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Про Хрест і хресне знамення
Хрест раніше був найменуванням осуду і

покарання, а тепер став почесним та жаданим;
раніше хрест був предметом ганьби і катування,
а тепер став предметом слави та честі. А що хрест
дійсно є славою, послухаймо Христа, Котрий
говорить: «... прославив Мене, Отче у себе –
славою тією, що її Я мав у Тебе перед тим, як
постав світ» (Ін. 17, 5), називаючи славою хрест.
Хрест – глава нашого спасіння, хрест – причина
незчисленних благ.

Через нього ми, котрі були раніше безславними
і знедоленими, тепер прийняті в число синів –
через нього ми вже не залишаємося в омані та
пізнали істину; через нього ми, котрі раніше
поклонялися деревам і каменям, тепер пізнали
Творця всіх; через нього ми, котрі були рабами
гріха, приведені до свободи праведности; через
нього земля, нарешті, зробилася небом. Він
звільнив нас від омани, він привів нас до істини,
він улаштував примирення між Богом і людьми,
він, витягши нас з глибини пороку, підніс на
вершину доброчесности, він винищив бісівську
оману, він викорінив спокушання.

Через нього вже не стало диму, смороду і
кровопролиття безсловесних тварин, але всюди
духовні служби пісні та молитви; через нього біси
кинулися навтіки, через нього диявол відійшов,
через нього людське єство стало суперником
життю ангельському, через нього дівоцтво
встановилося на землі. Бо з того часу, як прийшов
Народжений від Діви, рід людський пізнав цей
шлях до доброчесности. Він просвітив нас, котрі
сиділи в темряві Він звільнив нас, котрі
знаходилися в полоні, Він зробив близькими нас,
котрі були далеко, Він зблизив нас, котрі були
чужими, Він зробив громадянами неба нас, котрі
були мандрівцями, Він припинив у нас війни, Він
став для нас опорою світу.

Через нього ми вже не боїмося розжарених
стріл диявола, бо знайшли джерело життя – через
нього ми перестали бути в удівстві, бо дістали
Жениха – через нього ми вже не боїмося вовка,
бо пізнали доброго Пастиря: «Я – добрий пастир,

– говорить Господь. – Добрий пастир...» (Ін. 10,
11).

Через нього ми вже не боїмося мучителя, бо
згуртувалися довкола царя. Чи бачиш, скільки
благ дав нам хрест? На хресті принесена жертва;
а де жертва, там відпущення гріхів, там
примирення з Господом, там свято і радість.
«..Ласка наша, Христос, принесений у жертву»
(1 Кор. 5, 7). Отже, воістину хрест – наше свято
Він отверз рай; ввів у нього розбійника; здійснив
дві найвеличніших справи: і рай отверз і
розбійника ввів, повернув йому давню вітчизну,
привів його в рідне місто. Тому нікому не треба
соромитися високошанованого знамення нашого
спасіння, котрим ми живемо, і начала всіх благ,
завдяки котрим існуємо. Але як вінець будемо
носити хрест Христа, бо через нього вершиться
все, що нам потрібно: чи народитися (у хрещенні)
– пропонується нам хрест; чи хочемо ми живитися
цією таємничою поживою, чи треба прийняти
висвячення, чи щось інше зробити, – усюди на
нас чекає це знамення перемоги. Тому ми з
великим старанням зображаємо його і на

домівках, і на стінах, і на дверях, і на чолі, і на
серці. Бо хрест є знаменням нашого спасіння,
загальної свободи і милосердя нашого Владики,
Котрий «...немов ягня, що на заріз ведуть його»
(Іс. 53, 7). Тому, коли знаменуєшся хрестом, то
уявляй всю значущість хреста, гаси гнів та всі
інші пристрасті. Коли знаменуєшся хрестом,
нехай на чолі твоєму виражається живе уповання,
а душа твоя робиться свобідною. Бо не просто
перстом треба його зображати, але необхідно, щоб
цьому передувало сердечне бажання і цілковита
віра. Якщо так зобразиш його на обличчі своєму,
то жоден з нечистих духів не зможе наблизитися
до тебе, бачачи той меч, котрим він уражений,
бачачи ту зброю, від якої отримав смертельну
рану. Бо якщо і ми з трепетом позираємо на ті
місця, де страчують злочинців, то уяви, як
жахається диявол та демони, бачачи зброю,
котрою Христос зруйнував всю силу їхню і відсік
голову змію.

Отже, не соромся такого великого блага, і не
засоромить тебе Христос, коли прийде у славі
своїй, і коли це знамення з’явиться перед Ним
світлішим від найяскравіших сонячних променів.
Тоді хрест цей самою появою своєю ніби скаже
у виправдання Господа перед усім всесвітом, і
засвідчить, що з Його боку все зроблено, що
тільки треба. Це знамення і в минулі, і в теперішні
часи відкривало зачинені двері, відбирало силу у
шкідливих речовин, робило недійовою отруту і
лікувало смертельні поранення звірів. Бо якщо
воно отверзло браму пекельну, відкрило твердь
небесну, знову відкрило вхід до раю і розтрощило
міцність диявола, то немає нічого дивного, що
воно перемагає силу отруйних речовин, звірів і
таке інше. І так закарбуй хрест у голові своїй, і
обійми спасенне знамення душ наших.

Якщо біля нас хрест, тоді демони вже не
страшні і не небезпечні; смерть вже не смерть, а
сон. Хрестом усе вороже нам скинуто і зневажено.
Хрест є наша похвала, початок всіх благ, завзяття
і вся наша окраса.

Святитель Іоан Золотоустий

У ПОЛЬСЬКИХ МЛИНАХ
ВІДСВЯТКУВАЛИ 200-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ

НАРОДЖЕННЯ АВТОРА ГІМНУ УКРАЇНИ
4 березня в с.Млини Ярославського повіту

(Республіка Польща) відбулися урочисті заходи з
відзначення 200річчя від дня народження отця
Михайла Вербицького та 150річчя від першого
публічного виконання державного гімну України.

 З благословення високопреосвященійшого Якова
архієпископа Дрогобицького і Самбірського в
урочистих заходах від єпархії взяли участь свящ.
Роман Сироїд та свящ. Іван Ревуцький. Разом з
головою Львівської ОДА Олегом Синюткою,

головою Львівської обласної ради Петром Колодієм,
народними депутатами України, Посолом України в
Польщі Андрієм Дещицею, представниками
польських та українських громадських організацій
відзначили цей пам’ятний день.

Біля могили, де похований о. М. Вербицький, під
виконання хорових колективів з Польщі 
Кафедрального хору м. Перемишля, молодіжного

(Закінчення на 6 стор.)
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«МОЛОДЬ ПІД КУПОЛОМ
ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ»

78 лютого 2015 року з благословення Святійшого
Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни Філарета, у
стінах Київської Православної Богословської Академії
відбувся XIII всеукраїнський з’їзд православної молоді.

З ДрогобицькоСамбірської єпархії, з благословення
Високопреосвященішого Якова і доручення голови
синодального управління у справах молоді
ДрогобицькоСамбірської єпархії прот. Ігоря Ткачіва
були делеговані прот. Микола Малий і викладач
недільної школи при парафії Собору Івана Хрестителя
селища Підбуж Марія Альмес.

