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«Посилають, – сказано, – до
Нього своїх учнів,

кажучи: Учителю! Ми знаємо,
що Ти справедливий і

істинно путі Божої вчиш, і не
прагнеш будь-кому догодити,

бо не зважаєш ні на яку особу.
Отже, скажи нам,

як Тобі здається, чи годиться
платити подать кесареві, чи ні?»

(Мф. 22, 16-17).
Вони вже платили податі з того часу,

як управління їхніми суспільними спра-
вами перейшло під владу римлян.
Отже, знаючи, що не задовго перед
тим Февда і Юда, намірившись учи-
нити повстання, були за це вбиті, то
вони хотіли своїм запитанням і на Ісуса
накликати таку підозру. З цією метою
вони і послали не тільки своїх учнів,
але й воїнів Іродових, думаючи так
викопати для Нього рів і розставити
сіті з того та іншого боку, щоб улови-
ти Його в тому чи іншому випадку.
Якби Спаситель став говорити згідно
з думкою іродіан, тоді дорікати Йому
змогли би фарисеї; а якби Він став
говорити згідно з ними, – прихильни-
ки Ірода звинуватили б Його. Прав-
да, Він заплатив уже дидрахму, але
вони не знали цього, а тому сподіва-
лися уловити Його в тому чи іншому
випадку. Однак їм більше хотілося
того, щоби Він дав відповідь, проти-
лежну думці іродіан. З цим наміром
вони і послали своїх учнів, щоб їхньою
присутністю спонукати Його до такої
відповіді і на цій підставі віддати Його
ігемону як бунтаря проти законної вла-
ди. На це вказує і євангеліст Лука, ка-
жучи, що вони і перед народом запи-
тували Його, щоби мати більше
свідків. Однак вийшло зовсім проти-
лежне їхньому наміру, і вони перед без-
ліччю присутніх тільки виявили своє
безумство.

Але поглянь, з якими лестощами
вони приступають до Нього, і як хит-
ро прикривають свій намір. «Знаємо,
– кажуть, – що Ти справедливий».
Як же ви раніше говорили, що «Він
зваблює народ», і «Він біса має» (Ін.
7, 12; 10, 20), і «Чоловік цей не від
Бога» (Ін. 9, 16)? Як не задовго пе-
ред цим радилися вбити Його? Але

«ЛЮДЯМ ПОТРІБНО ВІДДАВАТИ НАЛЕЖНЕ,
І БОГОВІ ТЕ, ЧИМ МИ ЙОМУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ»

чого тільки не роблять люди, коли хо-
чуть заподіяти іншим зло! Оскільки
незадовго перед тим вони зухвало пи-
тали Його: «Якою владою Ти це ро-
биш» (Мф. 21, 23) і не могли отрима-
ти відповіді, то тепер сподіваються
звабити Його лестощами і схилити,
щоби Він сказав щось протилежне,
встановленим законам і верховній
владі. Тому і говорять Йому про Його
справедливість і так визнають Тим,
Ким Він є насправді, тільки не від чи-
стого серця і не охоче, однак ще до-
дають: «Не прагнеш будь-кому до-
годити».

Поглянь, як чітко виявляється в цих
словах їхній намір примусити Спаси-
теля сказати щось таке, що могло б
образити Ірода і накликати на Нього
як на людину, що повстає проти зако-
ну, підозру у зазіханні на владу, щоби
потім змогли покарати Його як зако-
лотника і бунтівника проти верховної
влади. Кажучи до Нього: «Не праг-
неш будь-кому догодити», і: «Не зва-
жаєш ні на яку особу», вони натя-
кали цим на Ірода і кесаря.

«Скажи нам, як Тобі здається?»
Тепер ви поважаєте і називаєте вчи-
телем Того, Кого стільки разів знева-

жали й ображали, коли Він розмовляв
з вами про ваше спасіння! Однак вони
і тепер думають про Нього так само,
як і раніше. І поглянь, як вони підступ-
но діють. Не кажуть: скажи нам, що
добре, що корисно, що відповідає за-
кону, але: «Як Тобі здається?” Вони
тільки слідкують за тим, як би зради-
ти Його і викрити в спротиві верховній
владі. На це вказує і євангеліст Марк,
який, більш чітко відкриваючи їхню
зухвалість і згубний намір, говорить,
що вони так і запитували Спасителя:
чи давати нам подать кесареві, чи не
давати (Мк. 12, 14). Настільки вони
дихали ненавистю і мучилися бажан-
ням погубити Його, хоч удавано ро-
били вигляд, ніби хочуть догодити
Йому.

Що ж Він? «Чого спокушаєте, ли-
цеміри?» (Мф. 22, 18). Чи бачите, що
тепер Він починає говорити до них уже
з більшою строгістю? Оскільки їхня
злоба вже дозріла і відкрито виявля-
лася, то Спаситель глибше розтинає
їхню рану, відкриває їхні таємні думки,
виявляє перед усіма, з яким наміром
вони прийшли до Нього, і так на само-
му початку бентежить їх і примушує
мовчати. А зробив Він це, бажаючи

ПАРАФІЯ СЕЛА ШАНДРОВЕЦЬ ПРИЄДНАЛАСЯ ДО ДРОГОБИЦЬКО-
САМБІРСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

усмирити їхню злобу, щоби вони на-
далі подібними задумами не заподію-
вали собі шкоди. Хоча вони на словах
і виявляли Йому велику повагу, нази-
вали Його вчителем, свідчили, що Він
справедливий і не дивиться на особу,
але Він як Бог не міг бути цим обма-
нутий. Отже, з Його слів вони повинні
були зрозуміти, що Він викриває їх не
зі здогадів, а знає навіть їхні сокровенні
думки.

Але Спаситель не зупинився на са-
мому викритті. Хоч і досить було того,
щоби, викривши їхній намір і відкрив-
ши лукавство, осоромити їх, але Він
не задовольняється цим, а затуляє їм
уста ще інакше. «Покажіть Мені, –
говорить, – монету,

якою платиться податок» (Мф.
22, 19). І коли вони показали Йому, тоді
Він, як і в інших випадках, виголошує
вирок їхніми ж устами і примушує са-
мим признатися, що потрібно платити
податок кесарю, в чому і полягала
головна й урочиста Його перемога над
ними. Отже, Він запитує їх не тому, що
не знав, яку відповідь необхідно дати,
а тому, що хоче викрити їх їхніми ж
словами. Коли вони на Його запитан-
ня: «Чиє це зображення?» відпові-
дали: «Кесаря», то Він сказав їм:
«Отже, віддавайте кесареве кеса-
реві» (Мф. 22, 20).

Платити податок не означає
давати, а віддавати належне, і для
підтвердження цього Він указує на
зображення і напис. А щоби вони
не сказали: Ти підпорядковуєш нас
людям, додає: «...а Боже – Богові».
І людям потрібно віддавати належне,
і Богові те, чим ми Йому зобов’язані.
Тому і Павло говорить: «Віддавайте
всім належне: кому податок – по-
даток; кому данину – данину; кому
страх – страх; кому честь – честь».

Почувши таку відповідь, фарисеї
замовкли і дивувалися Його мудрості.
Після цього їм варто було б увірувати
і визнати себе переможеними.
Справді, Він, відкривши їхні таємні
думки, подав їм очевидний доказ Сво-
го Божества і смиренним способом
примусив їх мовчати. І що, чи повіри-
ли вони? Ні, але, «залишивши Його,
відійшли» (Мф. 22, 22).

Свт. Йоан Золотоустий

Громада церкви УПЦ (МП) у селі Шандровець Турківського району у неділю,
13 січня, прийняла рішення про перехід до Православної Церкви України.

У Шандровці живе 1200 людей. Церква св. Архистратига Михаїла – єдина в селі.
Майже вся громада підтримала перехід, окрім кількох сімей. Парафіяльна громада
с. Шандровець просила настоятеля храму, отця Іллю Уруського, перейти разом з ними
до новоствореної канонічної Помісної Української Православної Церкви. Проте на-
стоятель храму вибрав інший шлях, а саме: збурення громади, протистояння та вис-
ловлення погроз тим, хто вибрав Українську Церкву. Хоча він раніше запевняв, що
дасть згоду перейти до ПЦУ, але потім відмовився від своїх слів. Священнослужи-
тель відмовився надати ключі від церкви та парафіяльного будинку. Це збурило цер-
ковну громаду, бо як церква, так і парафіяльний будинок – це їхня власність. 

17 січня, у присутності керуючого Дрогобицько-Самбірською єпархією владики Якова
та новопризначеного настоятеля храму отця Ігоря в церкві св. Архистратига Михаїла
села Шандровець було проведено подячний молебень та представлено громаді ново-
го настоятеля храму. Опісля о. Ігор спільно з церковним комітетом провели інвентари-
зацію у храмі.

Прес-служба єпархії
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23 січня 2019 року в Національному
палаці мистецтв «Україна» відбулася
урочиста Академія з нагоди ювілею –
90-ліття від дня народження Святійшо-
го Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета.

Зал Палацу «Україна», що вміщає
близько чотири тисячі глядачів був за-
повнений. Привітати Святійшого
Патріарха Філарета з ювілеєм прибули
Блаженнійший митрополит Київський і
всієї України Епіфаній, Голова Верхов-
ної Ради України Андрій Парубій,
Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман, дружина Президента Украї-
ни пані Марина Порошенко, єпископат
Єдиної Помісної Української Право-
славної Церкви, численне духовенство
та миряни, члени Уряду, народні депу-
тати, очільники та представники Цер-
ков і релігійних організацій, голови об-
ласних, районних та міських держав-
них адміністрацій, представники науко-
вої та творчої інтелігенції, воїни Зброй-
них Сил і Національної гвардії, політичні
та громадські діячі з усієї України.

Урочисте дійство розпочалося зі
співу молитви «З нами Бог» у виконанні
зведеного хору капели «Думка», хору
ім. Г. Верьовки та ансамблю Зброй-
них Сил України. Вів святкову програ-
му народний артист України Петро
Мага.

На сцені Палацу «Україна»Святій-
шого Патріарха Філарета у своєму
відеозверненні з ювілеєм привітав Пре-
зидент України Петро Порошенко, який
у цей час перебував із важливим візи-
том за межами України. Президент
високо оцінив архіпастирське служіння
Патріарха, висловив глибоку вдячність
йому за молитви, жертовне служіння
Богу і українському народу. «Ви вже ув-
ійшли в історію як духовний і держав-
ний лідер, один з творців церкви і дер-
жави. Ваше патріарше благословення
під час важливих суспільно-політичних
подій надихало людей йти шляхом
правди, консолідувало та додавало сил.
Так було в Помаранчеву революцію,
так було в Революцію гідності. Так є і
зараз під час російської агресії проти
України... Висловлюю Вам, Ваша Свя-
тосте, глибоку повагу та вдячність. Ба-
жаю Вам, істинно народному українсь-
кому Патріархові і Героєві України,
міцного здоров’я, радості і Божої лас-
ки на многії і благії літа!» – сказав у
своєму зверненні Глава держави. Від
імені Президента пані Марина Поро-
шенко привітала Патріарха з ювілеєм і
подарувала йому букет квітів.

