нею самою про свій намір. Згодом, коли вони будуть
засватані й заручені – добре, щоб час між зарученням
і весіллям не був довгим – він повинен дивитися на
наречену як на свою сестру й ставитися до неї з
повагою. Якщо і наречений, і наречена з любочестям,
з усіх сил, намагатимуться до весілля зберегти свою
цнотливість, то в Таїнстві Шлюбу, коли священик
покладе на них вінці, вони щедро приймуть Благодать
Божу. Тому що, як говорить святий Іоан Златоуст,
вінці Таїнства Шлюбу – це символи перемоги над
насолодою.

Надалі чоловік  і жінка повинні, наскільки  це
можливо, плекати чесноти любові, щоб двоє завжди
були злиті воєдино й щоб разом з ними перебував –
наш Найсолодший Христос. Звичайно, спочатку, поки
сімейне життя молодих не ввійде у нормальне русло
й поки вони не пізнають один одного як слід, вони
можуть  зазнавати  певних труднощів. Таке
відбувається на початку будь-якої справи. Кілька днів
тому я спостерігав за одним пташеням. Воно перший
раз вилетіло з гнізда, щоб знайти собі їжу. Бідолаха
не вмів ловити комах і, літаючи на висоті людської
долоні від землі, витратив цілу годину, поки не піймав
якусь комашку. Дивлячись на пташку, я міркував про
те,  що будь-яку справу розпочати  непросто.
Випускник університету,  отримавши диплом і
почавши працювати, спочатку зазнає труднощів.
Послушник у монастирі на початку свого чернечого
життя теж зазнає труднощів. І парубок, що вступив у
шлюб, теж буде зазнавати труднощів на початку.

РІЗНИЦЯ ХАРАКТЕРІВ
Одного разу до мене в келію прийшов чоловік і

почав скаржитися, що він дуже засмучений через
постійні суперечки з дружиною. Проте я зрозумів, що
між ним і його дружиною не було чогось дійсно
серйозного. У цього чоловіка є свої «стручки» і
«шишки», у його дружини – свої, тому вони не можуть
припасуватися один до одного. І одного, і другого
треба трішки «підтисати». Візьми дві нестругані
дошки. В одної сучок в одному місці, в іншої – в
іншому.  І якщо ти  хочеш з’ єднати  їх як  є ,
неструганими, то між ними залишиться  щілина.
Однак якщо ти ледь-ледь підтешиш першу дошку в
одному місці, другу –  в іншому, вони відразу
приляжуть одна до одної. Тільки стругати треба тим
самим рубанком(старець Паїсій має на увазі роботу
духівника з подружжям.  Ця робота буде
результативною в тому випадку, коли чоловік та
дружина матимуть одного духівника, тобто їхні
«стручки» та «шишки» обстрижуться  одним
«рубанком»).

«Я не знаходжу спільної мови зі своєю дружиною!
– скаржаться мені деякі чоловіки. – Ми зовсім різні
за характерами! Вона людина зовсім іншого складу.
Як же Бог допускає такі нісенітниці? Невже Він не
міг улаштувати все таким чином, щоб у чоловіка й
дружини були однакові характери, так, щоб вони
могли жити духовно?» – «Невже ви не розумієте, –
відповідаю їм я, – що в різниці характерів криється
божественна гармонія? Різні характери складаються
в гармонію. Уяви, якби й у тебе, і у твоєї дружини
були однакові характери! Та Боже борони! Уяви, що
було б, якби, приміром, і ти, і твоя дружина легко
обурювалися. Ви б не залишили від вашого дому

Старець Паїсій
Святогорець

Як створити міцну
сім’ю?

Глава перша. Про
гармонійну сім’ю.

Закінчення на 4 стор.
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Існують різні ступені молитви.
Перший ступінь — молитва тілесна,
яка більше полягає в читанні, стоянні,
поклонах. Увага при цьому може
відволікатися, серце втрачає
чутливість, зникає бажання
молитися: тут усе здобувається
терпінням, трудом, потом. Проте,
незважаючи на це, визнач міру
молитви і виконуй її. Це — діяльна
молитва. Другий ступінь — уважна
молитва. Розум звикає
зосереджуватись під час молитви і
промовляє її уважно, не
відволікаючись. Увага, просякнута
написаним словом, промовляє це
слово як своє.

Молитовне правило треба творити
в певному порядку, як вказано:
«завжди починай з молитви діяльної,
з нею має йти поряд розумова
молитва, а за ними прийде і сердечна
(чуттєва)».

Третій ступінь – молитва серця. Від
уваги зігрівається серце, і що там є
думкою, те тут стає відчуттям. Там –
слово сокрушене, а тут сокрушення,
там — прохання, а тут — почуття
нужди та потреби. Хто отримав ту
вищу ступінь молитви, той молиться
без слів, бо Бог є Богом серця. Ось
чому третій ступінь є границею у
молитовному вихованні — молячись,
переходити від одного сердечного
почуття до іншого (від благодаті до
благодаті). При цьому читання може
припинятися, так само як і думання,
і нехай буде лише перебування у
почутті з відомими молитовними
знаками... Коли молитовне почуття
піднесеться до безперервності, тоді
починається молитва духовна, котра
є даром Божого Духа, що молиться
за нас, — це останній ступінь
молитви, який можна осягнути. Але
кажуть, що існує ще й така молитва,
яка не осягається розумом та яка
перевищує межі свідомості (як у
святого Ісаака Сирійця).

Найлегшим засобом осягнення
безнастанної молитви є вправляння
в молитві Ісусовій та закорінення її в
собі. Найбільш досвідчені в
духовному житті мужі, що були
наставлені Богом, знайшли цей
одинокий, простий і водночас
уседіючий засіб для утвердження
духа як у всіх духовних діланнях, так
і в цілому подвижницькому житті. В
своїх поученнях вони залишили
докладні правила щодо цієї молитви.

Трудячись та змагаючись у
подвигах, ми шукаємо очищення
серця та відновлення духа. До цього
ведуть два шляхи: діяльний, тобто
перебування у вищевказаних
подвигах, та розумовий — звернення
розуму до Бога. Там душа очищається
і приймає Бога; тут — Бог, зримий,
спалює всяку нечистоту й приходить,
щоб оселитися в очищеній душі.
Григорій Синайський бачив цей

каменя на камені! А якби в обох і в чоловіка, і в жінки, були
однаково м’які, лагідні характери? Так ви б спали ходячи!
Якби ні в тебе, ні у твоєї дружини не можна було взимку
випросити снігу – то ви б, звичайно, підходили один одному,
але й пішли б обоє в пекельну муку. А якби обоє були
марнотратними? Хіба ви змогли б господарювати? Ви пустили
б ваше майно на вітер, а діти залишилися б під відкритим
небом».

Якщо важка, норовлива людина знайде й дружину собі
відповідну – таку, що хоч кіл їй на голові теши, а вона буде
робити по-своєму,  – то вони, звичайно,  одне одному
підійдуть. Хіба не так? Однак через день спільного життя
вони вчепляться одне одному у волосся! Тому дивися, як все
влаштовує Бог: Він робить так, щоб хороша, добра людина
одружилася з непокірливою, і тоді другий із подружжя зможе
отримати допомогу, тому що споконвічно він  міг бути
налаштований по-доброму,  але в молодому віці міг
захопитися злим.