Участь у заході взяв арх. Чернігівський і Ніжинський
Євстратій; керуючий справами Київської патріархії,
єпископ Агапіт; голова Синодального управління у
справах молоді архімандрит Макарій (Папіш),
проректор Київської Православної Богословської
Академії прот. Олександр Трофимлюк та запрошене
духовенство.

З’їзд зібрав понад двісті представників
православних молодіжних організацій, духовно
просвітницьких центрів, молодіжних братств УПЦ КП.

Роботу з’їзду відкрив голова Управління у справах
молоді арх. Макарій. У своїй доповіді він поділився
здобутками та проблемами молодіжної роботи в
УПЦ КП. Зокрема зазначив, що молодіжний рух в

нашій Церкві постійно оновлюється стабільним і
динамічним.

Також архімандрит Макарій згадав події річної
давності,коли під час з’їзду відбувалась революція
гідності,в якій немалу роль відіграла молодь і Церква
Київського Патріархату, за що і подякував молоді і
наміснику Михайлівського Золотоверхого монастиря,
владиці Агапіту. Всі присутні вшанували пам’ять героїв
«Небесної сотні» і загиблих воїнів які боронили
Україну. Чоловічий хор Київської Православної
Богословської Академії виконав піснюреквієм «Пливе
кача».

Після духовних осіб виступали гості. Серед
запрошених були колишній міністр культури Євген
Нищук, який зокрема наголосив, що «зневіра і
байдужість» – наш ворог.

Виступала також молода українська поетеса
Анастасія Дмитрук, яка присвятила вірш «Бог все
бачив...», «Поверніть нам наше небо» всім хто поліг за
Україну. Слово надали представникам козацтва.
Закінчилось пленарне засідання виступом
архімандрита Макарія. Після чого о 15:00 розпочалась
робота в секціях. Було запропоновано 5 тем:
«Необхідність створення молодіжних організаційна
парафіях УПК КП», або «Важливість співпраці Церкви

з нецерковними молодіжними організаціями» і тепер
на превеликий жаль актуальна тема: «Церква в умовах
війни», «Участь молоді у волонтерському русі». Усі
теми активно обговорювались учасниками з’їзду.

Завершився перший день з’їзду всенічним бдінням
у СвятоМихайлівському Золотоверхому со6орі. 3годом
була вечеря, поселення учасників з’їзду і відбій.

Наступний день з’їзду розпочинався з Божественної
Літургії у СвятоМихайлівському Золотоверхому
монастирі, де учасники з’їзду могли помолитись і
причаститись Святих Тайн.

О 14:00 відбулось урочисте закриття з’їзду,
Архімандрит Манарій підвів підсумки з’їзду і
наголосив, щоби молодь надалі була активною у
будівництві Церкви Христової, сімейної церкви, а
також до служіння ближнім. А хто служить ближньому
той служить Богу.

Наостанок відбувся святковий концерт від учасників
з’їзду. Покидали стіни Михайлівського Золотоверхого
Монастиря усі з духовним піднесенням і оптимізмом.
Маючи таку талановиту православну молодь,молодіжні
організації,молодих священиків,а також молодих
архієреїв, віримо, у нас є майбутнє. Маємо віру що буде
Помісна Православна Церква, і буде Україна!

прот. Микола Малий

ЧЕРГОВА ПОЇЗДКА ДУХОВЕНСТВА
ЄПАРХІЇ НА СХІД УКРАЇНИ

З благословення архиєпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова духовенство єпархії активно надає
гуманітарну благодійну допомогу та душпастирську
опіку воїнам Збройних Сил України, добровольчих
батальйонів, які служать на Сході нашої держави у зоні
проведення АТО.

 У лютому делегація від ДрогобицькоСамбірської
єпархії у складі секретаря єпархії священика Андрія
Безушка, голови єпархіального відділу духовно
патріотичного виховання у зв’язках зі Збройними
Силами та іншими військовими формуваннями України
священика Ярослава Фабіровського (м. Новий Калинів)
та настоятеля парафії с. Чайковичі Самбірського
благочиння священика Василя Поповича відвідали
військовий підрозділ з Львівщини, що дислокований у
м. Краматорську Донецької області, над яким духовно
опікується ДрогобицькоСамбірська єпархія.

Під час поїзди військовим передано чергову благодійну
гуманітарну допомогу від єпархії, зокрема: тепловізор
вартістю понад 70 000 грн., бінокль для десантників,
продукти харчування і теплі військові форми (від парафії
свт. Миколая с. Нагуєвичі Дрогобицького благочиння).
Додатково від парафії с. Чайковичі на прохання воїнів

(Закінчення на 3 стор.)
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Святі отці про піст
За вченням святителя Іоана Золотоустого, як

нестримність у їжі буває причиною і джерелом
численних бід для роду людського, так і піст
зневажання плотських насолод завжди були
причиною невимовних благ. Бог, створивши спочатку
людину і знаючи, що ці ліки дуже потрібні їй для
духовного спасіння, відразу ж і на самому початку
дав першоствореному таку заповідь: «Від усякого
дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання
добра і зла не їж від нього» (Бут.2,1617). Слова: це
їж, а цього не їж, були вже прообразом посту. Але
людина замість того, щоб виконати заповідь,
порушила її, – і за те була засуджена на смерть. Піст
заспокоює тіло і стримує бурхливі пристрасті;
навпаки, – душу просвітлює, окрилює, надає їй
здатність підніматися вгору і думати про те високе,
що вище насолод і радощів повсякденного буття. Як
легкі судна скоріше перепливають моря, а обтяжені
чималим вантажем тонуть, так і піст робить розум
наш легшим, сприяє йому швидше перепливти море цього швидкоплинного
життя, прагнути до неба і явищ небесних, не упадати за сущим, але вважати
його не тривкішим тіні і сонних видінь.

Ніл Синайський говорить: «Початок плодючості – цвіт, а початок діяльного
життя – поміркованість. Молитва того, що постить – як орлине пташеня, яке
ширяє у височині, а молитва того хто пригостився, спадає додолу, обтяжена
пересиченням. Розум того, що постить – світла зірка на чистому небі, а розум
того, хто пригостився, похмурий, як небо у безмісячну ніч».

Преподобний Іоан Колов говорив: «Коли цар збирається взяти вороже місто,
він перш за все присікає підвезення в нього їстівних запасів. Тоді громадяни,
будучи утиснуті голодом, підкоряються цареві. Теж буває і з плотськими
похотями: якщо людина проводитиме життя в пості і голоді, то безладні бажання
знеможуть».

Піст, за вченням святителя Василія Великого, народжує пророків, зміцнює
сильних; піст умудряє законодавців. Піст – добра сторожа душі, надійний
співжитель тіла, зброя людей мужніх, училище подвижників. Він відганяє
спокуси, нагороджує тих, хто живе благочестиво; він співслужитель тверезості,
вихователь цнотливості… Піст спрямовує молитву до неба, стаючи для неї мов
би крилами. Піст – прикрашення домів, матір здоров’я, вихователь молодості,
прикраса старців, добрий  супутник мандрівникам, надійний співжитель тих,
хто живе разом. Користь посту, повчає святитель Василій Великий, не
обтяжується лише стриманням у їжі; тому що правдивий піст є відстороненням

від злих діл. Зруйнуй усякий союз неправди.
Прости ближньому образфи, прости йому
провини. Постіться  не в сварках і судах. Ти
не вживаєш м’яса, але з’їдаєш брата;
утримуєшся від вина, але не стримуєш себе
від образи. Будемо поститися постом
приємним, благоугодним Богу. Істинний
піст – відсторонення зла, стриманість
лихослів’ям, неправдою,
клятвопорушенням».