Від усієї повноти Єдиної Помісної
Української Православної Церкви Свя-

У селищі Розділ Миколаївського району Львівської області 28 грудня
2018 року прощалися із бійцем 10-ої гірничо-штурмової бригади Євгеном
Тоненьковим, життя якого обірвала снайперська куля. Воїн захищав  Ук-
раїну від російського окупанта.

У бійця залишилася дружина Мар’яна, яка служила з ним, та їхній три-
річний синок Олександр. Тривожна звістка  облетіла не лише селище
Розділ, але і навколишні села.

Пізно ввечері, 27 грудня привезли тіло загиблого Євгена до селища
Розділ, хоча покійний Євген родом із Маріуполя, але майже всі мешканці
Роздолу зустріли його, як рідного односельця із засвіченими лампадами
та навколішки вздовж своїх вулиць.

Під час парастасу і похорону була присутня велика кількість людей та
священиків, православних і  греко-католицьких. У похоронній молитві
брали участь і молились воїни-побратими, які несли його від домівки до
місця спочинку. Всю організацію похорону взяла на себе Роздільська
селищна рада під керівництвом селищного голови Марії Рогуля.

Весь похоронний процес очолив митрофорний протоієрей Василій Хо-
мин, настоятель Свято-Успенської парафії смт. Розділ (Православна Цер-

«ПЛАКАЛО НЕБО НАД РОЗДОЛОМ»
ква України), якому співслужили священики. Похорон відспівував право-
славний церковний хор під керівництвом регента  п. Катерини Камінської.

До вірян звернулися із змістовним, зворушливим і прощальним словом
від покійного прот. Іван Хомин та військовий капелан прот. Василій Хо-
мин. У центрі селища біля пам’ятника, із змістовними словами, до при-
сутніх звернулася селищний голова Марія Рогуля.

У похоронній відправі взяли участь та звернулися із промовою до при-
сутніх голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Михай-
лович Синютка та голова Миколаївської районної адміністрації Андрій
Іванович Кос.

На цвинтарі  під час співу «Вічная пам’ять» друзі побратими вшанува-
ли загиблого Євгена прощальним залпом.

Біля могили покійного в кінці похорону настоятель храму прот. Василій
Хомин висловив співчуття дружині загиблого Мар’яні і всій  родині, та
подякував всім священикам і присутнім за участь віруючих у молитві.

Герої не вмирають! Слава Україні!
Вічная пам’ять Євгену!

Катерина Камінська,
регент хору парафії смт. Розділ

ВЛАДИКА ЯКІВ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ЮВІЛЕЙНІЙ АКАДЕМЇ З НАГОДИ
90-ЛІТТЯ СВЯТІЙШОГО ПАТРІАРХА ФІЛАРЕТА

тійшого Патріарха Філарета привітав
Предстоятель Блаженнійший митропо-
лит Київський і всієї України Епіфаній.

Зі словами вітання до Патріарха
Філарета звернувся Голова Верховної
Ради України Андрій Парубій. Голова
Українського Парламенту підкреслив,
що під орудою Святійшого владики у
Незалежній Україні була відроджена
справжня Українська Православна
Церква, відбудовані і збудовані тисячі
храмів. І у цих храмах тепер щоденно
лунає молитва українською мовою – за
наш народ, за Україну, за українське
військо! «Важко уявити перемогу Ук-
раїни, коли в українських церквах мо-
ляться не українською мовою і не за
українську армію, а за армію чужу. І
власне, Ваше служіння і Ваш подвиг
призвели до того, що ми маємо украї-
нську церкву – і це Ваша життєва ти-
танічна праця! І Ви змогли розбудува-
ти одну з найбільших церков у всьому
світі!...Щиро дякую Вам за активну
роботу з розвитку капеланського слу-
жіння у Збройних Силах України, На-
ціональній гвардії та інших державних
військових формуваннях, активну во-
лонтерську працю для фронту. Адже
Ваша особиста підтримка українських
воїнів на Донбасі є неоціненною. Ви на-
ближаєте перемогу України!» – наго-
лосив Голова Парламенту.

Патріарха Філарета із ювілеєм при-
вітав Прем’єр-міністр України Володи-
мир Гройсман. Глава Уряду наголосив,
що тільки зараз ми розуміємо, що мали
боротися за успіх своєї країни з першо-
го дня здобуття незалежності – так, як
це робив Святійший Патріарх Філарет-
. «Завдяки міцній вірі, єдності ми здо-
будемо перемогу. Україна буде про-

цвітати – завдячуючи Вашому служі-
нню, подвигу наших воїнів, волонтерів,
всіх, хто бореться за велику європейсь-
ку Україну, – сказав Прем’єр-міністр.
– Ви боролися і вірили, що Україна ви-
стоїть, що Україна отримає право на
свою церкву. Ви йшли своїм шляхом, і
скільки на ньому ставало перепон, заг-
роз і небезпеки. Але Ви не зрадили тому,
у що вірите. Сьогодні Ви по праву є
духовним лідером нашої держави. Ми
дякуємо, шануємо, поважаємо і люби-
мо!» - зазначив Володимир Гройсман.

Від імені Всеукраїнської Ради Церков
і релігійних організацій Святійшого Пат-
ріарха Фіарета привітав Глава і Отець
Української Греко-Католицької Церкви
Блаженніший Святослав (Шевчук).

Вітальні слова на адресу Його Свя-
тості на сцені Палацу також виголоси-
ли Президенти України Леонід Крав-
чук та Віктор Ющенко.

Святійшого владику з ювілеєм при-
вітали лідери кримськотатарського на-
роду Мустафа Джемілєв та РефатЧу-
баров, які нагородили Патріарха Філа-
рета вищою відзнакою Меджлісу –
Золотим Орденом – за укріплення не-
залежності України, рішучу позицію у
питанні деокупації Криму і підтримку
кримськотатарського народу.

Ведучий урочистої Академії зачи-
тав привітання Патріарху від Міністра
оборони України Степана Полторака,
після чого ансамбль ЗСУ виконав
марш українського війська «Зродились
ми великої години».

Після цього Святійший Патріарх
Філарет звернувся до присутніх з про-
мовою, в якій окреслив шлях свого чер-
нечого і архієрейського служіння, ті
труднощі, з якими довелося зіштовхну-

тися Церкві у радянські часи, а також
виклики, які постали перед нею в
новітній період державної незалежності
України. Промова Предстоятеля три-
вала близько години та неодноразово
переривалася аплодисментами.

Всім присутнім на великому екрані
був показаний новий фільм про життє-
вий шлях і церковне служіння Святій-
шого Патріарха Філарета, спеціально
підготовлений до ювілею архіпастиря.

У другій частині урочистої Академії
відбувся концерт, в якому взяли участь:
Національна заслужена академічна
капела України «Думка», Національний
заслужений академічний український
народний хор України ім. Г. Верьовки,
Національний заслужений академічний
ансамбль танцю України імені П.
Вірського, Заслужений академічний
Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил
України, Київський ансамбль ударних
інструментів “ArsNova”, Академічний
ансамбль пісні і танцю Державної при-
кордонної служби України, народна ар-
тистка України Оксана Білозір, Герої
України Василь Зінкевич та Анатолій
Паламаренко, народний артист Украї-
ни Тарас Петриненко. Свій вірш, при-
свячений Патріарху Філарету, прочитав
заслужений артист України Петро
Мага. Завершилася концертна програ-
ма співом «Многоліття» зведеним ко-
лективом всіх виконавців.

Практично чотирьохтисячна гля-
дацька зала ще раз привітала Святій-
шого Патріарха Філарета оваціями. Всі
присутні разом з виконавцями піднесе-
но співали «Многії літа» Святійшому
владиці, вітаючи Патріарха з ювілеєм.

Після завершення урочистої Ака-
демії та концерту у Великому банкет-
ному залі Національного палацу мис-
тецтв «Україна» від імені Святійшого
Патріарха Філарета відбулося святко-
ве прийняття, на якому були присутні
духовенство, державні та громадські
діячі, представники наукової й творчої
інтелігенції, дипломатичного корпусу.

Численні гості мали можливість осо-
бисто привітати Патріарха з ювілеєм
та висловити йому свої найщиріші по-
бажання.

Вітальні слова щирих і добрих поба-
жань в день відзначення 90-літнього
ювілею линуть до Святійшого Патрі-
арха Філарета з багатьох куточків Ук-
раїни та закордоння. Приєднуємося до
них і ми, бажаючи нашому Патріарху
здоров’я, душевних і тілесних сил, Божої
допомоги та многих і благих літ служ-
іння Церкві й Україні!

За матеріалами
інтернет-ресурсу: 

https://www.cerkva.info
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СВЯТКОВЕ
БОГОСЛУЖІННЯ З

НАГОДИ 40-ЛІТНЬОГО
ЮВІЛЕЮ

ПРОТОІЄРЕЯ
ВАСИЛІЯ АНДРЕЙКІВА

23-го січня 2019 року виповнилося 40
років настоятелю парафії с. Березів Ста-
росамбіського благочиння протоієрею Ва-
силію Андрейківу.

27 січня архієпископ Дрогобицький і Самбі-
рський Яків відслужив святкову літургію з на-
годи свята.

Від імені духовенства єпархії та  Старосам-
бірського благочиння вітаємо Вас з ювілеєм.
Господь благословив Вас на нелегку працю у
винограднику Христовому, щоб нести Слово
Боже ввіреній Вам пастві. Тому зичимо Вам
на цьому нелегкому шляху бути Добрими Па-
стирями на Ниві Христовій. Божої Вам ми-
лості, злагоди, здоров’я, добра та миру. 

Нехай благодать Господня завжди перебу-
ває з Вами на многії та благії літа!

Прес-служба єпархії

У неділю після Різдва Христового 13 січня
2018 р., вихованці недільної парафіяльної школи
храму святого рівноапостольного великого князя
Володимира Православної Церкви України м.
Новий Калинів, разом із своїм настоятелем от-
цем Ярославом Фабіровським,провели святковий
виступу приміщенні міського Народного дому,
присвячений Різдву Христовому.