Невелика різниця в характерах чоловіка й жінки допомагає
створити гармонійну сім’ю, тому що один із подружжя
доповнює іншого. В автомобілі необхідні обидві педалі: і газ,
для того щоб їхати, і гальмо, щоб вчасно зупинитися. Якби в
машини було тільки гальмо, вона не рушила б з місця, а якби
в неї був тільки акселератор, то вона не могла б зупинитися.
«Ви – обоє на одну ногу, – сказав я одній подружній парі, – і
тому один одному не підходите!» Обоє цих людей були дуже
вразливими. Якщо в них вдома щось траплялося, то обоє
кидали повіддя й починали голосити. «Ох, яка ж з нами
сталася  напасть!» – голосить чоловік. «Ох, що ж це за
лишенько гірке!» – схлипує дружина. Тобто один з подружжя
«допомагає» іншому впасти в ще більший розпач! Чоловік
не може підбадьорити дружину й сказати їй: «Зачекай, адже
те, що з нами сталося, не так уже й серйозно». Я бачив таке в
багатьох сім’ях.

Маючи різні характери, чоловік і жінка можуть більшого
досягти й у вихованні дітей. Один із подружжя почне їх
трішки пригальмовувати, а інший буде говорити: «Ну дай ти
дітям трішки свободи». Якщо й чоловік, і дружина закрутять
всі гайки своїм дітям, то втратять їх. Але вони втратять дітей
і в тому випадку, якщо обоє будуть дозволяти їм робити що
заманеться. Якщо ж мати й батько мають різні характери, то
діти їх перебувають у рівновазі.

Я хочу сказати, що у сім’ї має бути все. Звичайно, чоловік
і жінка не повинні перегинати палицю відносно особливостей
свого характеру, але кожен з них відповідно до складу свого
характеру повинен допомагати  іншому. Якщо з ’ їсти ,
приміром, що-небудь дуже солодке, то закортить чогось
солоненького. Приміром, коли наїсися винограду, хочеться
заїсти його шматочком сиру, щоб перебити солодкість. Або
городня зелень: якщо вона занадто гірка, її неможливо їсти.
Але якщо овочі будуть заледве з гірчинкою чи з кислинкою,
то вони і смачні, і корисні. Але ось якщо людина кислого
складу стане говорити, що всім іншим треба стати такими ж
кислими, а той, у кого гіркий норов, буде закликати всіх
ставати гіркими, третій – солоний – буде наполягати на тому,
щоб всі стали солоними, то до взаєморозуміння вони не
прийдуть.

Повага між подружжям
Бог премудро розпорядився всім. Чоловіка він наділив

одними дарами, жінку – іншими, щоб жінка корилася йому.
Адже якби Бог дав таку ж мужність жінці, то сім’я не могла
б вистояти.

В Епірі (область в західній Греції) розповідали історії про
одну жінку, котра була грозою всієї округи! Вона вдягалася в
довгу білу сорочку й за поясом завжди носила ятаган(великий
кривий турецький кинджал). Розбійники брали її зі собою!
Уявіть – жінка в розбійницькій зграї! Одного разу вона
прийшла в глухе маленьке село, що лежить у кількох годинах
пішої ходьби від її села, щоб взяти одного волоського юнака
й одружити його зі своєю дочкою. Оскільки хлопець почав
комизитися, вона скрутила його, звалила собі на плечі й
приволокла у своє село! Проте такі випадки – винятки із
правила. Чоловік, сказано у Святому Письмі, «Є голова
жінки» (Еф. 5,23). Тобто Бог визначив, щоб чоловік мав владу
над дружиною. Володарювання дружини над чоловіком є
образою Бога. Спочатку Бог сотворив Адама, який сказав про
дружину: «Це справді кість від моїх костей і тіло від мого
тіла» (Бут. 2,23). Дружина, говориться у Євангелії, повинна
боятися чоловіка – тобто повинна його шанувати. А чоловік
повинен любити дружину. У любові присутня повага. У повазі
присутня любов. Те, що я люблю, я одночасно й шаную. Те,
що я шаную, я люблю. Тобто любов і повага – це не різні
речі: це те саме.

Однак люди ухиляються від  цієї гармонії Божої і не
розуміють  смислу євангельських слів. Так  чоловік ,
перекручено витлумачуючи Євангеліє, говорить дружині: «Ти
маєш мене боятися!» Дивак-чоловік, та якби вона тебе
боялася, вона б за тебе й заміж не пішла! А деякі жінки
твердять своє: «А чому це дружина повинна боятися чоловіка?
Ні, такого я прийняти не можу. Що це ще за релігія така?
Дискримінація!» Але подивися, що говорить Святе Письмо:
«Початок Премудрості – страх Господній» (Прем.1,7). Страх
Божий є шанування Бога, благоговіння, духовна скромність.
Цей страх приводить тебе до побожного трепету, це щось
священне.

Закінчення. Початок на 3 стор.

Старець Паїсій Святогорець
 Як створити міцну сім’ю?

Та рівність із чоловіками, до якої прагнуть деякі жінки, може
бути виправданою лише до певної межі.Сьогодні жінки
працюють нарівні з чоловіками. Тому вони заразилися якимось
нездоровим духом і думають, що рівні з чоловіками у всьому.
Звичайно, душі чоловіків і жінок однакові. Але якщо чоловік
не любить дружину, а дружина не поважає чоловіка, то в сім’ї
починається розбрат. За давніх часів вважалося недопустимим,
щоб дружина суперечила чоловікові.  А зараз  запанував
зухвалий, розв’язний дух. Як же прекрасно було в ті часи! Я
знав одну подружню пару. Чоловік був низеньким, непоказним
чоловічком, а дружина – височенна, богатирського зросту! Вона
сама запросто вивантажувала з воза центнер зерна! Якось один
робітник – теж дужий хлопець – став до неї приставати й вона,
схопивши його, відкинула на кілька метрів убік, як сірник! Але
якби ви бачили, який послух ця жінка мала до свого чоловіка,
як вона його шанувала! Ось у такий спосіб сім’я буває міцною,
непорушною. А інакше їй не вистояти.

Вдячність
Якийсь чоловік  запитав мене: «Що найбільше з’єднує

чоловіка з дружиною?» – «Вдячність», – відповів я йому. Одна
людина любить іншу за те, що та їй дарує . Дружина дає
чоловікові довіру, відданість, послух. Чоловік дає дружині
впевненість у тому, що вона перебуває під його покровом,
захистом. Дружина – хазяйка дому, але й головна служниця в
ньому. Чоловік – володар будинку, але й носій його тягарів.

Між собою чоловік і жінка повинні мати очищену любов –
для того, щоб отримувати одне від одного взаємну розраду й
бути в змозі виконувати свої духовні обов’язки. Щоб прожити
в злагоді, вони мають, насамперед, покласти в основу життя
любов – ту дорогоцінну любов, яка полягає в духовному
благородстві, у жертовності, а не любов порочну, мирську,
плотську. Якщо присутні любов і жертовність, то одна людина
завжди ставить себе на місце іншої, розуміє її, відчуває за неї
біль. А приймаючи ближнього у своє страждаюче серце, людина
приймає у своє серце Христа, Котрий знову сповнює її Своєю
невимовною утіхою.

Коли хтось  із  подружжя любить  іншого, то,  навіть
перебуваючи далеко від  нього – якщо цього вимагають
обставини, – він однаково буде близько, тому що для любові
Христової не існує відстаней. Однак, якщо, не дай Боже, між
членами подружжя нема любові, то вони, навіть перебуваючи
поруч, можуть бути, по суті, один від одного далеко. Тому кожен
із подружжя повинен намагатися все своє життя берегти любов
до своєї половинки, приносячи себе в жертву заради неї.

Плотська любов з’єднує мирських людей тільки доти, поки
вони володіють мирськими якостями. Коли ці світські якості
втрачаються,  плотська любов роз’ єднує людей,  і вони
скочуються в погибель. А от коли між чоловіком і дружиною є
справжня дорогоцінна духовна любов, то, якщо один з них
втратить свої мирські якості, це не тільки не роз’єднає їх, але
об’єднає ще міцніше. Якщо є тільки плотська любов, то
дружина, д ізнавшись , що,  приміром,  супутник її життя
подивився на іншу жінку, хлюпає йому в очі сірчаною кислотою
й позбавляє його зору. А якщо вона любить чистою любов’ю,
вона зазнає за нього ще більшого болю і тонко, акуратно
намагається знову повернути його на правильний шлях. У такий
спосіб приходить Благодать Божа.