Преп. Єфрем Сирін говорить: «Краще
їсти у Господі, й дякувати Господу ніж не
їсти й осуджувати ближнього. Від
численних наїдків грубіє розум, а добра
стриманість очищує його».

За вченням святого Ісаака Сиріна, як
початок будьякого зла є насолода череву, так
святим шляхом до Бога і підмурівком
кожного благочинства є піст. Піст є зброєю,

яку підготував для нас сам Бог. Хто зневажає Його, той не має рації. Бо ж якщо
постував сам Законодавець, тож чи не треба постувати тим, кому дано той закон
для виконання? Піст не голод, а певне відсторонення від їжі, не неминуче
покарання, а добровільне утримання, не рабська необхідність, а вільне
мудрування.

Преп. Іоан Ліствичник говорить: «Дивовижно було би, якби хтонебудь, перш
ніж зійти в могилу, визволився від спокус з боку черева. Якщо ти обіцяв Христові
слідувати вузькою і тісною дорогою, то впокори свою утробу».

«Чималий посник, навчає святий Тихон Задонський, – той, хто утримується
від блуду, перелюбства і всякої нечистоти; чималий посник – той, хто
утримується від гніву, люті, злоби і помсти.  Чималий посник – той, хто наклав
на язик свій утримання, не даючи йому можливості марнослів’я, лайки, наклепу,
осуду, запопадливості, брехні і всякої злостивості. Чималий посник – той, хто
руки свої утримує від крадіжки, поцуплення, грабунку і серце своє від бажання
чужих речей. Словом, добрий посник – той, хто далекий від усякого зла».

«Чим більше днів посту, тим краще лікування; чим довший час стриманості,
тим рясніше придбання спасіння»,  вчить блаженний Августин.

Святі отці вважали, що їжу, яку мусимо споживати , аби підтримувати життя
тіла, потрібно перестати приймати тоді, коли ще хочеться їсти. Адже і апостол
Павло говорить: «Догодження тілу не обертайте на пожадливість» (Рим.13,14).
Тому міру утримання повинен визначити суд совісті кожного.

свящ. Микола Венгрин

ЧЕРГОВА ПОЇЗДКА ДУХОВЕНСТВА
ЄПАРХІЇ НА СХІД УКРАЇНИ

закуплено і передано військовим цифрові тюнери Т2 (32
канали) для перегляду телепередач, машинки для
стрижки волосся, інструменти для ремонту автомобільної
техніки та інше.  Через волонтерський центр церкви св.
кн. Володимира м. Новий Калинів Самбірського
благочиння, за сприянням священика Леоніда
Городиського, настоятеля парафії с. Луки та допомоги
парафії с. Мала Білина Самбірського району, передано
воїнамзахисникам 35 посилок із продуктами харчування,
теплим одягом, мийними засобами, засобами гігієни, а
також листи від дітей Луківської та Малобілинської шкіл.

Під час перебування у Краматорську священики
щодня звершували ранкові та вечірні молитви у каплиці,
яка змонтована з військового намету та облаштована для
належного звершення богослужіння в польових умовах.

8 лютого у Неділю про блудного сина у військовій
каплиці була відслужена Божественна Літургія та
водосвятний молебень. Богослужіння очолив
священик Ярослава Фабіровський. Під час літургії
священик Василь Попович виголосив проповідь на
тему недільного євангельського читання, а секретар
єпархії отець Андрій Безушко закликав усіх
присутніх до посиленої молитви за мир в Україні та
якнайшвидше припинення війни і побажав усім
воїнам щасливо повертатись додому живими та
здоровими. Отець Андрій окропив освяченою водою
усіх присутніх й помазав святим єлеєм. Після
завершення Літургії собором духовенства освячено
військову техніку та намети – місця проживання
воїнів.

За час перебування в зоні АТО священнослужителі
радо спілкувались із військовими та духовно
переймались їхніми проблемами.

(Закінчення, початок на 2 стор.)

 10 лютого священики стали свідками обстрілу
бойовиками головного штабу АТО та м. Краматорська
з 300міліметрових реактивних систем залпового вогню
«Смерч» з району населеного пункту Горлівка. Снаряди
потрапили у летовище, а також у приватний сектор на
околицях міста Краматорська. За повідомленням прес
центру АТО дані боєприпаси знаходяться на озброєнні
ЗС Російської Федерації. https://www.youtube.com/
watch?v=oLCpwi93np4

За повідомленням сайту Президента України (http://
www.president.gov.ua//news/32224.html), внаслідок
артилерійського обстрілу Краматорська, зокрема
житлових кварталів та головного штабу АТО загалом

постраждало 64 особи (29 військових та 35 цивільних).
З них 16 людей загинуло. Серед тих, хто залишився
живим, 10 — важкопоранені. За даними СБУ, кількість
пошкоджених обстрілами будинків сягає 41.

Нехай Господь Бог береже Україну й усіх захисників
держави нашої!

Слава Ісусу Христу!
Слава Україні!

Інформація відділу духовно-патріотичного
виховання у зв’язках зі Збройними Силами та
іншими військовими формуваннями України

Дрогобицько-Самбірської єпархії
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Церковний рік
місяць березень

 В Україні дуже поширене ім’я Феодор (Теодор). В Православній Церкві
під цим іменем є багато відомих святих. Так 2 березня наша Церква вшановує
пам’ять великомученика Феодора Тирона (тирон – воїн).

Цей святий постраждав близько 306 р. Він був воїном у римському війську.
На час своїх страждань св. Феодор в числі військового підрозділу перебував
в Малій Азії біля Понтійського (Чорного) моря. Тоді для підтвердження
вірності римському імператору воїнів часто приводили до капищ, щоб там
принести жертву ідолам. Феодор, як християнин, відмовився від
жертвоприношення ідолам та прилюдно визнав свою віру  у Христа Бога.

Його кинули у в’язницю. Феодор усилено молився. Його звинуватили у
підпалі поганського храму і прирекли на голодну смерть. У в’язниці йому
явився Сам Господь Ісус Христос, потішив і укріпив. Феодора знову привели
на суд до правителя і він знову підтвердив свою віру в Христа. Його віддали
тортурам, відтак палили в вогні. Феодор сам зійшов в огонь, де у молитві та
славослів’ї Бога віддав Господу Богу свою душу.

Неушкоджене вогнем тіло мученика Феодора було поховане в м. Євхаїтах.
Від так мощі святого було перенесено у Константинополь, а голова Феодора
– в Італію.

Пам’ять вмч. Феодора Православна Церква вшановує ще і в суботу
першого тижня Великого Посту. Підставою цього послужила така подія.