Діти своїми устами у театральному вертепі
передавали присутнім духовний зміст цієї спаси-
тельноїподії – приходу на землюІсуса Христа,
Сина Божого. Сам Господь Бог з великої любові
до людей, в Особі Сина Свого, зійшов із небес,
народився від Пречистої Діви Марії, щоб оновити
людину та спасти від первородного гріха – вічної
загибелі, прокляття і смерті.

Коли дивлюсь я на ці події,
Міцніє віра моя й Любов,
А в грудях серце моє радіє,
Це ж ради мене Христос прийшов…
Прославляючи Новонародженого Христа Спа-

сителя в молитвах, колядках, віншуванняхлюди
духовно єднаються, змінюються в кращу сторо-
ну, їхнявіра стає більш усвідомленою, що допо-
магає творити добро, милосердя та скріплюєвсе

РІЗДВЯНИЙ КОНЦЕРТ У НОВОМУ КАЛИНОВІ

любов’ю.
За сценарієм діти показали сьогодення в час

Різдва Христового,підкреслили значення сім’ї,
родини в українському суспільстві. «Українці зав-
жди цінували родинні корені – це наше рідне, до-
роге. Буде міцна сім’я, родина – буде сильна Ук-
раїна», – завжди нагадує дітям о. Ярослав, наш
духовний батько.

До підготовки та організації Різдвяної вистави
долучились молодша, середня та старша групи
недільної школи, 62 учасники. У нас виросли, ви-
ростають та шліфуються таланти: співаки, музи-
канти, поети, актори…, просто талановиті діти, за
яких ми радіємо і дякуємо Богові за все.

Керувалипроцесом урочистого дійства вчите-
лінедільної школи – помічники о. Ярослава: На-
талія Грось, Леся Касій, Галина Гриб. Значну до-
помогу цьогоріч організатори відчули від дирек-
тора Народного дому Володимира Вачинича,
батьків, випускників недільної школи, самих ви-
хованців середньої та старшої груп. Працювала
добре злагоджена команда – кожен відчував свою
приналежність до духовної родини. Частину бла-
годійних заколядованих коштів діти вирішили пе-

рерахувати парафіянам, які потребують допомо-
ги. Хай Господь допоможе їм та скріпить їх ду-
ховно, і тілесно!

Дякуємо Богові за мудрого наставника митро-
форного протоієрея Ярослава Фабіровського, який
своїм словом, особистим прикладом показує па-
рафіянам дорогу істинної правди – дорогу до Цар-
ства Божого.

Отець Ярослав, дивлячись на свою дружню
парафіяльну родину, завершив виступ та склав
подяку всім, хто долучився до організації та про-
ведення виступу, та всім, хто прийшов прослави-
ти радість Різдва Христового. З його очей коти-
лася сльоза, бо натхненна праця настоятеля дає
плоди. Хай Господь оберігає нашого духовного
батька на довгі роки служіння Богові та людям!

Віримо, що в Україну прийде мир і спокій. Ба-
жаємо усім добра, тепла, гарного молитовного
настрою, любові, миру та злагоди.Хай у кожній
родині буде милість Божа!

Христос народився! Славімо Його!
 Учителі недільної парафіяльної школи

храму св. кн. Володимира ПЦУ
м. Новий Калинів

«І ти, дитя, пророком Всевишнього
назвешся,

бо йтимеш перед лицем Господа,
щоб приготувати путі Йому»

(Лк. 2:76)
Пройшло Різдво Христове зі своїми велични-

ми богослужіннями, колядками та віншуваннями.
Вчора було Богоявлення, хода на Йордан, велике
освячення води. Сьогодні ж вшановується пам‘-
ять святого славного Предтечі та Хрестителя
Господнього Іоана, який найбільше послужив вчо-
рашній євангельській події.

Святкування звершується в усіх храмах, але
найвеличніше воно проходить у церквах, присвя-
чених цьому святому.

Щороку підбужани покидають свої домівки,
щоб піти до храму, із вдячності до свого небес-
ного покровителя, розділити урочистість святку-
вання і соборно помолитися до нього. Та сходять-
ся до Божого Дому не лише жителі Підбужа, а й
численні гості з сусідніх сіл, які теж хочуть відчути
радісну атмосферу цього свята та примножити у
своїх душах віру, любов та почуття покаяння.

Божественну Літургію очолив секретар Дро-
гобицько-Самбірської єпархії митр. прот. Андрій
Безушко (с. Нагуєвичі), якому співслужили: де-
кан Дрогобицького благочиння митр. прот. Ігор
Пулик (м. Трускавець); митр. прот. Михайло Ко-
марницький (м. Стебник); митр. прот. Іоан Аль-
мес (настоятель храму у Підбужі); митр. прот.
Федір Гудзар (с. Сторона); прот. Ігор Ткачів (м.
Борислав); прот. Миколай Малий (с. Смільна);
прот. Миколай Лесів (с. Уріж); прот. Олексій Сто-

ХРАМОВЕ СВЯТО У СЕЛИЩІ ПІДБУЖ
ДРОГОБИЦЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

ляр (м. Борислав); ієрей Михайло Альмес (м.
Київ); ієрей Михайло Комарницький (м. Стебник).

Після Євангельського читання прот. Ігор Ткачів
звернувся до парафіян із вельми змістовною про-
повіддю, навчаючи покаяння за словами Ісуса
Христа: «Покайтеся, наблизилось бо Царство Не-
бесне» (Мф. 4:17).

Службу Божу супроводжував антифонний спів
трьох церковних хорів (чоловічий, молодіжний,
змішаний) під керівництвом диригента Ігоря Сте-
цяка. Цей молитовний, мелодійний та зворушли-
вий спів торкався струн душі кожного присутньо-
го, додаючи краси та величності святій Літургії.

Після завершення богослужіння проголосив
проповідь про життя і подвиги Іоана Хрестителя
канцлер єпархії о. Андрій Безушко та привітав усіх
присутніх зі святом, а настоятеля храму о. Іоана
Альмеса – також із Днем Ангела. До привітань
долучились і церковний хор, школярі недільної
школи та Підбузького НВК, представники
Підбузького геріатричного пансіонату, бажаючи
многоліття отцю та дякуючи за віддане служіння
Богу і людям.

Зі свого боку о. Іоан щиро подякував священ-
нослужителям та всім, хто взяв участь у святку-
ванні. Многоліття також прозвучало на адрес всіх
парафіян-іменинників.

На завершення свята відбувся традиційний
хресний хід, читання Євангелія, окроплення свя-
тою богоявленською водою та спів величання
Хрестителю Господньому.

Віра Стецяк
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В попередньому номері газети «Духов-
на криниця» її читачі мали змогу ознайоми-
тись зі статтею «Світло для світу». У ній мож-
на ширше ознайомитись зі свідченнями Свя-
того Письма, Церкви  і Святих Отців про Бога,
Який є істинним Світлом. Як Світло, Гос-
подь Бог благодатно діє на світ. І як з волі
Божої сонце світить на добрих і на злих, так і
Сам Бог Світло подає Себе всьому творін-
ню. Як сонячнесвітло не винне, що хтось
перебуває у темряві, бо заховався від нього.
Так і Бог не винен в тому, що Його світло не
торкнулось благодатно того, хто мало уваги
приділяє Богу Світлу, чи зовсім Його уни-
кає.

А написати цю статтю мене спонукавпе-
регляд телепередачі на одному загальноук-
раїнському телеканалі. Ведуча і учасникип-
рограми вже не юні, – обізнані із життям
рідного краю та інших країнах. У розмові
вони торкнулись особистого релігійного
життя. Гість висловив свою думку про цер-
ковне богослужіння, освячення пасок та
навів висловлювання учасників освячення
пасок.Натомість виявивневдоволення тим,
що в нас є безліч освячень, – навіщо це все.
Ведуча зазначила, що це в нас залишилось
ще з радянських часів (а я тут згадав як в
радянські часи твердили, що все, пов’язане
з Церквою, є наслідком середньовічної нео-
свіченості). Також гість пропонував Церкві
в Україні інший шлях її діяльності та навів
приклад, як у Парижі у храмах проводять
художні, мистецькі виставки, якісь інсталяції.
Мені стало нудно це дивитись, бо почали
говорити, що в нас не так вже і все погано в
тому напрямку, бо в одному львівському
духовному навчальному закладі є сучасні
дисципліни та навчальні програми (а вони
то далекі від духовності). Справді, болюче за
нас, теперішніх християн.

Та й пригадались повідомлення в нови-
нах, в окремих тематичних телепрограмах,
газетах, журналах як у Західній Європі дали
друге життя запустілим монастирям та па-
рафіяльним храмам. Монаші келії слугують
як готельні номери, а храми стали вишука-
ними ресторанами. Лише деякі храми стали
виставковими залами (я не насмілююсь осу-
дити тих, що в таких цілях використовують
покинуті монастирі та храми). А що робить-
ся на розлогих просторах Росії! Там ще
більше монастирівта парафіяльних храміву
жахливому стані. Деякі поволі руйнуються,
а деякі храми використовуються і досі в гос-
подарських цілях (тримають там і коней).

Чи можна засудити західних європейців в
атеїзмі? Ні. Чи атеїстичне населення Росії?
Ні. Чи українціатеїсти? Та ні. Але скільки то
ще поселень без Божих храмів. А скільки є
нерозважливих християн! Один православ-
ний у вирвані листки із кишенькової Єван-
гелії закручував тютюн, бо ці Євангелії роз-
дали у селі євангелісти. Із уст християн зву-
чать непристойні висловлювання. Вислов-
люються речі, які суперечать Божим істи-
нам та основам віровчення Православної
Церкви. Ведуть себе нинішні християни про-
сто безглуздо.

Отже, як поринеш у цей безтямний хрис-
тиянський світ, то голова обертом іде. І по-
чинаєш запитувати себе, інших: як же це так,
чому це все відбувається? Тим, що уника-
ють відповідальності, відповідь загальнові-
дома – в  усьому винен сатана. А діяти то
сатані, відверто, з руйнівною силою, дозво-
ляли і продовжують дозволяти люди. І то не
атеїсти, а християни.Серед християн і ми, –
православні. Це християни ворогують в ро-
дині, між сусідами, з іншими християнськи-
ми народами. Спричиняємо одні одним
біди, заподіюємо смерть, носимо в собі при-
ховану злобу, а то і відверте зло, яке з’їдає
наше серце. І до того всього ще вважаємо
себе праведниками, істинними християна-
ми.Діє сатана, бо відвернулись ми від Бога.
А почали ми відвертатись від Бога і служити
сатані, віддаючи йому владу над собою,
віддавна. Десь подумали, що та чи інша за-
повідь Господня маловажлива. Опустили у
молитовному правилі одну, другу молитву.
Колись зовсім не помолились. Якось не
спромоглись прийти у храм на богослужін-
ня, а там знову якісь причини не піти у храм.
І так поволі відвикли молитись вдома та хо-

ЗАГАЛЬНОХРИСТИЯНСЬКЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

дити у храм. Поволі розрослись у нас
гріховні пристрасті Деякі нами вже заволо-
діли. І гріх став основою життя багатьох хри-
стиян. Сатана нашими вчинками, способом
нашого життя остудив духовний запал. То
ж хтось духовно холодний, а хтось вже і ду-
ховно мертвий.