Одного разу до мене в келію прийшов якийсь американець
грецького походження, лікар. Я побачив, що його обличчя було
світлим, і тому делікатно запитав про його життя. «Отче, –
сказав він  мені.  –  Я православний християнин,  але до
останнього часу й посту не дотримувався, і до церкви заглядав
нечасто. Коли одного разу вночі, опустившись у себе в кімнаті
на коліна, я просив Бога допомогти мені в одному важливому
питанні, кімната наповнилася якимось солодким Світлом. Це
тривало досить довго: я не бачив нічого, крім Світла, і відчував
у собі якийсь невимовний мир». Я був вражений, бо зрозумів,
що ця людина удостоїлася побачити Небесне Світло. Тому й
попросив розповісти, що передувало цій події. «Отче, – почав
розповідати він, – я людина одружена і маю трьох дітей.
Початок нашого сімейного життя був добрим. Однак потім моя
дружина, не маючи терпіння займатися домом і дітьми, стала
просити, щоб ми їздили розважатися разом з її подругами. Я
пішов їй на поступки. Минув час, і вона заявила, що хоче
розважатися з подругами сама. Я змирився і з цим, а сам почав
займатися д ітьми.  Після цього їй  перехотілося  їздити у
відпустку зі мною, і вона стала просити в мене гроші, щоб
їздити у відпустку сама. Потім попросила зняти для неї окрему
квартиру. Я пішов і на це. Але вона збирала в цій квартирі своїх
коханців.  Весь  цей  час я намагався різними способами,
порадами, умовляннями – допомогти їй, щоб вона пожаліла
наших д ітей .  Але вона не приймала жодних порад . В
остаточному підсумку, взявши в мене значну суму грошей, вона
зникла. Я шукав її, розпитував про неї де тільки можна, – але
все було безуспішно, я втратив навіть її сліди. І ось одного разу
довідався, що вона приїхала сюди, у Грецію, і почала торгувати
собою в одному з розпусних кубел. Неможливо описати ту
скорботу про її жалюгідне падіння, яка опанувала мною. У
скорботі я опустився навколішки і почав молитися: «Боже мій,
– просив я, – допоможи мені її знайти, і я зроблю все, що зможу,
для того, щоб вона не занапастила свою душу. Я не можу
витримати той стан, до якого вона опустилася». І отоді мене
осяяло це Світло, й моє серце наповнилося миром». – «Брате!
–сказав я йому. – Бог побачив твоє терпіння, твою незлобивість,
твою любов і подав тобі цю розраду».

Тому я й кажу, що миряни будуть нас судити. Бачите як?
Лікар десь в Америці, маючи таку дружину, такі умови й таке
оточення, – й, однак, чого удостоївся!

Підготував прот. Іван Бойчин

МИСТЕЦТВО
МОЛИТВИ

Закінчення на 5 стор.
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МИСТЕЦТВО МОЛИТВИ
другий шлях лише в Ісусовій молитві,
і тому казав: «Бога стяжаємо або
діланням і трудом, або майстерним
призиванням Ісусового імені», — і далі
доповнив, що перший шлях є
повільнішим від другого, проте другий
— більш швидким та дієвим.
Внаслідок цього деякі подвижники
надавали перше місце у подвигах саме
Ісусовій молитві. Вона просвічує,
Святого Духа. І Псалтир, і всі інші
словесні молитви не були від самого
початку словесними. Спочатку вони
були чисто духовними, потім
зодягнулися в слова й стали
словесними. Але слово, що увійшло в
них, не позбавило їх духовності. Вони
і зараз словесні тільки за формою, а за
силою своєю вони духовні...

З таких пояснень виходить, що коли
ми захочемо слово апостола про
словесну молитву сприйняти для себе
як повчання, то отримаємо ось що:
увійди в дух молитов, які ти читаєш
чи слухаєш, і коли відтвориш їх у серці,
піднеси звідти до Бога, ніби вони є
зроджені твоїм серцем під дією
благодаті Святого Духа. Це закон, який
визначає сутність богоугодного
моління. Як цього досягнути?
Обміркуй, відчуй, навіть завчи
напам‘ять молитви, які маєш читати.
Тоді, як станеш на молитву, будеш
промовляти її не як щось чуже, а як те,
що лежить і в твоєму серці, як зроджене
та пережите ним.

«Проказуйте між собою вголос
псалми й гимни та духовні пісні,
співайте та прославляйте у серцях
ваших Господа» (Еф. 5,19).

В якій послідовності маємо
прийняти ці слова. Може в такій: коли
сповнитесь Духом, тоді й співайте
устами та серцем? Або в такій: якщо
бажаєте сповнитись Духом, то
співайте? Чи запрошення співати
устами й серцем розуміється тут як
наслідок сповнення Духом, чи
пропонується як засіб до цього?

Натхнення Духа не залежить від нас,
воно приходить тоді, коли благоволить
сам Дух. А коли приходить, то
глибинно збуджує сили нашого духа.
Тоді пісня Богові складається сама по
собі. Ми вільні лише в тому, щоб
залишити її звучати в глибині серця,
або ж промовляти її вголос для всіх...

Слова ці потрібно сприймати не в
першому, а в другому поєднанні.
Сповняйтеся Духом, і для того
співайте. Спів пробудить в нас Духа або
приведе до стану натхнення Духом, або
ж відчутного Його впливу. Блаженний
Теодорит пише, що апостол має на
увазі духовне оп‘яніння, коли говорить:
«сповнюйтеся Духом», і показує, як
досягнути цього, а саме: «Безперервно
оспівуючи Бога, заглиблюючись в
самих себе і завжди збуджуючи
думку». Це те саме, що: співаючи
устами й серцем.

Не важко зрозуміти, що в цій справі
головне — не благозвучність співу, а
зміст того, що співаємо. Це впливає так
само, як з запалом написана промова
надихає того, хто її читає. Почуття, яке
вкладене в слово, через слово
переходить в душу слухача або читача.
Так само й в піснях церковних. Псалми,
гімни-співи і церковні оди-пісні є духо-
натхненними звіреннями духовних
почуттів до Бога. Дух Божий
сповнював своїх вибранців, і вони
повноту своїх почуттів висловлювали
в піснях. Той, хто співає їх як
належиться, знову може увійти у
висловлені в піснях почуття і,
сповнюючись ними, може наблизитись
до стану, в якому буде спроможний
прийняти дію благодаті Духа або
пристосувати себе до цього стану. Саме
таким і є призначення церковних
пісень, щоб за їх допомогою
запалювати і роздувати сховану в нас
іскру благодаті. Іскру цю дають нам
святі таїнства. Щоб розпалити її і
перетворити у полум‘я, додаються
псалми, духовні співи-гімни і пісні-оди.
Вони діють на іскру благодаті так само,
як вітер на іскру, що потрапила в
горючу речовину.

Але пригадаймо, що така їх дія
можлива лише тоді, коли разом з
використанням їх відбувається і
очищення серця, як сказав св. Йоан
Золотоустий, керуючись ходом думок
самого св. ап. Павла. Інші умови є
вказані у цьому самому місці, а саме:
перше, щоб пісні були духовні, і друге,
щоб співали їх не тільки устами, але
й серцем...

Таким чином, щоби виконання
церковних пісень приводило до
сповнення Духом, апостол вимагає,
щоби пісні ці були духовні. Тут
мається на увазі не тільки те, щоб вони
були духовними за змістом, але щоб
були духо-движними, самі були
плодом Духа або ж виливалися із
сердець, сповнених Духом. Інакше
вони не приведуть до сповнення
Духом. Це згідно з законом: що
вкладено в пісню, те вона й принесе
тому, хто її співає...