Візантійський імператор Юліан Відступник (361363) відрікся Христа Бога
і почав поклонятись ідолам та відновлював поганство. Як почався Великий
Піст, він наказав окропити ідоложертвенною кров’ю продукти харчування
на ринках Константинополя. Бачачи і знаючи це, християни були в замішанні.
Архієпископу Євдоксію явився у сні св. Феодор і повелів варити пшеницю,
змішувати з медом і так харчуватись християнам. Така страва відома нам як
кутя (коливо, сочиво). На згадку цієї події є звичай в п’ятницю першого
тижня Великого Посту по заамвонній молитві осв’ячувати кутю та роздавати
вірним.

 3 березня ті, що носять ім’я Лев вшановують свого небесного покровителя
святителя Льва, папи Римського († 461). Цей святий отримав чудову освіту,
яка давала йому можливість здобути блискучу світську кар’єру. Але цей юнак
вибрав служіння Богу у Христовій Церкві і був посвячений в архідиякона
при святому папі Сиксті III. А після його смерті Лев був обраний папою. Як
папа, Лев виявив відданість православній вірі, допомагав
Константинопольським Патріархам і візантійським імператорам поборювати
церковні єресі. Св. Лев був натхненником IV Вселенського Собору.

 Папа Лев двічі захистив Рим і його жителів від пограбування і розорення.
Перший раз від гуннів під проводом Аттили (цей Аттила) (452р.) ще відомий
як Гатила, що об’єднав під собою багато слов’янських племен у могутню
державу і повів її воїнів на Рим ради збагачення. На зустріч до Аттили вийшов
сам папа Лев в ризах і просив не шкодити місту і жителям. Аттила взяв
дрібний викуп, особисто оглянув місто  і відійшов з військом назад). Вдруге
спас Рим папа Лев в 455 році від набігу вандалів (германці) під проводом
Гензеріха. Місто і жителі не постраждали.

Святитель Лев прожив до глибокої старості в молитві та благочесті.
Залишив нам багато християнських повчань і проповідей.

5 березня Церква вшановує ще одного свт.
Льва, єп. Катанського (Сицилія). За його
доброту, милосердя і любов до бідних та
подорожніх Бог наділив його даром лікування
і чудотворінь. Тут проживав один чарівник,
який зводив християн своїми чаруваннями.
Св. Лев попереджував його не займатись
сатанізмом і вмовляв його увірувати в Христа
Бога. Але чарівник Іліодор не зважав на це та
одного разу під час богослужіння увійшов у
храм та почав займатись своїми бісівськими
справами, чинячи безлад. Святий зрозумів:
час вмовлянь минув. Єп. Лев в облаченню
вийшов із вівтаря, обв’язав чарівника
омофором і вивів на площу міста. Тут він
наказав Іліодору признатись у всіх злодіяннях, а народу повелів розвести
велике багаття, в яке ввійшов, ведучи з собою і чарівника. Святий стояв у
вогні, доки не згорів чарівник, і вийшов неушкодженим. На ньому була
милість Божа.

Цього дня наша Церква вшановує благовірного кн. Київського Ярослава
Мудрого (1054). Він знову зібрав воєдино Київську Русь, якій грозило
роздроблення після смерті його батька рівноапостольного кн. Володимира
Великого. Ярослав укріпив міць Русі та наповнив її книжною мудрістю.

Виявив себе мудрим правителем, благодушним і ревним православним
християнином. Залишив нащадкам багато повчань, правил та християнські
святині. Найвеличніша із них – Софія Київська.

9 березня Свята Церква згадує перше і друге знайдення глави Іоана
Предтечі. Після того як святого Пророка було страчено, то його учні взяли
тільки його тіло. Та похоронили його в Самарійському місті Севастія. Голову
мученика, Іродіада, після наруги над нею, викинула на смітник.

Одна із служниць, благочестива Іоанна, жінка Хузи, що був правителем
палацу, таємно взяла голову і похоронила поблизу Єрусалиму на Єлеонській
горі.

Час спливав. Один вельможа Інокентій забажав побудувати храм саме на
тому місці, де перебувала голова Хрестителя. Коли копали рів під фундамент,
то знайшли посудину з чесною головою Іоана Хрестителя (поч. IV  ст.). Бог
виявив благочестивому Інокентію яка святиня перебувала у придбаній ним
землі. Інокентій свято зберігав чесну голову, а перед смертю, боячись щоб
її не піддали нарузі погани, схоронив на тому самому місці.

З часом храм прийшов у запустіння. І лише при Костянтині Великому
Єрусалим почав духовно відновлюватись, будувались святині. Народ
приходив на поклоніння святим місцям. Прибули туди два монахи, яким
явився сам Іоан Предтеча і вказав місце захоронення його чесної голови.
Монахи положили голову в мішок і пішли додому. По дорозі вони зустріли
гончаря і дали йому нести мішок з головою Предтечі. Цей чоловік не знав
яку дорогоцінну ношу він несе. Під час перепочинку гончарю явився Іоан
Предтеча і наказав тікати від недбалих і лінивих монахів з тим, що є в мішку.

Гончар втік і благочестиво зберігав святиню вдома. А перед смертю
поручив опіку  зберігання святині сестрі. Так чесна голова зберігалась
благочестивими християнами, аж поки не дісталась священику Євстахію,
який впав  у єресь аріанства. Володіючи головою Хрестителя, Євстахій
творив зцілення та чуда. Але цей обман виявився. Євстахій, тікаючи від
розгніваного народу, закопав чесну голову в печері, в надії вернутись і
забрати її.

Але Бог не допустив такої зневаги. В цій печері поселились благочестиві
монахи. Тут виник монастир. В 452 р. ігумену цього монастиря святий Іоан
Хреститель вказав місце знаходження його голови. З часом свята голова
була перенесена в Константинополь.

Наступного дня Православна Церква
вшановує пам’ять свт. Тарасія,
архієпископа  Константинопольського
(806). Його ім’я дуже поширене і
шанується в Україні. Тарасій, син знатних
батьків народився в Константинополі і
отримав гарну освіту та служив при дворі
імператора Костянтина Порфирородного.

 В той час Христову Церкву охопила
єресь іконоборства. Тодішній патріарх
Павло не виявив стійкості в боротьбі з
іконоборцями. Залишив керування
Церквою і оселився в монастирі. На
питання: хто достойний патріаршества,
відповів: Тарасій, хоч той і був звичайним
мирянином. Помісний Собор обрав Тарасія патріархом. Пройшовши всі
ступені священства, Тарасій посів патріарший престіл, та повів рішучу
боротьбу з іконоборцями. Було скликано VII  Вселенський Собор  на якому
було осуджено іконоборців і вироблене правильне вчення про шанування
святих ікон. Святі Отці зазначили, що через ікону православний християнин
покланяється Першообразу (Ісусу Христу, Богородиці, Апостолам та іншим
угодникам Божим).

Св. Тарасій вів благочестиве життя. Піклувався про знедолених,
прислуговував їм. Вказував сильним світу цього на непристойне їхнє життя.
Тому попав в немилість імператора. Та попри все мирно відійшов із земного
життя до Господа.