А як же було колись? Христос Спаси-
тель заявив, що приніс на землю вогонь і
бажає, щоб він скоріше розгорівся. Цей во-
гонь – це пломеніюча Божалюбов.Бог го-
рить любов’ю до людей. З цією любов’ю
зійшов Господь на Голгофу і помер на
Хресті ради нашого спасіння та вічного, і
блаженного життя у Його небесах.

А Христові учні, апостоли, будучи запа-
лені через Господа Бога Ісуса Святим Ду-
хом, понесли у світ Бога-Любов Христа. І
коли їх залякували в’язницею, смертю та
примушували мовчати про виявлену лю-
бов Господом Ісусом, товони відповідали:
«що є краще: слухатись Бога чи людей?»
Проливши кров, апостоли підсилили вогонь
Божої любові серед поганського світу. Хри-
стиянські мученики доказали міцність пло-
меніючої любові Божої у світі. Божа любов
переплавила поганську жорстокість на по-
клоніння істинному Богу у Святій Тройці
та служіння Йому. Відтак не десятки, не сотні,
а тисячі тисяч християнських подвижників
заполонили піщані, гірські та лісові пустелі
та молитвою, постом, різними аскетични-
ми духовними діями служили Богу і людям.
Ці святі люди, отриману від Христа Бога
святість і любов, передавали від покоління
до покоління і продовжують передавати.
Тому Церква Христова, будучи святою від
Свого Голови Христа Ісуса, освячує у Собі
всіх і все. Саме Христові подвижники під
дією Святого Духа пломеніють Божою лю-
бов’ю. Це їхня любов Божим вогнем, – Ду-
хом Святим, охоплює все православне хри-
стиянське повчання у їхньому духовному
доробку. А це їхні молитви, повні покаяння,
визнання своєї недостойності Божих благо-
діянь та безліч святоотцівських духовних
повчань нам на спасіння.

Древні письмові християнські згадки на-
гадують нам, що у християн усе освячува-
лось. Не тільки Літургійні Хліб і Вино, а і
всяка пожива, одяг та всяка ужиткова річ.
Так у монастирях і понині всякий послух
(праця) починається із благословення на-
стоятеля. У містах і селах кожну важливу
роботу починали зі служіння Літургії чи мо-
лебню, або зі звичного благословення
місцевого священика. А про силу і зна-
чимість Церковних освячень, благословень
свідчить дійсний факт. У другій половині
Iтисячоліття селяни якогось африкансько-
го поселення, не маючи чим засіяти свої
ниви, прийшли в недалекий монастир по-
просити в монахів хоч трохи пшениці. На-
стоятель вислухав селян, покликав економа
(відповідального монаха за продуктами) та
наказав принести всю пшеницю, яка є у мо-
настирі. Її виявилось невеликий мішечок.
Настоятель наказав змішати пшеницю з
піском. Помолився над цією сумішшю, бла-
гословив та наказав селянам набирати
скільки кому потрібно. Ніхто з людей не сум-
нівався і кожен набив цю суміш в потрібній
кількості у принесені з собою мішки. Восе-
ни вони зібрали нечуваний врожай. Відтоді
в цьому поселенні зродилась традиція – се-
ляни перед посівом приносили в монастир
трохи своєї пшениці, змішаної з піском, на
благословення та засівали свої поля. Про це
свідчили європейські очевидці вже у ІІ ти-
сячолітті.

 Є свідчення і зігріваючої дії Божої лю-
бові. Один святий муж вів благочестиве
життя як юродивий (вдавав несповна ро-
зумного). Він кожен день був у храмі на
богослужіннях. Поміж часом богослужінь
він ходив містом. Приглядався до життя лю-
дей. Грішників закликав до покаяння – зміни-
ти життя. Остерігав людей від злих вчинків,
від гріховності. А на ніч вертався до храму,
який вже був зачинений та лягав спати біля
дверей храму. Так було влітку і зимою. Про-
те ніколи не промерз, не застудився.

А ось перша половина ХХ століття. Ра-
дянський Союз, Сибір, тар ув’язнених.
Вденьвиснажлива праця, вночі допити, тор-
тури. Серед ув’язнених московський сту-
дент, зрозуміло – атеїст. А опинився тут, бо
мав необережність обмовитись про непра-
вильні дії радянської влади. До нього при-
чепились рецидивісти, – забирали в нього
фуфайку. За студента заступився священик.
Почалась бійка, бо деякі підтримали свяще-
ника. Прийшли охоронці та звинуватили у
безладі священика і студента. Забрали у кар-
цер. Ним слугувала велика металева буда.
А була зима, близько 50 градусів морозу.
Коли зачинились двері, священик сказав сту-
денту лягати спати, а сам почав молитись.
Студент прокинувся від того, що йому було
дуже жарко. Роздягнутим був і священик,
який продовжував молитись. Студент вслу-
хався у слова молитви, згадував щось із того,
чого його у дитинстві навчала бабуся і по-
чав повторювати молитви за священиком.-
Молились разом. Металева буда зігрівалась-
Божою благодаттювід молитви любові, яку
священик виявляв до студента атеїста.Обез-
силені в’язні впали на землю і поснули. Тре-
тього дня загуркотіли двері, здивовані охо-
ронці дивились на живих, як їм здавалось,
мерців. Студент увірував у Бога, став доб-
рим священиком. Його духовні діти ніколи
не ставили дурних питань про благословен-
ня, освячення, бо вони бачили в цьомуду-
ховну доцільність собі на спасіння.

Тому то нинішнім людям для справжнь-
ого життя, розумного життя, а можливоу
житті з Богом, треба ознайомитись із духов-
ною наукою та спадщиною Православної
Церкви. Приходити на богослужіння, щоб
тут освятитись Божою благодаттю. Для того
уважно вслухатись у слова богослужіння.
Розпитати священика, що те чи інше бого-
служіння розкриває нам, що повчає. Мо-
литись вдома не кількома молитвами, а ко-
ристуватись молитовником, вникаючи у
зміст кожної молитви вранішнього і вечір-
нього правила. Із молитов навчитись свя-
того життя. Щоб не виникало безглуздих пи-
тань, думок. Тлумачень того чи іншого у
діях, та житті Православної Церкви, треба
зацікавитись догматами та вченням Право-
славної Церкви. Порівняти це із вченням
інших Церков і релігійних течій. Молитись і
просити, щоб Бог просвітив Святим Духом
для пізнання Божих істин у Слові Божім, у
богослужіннях, благословеннях, канонах,
догматах, науці та діях Православної Церк-
ви. О тільки під дією Святого Духа кожен
зацікавлений побачить, що кожен право-
славний храм – це окрема мистецька гале-
рея, музей, де можна поспілкуватись із Бо-
гом, помилуватись іконописом і одночас-
но вивчити історію життя Церкви; звикну-
ти до духовного життя, яке вели святі. А,
ведучи життя за прикладом святих, пізнаєть-
ся, що храм, – це не застигла минувшина, а
жива і пломеніюча любов Божа до кожної
людини, яка живе у цьому світі, який пере-
буваєу гріху.

Отримавши так від Бога у Святім Дусі
вогонь Його любові, не виникатиме вже
бажання полишати храми без нашої молит-
ви та використовувати храми Божі для задо-
волення людських химер. А всяка освячую-
ча дія Православної Церкви не викликати-
ме здивування чи зневаги, а буде задоволь-
няти  духовні потреби людини, як Божої ди-
тини.

Господи Боже, просвіти кожну людину,
що приходить у цей світ. Освіти її Твоєю істи-
ною. Бо Ти єси освячення наше і ми Тобі
славу возсилаємо на віки віків.

Підготував свящ. Іван Владика

ОСВІЧЕНІЙ
ЖІНЦІ, ЯКА

СКАРЖИТЬСЯ НА
НЕВДЯЧНІСТЬ

Ви скаржитеся, що Ваша велика
праця зі збору пожертвувань для
дитячого будинку залишилася без
визнання й нагороди. Інші, хто не
зробив і половини того, що зробили
Ви, одержали ті чи інші нагороди, Ви
– нічого. Боже мій, на що Ви скар-
житеся! На те, що за Євангелієм
повинно радувати. Ще пишете, що
Ви як християнка все робили зара-
ди Христа. Хіба не знаєте, що, кому
людина присвячує свою працю, від
того й чекає нагороди? По-єван-
гельски, слуга пасе овець хазяїна й
не від овець очікує нагороди, а від
хазяїна. Воїн бореться в ім’я свого
царя й від нього очікує похвали, а
не від тих, з ким або проти кого
воює. Так і Ви, якщо як християнка
робили добро в ім’я Христове, від
Христа нагороди чекайте. Хіба не
обіцяв Господь вічну нагороду всім,
хто творить добро або терпить скор-
боту й гоніння в ім’я Його? Хіба не
сказав Він: Радійте й веселіться, бо
нагорода ваша велика на небі? І ще:
Коли виконаєте все, що звелено вам,
скажіть: «ми, раби нічого не варті,
тому що зробили те, що повинні
були зробити»? Хтось Невидимий
послав нас у цей світ. Хтось Неви-
димий визначає місце нашого слу-
жіння в цьому світі. Хтось Невиди-
мий веде нас із цього світу. Цьому
Невидимому ми повинні молитися,
на Нього дивитися, від Нього очі-
кувати винагороди. Що можуть нам
дати найманці, рівні нам і такі ж, як
ми, злиденні? І що можемо ми очі-
кувати від тих, хто щохвилини по-
ринає в безодню смерті, подібно
коникам, що скачуть у прірву з кру-
того обриву?