Друга вимога апостола полягає в
тому, щоб пісні співались не тільки
устами, а й серцем. Не вистарчить
тільки розуміти пісню, треба
прийняти зміст її слів в своє серце і

співати вже так, як би пісня виходила
з нашого серця. Співставлення цього
місця з іншими показує, що в
апостольські часи співали тільки ті,
котрі були саме в такому настрої, інші
входили в подібний з ними настрій —
і все церковне зібрання оспівувало і
співало Господеві не інакше, як тільки
в серці. Що ж дивовижного в тім, коли
внаслідок такого співу всі вони
сповнювалися Духом? Який скарб
захований в церковних співах, коли
вони належно виконуються!

Св. Йоан Золотоустий запитує: «Що
означають слова «співаючи в серцях
ваших Господеві»? Це значить: з
увагою розпочинай це діло, бо
неуважні співають без користі, лише
вимовляючи слова, тоді як серце їх
блукає в іншому місці». Блаженний
Теодорит до цього додає: «Співає
серцем той, хто не тільки рухає
устами, але й розум пробуджує до
розуміння того, що вимовляє». Інші
святі Отці, пишучи про молитовне
звертання до Бога, вважають, що воно
здійснюється найкраще тоді, коли
звершується розумом, що закріплений
в серці.

Те, що тут в апостола говориться
про церковне зібрання, відноситься й
до приватного псалмоспіву, який
кожен може виконувати окремо вдома.
І користь від цього може бути такою
самою, якщо він виконується як
належиться, з увагою, розумінням,
переживанням у серці.

Зауважмо також, що хоча в словах
апостола йдеться про спів, але думки
його вказують на молитовне звертання
до Бога. І власне воно є збудником
Духа.

Другим видом молитви є
розумово-сердечна молитва. І перша
має бути такою також. Але та
зароджується під дією словесної —
готової молитви, а ця зроджується
прямо в серці і звідти підноситься до
Бога. Такою була молитва Мойсея
при переході через Червоне море.
Апостол навчає її словами: «в
благодаті співаючи в серцях ваших
Господеві». — «Від благодаті Духа
співайте, — каже, — не просто
устами, але з увагою, стоячи
мисленно перед Богом в серці. Бо це
означає співати Богові, а те — на
вітер, оскільки розсіюється в повітрі.

Не для того, щоб показати себе, —
говорить. Навіть якщо ти на базарі,
можеш в собі, зсередини, звернутися
до Бога і співати, хоч ніхто не буде
чути... Не завадить і в дорозі молитися
серцем і перебувати на висотах» (св.
Йоан Золотоустий). Така молитва і є
власне молитвою. І словесна молитва
настільки буває молитвою, наскільки
в ній молиться розум та серце.

Вона витворюється в серці
благодаттю Святого Духа. Той, хто
звертається до Господа і освячується
тайнами, в ту саму мить приймає в
себе те почуття до Бога, яке відтоді і
розпочинає в серці його сходження до
висот. Хто не приглушить цього
почуття чимось невідповідним, у тому
час, настирливість і труд перетворять
його в полум‘я. Але хто приглушить
його чимось невідповідним, тому хоча
й не зачинено дорогу приближення до
Бога й примирення з Ним, але почуття
те вже не дається раптово і задармо.
Очікує такого піт та труд пошуків і
вимолювання його... Проте нікому не
відмовляється в цьому. Бо благодать є
у всіх, і треба тільки дати простір для
її дії. Благодать отримує простір по
мірі стирання самості й викорінення
пристрастей. Міра очищення серця є
мірою оживлення почуття до Бога.
Коли серце стане чистим, тоді почуття
до Бога зробиться полум‘яним.
Почуття до Бога відживає набагато
раніше, ніж приходить повне
очищення від пристрастей, але тоді
воно ще подібне до зернятка або іскри.
Відродившись, те почуття росте й
розпалюється; але не буває таким
постійно, а оживає й завмирає; і
відживаючи, не буває в однаковій силі.
Але в якій би мірі не відживало,
завжди підноситься до Господа і співає
Йому пісню. Все будує благодать: бо
благодать завжди притаманна
віруючим. Тих, які віддалися їй
безповоротно, вона сама провадить, і
вона, як сама знає, будує їх.

Почуття до Бога і без слів є
молитвою. Слово підтримує та
інколи поглиблює почуття. Бережіть
цей дар даної вам милості Божої.
Як? Найперше смиренням, все
приписуючи благодаті, а  собі
нічого. Як тільки до себе самого
схилиться ваша думка, благодать
зменшиться,  і якщо не
спам‘ятаєтесь, зовсім перестанете
діяти, тоді буде багато плачу та
голосіння. Друге — усвідомлюючи
себе землею та порохом, будьте
такими, як тепер, тобто ні до чого не
звертайтеся без потреби — ні
думкою, ні серцем. Все з Господом.
Як тільки зменшиться внутрішнє
горіння, зразу ж поспішайте
відновити його в силі. Господь
поруч. Коли ви з жалем та страхом
звертаєтеся до Нього, зразу ж і
отримуєте...

Продовження в наступному номері
прот. Володимир Марцинів

Закінчення.
Початок на 4 стор.
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Зовнішньо та внутрішньо піст – це стриманість,
утримання, обмеження, а то і повна відмова від чогось,
у чомусь. Тут і їжа, чи окремі види продуктів. Тут і
одяг в його пишноті, різнобарв’ї. Тут і розваги тілесні,
і задоволення духовні. Тут і помисли, тут і роздуми
про світ і про те, що належить світу. Тут і помисли
духовні, розважання. Тут і пізнання себе, бачення себе
у світлі Божественних заповідей. Тут і пізнання Бога
та бачення Його таким як Він є.

Сам піст не новизна для людства і не людський
задум. Піст – це Божа установа, яка була дана першим
людям – Адаму і Єві. Їхній піст полягав в утриманні
себе від споживання плодів із дерева пізнання добра і
зла.

Зло тоді існувало лише в сатані та у відпалих від
Бога ангелів. А так як злі сили не мали ніякого доступу
до людей тоді, бо їхнє життя було святе та у повноті
благодаті Святого Духа, то Адаму і Єві було відоме
тільки добро. Саме добро виражалось для них у Бозі
та у створеному Ним світі, який у всьому був тоді
добрим (Див.: Бут. 1, 3-25).

Людська нестриманість у пізнанні добра до кінця,
неутвердженість  в доброму, нехтування пізнанням від
Бога сутності зла, яке уособлене сатаною, відгукнулось
злом для самих людей.

Хоч саме зло і подолано Людиною, Якою є Сам Син
Божий, Господь Ісус Христос, та воно, зло, явне та
діяльне через людську співдію  зі злими силами. Тому
зло часто-густо засідає у людях і щоб подолати його у
собі, а це можливо лише силою Божою, людині треба
добровільно вдатись до посту і звершити його в Божій
благодаті сповна до повної перемоги зла у собі.

Православна Церква знає силу посту, яка спроможна
повернути людину до Бога та поєднати з Ним, зростити
людину з Богом. Тому і пропонує Церква народу
Божому піст, як цілющий духовний засіб, що зцілить
людину духовно і тілесно.

Але у різдвяному пості Христова Церква прагне
ввести людину в особливий духовний стан. Адже
Церква дивиться на Різдво Христове не поверхнево, і
акцентує нашу увагу як на тілесному приході Сина
Божого у світ, так і на явленні Христа Бога, як Сонця
Правди, Яке звістило (фактично дало) світові світло
розуму.