Серед нашого жіноцтва поширене ім’я Антоніна. З таким іменем на зламі
III – IV століть жила в Нікеї юна християнка. Під час гонінь на християн
вона була ув’язнена. Імператор Максиміан не зміг переконати Антоніну
зректись Христа, ні заставити принести жертву ідолам. Святій мучениці
явились ангели Божі і підбадьорили її, а катів настрашили. Святу положили
на розпалену металеву піч, але Антоніна піднялась неушкодженою. Після
довгих тортур святу помістили в мішок, зав’язали і втопили в озері. В
скорому часі Антоніна прославилась серед святих.

(Закінчення на 5 стор.)



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №3(22) Березень 2015 р.Б. 5

Церковний рік
Варта уваги українців пам’ять священномучеників, що були єпископами

в Херсонесі (III – IV ст. 20 березня). Це Василій, Єфрем, Капітон, Євгеній,
Єферій, Елпідій та Агафодор. Вони надавали духовну опіку християнам,
що проживали понад Чорним морем від Дунаю до Дніпра і далі до півострова
Крим. Бо тодішній Херсонес знаходився у Криму (біля його розвалин
виникло сучасне місто Севастополь).

Римські правителі відправляли в заслання у Крим і північне Чорномор’я
відомих християнських діячів. Серед них свмч. Климентій, папа Римський.
Місцеві жителі від цих християн узнавали про Христа Спасителя та ставали
християнами. Тому єрусалимські патріархи присилали сюди єпископів для
духовного окормлення місцевих християн та подальшої проповіді Христової
науки. Місцеві погани їх жорстоко вбивали. Все змінилось з приходом до
влади Костянтина Великого, який заборонив переслідувати християн, а
відтак назвав християнство релігією своєї держави.

 В  X столітті тут хрестився наш князь Володимир Великий, який, як і ап.
Андрій Первозванний, омив у водах Дніпра свій народ від поганства, а
Святий Дух приєднав наш древній український народ до великої Христової
родини.

Великою шаною нашого народу користуються 40 мучеників (22 березня),
що в Севастійському озері були замучені (320р.), це територія Вірменії. Ці
мученики були воїнами Візантійської імперії. На той час Костянтин Великий
видав указ рівності всіх вірувань. Але його співправитель Лікіній залишався
затятим ідолопоклонником та вирішив викоренити християнство у своїй
частині імперії. Він готувався до війни з Костянтином, та боячись зради,
Лікіній почав очищати своє військо від християн. Велика кількість його
війська перебувала у Вірменії. Воєвода Агриколай, запеклий поганин, зібрав
воїнів  християн, і  за відмову служити ідолам ув’язнив їх. Воїни походили
з Каппадокії, вони були мужніми і не раз своєю відвагою приводили військо
до перемоги. Воєвода цінував їх – для майбутньої війни вони були дуже
потрібні. Тому воєвода вдався до лестощів та обіцянок. Та воїни, кількістю
40 чоловік, були непохитними. Перебуваючи у в’язниці вони молились і
почули голос: «Перетерпівший до кінця – той спасеться».

Через кілька днів у Севастію прибув сановник від Лікінія та влаштував
суд над воїнами – християнами. Почувши відмову християн приносити
жертви ідолам, сановник Лісій наказав побити їх камінням. Бог захистив
своє воїнство – жоден камінь не упав на християнина, каміння летіло на
мучителів. Мучителі зрозуміли: цих воїнів охороняє якась невидима сила. І
знову в’язниця та молитва ув’язнених до Бога, і голос Господній: «Віруючий
в Мене, якщо і помре, буде жити. Не страхайтесь, а бадьоріться, бо отримаєте
вінці нетлінні». Тоді була зима з сильним морозом. Сановник наказав роздіти
воїнів і повести за місто до озера. Мучеників поставили на льоді озера. Лід
тріскав деякі провалювались у воду. А на березі стояла хатина, яку
опалювали. Тож бажаючі християни могли піти туди і зігрітись. Звісно, що
треба було приносити жертву ідолам. По опівночі один воїн не витерпів і
побіг до хатини, але на порозі замертво упав.

О  третій годині ночі Господь Бог зігрів води озера. Лід розтаяв а в небі
з’явились сіяючі вінки, які опускались на мучеників. Один із поганських воїнів,
що сторожив мучеників, побачивши вінки, нарахував їх 39 і зрозумів:
християнин який не стерпів мук і вийшов з води – не отримав нагороди. Тоді
він швидко роздівся та зі словами: «і я – християнин», – приєднався  до
мучеників. На ранок мучителі здивувались: всі мученики живі, а серед них і
один зі сторожі, який разом з християнами прославляє Христа Бога.  Мученикам
поламали гомілки, від так їхні тіла спалили, щоб місцеві християни не мали що
похоронити. Але через кілька днів місцевий єпископ разом з паствою молитовно

похоронили останки мучеників.
Така мужня стійкість 40 мучеників

повчає, що не важливо хто і якою смертю
відійшов до Бога, а важливо з якою вірністю
Богу людина залишає це життя.

25 березня – пам’ять свт. Григорія
Двоєслова, папи Римського (604).
Уродженець Риму, отримав гарну освіту,
високо піднявся по державній службі а так
як деякі родичі його були вже серед святих,
він мав покликання до монашого життя. Він
збудував монастир і поселився в ньому. На
прохання тодішнього папи, Григорій довго
жив у Візантії, вивчав духовне життя в
монастирях. Писав багато духовних праць,
серед них і Літургія Ранішосвячених Дарів,

яка до того була в усному переданні. Цю літургію VI Вселенський Собор
затвердив до вжитку.

По смерті папи Пелагія II Григорія було обрано наступним папою. Сім місяців
смиренний Григорій відмовлявся від цієї відповідальності, вважаючи себе
недостойним. Тринадцять років Григорій мудро вів корабель Римської Церкви.
Опікувався бідними, залишив після себе велику духовну спадщину. Серед
написаного є твір «бесіди – діалоги про життя і чудеса італійських Отців», – від
цього твору  Григорію дали ім’я Двоєслов, тобто, говорив за себе і співбесідника.

За своє благочестиве життя папа Григорій ще на землі сподобився споглядати
Самого Господа Ісуса Христа.

Цього дня Церква вшановує пам’ять  прп. Симеона Нового Богослова (1021).
Багатий і знатний юнак, близький родич імператора, залишив кар’єру при
імператорському дворі та став монахом. Двадцять п’ять років був ігуменом
монастиря, від так залишив керування монастирем і віддався аскетичному життю.
Він – ревнитель Ісусової молитви. Навчав шляху до «нової людини», до обожнення
плоті. Преподобний володів даром чудотворіння. Його духовний досвід дав поштовх
у богослів’ї та у монашому подвижництві.

30 березня – пам’ять прп. Олексія, чоловіка
Божого (411). Святий народився в Римі в
благочестивому сімействі, яке турбувалось про
бідних. Вони були бездітними і по їхній щирій
молитві Бог дарував їм сина, якого назвали
Олексієм. Він гарно вчився, в усьому наслідував
благочестя батьків. Батьки бачили в ньому
продовження роду, підшукали йому достойну
дівчину. Та в Олексія ще з ранньої юності було
бажання всеціло посвятити себе на  служіння Богу.
Тож після обручення, залишившись на одинці зі
своєю нареченою, Олексій зняв перстень із своєї
руки та вручив його нареченій зі словами: «Збережи
це, і нехай Господь Бог буде з нами та Своєю
благодаттю облаштує нам нове життя». І від так
покинув рідну домівку та прибув у Месопотамію.
Зупинився в місті Едесса, в якому зберігався Нерукотворний образ Спасителя. Тут
Олексій роздав бідним одяг і гроші а сам обрав собі для проживання місце на
паперті перед входом у храм. Жив милостинею, годувався хлібом і водою, все інше
віддавав бідним.