Крім того,  чи впевнені Ви, що
могли б пережити славу й похвалу
від людей? Святий Йоан Ліствічник,
мабуть, знав людську природу кра-
ще за нас із Вами, якщо сказав:
«Ніхто, крім святих, не може чути
похвалу без шкоди для себе». Бо
тільки святі люди провидять люди-
ну й розуміють, звідки виходять сло-
ва похвали. Іноді найкаламутніша
вода виблискує на сонці так само,
як і прозора. Іноді під тонким ша-
ром льоду ховається в’язка багню-
ка. Так і душі тих, хто нас хвалить.
Тому святі, чуючи хвалу, сприйма-
ють її або як незнання, або як свідо-
му брехню. Набагато більше душ
загинуло через світську славу й по-
хвалу, ніж від знущань і презирства.
Знаєте, до кого зараховує Христос
тих, хто прагне слави й людських
похвал? До невірних. Прочитайте
Його бесіду з євреями й запитайте
себе, до якої сторони ви належите.
Він говорить про Себе: не приймаю
слави від людей, а їх запитує: Як ви
можете вірувати, коли один від од-
ного славу приймаєте, а слави, яка
від Єдиного Бога, не шукаєте?.
Отже, з ким Ви: з Христом чи з
євреями? Якщо Ви на боці Христа,
чого Вам щиро бажаю, шукайте тоді
не мирської слави, а тої, котра від
єдиного Господа. Не заздріть тим,
хто приймає людську славу. Жалій-
те їх. І вони, коли розчаруються,
стануть жаліти себе. І знову скажу
Вам: жалійте їх, бо через коротко-
зорість свою віддали вони вічне за
тлінне, Божественне за людське,
істинне за помилкове.

Хай просвітить і благосло-
вить Вас Господь.

Святитель
Миколай Сербський

(лист 71)
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 Явище екзорцизму (вичитки)
набуло масового поширення в ос-
танні десятиліття. Займають-
ся ним окремі священики, які не
мають на те благословення єпис-
копа, без якого, як відомо, свяще-
ник не має права звершувати ні
однієї священнодії. Лаодикійський
собор (364 р.) постановив: «Без
благословення єпископів не мож-
на заклинати ні в церквах, ні  в
домах...» (Правило 26).

Екзорцизм набув свого поширен-
ня ще в часи перших християн у час
надзвичайних дарувань. Але і тоді
виганяли бісів лише ті християни, які
отримали на це дар Святого Духа.
Вони діяли згідно з волею Божою, а
не власною. У посланні святителя
Климента Римського (I ст.) «Про
дівство» аскетам-екзорцистам при-
писувалось «...відвідувати одержи-
мих злими духами і звершувати над
ними молитви. Постом і молитвою
нехай заклинають, не словами гар-
ними, вибірковими і вишуканими, але
як мужі, які від Бога отримали дар
лікування». Цей дар Святого Духа
був надзвичайно рідкісним, а тих, які
хотіли виганяти бісів було чимало.
Тому в «Постановах апостольських»
(III ст.) була заборона на екзор-
цистів. Це мотивувалось тим, що
«славний подвиг заклинання є спра-
вою добровільної співдії з Божою
благодаттю через Христа, сповне-
ним Святого Духа, тому що той, хто
отримав дар зціляти, показується
через одкровення від Бога і благо-
дать, яка виявляється усім». У V
столітті про екзорцистів уже не зна-
ходимо згадки.

Православна Церква завжди дот-
римувалася слів Спасителя: «Цей
рід виганяється тільки молитвою і
постом» (Мф. 17, 21). Тобто стро-
гим подвижницьким життям. Пра-
вильне життя приводить християни-
на до смирення і досягнення безпри-
страсності. І тому лише деяким із
них Господь посилав дар перемага-
ти злих духів. Усі інші заклинателі,
незалежно від їхнього сану, є лише
спокушені, прикриваються отрима-
ними благословеннями, не маючи
необхідної духовної чистоти і дару
Божого.

У Лавсаїку читаємо, як авва Пи-
тирион «багато розмовляв з нами і з
особливою силою розмірковував, як
розрізняти духів, говорив, що деякі
біси спостерігають за нашими при-
страстями і часто навертають їх на
зло. Таким чином, діти, говорив він
нам, хто хоче виганяти бісів, той по-
винен найперше викорінювати при-
страсті, бо хто переможе будь-яку
пристрасть, той вижене того біса».

Ми повинні викорінювати при-
страсті, щоби вигнати демонів цих
пристрастей. Преподобний Варсо-
нофій Великий говорив: «Протисто-
яти дияволу можна не всім, а тільки
тим, хто сильний в Бозі, якому підко-
ряються біси, якщо хто із немічних і

Ваш лист немов стікає слізьми. Ви
клопотали про високу посаду: Вам
здавалося, що вона принесе щастя.
Люди, котрі вас оточують, робили так
само, тому доводилося Вам бороти-
ся, боятися, відтискати інших. Ви вва-
жали, що щастя, і не просто щастя,
саме життя, почнеться для Вас із
одержанням цієї високої посади. До
цього Ви вважали себе нещасним,
майже неіснуючим. Нарешті Ви до-
сягли мети. Кілька днів Ви почували
себе немов заново народженим, потім
прийшло розчарування. Щастя було
так само далеко, як і колись. Тільки
тоді Ви вірили, що воно існує десь там,
у високих званнях, а тепер Ви й віру
втратили. Піднялися до хмар, майже
до зірок, а зараз гірко каєтеся в тому,
що гналися за щастям помилковими
шляхами, наслідуючи інших. Тому хо-
чете Ви знову повернутися до свого
колишнього скромного звання, коли
відповідальності було менше, а жало
заздрості навколишніх слабкіше. Мож-
ливо, Вам допоможе розповідь про
фальшиві золотники.

У великому парку готувалася на-
родна гулянка, але впускали тільки по
квитках. Багато хто хотів увійти, але
грошей на квитки не було. Якась ба-
гата людина вирішила випробувати
людські пристрасті й кинула в юрбу
дітей жменю монет: це були фальшиві
золоті монети, серед яких був один
справжній срібний динар. Кинулися
діти за монетами, пересварилися, по-
билися, поки не зібрали всі монети.
Але на срібний динар ніхто не звернув
уваги, тому що кожен думав: золото
дорожче від срібла. Ті, хто тримав у
руках підробку, почували себе зовсім
щасливими, але результат був гірким
і несподіваним. Коли вони прийшли
купити квитки, з’ясувалося, що гроші
фальшиві, і поліцейські несподіваним.
Коли вони прийшли купити квитки, з’я-
сувалося, що гроші фальшиві, і пол-
іцейські відправили їх до в’язниці. Один
був винахідливішим за інших: побачив-
ши, що трапилося з його товаришами,
він кинув фальшивий золотник і пішов
шукати срібний динар. Коли знайшов
його, купив квиток і потрапив у парк
на гулянку.

Тлумачення: веселощі – це Царство
Небесне, або Царство безсмертної ра-
дості. Фальшиві монети – плотські ба-
жання, земне марнославство й самооб-
ман, що віддаляють людей від Царства
справжньої радості й ведуть їх у цар-
ство муки й пітьми. Чисте срібло сим-
волізує внутрішню доброту й істину пра-
ведної душі. Діти, ласі на оманливий
блиск цього світу, суть грішники. Дити-
на, яка відкинула фальшиве золото й по-
спішила за срібреником, символізує
грішника, який розкаявся.

Святитель
Миколай Сербський

(лист 76)

ЧОЛОВІКОВІ,
ЯКИЙ ОТРИМАВ

ВИСОКУ ПОСАДУ,
АЛЕ НЕ СТАВ
ЩАСЛИВИМ

«ЦЕЙ РІД ВИГАНЯЄТЬСЯ ТІЛЬКИ МОЛИТВОЮ І
ПОСТОМ»: ПРАВОСЛАВНЕ ВЧЕННЯ ПРО ЕКЗОРЦИЗМ

слабких буде їм протистояти, біси
будуть сміятися над ним, бо знахо-
дячись у їхній владі, захоче супере-
чити їм. Забороняти їм – це справа
мужів великих, які мають над ними
владу. Чи багато із святих заборо-
няли дияволу, подібно до Архангела
Михаїла, який вчинив це тому, що мав
владу? Нам, немічним, залишаєть-
ся лише звертатися за допомогою до
імені Господа».

Не досягнувши безпристрасності
і не отримавши дару Святого Духа
для вигнання бісів, не можна займа-
тися такою страшною справою, зов-
нішньо наслідуючи великих святих.
Лише безпристрасний здатний без
шкоди для хворих і для себе всту-
пити у відкриту боротьбу з духами
темряви. Таких в давнину було дуже
мало, а в теперішній час немає що
говорити. Святі, як правило, зціляли
і виганяли бісів «просто» молитвою,
частіше внутрішньою, невидимою
для інших, зрідка зовнішньою (див.
молитви святителів Василія Велико-
го, Іоана Золотоустого) при звершені,
наприклад, Таїнств Покаяння, Єлео-
помазання, Євхаристії, але без будь-
яких спеціальних заклинальних чинів,
оскільки це мало значення перед
Таїнством Хрещення.

Великий подвижник св. Ісаак Си-
рин (VII ст.) попереджав самочин-
них заклинателів: «Ти виходиш вчи-
ти тих, кому вже шість тисяч років.
І це є для них зброєю, якою вони
зможуть перемогти тебе, не дивля-
чись на всю твою мудрість і на всю
твою розсудливість».

Важливо знати, що відповідно до
вчення Святих Отців, біснування Бог
посилає тим людям, для яких цей
шлях є найкращим у придбанні сми-
рення і спасіння. Тому святі моли-
лися не за всіх поспіль, а лише за тих,
на яких вказував їм Сам Господь і,
яким зцілення могло стати корисним.
Бо визволення тіла від влади злого
духа без відповідного визволення
душі може мати найбільш негативні
наслідки для людини. «Визволив-
шись від бісів, – як говорить блажен-
ний Феофілакт Болгарський, – може
стати людині ще гіршим ,якщо вона
не змінюється на краще».

Дуже повчальною у цьому відно-
шенні є розмова одного послушника
зі старцем протоієреєм Олексієм За-
райським про біснувату дівчину. «Я
запитував о. Олексія, чому він не
вигнав із неї біса. А він мені відповів:
«Хіба він може знати, що на це є
воля Божа? Вона причащається Свя-
тих Тайн, і якщо їй це потрібно, то
Христос, Якого вона приймає, Сам
здатний вигнати його, але коли це
служить їй хрестом очистительним,
то для чого виганяти його».

Необхідно звернути увагу і на те,
що Господь забороняв бісам гово-
рити через одержимих людей, і Святі
Отці категорично забороняли слуха-
ти їх. У теперішній час на вичитку
збирається багато людей. Біси от-

римують великі можливості «пропо-
відувати» і заражати їх духом лукав-
ства, гордині, плотських пристрастей
тощо.