Чому Церква називає Сина Божого Сонцем Правди?
Бо Слово Боже говорить про Нього, як про Світло (Ів.
1,7-8) і називає Його Світлом істинним, що освітлює
кожну людину, яка приходить у світ (Ів.1,9). Навіть
саме життя Сина Божого у людській природі було
світлом людям.(Ів. 1,4). І Він, Син Божий, як Світло в
темряві світить, і темрява не огорнула Його (Ів. 1,5).
Про це свідчать і праведники, яким являвся Спаситель
і давав їм бачити Себе як невимовне Світло. І вперше
так було на горі Фавор.

То ж якою має бути людина, щоб у Різдві Христовому
побачити не тільки воплоченого Сина Божого, а і Сонце
Правди та отримати  від Нього світло розуму? Відповідь
є на поверхні  - бути такою, як Боголюдина Ісус Христос.
До цього стану людина з Божою допомогою має дійти,
зрости. Шлях зросту до повноти міри Христової не
миттєвий. Він кропіткий і виснажливий. Його початком
є піст, продовженням – також піст, і завершенням є той
же піст. Бо піст, як твердить наш Спаситель, очищає
людину від гріха та звільняє від влади сатани (Мф.
17,21). Постом освячується вся протяжність життя
людини на землі. Сам же різдвяний піст назначений
підготовити людину до духовного входження у саме
свято Різдва Христового – у Світлість Христову. Цей
піст, як і інші, допомагають людині трудитись на
духовній ниві та належно доглядати засіяні Небесним
Сіячем божественні зерна і у терпеливості чекати
їхнього плодоношення.

Филипів піст (Пилипівка)
у світлі Різдва Христового

Піст, як стриманість, утримання, а при потребі і
відмова від чогось, приводять людину до пізнання
власного безсилля. А воно у нашій гріховності.
Пізнавши свою гріховність, християнин хоче її
позбутись. А від гріховності очищає лише Господь Бог.
Це розуміє істинній християнин, тому і вдається з
благанням до Бога, з благанням покаянним.

Покаянне благання є тільки у того, хто визнав себе
грішником. Таких і прикликає Господь Бог до Себе і
дарує їм покаяння. Тому святі Отці та подвижники
називають покаяння благодатним даром Бога.

Чудові слова про покаяння сказав подвижник
Софроній: «Покаяння є безцінний дар людству.
Покаяння є чудо Боже, відтворююче нас після
гріхопадіння. Покаяння виливає на нас божественне
натхнення, силою якого ми  возносимось до Бога,
нашого Отця, для вічного життя у світлі Його любові.
Через покаяння звершується наше обоження» (Архм.
Софроній. Бачити Бога як Він є. ст. 33).

Та, на жаль, серед християн є багато таких, які не
вбачають у собі гріхів. Про таких говорить ап. і єв.
Іоан Богослов: «Якщо кажемо, що не маємо гріха,-
обманюємо самих себе, і правди немає в нас». А тих,
які каються, Апостол потішає: «Коли сповідаємо  гріхи
наші, то Він (Бог), будучи вірним і праведним,
простить нам гріхи наші і очистить нас від усілякої
неправди»(Ів. 1,9).

Через щире покаяння і  рішуче самоосудження себе
перед Богом і людьми людина внутрішньо очищається.
Адже покаяння має дію духовного фільтру (див: Архм.
Софроній. Там же. Ст.37).

Християнину слід пам’ятати, що покаяння – це
гіркота і тягар духовний та тілесний. Та попри
покаяння нема іншого шляху до Бога, у вічність
блаженного життя. Науковці твердять: якщо якійсь
масі матерії дати поштовх, при якому маса отримує
силу вийти за межі земного тяжіння, то ця маса летить
у безмежність космічного простору, губиться, а то і
самознищується.

Отак є і з душею. Якщо вона своїми гріхами
відштовхнеться від Бога, то рухається у темряву
зовнішню на погибель. А якщо людина в покаянні
пропонує свою душу Богу, то вона, будучи захоплена
любов’ю Бога, розлучившись із тілом, прилине до Бога
(див. Архм. Софроній. Ст.45).

Тому то православному християнину так потрібне
це духовне лікарство – покаяння. Людина визнає свої
гріхи, кається, змінюється і Господь очищає її. І тоді
то гріхи не будуть нас обтяжувати, відштовхувати від
Бога у безодню пекла.

Християнин знає, що Свята Євангелія починається
і закінчується Господнім закликом до покаяння. Тому
Святі нас повчають, що кожного разу, коли людина
молиться до Бога не як грішник, то така молитва не
досягає Престолу Божого. Бо Господь Христос
прийшов спасти саме грішників.

Бажаючому спасіння треба пам’ятати, що покаяння
є основою християнського життя православного
християнина. Задля покаяння св. прп. Єфрем Сирин
взивав до Бога; «Даруй мені бачити провини мої».
Бачити у собі гріх і каятись,- це важливий і повсякчасний
духовний процес у тих, хто шукає Бога Живого, прагне
Його Світла, бажає пізнати Його як істинне Світло і в
цьому Божественному Світлі просвітитись своєю
душею (див. Архм. Софроній. Там же).

Священики і духівники, які не просто сповідали, а
і надавали належні духовні настанови своїм духовним
дітям, говорять, що дуже мало людей розуміють
природу гріха. Тому більшість людей живуть на рівні
людської моралі. А щоб людина піднялась духовно
вище, Спаситель пропонує нам увібрати у себе
досконалість Самого Бога Отця (Мф. 6,48).

Така досконалість зроджується у покаянні, яке
проявляється у людині палаючим вогнем. Людину, якій
лячно від своїх гріхів, кидає у жар (духовний і
тілесний). Вона відчуває у собі явний вогонь. Коли
людина, спізнавши свої гріхи, не впадає у відчай, а в
покаянні визнає їх перед Богом і, уповаючи на милість
Божу, просить у Бога прощення, то цей приявний у
людині вогонь спалює, спопеляє її гріхи. Відтак, за
свідченням подвижників, жар вогню поволі холоне. І
тоді наступає благодатна мить відчуття умиротворення
– душа наповнюється Божественним просвіщенням.
Людина відчуває невимовну присутність Божої любові
у собі.

Подвижники говорять, що в ці моменти людину
навідує благодать Святого Духа і пізнається вона в тій
мірі, в якій – покаяння було щирим і глибоким.

Святі Отці повчають, що висповідані, визнані гріхи,
хоч і прощені, та часто залишають в людині корінь
гріха – пристрасть. А пристрасть у принагіднім часі
знову зроджує гріх. Тому то після покаяння, сповіді
нам треба вести боротьбу з пристрастями. Але уважно,
без поспіху. Никодим Святогорець пропонує
знищувати у собі пристрасті, зрозуміла річ, - Божою
благодаттю, не всі зразу, а поступово, по одній. Але в
цілому – старатись протистояти всім. Викорінивши
пристрасті, чи просто заволодівши ними, не даючи їм
проявляти себе, людина стає безпристрасною. А
безпристрасність – це одна із безлічі рис Господа Бога.

Сама ж природа гріха –  це відхід від Бога. Відхід
від Бога – це ухиляння від життя по Господніх
заповідях, нехтування Божою волею, байдужість до
Божої благодаті, невдячність Богу за його любов і
доброту та багато чого іншого. Це і торги з Богом: Ти
мені і я Тобі.

Вище було сказано, що Церква в часі різдвяного посту
хоче ввести своїх вірних в особливий стан. Для цього
церквою задіяні старозавітні пророки, пам’ять яких
звершується в часі посту. Вони звіщали занепалому у
вірі народу прихід Месії, Спасителя. Потішали людей
особливими Божими дарами, які вони отримають у
плотському народженні Божого Сина.