Батьки послали слуг розшукати сина. Були вони і в Едесі, але не впізнали у
виснаженому, зарослому і в зношеному одязі чоловіка, свого пана. А Олексій їх
впізнав і радів та дякував Богу, що таким чином отримав вістку про батьків та
сподобився милостині від своїх слуг. Вбиті горем батьки посилили молитву і піст.

Пройшло 17 років, Пресвята Богородиця через Свою ікону наказала паламарю
храму ввести у ЇЇ храм чоловіка Божого, гідного Царства Небесного.

Обійшли місто, та не знайшли якоїсь особливо побожної людини. Паламар
усердно молився перед іконою Богородиці. Ікона промовила: «Прошак, що сидить
на паперті храму – він Божий чоловік». Паламар ввів у храм Олексія. Так народ
взнав про велике благочестя Олексія та славив його.

Олексій тікав від слави кораблем в Киликію. Та Бог хотів іншого. Шторм збив
корабель з курсу і його прибило до берегів Італії. Олексій прибув в рідний Рим і
попросив в рідного батька притулку у його дворі. Батько не пізнав сина, та будучи
милосердним, поселив його у прибудові будинку двері прибудови виходили до вікон
кімнати його нареченої. Звідти Олексій чув плач і молитви до Бога за нього. Батьки
часто прислуговували пожильцю, годуючи його зі свого столу. А Олексій проводив
дні і ночі в постах, молитвах та в постійному випробуванні не виказати себе. Відданість
Богу, піст, молитва давали сили зносити випробування і терпіння. Так пройшло ще 17
років. Бог сповістив Олексія про день смерті. Олексій дістав папір та описав своє
життя, розкривши свою таємницю, і помер із затиснутим зізнанням в руці.

А в той час в Римі у Соборному храмі папа Римський Інокентій звершував
літургію. Тут серед безлічі народу молився і імператор Гоннорій. В раз у вівтарі
почувся голос: «Прийдіть до Мене, всі струджені та обтяжені, і Я заспокою вас».
Народ в страсі опустився на землю. А голос продовжував: «Знайдіть людину Божу,
що відходить у вічне життя, нехай він помолиться за місто». Обшукали увесь Рим,
та не знайшли праведника. Через кілька днів папа знову звершує літургію і почувся
голос: «Шукайте чоловіка Божого у домі Євфиміана». Всі поспішили туди, а
праведник уже помер. Його лице сіяло наче в Ангела, а рука стискала лист. Його
неможливо було вийняти. Тоді папа та імператор, стоячи на колінах, звернулись до
покійного, як до живого та просили розтиснути руку. І святий сповнив їхнє прохання.
Мощі прп. Олексія перебувають у храмі Воніфатія вони мироточать та подають
зцілення. В народі святого називають теплим Олексою.

о. Іван Владика
(с. Добряни)

(Закінчення, початок на 4 стор.)
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Хто любить золото – не буде
виправданий, а хто любить
Господа – буде
благословенний. Хто покладає
надії на золото – пропаде, а хто
на Господа надіється –
спасеться.

Якщо полюбиш гроші,
підеш звідси з нічим; якщо
полюбиш убогість, – не
втратиш небесного багатства.

Не дбай про гроші: вони
шкодять душі, а що дорожче
від неї?

Бідний християнин, що
смиренномудро мовчить,
кращий від багатого,
сповненого гордості й пихи.

Якщо полюбиш убогість, то
проженеш демона блуду.

Хто в своєму домі переховує
золото, набуває пристрастей
зарозумілості й непослуху. А хто до своєї скарбниці
збирає молитви й милостині,  той багатіє в Бога.
Хтось складає гроші, а ти, збирай молитви й
милостині.

Будемо шукати лише найпотрібнішого; все зайве
відволікає і не приносить користі.

 Людина, що прагне одержати родинний спадок,
впадає у спокуси; а той, що прагне Господа, –
спасеться.

Пристрасть грошолюбства найнебезпечніша, бо
вона – корінь усього лиха (1 Тим. 6,10). Чи не хочете
знати, чим викорінюється ця пристрасть? Тим, щоб
усім серцем і всією душею покладати надію на
Бога.

Хто бажає позбутися пристрастей, той нехай
спершу вирве їхній корінь, бо доки залишається в
ньому – не буде йому користі з обрізаних гілок –
скоро бо виростуть знову вони.

 Море не переповнюється від вод численних
річок, що впадають у нього; і пожадливість
грошолюбця не насичується зібраним майном.
Подвоїв він його – і подвоєне знову подвоїти бажає,
і так ніколи не перестає подвоювати, доки смерть
не обірве цей надаремний труд.

Мірою надбання повинна служити потреба. Що
перевищує цю міру – це вже надмірність, що не
облегшує, а обтяжує душу. Як одежа, відповідна
до зросту людини, зручна їй, а обвисла з усіх сторін
обплутує ноги й перешкоджає у всякій роботі, –
так і майно, що перевищує тілесну потребу, – це
перешкода для чесноти й осуджують його ті, що
спроможні осмислити природу речей.

Не кажи: «Що їстиму, коли буду старий?» Нам
заборонено журитись про день завтрашній, а ти вже
переймаєшся старістю. Будемо шукати перше
Царства Божого і правди Його, і все це додасться
вам (Мф.6,33). Отже, покладайся на Господа у

Лист  122
юристові Д. М.,

про другу заповідь
Як вірний православний, ти хотів би захистити

свою віру від найманців, які зі спонукань Юди
зрадника відступили від істинної віри й свого
народу. Вони говорять, що ікони – це ідоли й
поклоніння іконам суперечить другій заповіді
Божій***. У такий спосіб виходить, що
християнство — ідолопоклонство. Запитай їх, хто
знищив ідолів на Балканах? Хто позбавив Афіни
й Рим від збіговиська статуй, язичеських ідолів і
храмів? Хто переміг Юпітера й Діану ефеську,
вавилонську Астарту і єгипетську Ізіду? Хто
очистив від ідолів Малу Азію, північну Африку
й всю Європу? Чергові сектанти чи велика
Христова Церква, що у суворій боротьбі проти
ідолопоклонства принесла мільйонні жертви й
поповнила свій календар іменами мучеників за
віру в єдиного істинного Бога?

Чи є серед сектантів хоча б один мученик за
віру Христову? Чи звільнив хтонебудь з них світ
хоча б від одного ідола? Вони не мають навіть
християнського календаря, а якби захотіли
скласти його, не знайшли б жодного святого й
склали б його зі своїх агітаторів і журналістів.