Їхня «проповідь широко розпов-
сюджується за допомогою телезйо-
мок, газет, журналів, у яких доволі
детально цитуються лжесвідчення
цих духів. При цьому нерідко біси зоб-
ражають страх перед «старцями»,
які здійснюють вичитку, голосно на-
зивають їх святими, сильними, Бо-
жими слугами, через що обманюють
(прелесть) і самих «старців», і дові-
рливих вірян. Результати такої
бісівської неправди, як завжди пла-
чевні. У преп. Іоана Кассіана Рим-
лянина стосовно цього є правдиве
застереження: «Деколи біси роблять
чудеса, щоби людина загорділа і по-
вірила, що вона володіє чудесним
даром, і таким чином підготувати її
до ще більшого чудесного падіння.
Вони роблять вигляд, що вони горять
і біжать із тіл тих, де вони перебува-
ли, дякуючи нібито святості людей,
про нечистоту яких вони знають».

Наведені вище висловлювання
святих свідчать про їхнє серйозне
ставлення стосовно питання зцілен-
ня біснуватих у наш час. Із цих свя-
тоотцівських думок можна зробити
висновок: сучасний екзорцизм (ви-
читка) – надзвичайно духовно небез-
печне явище. Воно виходить не із
харизматичного віку християнства,
коли Дух Святий видимо діяв у віру-
ючих, а із джерела, про яке добре
сказав преп. Кассіан: «Хто бажає
керувати нечистими духами, або
чудесним способом зцілювати хво-
рих, чи показувати перед народом
якесь знамення, той хоча і призиває
ім’я Христове, але буває чужий Хри-
сту, оскільки опанований гордістю, не
наслідує смирення Учителя...». Тому
наші отці ніколи не називали тих мо-
нахів добрими і вільними від гріха
марнославства, які хотіли бути зак-
линателями.

Велика спокуса для людини –
прагнення бути здоровим та досяг-
нути інших земних благ будь-якими
способами, незважаючи на ту шко-
ду, яку можна отримати для душі.
Вичитка – яскравий приклад того.
Сучасні люди просто не знають, на
яку небезпеку вони наштовхують
себе і своїх близьких, приходячи на
вичитку. Священик, який «молитвою
і постом» не отримав від Бога дару
виганяти бісів, старається само-
стійно через вичитування молитов
та інших дій, перемогти злих духів,
яскраво засвідчуючи про себе. Свя-
титель Ігнатій з гіркотою писав про
таких «чудотворців»: «Душезгубне
лицедійство (акторство) і сумна ко-
медія – старці, які беруть на себе
роль древніх святих старців, не ма-
ючи їхніх духовних дарів».

Заклинання духів в наш час, коли
«оскуді преподобний» може мати
душезгубні, духовні, психічні і фізичні
наслідки, як в особистому, так і в
суспільному житті, як для самих хво-
рих, так і для тих, хто займається
вичиткою. Преп. Амвросій Оптинсь-
кий говорив: «Якщо не хочеш нести
скорботи, не прагни  допомагати
одержимим бісами». Преп. Симеон
Євхатійський радить ухилятися від
одержимих злими духами. Свяще-
ник, який наважується виганяти (ви-
читувати) злих духів «Ісусом, Якого
Павло проповідує» (Діян. 19, 13), ри-
зикує віддати себе на зневагу від них,
про що промислительно розповідає
книга Діянь апостольських, а «бісну-
ватого вкинути в ще більші тяжкі
хвороби і страждання». Як бачимо,
екзорцизм (вичитка) приносить
більше шкоди, чим користі тим, хто
вичитує і тим, над ким вичитують.

прот. Іоан Альмес
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«Кажу ж вам, що за всяке пусте слово, яке
скажуть люди,

вони дадуть відповідь у день судний»
(Мф. 12, 36).

Пусте слово – це слово, що не відповідає
ділу, неправдиве, яке дихає наклепом, а вод-
ночас, за поясненням декого, і порожнє сло-
во, наприклад, викликає непристойний сміх,
сороміцьке, безсоромне, непристойне. «Бо за
словами своїми будеш виправданий і за
словами своїми будеш осуджений» (Мф.
12, 37). Чи бачиш, який милосердний суд? Які
благі вимоги відповіді? Суддя вимовить ви-
рок не за словами іншого, але за твої слова.
Що може бути справедливіше за це? Адже у
твоїй владі і говорити, і не говорити. Тому не
потрібно боятися і тремтіти перед тими, що
лихословлять, а боятися, щоби самому не
лихословити. Бо повинні будуть виправдову-
ватися не ті кого лихословили, що про них роз-
носилися недобрі чутки, а ті, що лихословлять,
дадуть відповідь, чому вони говорили негідне
про інших. Саме на них упаде вся біда.

Отже, ті, які терплять від злих чуток, не
мають чого журитися, бо не будуть вимага-
ти від них відповіді про те, що поганого гово-
рили про них інші. А ті, які говорять погано,
мають боятися і тремтіти, бо вони за своє
лихослів’я стануть перед судом. Так, це дия-
вольська сіть, це такий гріх, який не прино-
сить жодного задоволення, а тільки шкоду.
Справді, злий скарб накопичує у своїй душі
той, хто лихословить. Якщо одержимий по-
ганими мокротами страждає від них і впадає
у хворобу, то тим більше той, хто накопичує в
собі злобу, що гірше за всякий жовч, зазнає
найжорстокішої шкоди і заподіє собі люту
хворобу. Якщо слова, які він вивергає, так зас-
мучують інших, то набагато більшої скорбо-
ти завдають вони душі, яка породила їх. Хто
задумує зло, той насамперед убиває самого
себе, як і той, хто роздуває вогонь, нерідко
сам згоряє, і той, що б’є по алмазу, заподіює
шкоду самому собі, і той, хто наступає на
гострі цвяхи, сам собі завдає криваву рану.
Таким є той, хто вміє великодушно сприйма-
ти і переносити образи: він подібний до алма-
за, до гострих цвяхів і до вогню. А той, хто
намагався образити його, виявляється нікчем-
нішим за бруд!

Отже, не те погано, коли тебе кривдять, а
те погано, коли ти кривдиш інших або коли не
вмієш переносити образи. Як багато кривд
перетерпів Давид! Як багато кривдив його
Саул! Але хто вийшов сильнішим і щасливі-
шим? Хто виявився нещасним і гідним жалю?
Чи не той, хто кривдив? Розглянемо це ближ-
че. Саул обіцяв, якщо Давид уб’є іноплемін-
ника, то прийме його до своєї родини, видасть
за нього з великим задоволенням дочку свою.
Давид убив іноплемінника, а що Саул? Пору-
шив дане слово і не тільки не видав за нього
(старшої дочки), а ще й намагався вбити його.
А хто заслужив великої честі? Саул мучився
тугою і ним опанував злий дух, а Давид своєю
перемогою і благоволінням Божим здобував
славу і засяяв світліше за сонце. Саул, почув-
ши співи жінок, страждав від заздрості, а Да-
вид, переносячи все мовчки, привернув і при-
в’язав

до себе всіх. І потім, коли він мав у своїх
руках Саула і пощадив його, хто був тоді щас-
ливий, а хто нещасливий? Хто був слабким, а
хто сильним? Хіба не Давид виявився най-

Сьогодні Свята Церква у Євангельському читанні знову
подала всім нам важливу науку. Почута нами подія відбу-
лась у м. Єрихоні. А для кращого зрозуміння проповіді, хоч
побіжно нагадаймо собі цю подію. Господь Бог Ісус Хрис-
тос увійшов у Єрихон та проходив його вулицями. На той
час Господь Ісус Христос був достатньо загальновідомим-
.Та не всі з Ним зустрічались, чи бачили Його. Таким був і
Закхей, що був старшим над митарями (митниками).
Цікавість, а що собою представляє Цей Ісус, підняла Зак-
хея на смоківницю, бо був він малим на зріст. Христоспро-
ходив мимо та підняв Свій погляд на Закхея і промовив до
нього, щоб він скоріш зліз, бо Йому, Христу, треба бути сьо-
годні у домі Закхея. Закхей спішно зліз та радо прийняв Гос-
пода. Народ нарікав на Спасителя, Який завітав до грішно-
го чоловіка. А той грішник підчас обіду встав та промовив,
що всім скривдженим повертає вчетверо, а бідним роздає
половину своїх статків. На це Господь Спаситель сказав:«-
Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він син Авраамів.
Прийшов бо Син Людський знайти і спасти, що загинуло».

Ця подія, що сталась у Єрихоні, стосуєтьсяхристиянина,
поганина, атеїста.

В теперішній час про істинного Бога, Бога Отця, Сина і
Святого Духа, відомо по  всій землі. І про Сина Божого, Спа-
сителя світу, скрізь і всюди говорять інформаційні агенції та
християнські місіонери. Не важливо, як і що говорять про
Ісуса Христа. Важливим є те, що кожна людина має мож-
ливість зацікавитись Ним. Дослідити Хто є Той Христос.
Чи Він дійсно Бог, чи просто людина, а може якийсь ошука-
нець.

Для цього можна прочитати багато написаних праць, пе-
реглянути інтернет видання. Врешті-решт не полінуватись
взяти в руки Святе Письмо і з першого та Божественного
джерела познайомитись з істинним Богом. А для переко-
нання, що у Святому Письмі викладено Богом все потрібне
людині для спасіння,  для відродження у Божому Сині для
життя вічного, блаженного у Божому Царстві,у гріху можна
звернутись до благочестивих православних християн. Та-
кож поцікавитись монастирським життям. Збагнути, що
ченці, черниці полишили гамірний світ не ради монастирсь-
кої тиші, а ради душевного спокою і примирення з Богом. І
тут, ведучи аскетичне життя у пості, стриманості, смиренні,
покірливості; в праці фізичній, богослужбовій, молитовній, –
набувають рис нової людини. Тої людини, , яку явив у Собі
Син Божий,– Боголюдина Господь Бог Ісус Христос.

Браття, змальований образ монастирського життя є по-
даний нам і у нинішній Євангелії. Старший над митарями
Закхей був визнаний людьми як грішник. А його проста
цікавість Ісусом Христом не пройшла поза увагою Спаси-
теля. Колись байдужий до Господніх заповідей грішник Зак-
хей радо приймає у своїм домі Христа Бога. А ті, що вважа-
ли себе праведниками, нарікали на Господа Христа.

 А виявляється, Христос Спаситель загостив не тільки у
дім Закхея, а і у його серце і душу. Тому-то Закхея торкну-
лося покаяння, покаяння діяльне. Він винагородив, віддячився
тим, кого скривдив, та задовільнив земними потребами
бідних.

Браття, з цього пізнаємо, що, допустивши Христа Бога у
своє серце, отримуємо благодать покаяння, благодать очи-
щення та освячення, благодать відродження у Христі Бозі.