Православна Церква в цей час також накладає піст
і на Богослужіння. Вони допомагають християнину
поринути у глибину своєї душі, побачити гріховне
затьмарення. Водночас порівняти свій духовний стан
з духовним станом людей, які були виснажені
очікуванням Спасителя. В передріздвяні дні Церква
тематикою піснеспівів веде нас за Пречистою Дівою і
праведним Йосифом з Назарету у Вифлеєм. І тут тягар
посту, постові елементи богослужб покладається на
нас Церквою, як тягар дороги, як відсутність житла,
як людська байдужість. А поселення святого сімейства
у стаєнці показує нам, що і наше єство через нашу
гріховність подібне стайні, бо душа наша просякнута
гріховним смородом. Та Бог ради нашого спасіння
народився у стаєнці, оселиться Господь і в нашій душі
грішній, якщо ми Йому дозволимо.

Тому істинні православні християни, як колись, так
і тепер, –  спішать у ці дні у храми на молитву. Каються
і приступають до Таїнств Святої Сповіді та Святого
Причастя.

Велич таїнства свята Різдва Христового, що
ставиться Церквою в рівень свята Пасхи, зумовлює
православних поклонників Богу належно себе
підготовити, щоб достойно ввійти у свято Різдва
Христового, побачити, як «Діва днесь Пресущого
народжує» і поклонитись Йому, Сонцю Правди та
втішатись «бо ради нас народилось Немовля,
Предвічний Бог» (кондак Різдва Христового).

прот. Іоан Владика
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Сьогодні, дорогі браття і
сестри, ми з вами святкуємо
велике, двонадесяте свято –
введення в храм Пресвятої
Богородиці.

В місті Назареті проживало
сімейство – Яким і Анна. Яким
походив з царського роду, Анна – з
роду первосвященика. Проживши
довгий час в подружньому житті,
вони не мали дітей. Весь цей час
вони просили Господа Бога, щоб
Він дарував їм дитину. І за їхніми
щирими молитвами Господь почув
їхнє прохання і дарував їм донечку
на ім’я Марія. І вони дали Господу
обітницю – посвятити її на
служіння Богу. І коли виповнилося
їхній донечці 3 роки, вони
скликали дівчат, взяли свічки і
пішли з процесією співаючи
духовні пісні до Єрусалимського
храму. Ішли вони три дні. І коли
підійшли до храму, первосвященик Захарія із іншими священниками вийшли на
зустріч Пречистій Діві Марії. Підвели її до храму, поставили на першу сходинку, а
всіх сходинок було 15, і вона самостійно пройшла всі ці сходинки і там зустрів її
архієрей Захарія. І вона, тобто Пречиста Діва Марія, на здивування всім увійшла в
Єрусалимський храм, в місце Святая Святих. В це місце входив лише раз в році
первосвященик. І залишилась Діва Марія в Єрусалимському храмі. І там пробула
12 років. Під впливом первосвященика, священників вона отримала на той час
високу освіту. Вивчила досконало Святе Письмо, займалася рукоділлям,
вишиванням риз для священнослужителів. Сьогодні ми з вами вшановуємо
молитовну пам’ять Пречистої Діви Марії, подію із її земного життя. Це сьогоднішнє
свято має не тільки свою історію, а воно має також і душеспасительні істини,
повчання для нас, людей, які живуть в XXI ст. Сьогоднішнє свято, найперше, повчає
нас з вами, щоб ми виконували ті обітниці, які даємо Богові. Святі праведні Яким
і Анна виконали свою обітницю. Вони дали Богові обітницю – віддати свою доньку
на служіння Богові. І коли їй виповнилось 3 роки вони сповнили свою обітницю. І
ми з вами теж повинні виконувати свої обітниці, які даємо перед Господом Богом.
А кожен із нас дає обітницю Господу Богу і повинен її виконувати по прикладу
Якима і Анни. Сьогоднішнє свято повчає нас з вами, щоб ми по прикладу Божої
Матері приносили своїх дітей до храму Божого. Бо храм Божий – це є особливе
місце Божої присутності, це часточка неба на землі, це училище побожності, це
духовна лікарня. Кожен із нас був принесений до храму і над ним було звершене
Таїнство Хрещення і Миропомазання. Це, немовби, та перша сходинка для кожного
із нас, а решта – батьки тілесні і духовні повинні опікуватися вихованням дитини.
Не тільки годувати її, вдягати, давати їй світську освіту, але давати, також, релігійне
і духовне виховання. Ми не повинні бути байдужими до духовного виховання
своїх дітей. Найперше батьки несуть перед Богом і перед Церквою відповідальність
за виховання своїх дітей. Бо діти даровані батькам для того, щоб привести їх для
Небесного Царства. А це виховання відбувається в храмі Божому, бо в Церкві є все
необхідне для  духовного виховання і для спасіння душі. Як каже один із святих:
«Кому Церква не мати, тому Бог не Отець». Є багато проблем через те, що ми з
вами не надаємо належного значення духовному вихованню своїх дітей. Свята
Церква має багатющий досвід в справі виховання людських душ. Тут звершується
Церковне таїнство над усіма таїнствами – Свята Євхаристія. Тут ми з вами чуємо
слово Боже, тут співаються прекрасні богослужбові тексти, які склали нам святі
отці. Тут, у храмі Божому, ми з вами єднаємося із Христом, з Божою Матір’ю,
святими ангельськими силами. Тобто зі всією небесною Церквою. Тут місце, де
ми з вами можемо поспілкуватися зі святими. Тут місце, де ми з вами можемо
звернутися до них. Тут місце, де ми можемо навчитись, освятитись. Тут місце, де
ми з вами можемо дізнатись в чому мета християнського життя. І тому Церкву
часто називають училищем благочестя. Її називають також і лікарнею. Бо всі ми з
вами є грішні. А гріх – це хвороба. А свята Церква – це є лікарня від хвороб душевних
і тілесних. Бо Христос заснував святу Церкву і прийшов в цей світ не для
праведників, а для грішників. Як Він сказав: «Не здорові потребують лікаря, а
недужі» (Мф. 9:12). І тому до Церкви повинні приходити і праведні, і грішні.
Праведні – щоб підтримувати свою праведність, а грішні – щоб змінювати своє
грішне життя на праведне. Сьогоднішнє свято навчає нас з вами також, щоб ми
готувалися до вічного життя. І прикладом цього є Пречиста Діва Марія. Бо вона
понад усе полюбила Бога. Вона віддала йому все своє життя. Вона в храмі
Єрусалимському приготовила себе для того, щоб стати храмом для втілення Сина
Божого. І ми з вами повинні теж, живучи тут, на землі, готувати себе до небесного
Єрусалиму. Візьмімо в приклад Божу Матір, яка повчає нас з вами вірності та
відданості Богові, великій любові, також смиренню і повчає нас, як треба жити,
щоб унаслідувати життя вічне.

Дорогі браття і сестри. В сьогоднішнє свято стараймося не тільки  запам’ятати
цю історичну подію – введення Божої Матері в Єрусалимський Храм, а стараймося
також взяти ті істини, про які говорилося в сьогоднішній святковій науці. А саме –
іти дорогою духовного вдосконалення, іти дорогою Божої Матері, любити Божий
храм, ходити до нього, водити своїх дітей і онуків. Бо храм Божий – це училище
благочестя, це лікарня. Храм Божий – це особливе місце Божої присутності, це
рай Божий на землі. Любімо храм Божий, відвідуймо його якнайчастіше, беручи
собі в приклад Божу Матір, пам’ять якої ми з вами сьогодні молитовно вшановуємо.
Нехай Господь Бог за її молитвами допомагає нам з вами жити по Божому, йти
дорогою Божої Матері і за її молитвами унаслідувати життя вічне. Амінь.

прот. Іоан Альмес
(«А Слово Боже живе й діяльне…»: Збірник проповідей о. Іоана Альмеса (2011

р.). – Дрогобич, 2013. – Вип. 2 / упор. С. Пікунець. – С. 243-245).