Якщо вони бажають боротися з
ідолопоклонством, то що вони роблять на
Балканах, де язичеські ідоли збереглися лише в
краєзнавчих музеях? Якщо їхні серця горять
ревнощами проти ідолів, то чому вони не їдуть в
Азію й Африку, до американських індіанців, де
язичество панує, як і тисячі років тому? Не їдуть
туди, тому що там життя місіонера піддається
великому ризику. Чи читав ти про Дон Кіхота,
що оголосив мирні млини фортецями своїх
ворогів і в повному бойовому спорядженні
намагався осаджувати їх? Так і вони оголосили
православні ікони ідолами й біснуються проти
них, тому що не зважуються відправитися в
африканські джунглі.

А ти знай: як день відрізняється від ночі, так
само християнські ікони відмінні від язичеських
ідолів. Ідоли – це зображення вигаданих істот, а
на іконі зображені святі, які дійсно жили на землі
й своєю вірою прославляли Христа й за це на
небесах удостоїлися Царства Божого. Там
вигадки, тут — реальність. Там неправда й ілюзія,
тут — істина, і тільки істина. Ідоли відводять
людину від істинного Бога, у той час як ікони
приводять людину до Бога. Своєю другою
заповіддю Творець хотів застерегти людський рід
від того, що відвертає від Нього, тобто застерегти
від всіх бісівських принад, фантазій і мріянь.

Святитель Миколай Сербський

Про боротьбу
з грошолюбством

скорботах твоїх, і Він тебе
підтримає (Пс.54,23).  

Не кажи, що тобі потрібні
гроші для вбогих (щоб,
помагаючи їм, осягнути
Царство), бо Царство можна
купити й за дві лепти.

Захланна людина –
безплідна пальма, а
незахланна – мов підстрижена
пальма, що росте вгору.

Хто прив’язаний до речей
подібний до яструба, що літає
з путами на ногах: де б не
присів, – враз заплутається. А
неприв’язаний до речей – те
саме, що подорожній, –
завжди готовий вирушити в
дорогу.

Золото не дає терпеливості;
віра – надійне підґрунтя тому,
хто її набув.

Чому не позбуваємося зайвих клопотів, чому не
звільняємося від тягаря земних речей? Чи не знаєте,
що двері вузькі й тісні, та що грошолюбці не
ввійдуть ними? Бог любить убогих, які з доброї
волі ради Христа живуть у нестатках і скорботах,
подвизаються, чувають, багато й тяжко терплять.

Хай твоя рука не протягується, щоби брати, а
для того, щоб давати (Сир. 4,35).

Декому з людей лукавий понад міру піддає охоту
до праці. Звідси постає пристрасть грошолюбства.
Уражений цим коренем усякого лиха людина
уранці набагато раніше береться до роботи, а
ввечері пізніше від усіх припиняє її. Не дбає такий
про молитву і службу Божу, а в своїй захланності
віддається самій лише праці. Коли дзвін скликає
до храму, такий приходить останнім і шукає
приводу, аби піти з церкви раніше від усіх. Коли
зауважиш це за собою, пильнуй, щоб не віддатися
цілковито недозволеному і не втратити свого
покликання. А ворог на цьому не зупиняється. До
кого знаходить доступ, – збиває з правильної
дороги, намовляючи: «Працюєш ти, працюєш, а
майже нічого не маєш; піди навчися нового
ремесла, що давало б тобі більший прибуток». Не
розібравшись, дехто іде за тим у світ та й губиться
там назавжди. Отже, будь обережним.

Невинність полягає не тільки в тому, щоб
утримуватись від блуду і тілесних утіх, але щоби
бути вільним і від усіх інших пристрастей.
Захланний, скупий, грошолюбець – не невинний.
Якщо одного полонить тілесна врода, то цього –
гроші; і останній є набагато більше грішним, адже
не має, як перший, природної до гріха схильності.
Пристрасть до грошей – протиприродна, спонукає
її не наше єство, а хибне волевиявлення, тож той,
хто з власної волі піддався їй, – грішить непростимо.

Св. Єфрем Сирін

У ПОЛЬСЬКИХ МЛИНАХ ВІДСВЯТКУВАЛИ 200-РІЧЧЯ ВІД
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АВТОРА ГІМНУ УКРАЇНИ

хору ім. М. Вербицького, «Журавлі», «Намисто» відслужили панахиду.
На завершення відбулося покладання квітів, вінків, лампадок до

могили о. М. Вербицького, зокрема і вінка від Президента України.
Опісля відбувся концерт біля каплиціпантеону за творами

композитора за участі духового оркестру Академії сухопутних військ
ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, народної академічної хорової капели
ім. Павла Чубинського (м. Київ) та муніципального чоловічого
хору «Каменяр» (м. Стрий Львівської області). Зокрема, пролунав
державний гімн України у виконанні духових оркестрів України та
Польщі.

(Закінчення, початок на 1 стор.)
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Друга неділя Великого посту
В ім’я Отця і Сина і Святого Духа

 «Чадо! Прощаються тобі гріхи
твої!» (Мф. 9:2).

Такими словами, дорогі браття і
сестри, звернувся Христос до
розслабленого. Про цю подію
оповідає нам сьогоднішнє святе
Євангеліє від апостола і євангеліста
Марка другої неділі Великого посту.
Ісус Христос прийшов до Капернаума.
Люди взнали про те і поспішили
прийти, щоб зустрітися із відомим на
той час галилейським Вчителем. Одні
йшли із цікавості, а інші, четверо
друзів розслабленого, із вірою і
надією, що тільки Він зможе зцілити
їхнього друга. Бо звертались не до
одного лікаря і безуспішно. І взнавши,
де знаходиться Христос, вони взяли
на носилки того спаралізованого
чоловіка, розкрили покрівлю дому і
опустили біля ніг Спасителя. І
Христос, бачачи їхню віру, а крім
цього велику любов до нього, бо
любов завжди винахідлива, Він,
звертаючись до розслабленого,
промовив: «Чадо! Прощаються тобі
гріхи твої!» (Мф. 9:2), цим самим
вказавши на причину його
розслаблення. Чули те не тільки люди,
які знаходились поблизу Христа, але
і вороги Христові – книжники і
фарисеї, які завжди ходили за
Христом і старалися всіляко шкодити
йому. Вони подумали собі: «Чому Цей так
богохулить? Хто може прощати гріхи, крім одного
Бога?» (Мк. 2:7). Христос, знаючи людські думки,
сказав: «Що легше – сказати розслабленому:
прощаються тобі гріхи? Чи сказати: встань, візьми
постіль свою і ходи? Та щоб ви знали, що Син
Людський має владу на землі відпускати гріхи»
(Мк. 2:910). І звертаючись до розслабленого,
каже: «Встань, візьми постіль твою та йди до дому
твого» (Мк. 2:11). І розслаблений взяв свою
постіль і на здивування усім пішов до свого дому.
І люди, бачачи таке, прославляли Господа за те,
що він вчинив.