Маємо тут, браття, і застереження: грішник кається і бла-
годіє людям, а ми його осудили та не покаялись у своїх гріхах.
Бог із розкаяного знімає гріх, очищає, обдаровує спасінням,
а ми продовжуємо очорнювати очищене Богом. А щоб ми
припинили це гріховне безглуздя, нам сказано: не судить, і
не будете судимі. Та: хто ти такий є, щоб судити чужого
раба. А ми то всі, без винятку, раби Божі.

Боже милостивий, прости  нашу нерозсудливість та вро-
зуми. Амінь.

свящ. Іван Владика

ПРОПОВІДЬУ НЕДІЛЮ
ПРО ЗАКХЕЯ

«БО ЗА СЛОВАМИ СВОЇМИ БУДЕШ
ВИПРАВДАНИЙ  І ЗА СЛОВАМИ СВОЇМИ

БУДЕШ ОСУДЖЕНИЙ»:  ПРО ПУСТОСЛІВ’Я

сильнішим, коли, маючи нагоду справедливо
помститися своєму ворогові, не захотів цього?
Безсумнівно! У Саула було озброєне військо, а
Давид мав порадницею і помічницею правду,
яка сильніша за тисячі військ. А тому і після
багатьох несправедливих підступів, яких він
зазнав, не захотів убити Саула, хоча мав право
зробити це. Він знав із попереднього досвіду,
що робить людей найсильнішими не спричинен-
ня зла іншому, а терпеливе перенесення зла.

Так буває і з тілами, так і з деревами. А Яків
хіба не терпів образ, хіба не терпів зла від Ла-
вана? А хто виявився сильнішим: Лаван, який
уже мав його у своїх руках, однак не смів тор-
кнутися до нього, будучи охоплений страхом і
трепетом, чи Яків, який, не маючи у себе ані
зброї, ані безлічі воїнів, був для нього страшні-
шим за тисячу царів?

Але щоби подати вам інший, ще сильніший
доказ про те, що було сказано, я знову звернуся
до Давида, однак із протилежного боку. Він був
сильний, коли терпів образи, але як тільки зго-
дом сам образив іншого, відразу зробився не-
мічним. Він образив Урію і порядок негайно
спотворився: немічність перейшла до того, хто
образив, а сила – до скривдженого, який, буду-
чи вже мертвим, спустошив дім Давида. Да-
вид, залишившись живим і будучи царем, нічим
не міг від нього захиститися, а Урія, простий
воїн і, крім того, вбитий, все поставив вверх
дном у домі царя.

Чи хочете, я покажу вам запропоновану
мною істину з іншого боку у ще більш яскра-
вому вигляді? Подивимося на тих людей, які
справедливо мстять за себе. Що ті, які крив-
дять ближніх, воюють проти власної душі і ви-
являються нікчемними і нижчими за всіх, це
кожен бачить. Але хто ж, запитаєш ти, мстив
за себе справедливо і цим розпалив багато зла
і накликав на себе багато лих та скорботи?
Поглянь на воєначальника

Давида. Він був винуватцем жорстокої війни
і перетерпів тисячі прикрощів, із яких жодної не
трапилося би з ним, якби він умів думати і дія-
ти за правилами істинної побожності.

Отож будемо уникати цього гріха і не буде-
мо кривдити ближніх ані словами, ані ділами.
Господь не сказав: якщо ти перед народом
ганьбиш ближнього і потягнеш його перед су-
дилище, то будеш винен, але просто: якщо
навіть будеш говорити погано, хоча би віч-на-
віч, то й тоді накличеш на себе найбільший
осуд. Якби навіть те, що ти говориш про
ближніх, було правдою, якби ти був у цьому
цілком упевнений, то й тоді зазнаєш покарання.
Бог буде судити тебе не за те, що робив інший,
а за те, що ти говорив., «словами своїми бу-
деш осуджений» (Мф. 12,37). Хіба не чуєш,
що і фарисей говорив правду (про митаря): ска-
зав те, що було всім відомо, й оголосив про те,
що не було таємним, і, однак, зазнав жорстоко-
го осуду? А коли і явні гріхи не повинні розголо-
шуватися, то тим більше невідомі й недове-
дені. Той, хто згрішив має над собою Суддю.

Свт. Йоан Золотоустий
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«Всякий, хто гнівається на брата
свого даремно, підлягає суду»

(Мф. 5:22)
Цими словами Христос не відкидає гнів уза-

галі, по-перше, тому, що людина не може бути
вільною від пристрастей: вона може стримува-
ти їх, але вповні оволодіти ними не в змозі; по-
друге, тому, що пристрасть гніву може бути й
корисною, якщо тільки ми уміємо користувати-
ся нею в належний час. Поглянь, наприклад,
скільки добра вчинив гнів Павла проти корин-
фян: він урятував їх від великої шкоди. Так само
за допомогою гніву він навернув народ галат-
ійський, який був відпав, і багатьох інших. Коли
ж буває належний час для гніву? Тоді, коли ми
не за себе мстимо, а приборкуємо зухвалих і
навертаємо на праведний шлях безтурботних.
А коли гнів недоречний? Тоді, коли ми гніваємо
ся, намагаючись відімстити за себе, що забо-
роняє й апостол

Павло, кажучи: «Не метіться за себе,
улюблені, а дайте місце гніву Божому» (Рим.
12, 19). Коли сваримося через гроші, чого так
само Апостол не дозволяє, кажучи: «Чи не
краще б вам залишатися скривдженими?
Чи не краще б вам терпіти нестатки?» (1
Кор. 6, 7). Як цей останній гнів зайвий, так пер-
ший потрібний і корисний. Однак багато хто
чинить навпаки. Вони шаленіють, коли кривдять
їх, але залишаються холодними і бездушними,
коли бачать, як ображають інших. Те й інше є
неприйнятним для євангельських законів. Отже,
не власне гнів є порушення закону, а гнів не-
своєчасний, тому й пророк сказав: «Гніваючись,
не грішіть» (Пс. 4, 5).

«А хто скаже на брата свого: “рака”,
підлягає синедріону [сонмищу]» (Мф. 5, 22).
Сонмищем тут Господь називає єврейське су-
дилище. Він згадує про нього тепер для того,
щоб не подумали, що Він у всьому вводить щось
нове і небувале. Слово «рака» не є великою
образою: воно висловлює тільки деяку зневагу
чи зверхність з боку того, хто його вимовляє.
Подібно, як ми, наказуючи дещо слугам чи
іншим людям низького стану, говоримо: піди,
ти, туди, скажи, ти,тому-то, так і ті, які роз-
мовляють сирійською мовою, використовують
слово «рака» замість слова “ти”. Але люди-
нолюбний Бог, щоб запобігти великим образам,
хоче припинити і найменші, звелівши нам у взає-
минах виявляти пристойність і належну поша-
ну один до одного.

«А хто скаже: “потвора”, підлягає геєні
вогненній». Для багатьох ця заповідь здаєть-
ся важкою і майже нездійсненною, оскільки
вважають неможливим, щоб ми тільки за одне
просте слово зазнали такої великої кари, тому
деякі думають, що це сказано швидше гіпер-
болічно. Але я боюся, як би нам за те, що буде-
мо спокушати себе такими словами тут, на-
справді не зазнати найжорстокішого покаран-
ня там.

Справді, скажи мені, чому ця заповідь здаєть-
ся длятебе важкою? Хіба ти, не знаєш, що
більшість гріхів і покарань спричинені слова-
ми? Через слова буває хула, через слова – відре-
чення від Бога, сварки, образи, клятвопорушен-
ня,лжесвідчення і вбивства. Отже, не дивися
на те, що тут тільки одне слово, а подумай, чи
не веде воно за собою великої небезпеки. Хіба
не знаєш, що під час сварки, коли запалюється
гнів і душа запалає, тоді найнікчемніші дрібні
гроші вважаються чимось великим і не надто
образливе слово здається нестерпимим? Такі
дрібниці досить часто породжують убивства і
руйнують цілі міста. Як дружба навіть важке
робить легким, так, навпаки, ворожнеча і мале
перетворює на нестерпне, і хоч би щось було
сказано просто, у ворожнечі сприймається як
сказане зі злим наміром. Доки вогонь містить-
ся в малій іскрі, доти, скільки би не прикладали
до неї дров, вони не зажевріють; та коли полу-
м’я розгориться і підніметься високо, тоді лег-
ко пожирає не тільки дрова, але й навіть камін-
ня і будь-яку іншу речовину, яку тільки не ки-
нуть у нього. І навіть те, чим зазвичай гасять
вогонь, тепер ще більше запалює його. (Тоді,
як говорять деякі, не тільки дрова, льон та інші
легкозаймисті речовини, але й сама вода, яку
ллють на вогонь, збільшує його силу). Так і під

ВІТАННЯ!
Вітаємо митрофорного протоієрея Ігоря Деніке-

вича та добродійку Наталію з нагоди срібного юві-
лею Шлюбу. Молимо милостивого Господа Бога і на-
далі зсилати на вас Його щедру благодать, збагачувати
силою Святого Духа, щоб Ваше супруже життя і надалі
поломеніло коханням, а ви горіли любов’ю до дітей та
батьків, друзів і всіх людей. Отче, Божої наснаги Вам у
священичому служінні. А Ви, добродійко Наталіє, молит-
вою і вчинками будьте в усьому опорою  о. Ігорю.

***
Вітаємо протоієрея Ігоря Фоку та добродійку Уля-

ну з нагоди срібного ювілею Шлюбу. Молимось, Гос-
подь Бог, Податель всяких благ, обдаровував Вас Своєю
щедрою благодаттю, а Святий Дух і надалі підсилює по-
лум’я Вашого супружого кохання, а Ваша любов до
батьків, дітей, внучат, до друзів та всіх людей лише зро-
стала. Божа благодать нехай укріпляє Вас, отче, у свя-
щенослужінні, Ви ж, добродійко Уляно,  молитвою, послу-
хом та добродійством співдійте о. Ігорю.

З повагою та любов’ю у Христі
духовенство Миколаївського благочиння

УКРАЇНСЬКА
ПАСКА

Свята вода знову тече –
Всю Україну омиває.
І кожен склавши свої руки –
Потихо Господа благає.

Споглянь наш Боже на на-
род,

Як щиро «Він» молився –
Це не десятки, а сотні літ,
Щоб ти за Нього заступився.

Молитва щира з уст лилась,
Сльозами омивалась,
Та кожен день, все вище й

вище,
До правди піднімались.

Тернистий шлях народ прой-
шов,

Та Бог допомагає
Здолати різні перешкоди –
Він нас в сім’ї своїй чекає.

Щоб бути рівними з усіми,
Своєю мовою Бога хвалити.
Як це «Дитя», взявши Хрес-

та –
Нести Його і освятити.