Чесні мощі святої
великомучениці Варвари з країв
грецьких у землю Руську до
Києва-града були перенесені в ті
часи, коли після просвітлення
землі Руської святим хрещенням
благочестиві князі руські, з
благовірними царями грецькими
в любові та єдиномислії
перебуваючи, брали від царів
грецьких їхніх сестер та доньок
собі заміж. Так і святий
рівноапостольний великий князь
Володимир узяв за дружину
царівну Анну, сестру царів
грецьких Василія та Константина,
і великий князь Всеволод, син
Ярослава, внук Володимира, що
після старшого свого брата
Із’яслава Ярославовича княжив у
Києві, взяв був доньку грецького
царя Константина Мономаха і
народив з нею сина Володимира
Мономаха. У такій приязні князі
руські з грецькими жили і багато
дарів від них приймали —
подарований був і цей безцінний
граду Києву дар — зцілюючі мощі святої великомучениці Варвари, таким чином,
як пояснює перед цими роками від достовірного мужа, пречесного ієромонаха
Теодосія, ігумена монастиря Святомихайлівського Золотоверхого Київського,
написана Повість.

Михайло Святополк, князь київський, син Ізяслава, внук Ярослава, а правнук
Володимира святого, мав першу жінку грекиню, Олексія Комнина, царя грецького,
доньку на ім’я Варвара. Вона, коли йшла з Царгорода в руські землі, попросила
батька свого, щоб дав їй чесні мощі святої великомучениці Варвари, і, взявши їх, у
град Київ зі собою принесла. Чоловік же її, великий князь Михайло, що спорудив
церкву кам’яну на честь свого заступника святого, архистратига Михаїла, у рік від
створення світу 6616, поклав у ній ті святі мощі чесно. Коли мав напасти безбожний
цар татарський Батий на Руську землю, сховали їх хранителі церковні під сподом
тої ж церкви у місці таємному, під основою стовпа камінного, що вів на верх церкви.
Коли минув напад, через довгий час Божою волею були знайдені, вийняті з того
стовпа і знову відкриті, у тій церкві благоліпно покладені. Справді-бо, без усілякого
сумніву, не кого иншого, а тільки святої великомучениці Варвари це чесні мощі,
про них же і була перед війною розповідь описана просторо, але в той час, коли
той безбожний цар татарський Батий, вогнем і мечем на землю руську напавши,
преславний і прекрасний град Київ зруйнував і зробив його пусткою, тоді і книги
літописів попалені були і мало що останньому поколінню зосталося відомо про
тих, що були в попередні часи за великих князів київських. Проте справжність
чесних цих святої великомучениці Варвари, що тут є, мощів підтвердилася
достовірно і за недавніх часів, коли за блаженної пам’яті великого послідовника
православ’я преосвященного Митрополита Київського Петра Могили у літо від
Різдва Христового 1644 був у Києві Королівства польського сенатор, преславний
канцлер Георгій Осолинський, і, поклоняючись з вірою чесним тим мощам святої
велико мучениці Варвари у церкві золотоверхій Святомихай-лівського монастиря,
розповідав, що був, каже, у Римі й питався всюди на Заході, чи є десь там мощі
святої великомучениці Варвари або чи чули де про них на Сході, — маючи велику
віру в допомогу тої святої великомучениці Варвари з багатьох доказів, що як хтось
вручає себе її заступництву, той без покаяння, сповіді і причастя Божественних
таїнств не вмирає. Але довідався, що на Заході мощів святої великомучениці
Варвари нема, також і ті, що бувають на Сході, кажуть, що там їх нема, лише мають
бути в цих краях. “І я-бо, — каже він, канцлер, — вірю, що це тут, у Києві, покояться
справжні мощі святої великомучениці Варвари”. І, молитовно поклонившись їм і
цілувавши благоговійно, просив, щоб дали йому частку від тих святих мощів на
благословення. І через віру його частка перста правої руки святої великомучениці
Варвари була йому дана, дуже за те був вдячний.

Багато й неперервно при тих чесних святої великомучениці Варвари мощах у
Святомихайлівському Золотоверхому Київському монастирі бувають чуда і зцілення
різні, і пребагато з цілющої святої води, що зливається на святу руку її праву.

Проте про другу святої великомучениці Варвари руку святу, ліву, нехай тут не
буде невідомо, бо при нетлінному тілі її святому в церкві Святомихайлівській здавна
не перебувала, а затримана вона була у Грецькій землі. Коли через багато часу став
православним митрополитом київським блаженної пам’яті Петро Могила, була
принесена в Польську державу через одного чесного грека, що туди переселився,
про якого говорили, що з племені царського Катакузниська, премудрий Галенового
учення лікарського майстер, що звався Мозель. Покладена вона була у збудованій
ним у місті волинському Луцьку Воздвиження Чесного Хреста Господнього церкві
кам’яній братській. Коли ж через багато років за єпископства в Луцькому
православного преосвященного Гедеона, князя Четвертинського, що після того був
митрополитом Київським, безбожні жиди обікрали церкву братську Луцьку, тоді й
руку ту святу в кіотці срібному разом з иншим начинням церковним викрали і вкинули
її в піч гарячу винокурну, де, цілий день і всю ніч вогнем палена, рука та свята
перебувала неушкодженою. Коли побачили це безбожні ті грабіжники, вийняли з
печі святу руку неушкодженою чудесно й розбивали її таємно вночі залізними
молотами. Ледве розбиту на малі частини вкинули знову в ту гарячу піч. Відтак
невдовзі завдяки ретельному пошукові тої крадіжки і тому, що мешканці чули стукіт
вночі молотів, які кості дробили, виявилася дивним провидінням Божим та злість
безбожних жидів. Коли ж їх на муках про руку ту святу питали, не хотіли зовсім
розповідати. Тоді прийшла на розум благочестива думка вигребти попіл з печі тої і
просівати через сито. У тому просіванні зразу виявилися малі частини роздроблених
мощів руки тої святої, її ж знак знайшовся там само: прикраса коралова на ній була,
вона не перетворилася на попіл, а тільки побіліла. А після такого віднайдення руки
тої святої, роздробленої на малі частини, розповідали вже й самі оті безбожні жиди,
вдруге мучені. І так за благоволінням тодішнього єпископа Луцького, блаженної
пам’яті Гедеона, князя Четвертинського, рука та свята, роздроблена, вкладена була зі
всіма знайденими її частками і з тими ж знаменуючими її коралями, вогнем
вибіленими, в кіотець чесний, для того зроблений, і внесена була чесно із проводом
освяченого собору і людей багатьох, зі святим хрестом, і свічками, і всілякими святими
прикрасами, з проповіддю слова Божого до престольної православної єпископії
Луцької святого Івана Богослова церкви.

Святитель Димитрій (Туптало) Ростовський

Проповідь на свято Введення
в храм Пресвятої Богородиці

Про чесні мощі святої
великомучениці Варвари
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ПРОСІМ   МАНЯВСЬКУ  ПРЕСВЯТУ
У Храм Манявського Афону,
Прийшла Пречиста Пресвята,
Прийшла Вона на звуки дзвону,
На спів молитви з вівтаря.

Вода, що з каменя стікає,
Це Діви чистая сльоза,
Миром лікує нас пахучим,
Мироточива Мати Пресвята.

Це образ Марії Святої,
Явився в стінах монастиря,
Йдуть вірні до води живої,
Що точить з каменя гора.

Моліться всі Святим Манявським,
За рідний край, за землю всю.
За нашу святу Україну,
Просім Манявську Пресвяту.

Прийшла Пречиста у скорботі,
З щоки котиться сльоза,
 За Україну, за мир і спокій,
З образа просить Пресвята.

Проси за нас Ти Сина Свого,
Манявських воїнів проси.
Ми прийдемо до скита Твого,
До живоносної води.