Цей день Великий до нас
прийшов –

Всі дзвони задзвонили.
Це  наша Паска, наш Йор-

дан –
Ми нашу «Віру» освятили.

Це віра прадідів, дідів.
Всі Православні Храми –
Вони, як свічки, засвітились,
Ведуть нас до Софії – Мами.

Шануй ти Матінку свою,
Та віру Православну,
Люби дітей, люби батьків
І Україну славну.

02.12.2018

«ГНІВАЮЧИСЬ, НЕ ГРІШІТЬ»:  СВЯТИТЕЛЬ
ЙОАН ЗОЛОТОУСТИЙ ПРО ГНІВ

час гніву, всяке слово відразу перетворюється на
поживу для цього злого вогню.

Щоби запобігти цьому, Христос і судить того,
хто гнівається даремно, кажучи, «що всякий, хто
гнівається, підлягає суду», а того, хто скаже:
«Рака», – віддає суду сонмища. Але ці покаран-
ня ще не надто великі, бо вони звершуються тут.
Однак тому, хто назве іншого «потвора», Він
погрожує вогнем геєнським. Тут вперше Хрис-
тос використовує слово «геєна».Спочатку Він
говорив про Царство, а далі згадує і про геєну,
показуючи, що першого ми сподобляємося за
Його людинолюбством і волею, а в останню ки-
даємо себе своєю безпечністю. Поглянь, як по-
ступово Він переходить від малих покарань до
великих і цим мовби захищає Себе перед тобою,
показуючи, що Сам Він зовсім не хотів би вико-
ристовувати подібні погрози, однак ми самі при-
мушуємо Його виносити такі вироки.

- Я сказав тобі, – каже Він, – не гнівайся да-
ремно, бо будеш відданий до суду. Ти знехтував
цим першим застереженням. Тож поглянь, що
породив гнів твій! Він тут же примусив тебе об-
разити іншого. Ти сказав своєму братові:
«Рака»,– за це Я піддав тебе ще іншому пока-
ранню – суду сонмища. Якщо ти, знехтувавши і
цим, підеш своїм нахабством далі, то Я вже не
буду накладати на тебе таких помірних покарань,
а віддам вічній муці в геєні, щоб ти, нарешті, не
наважився і на вбивство.

Справді, ніщо, ніщо не є таким нестерпним, як
образа, ніщо настільки не з’їдає людську душу.
А чим болючіші слова образи, тим сильніший
розгорається вогонь. Отже, не вважай малозна-
чущим називати іншого «потвора» (божевіль-
ний). Колити віднімаєш у свого брата те, чим ми
відрізняємося від безсловеснихі що якраз робить
нас людьми, тобто розум і свідомість, то цим ти
позбавляєш його всякої благородності. Тому ми
повинні звертати увагу не тільки на слова, але й
на саму дію і на пристрасть, зважаючи на те, якого
удару може завдати слово і яке зло може запод-
іяти. Ось тому і Павло викидає з Царства не
тільки перелюбників і розпусників, але й кривд-
ників. І цілком справедливо. Так, кривдник руй-
нує блага, які будуються любов’ю, наражає ближ-
нього на незліченні лиха, спричиняє постійні во-
рожнечі, розриває члени Христові, щодня вига-
няє люб’язний Богу мир, своїми сварками готує
для диявола просторе житло і сприяє його зміцнен-
ню.

Тому Христос і встановив цей закон, щоб ос-
лабити його силу. Він виявляє велике піклування
про любов, оскільки любов є матір’ю всіх благ, є
визначною ознакою Його учнів, тільки вона
містить у собі всю нашу досконалість. Тому Хри-
стос справедливо з такою силою винищує саме
коріння і джерела ворожнечі, яка руйнує любов.
Отож не думай, що в Христових словах було пе-
ребільшення, але, роздумуючи, які блага є від цих
постанов, дивуйся їх лагідності. Адже Бог ні про
що так не піклується як про те, щоб ми жили в
єднанні та союзі між собою. Ось тому Господь і
Сам, і через Своїх учнів як у Новому, так і в Ста-
рому Завіті, багато говорить про цю заповідь і
показує Себе строгим месником і карателем за
нехтування нею.

Ніщо так не сприяє введенню і вкоріненню вся-
кого зла, як винищування любові, через що і ска-
зано: «Через збільшення беззаконь охолоне
любов у багатьох» (Мф. 24,12). Так Каїн став-
братовбивцею, так віддалися жорстокості Ісав і
брати Йосифа, так безліч зла вдерлося у світ
через розрив любові. Ось тому Христос зі всією
старанністю винищує все те, що руйнує любов.

ЗА ДУХОВНУ
ЛЮБОВ

А любов горить – палає
Хто лиш в серці віру має.
Віру в Бога кожен день –
Душа співатиме пісень.

Про добро та щастя в полі –
Всі живемо вже на волі,
Маму в руку поцілуй
Ні хвилинки не марнуй.

Наша Мати – це землиця,
Храм Святий – чиста води-

ця.
Бог й молитва нас єднає
Хто у серці віру має.

На Дитятко ти дивись
Перед Храмом зупинись –
Тут тебе Ісус чекає,
Він про тебе усе знає.

Чи ти знаєш щось про Бога –
Це важка завжди дорога,
Допоможи Хреста нести,
Знайди стежку свою ти.

Рани Божі поцілуй,
З Богом по житті мандруй –
Хай Ісус усіх єднає,
Хто лиш в серці віру має.

Це мале дитя й Матуся –
Я щодня за них молюся,
Руки вгору я возношу,
Щастя й долі в Бога прошу.

За народ, за Україну,
Віру нашу вже Єдину,
За духовне процвітання –
Патріархові вітання.

16.12.2018
о. Богдан Федак
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Прийми мя Газдо колядувати,
Піснею вістку ту передати,
Що народився в у Богій Хаті,
Месія світу, Син Божої Мати.

У Вифлеємі стаєнці бідній,
Поміж бидляти лежить на сіні,
Із Неба зоря світить Дитині,
Путь осяває Пастирям нині.

Ангели з неба по прилітали,
Пісні співали Бога витали.
Царі Ісусу дари приносять,
Славу В Вишніх Богу голосять.

А Ірод клятий тим розізлився,
Що в Вифлеємі Бог народився.
Пішов шукати Дитя й Мати,
Де б  могла Діва Дитя сховати.

Пастушки стежки по прикривали,
Ірод злому не показати,
Царюй Над нами Ісусе милий,
Даруй нам Волю і вибір щирий.

Верни нам спокій до нашої хати,
Ми  будем  Бога за мир благати.

Удень ангела присвячується митр.прот. Василю Бухнію, насто-

ятелю храмівсвт.ДимитріяСолунського та Різдва Пресвятої Бо-

городиці у селах Нагірне і Чуква.

Щирі побажання від митр. прот. Володимира Лернатовича, усіх

парафіян села Ралівката Ігоря Броди.Бажаємо отцю Василю міцно-

го здоров’я, Божих щедрот, Божої опіки ласки, Різдв’яної радості,

молитовного та душевного спокою. Нехай Ваш небесний покро-

витель Василій Великий укріпляє у вірі Христовій, допомагає у

служінні, буде вам  у вашому житті, заступником, покровителем у

Винограднику Христовому. Хай Іверська чудотворна ікона Божої

Матері яка мироточить у вашому величному храмі, нехай Бого-

родиця завжди вислуховує ваші щирі молитви, прохання, вимо-

лює в Бога за Вас, за ваших парафіян святого храму, зцілює ваші

душевні і тілесні рани, ціле ваше життя оберігає Вас, під своєю

материнською опікою, на многії і благії Вам літа.

***

Вже Новий Рік прийшов для нас,

Хай благословить Бог в нім Вас.

В здоров’ї, в щастіпроживати,

В житті лиш Бога прославляти,

Ангела свого величати,

Василієм  Великим звати.

з

Роки не будеш рахувати,

Щоб Ваше  серце не торкали,

Вони для нас, мов рідна мати.

На ноги ставила, хрестила,

Рукою в мир благословила.

У школу з Богом виряджала,

Дітей з молитвою чекала.

Прийміть від нас ці живі квіти,

За Вас будем в Бога просити

Здоров’я,щастя і достатку,

Благословення Боже й ласку.

На многії літа прожити,

Людям і Господу служити.

Ігор Брода

ПРИЙМІТЬ ВІД НАС
ЦІ ЖИВІ КВІТИ

ЦАРЮЙ  НАД  НАМИ  ІСУСЕ  МИЛИЙ
За мир за єдність для України,
Будем просити Святу родину.

Гетьмани, Царі, світу звіздарі,
Несіть Ісусу молитву дари.
За Україну й єдину віру,
За Православну, стежку до миру.

Пастирі грайте Бога витайте,
Щасливу долю дітям благайте,
Щоб не лишали сім’ї родину,
Молись Богу за Україну.

За Україну віру єдину,
Богу принесім молитву щиру,
Молитву нашу  вислухай Боже,
Хай Ангел миру зло переможе.

Ідім за звіздою до Вефлиєму,
Несім у серцю Віру й Надію.
Віра у Бога молитва єдина,
Любов пробудить блудного сина.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння
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8 лютого у Львівському державному університеті внутрішніх справ на-
вчально-тренувального відділу “Верещиця” Голова СУВД митрополит Іоан
(Яременко) разом з архієпископом Дрогобицько-Самбірським Яковом звер-
шили чин освячення каплиці на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Вла-
дикам співслужили секретар єпархії митрофорний протоієрей Андрій Бе-
зушко, митрофорний протоієрей Микола Ревуцький, протоієрей Василь Ре-
вуцький, протоієрей Назарій Дадак, протодиякон Іван Березовий та настоя-
тель новоосвяченої каплиці Покрови Пресвятої Богородиці капелан
Львівського державного університету внутрішніх справ Іван Ревуцький.

Після промовленого слова до присутніх, архієпископ Яків нагородив бла-
гословенними грамотами, керівника головного управління національної поліції
у львівській області Валерія В’ячеславовича Середу та ректора львівсько-
го державного університету внутрішніх справ та зачитав указ по призна-
ченню настоятелем храму-каплиці Покрови Пресвятої Богородиці
Львівського державного університету внутрішніх справ ієрея Івана Ревуць-
кого.

Слово привітання виголосили голова львівської облдержадміністрації Олег
Михайлович Синютка, керівник головного управління національної поліції у
львівській області Валерій В’ячеславович Середа та ректора львівського
державного університету внутрішніх справ Роман Ігорович Синютка.

Після завершення промов усі присутні поклали квіти до меморіалу пам-
’яті за загиблими бійцями БПОП «Львів».

Прес-служба єпархії

ОСВЯЧЕННЯ КАПЛИЦІ  У
ЛЬВІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ
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