Просить, щоб ми молились Богу
Складали щирі молитви,
Щоб не забули ми дорогу
До живоносної води.

Ми просимо за мир, і спокій,
За Україну за синів,
Ти нас почуй в горі високій,
За гріхи наші відверни гнів.

ЖИВИ З ДУМКАМИ ЛИШ БЛАГИМИ
Між добрими людьми ти не пропадеш,
Молись за них, за себе, і за всіх.
Злим поглядом нікого ти не звабиш,
Лише відвернеш від себе ти усіх.
 
Усіх хто має світлу  ауру й погляд,
Від тебе відвернуться вірні всі,
Вони тобі нічим вже не догодять,
Тобою тішитимуться демони одні.
 
Не будеш знати для чого ти існуєш,
Як ти останні дні життя будеш,
Весь негатив на собі ти відчуєш,
І доброго нічого з життя ти не візьмеш.
 
І спотикатися в житті ти часто будеш,
Не будеш знати ціль свого життя,
Про добре і дитинство ти забудеш,
Назад не буде в тебе вороття.
 
Тож пробудись зі сну тривожного лихого,
Відкинь з душі ненависть, гордість, гнів,
Молись до Господа лише одного,
І не шукай для себе кумирів.
 
Не тішся ти невдачами чужими,
Упалому ти руку подавай,
Живи з думками, лиш благими,
Блудного до Бога навертай.
 
Не зловживай і не бажай чужого,
Позичине з подякою віддай,
Не проклинай тяжким словом нікого,
Кожному лише добра бажай.
 
В тяжкі дні свого сьогодення,
Не падай у відчай і не нарікай,
Молися Богу і проси спасення,
Від Господа ти кращого чекай.
 
З хати не можна виходити у гніві,
Бо ти не знаєш чи ще назад прийдеш,
Проси у Бога і живи по вірі,
Так у Господа спасення ти найдеш.

Брода Ігор,
дяк храму Вознесіння  Господнього,
с. Ралівка Самбірського благочиння

У неділю, 22 листопада 2015 р.,
архієпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків, після звершення
таїнства Божественної літургії у місті
Самбір, привітав із днем народження
місцевого настоятеля храму Успення
Пресвятої Богородиці протоієрея
Олександра Швеця.

Владика у своєму вітальному слові
сказав: «Від усієї душі бажаю, щоб
Всемилостивий Господь благословив
Вам надалі залишатись людиною, яка
не шкодуючи своїх сил, допомагає
вірним чадам Святої Церкви. Тож
нехай Господь щедро обдаровує Вас
усіма потрібними ласками,
скріплюючи і надихаючи Вас на працю
у Божому винограднику, а Божа Мати

Вітання з нагоди 60-ти річного ювілею
настоятеля храму Успення Пресвятої Богородиці
у місті Самбір – протоієрея Олександра Швеця

огортає своїм Покровом! Здоров’я Вам, душевного миру
та безбоязненного служіння Свому Творцю. Многая Вам
і благая літа».

 Прес-служба єпархії

Під Донецьком в чистім полі,
Прапор майоріє,
Від кулі стріляний з тризубом,
Синьо жовтий тліє.

До землі він нахилився,
За бійцем сумує,
Він під серцем ніс цей прапор,
В крові помирає.

Помирає просить Бога,
Щоб ворог не бачив,
Його тіла й колір синій,
І жовтий не значив.

Помирає просить Бога,

ПІД ДОНЕЦЬКОМ ПРАПОР МАЙОРІЄ
Сльозами вмиває,
Свої рани, своє тіло,
Під прапор ховає.

Щоб не взяли злі собаки,
Його тіло й прапор,
Щоб пропали як дим з вітром,
Зелені палати.

Під Донецьком в чистім полі,
Чорний ворон круче,
Поміняли тіло брата,
На живого ката.

Взяли тіло побратими,
Прапором накрили,

В чужій землі хоронили,
Маму не звістили.
 
Поховали і не знали,
Імені ні роду,
Тільки знали що загинув,
За нашу свободу.

Поклонімось Хресту тому,
За душу молімось,
Якщо мати ще чекає,
Низенько вклонімось.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння

Господнього
с. Ралівка Самбірського

благочиння

Щоб ми пізнали на землі путь Твою,
Між усіма  народами спасіння

Твоє…
(Пасхальний,  Другий антифон).

У день храмового свята
Божественна Літургія у церквіа
архістратига Божого Михаїла с. Ріп’яна
Старосамбірського району від початку
й до кінця була спрямована в чудесне
русло тихоплинної  ріки пізнання
граней суперечливого  й не завжди
простого усвідомлення того, що Божа
присутність у всьому, що Його не треба
шукати, а лише щомиті уважно
прислухатися до власного серця, бути
присутнім у житті в кожному його
прояві, кожної  миті, навчитися з
вдячністю приймати життя таким,
яким воно дається.

Саме на цьому в своєму
привітальному слові наголосив отець-
декан Іван Білик, який 21 листопада
очолював у Ріп’яні Службу Божу.
«Нелегкі часи переживає наш народ –
підкреслив отець -декан. Україні знову
намагаються закинути аркан на шию,
мечем і вогнем вирубати і випалити
наш корінь. Тому тільки Велика Віра й
Свята Молитва пошлють нам  силу для
збереження цілісності нашої держави
– ім’я якій Україна».

Серед присутніх на святі отців із
парафій с. Лопушанка-Хомина, с.
Велика Волосянка, с. Буково, с.
Тисовиця. с. Жукотин, с. Катериничі,
с. Бусовисько не було отця Романа з
Стрілок. Він перебуває у зоні АТО, бо
без молитви нам не подолати ворога.

Серця присутніх парафіян та гостей
були зворушені щирими словами

Святкування храмового празника у селі
Ріп’яна Старосамбірського благочиння

молитов свяще-
ників до Пресвятої
Богородиці, щоб
опікувалась нашим
народом; до Ісуса
Христа, щоб прий-
няв молитви наші й
по-милував нас; до
а р х і с т р а т и г а
Михаїла, щоб захи-
щав від підступних
ворогів. Молитви
стременіли, мов
життєдавні дже-
рела, зігріваючи
душі й наповнюючи їх сяйвом віри.
Адже Віра християнська єднає наш
рід і народ український. Віра
світить в поколінях і не загубиться,
як скарби духовні, що
зароджуються в її сяйливому
ореолі.

Височіє на горі у центрі сіела
церква архістратига Божого
Михаїла. Серце села, зболіле, бо
ранили його кагебісти і атеїсти,
нівечили міжконфесійні чвари.
Краялося, стікало кров’ю,  але не
переставало битися. Не подолали
його сили пекельні. Тисячі людей
за роки життя церкви переступили
її дерев’яний стоптаний поріг.
Залишивши з різних причин село,
вони стараються на Храмове Свято
приїхати до тої церкви, де вперше
злучилися з Богом, ревно молитися
і просити Божого заступництва і
Божої ласки. З великою насолодою
послухати хоральний спів,
мережаний особливим

бойківським фольклором,
милуватися барвистими
рушниками, вдихнути запаху
ладану, зупинити зір на
особливому палахкотінні свічок
перед образом архістратига
Михаїла, на мить завмерти, щоб
відчути у цій святині присутність
самого Господа, а найголовніше –
в Тайній Сповіді покаятись за
гріхи, щоб серце жило славою
Ісуса й відповідало на Його любов.

  … Духовно просвітлена
паства чекає краплі свяченої води.
Святкова процесія виходить із
церкви. А з неба накрапає дощик
як Божа благодать любові, в
Святості якої живе наш дух,
єднається нація, благословляється
щастям, миром і ясним світлом на
віки вічні  Соборна Україна на
многая, многая, многая  літа.

Богдан Ольга