Дорогі браття і сестри, не спроста сьогоднішнє
святе Євангеліє про зцілення розслабленого
читається у піст. Свята Церква хоче нам з вами
сказати, що всі ми з вами є розслаблені. Бо кожен
із нас є грішним, кожен із нас є опанований тою
чи іншою пристрастю. І тому, як колись друзі
принесли розслабленого до Христа, а Капернаум
в  перекладі означає Дім втіхи і свята Церква,
яка заснована Христом, є тим домом втіхи, бо в
ньому знаходяться всі лікарства від наших недуг
духовних і тілесних. А що для нас необхідно, щоб
зцілитися від недуг? Треба мати віру, треба мати
любов до Господа і приходити до святої Церкви.
Бо тут є і таїнство Сповіді, в якому Господь через
священнослужителя прощає людині гріхи, тут
звершується і таїнство Єлеопомазання (або
маслосвяття, соборування), яке зціляє від недуг
душевних і тілесних. А що нам для цього треба
зробити? А треба прийти до святої Церкви, треба
прикласти зусилля, так, як приклали ці зусилля
євангельських четверо чоловіків, які любили
свого хворого друга. І використали момент,
прийшли до Капернауму, опустили його,
розібравши стелю. І Христос зцілив його.

І нам з вами треба долати перешкоди, бо їх є

багато. І наша природа лінива, ми живемо
безпечно, забуваємо про свою безсмертну душу.
Забуваємо про свої гріхи. Бо опустилися, погрузли
в ці життєві клопоти. Дбаємо про чистоту свого
тіла. Але забуваємо про чистоту своєї душі. І свята
Церква нас з вами закликає  в Великий піст до
покаяння. Закликає нас, щоб ми з вами прийшли,
визнали перед Господом в присутності
священнослужителя, що ми грішні. Ми вчинили
ті чи інші гріхи. І нам не потрібно встидатися, а
треба користати тим часом, який для нас
відведений. Бо дні лукаві, ми повинні цінувати
час. Бо не знаємо ні дня, ні години, коли Господь
покличе нас до себе. І ми повинні в тайні сповіді
щиросердечно покаятися перед Господом.
Попросити прощення в Нього. І змінити своє
життя із гріховного на праведне.

Для цього необхідні зусилля, для цього
необхідна покора, для цього необхідно побачити
свої гріхи, щоб сказати як цей євангельський
митар: «Боже, будь милостивий до мене,
грішного» (Лк. 18:13). І ми з вами повинні завжди
своє життя порівнювати із тими заповідями, які
Христос нам дарував. Бо вони немовби дзеркало
– щоб побачити якісь недоліки в собі. Перед
відходом зі свого дому ми завжди заглядаємо в
дзеркало. Так само і ми повинні заглядати в
дзеркало святих заповідей. Читати Нагірну
проповідь, євангельські блаженства. І
порівнювати їх зі своїм життям. І коли ми почнемо
порівнювати, то ми з вами побачимо в собі дуже
багато недоліків. І це є цілком нормально – коли
людина бачить в собі гріхи. Бо хто каже, що в
ньому немає гріха, «той не правдомовець» (1 Ін.
2:4), як каже Іоан Богослов. Бо для чого приходив
Христос на землю? Задля нас і задля нашого
спасіння. Бо: «Не здорові потребують лікаря, а
недужі» (Мф. 9:12). А всі ми з вами є хворі. І

причиною є гріх, найбільше зло, за словами
святого Іоана Золотоустого. І зло ще полягає в
тому, що ми його сіємо. І пожинаємо плоди.

Ось ми бачимо, що робиться у світі. Оце є плоди
гріховності роду людського. Зайдімо в лікарні
психічнохворих. То ми побачимо плоди людського
гріха. І ми повинні з вами із скарбу своєї совісті,
свого серця, виносити тільки добре. Ми повинні
пильнувати за собою. «Бо за словами своїми
будеш виправданий і за словами своїми будеш
осуджений» (Мф. 12:37). Ми повинні боятися,
щоб з уст наших не виходило ніяке зле слово.

Ми повинні оберігати себе, щоб не спокушати
нашого ближнього. Бо сказано: «Горе світові від
спокус… але горе такій людині, через яку спокуса
приходить» (Мф. 18:7). Ми з вами всі незадоволені
сучасним станом, ми з вами нарікаємо, ми з вами
осуджуємо що не так роблять, не так поступають, не
так говорять. Але запитаймо себе: а що ми сіємо з вами
– більше доброго чи більше злого? І коли ми бачимо ті
недоліки, які є навколо нас, і ми їх пожинаємо, плоди
того, що ми сіємо, стараймося сіяти тільки добре,
тільки прекрасне, тільки побожне і тільки святе. А щоб
стати нам з вами духовними, нам найперше треба стати
людяними, треба стати співчутливими, милосердними,
добрими, дорогі браття і сестри.

Приходьмо в цей Великий піст до Капернауму,
до святої Церкви, до дому втіхи і тут каймося
слізно в своїх гріхах. І тоді почуємо від Господа
через священнослужителів слово: «Чадо!
Прощаються тобі гріхи твої… встань, візьми
постіль твою та іди у дім твій» (Мф. 9:2,6). 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.

64-66)
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В МЕДЕНИЧАХ ПОПРОЩАЛИСЯ З ГЕРОЄМ УКРАЇНИ
РОМАНОМ СУСЯКОМСумну звістку про трагічну

смерть свого односельчанина
Романа Сусяка, учасника АТО,
меденичани отримали під час
громадської панахиди за убієними
Героями Небесної Сотні, яка
відбувалася в селищі 20 лютого. 
Символічно покійний Роман
долучився до Неї, бо його душа
вже перебувала Там, у небесних
просторах.

Він їхав з війни, з передової,
додому в коротку відпустку, щоб
обняти рідних – матір, дружину, 
маленького синочка, за якими так
сумував. Їхня любов, віра в Бога
давали надію, що виживе у цьому 

пеклі війни. Залишилися лічені години, кілометри  до цієї зустрічі. Ось вибіжить
назустріч синочок Владик, обніме своїми рученятами, защебече про свої шкільні
успіхи,   витре сльозу радості згорьована мати, пригорнеться дружина. Не
судилося.  Трагічний випадок, (ДТП біля м. Лубни Полтавської області), не
 ворожа куля, обірвав земний шлях  Романа – сина, батька, чоловіка, воїна.
Після дочасної смерті батька він був опорою сім’ї. Скромний, працьовитий,
товариський,  Роман  ніколи не нарікав на труднощі. Він розпочав будівництво
нової хати, виношував мрії про майбутнє родинне щасливе життя. Однак…

Сорокарічний Роман  Сусяк був призваний  до війська під час другої хвилі
мобілізації у травні минулого року і  закріплений до Яворівської військової
частини. Працював водієм у зоні АТО, возив військових на ротації. Його
поважали військові побратими, з якими звела доля. Для меденичан, серед
яких чимало нині тих, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить рідну землю
від підступного й підлого ворога – російських зайд, Романова смерть стала
власною трагедією, яка ввірвалася в кожну оселю.

Меденичі давно не пам’ятають такого велелюдного похорону, який
відбувся 23 лютого:  тисячі людей – односельці, мешканці навколишніх
сіл та міст – прийшли вшанувати пам’ять Героя.  На похорон прибув
високопреосвященійший Яків, архієпископ Дрогобицький і Самбірський,
 який очолив чин похорону Героя. Йому співслужили секретар
Дрогобицько-Самбірської єпархії прот. Андрій Безушко, благочинний
Дрогобицького благочиння прот. Ігор Пулик  і  парох меденицької
громади прот.  Мирослав Яремкович   та отці з навколишніх сіл. Владика
Яків висловив найщиріші співчуття матері, дружині  та рідним загиблого
Романа,   наголосив, що ми завжди повинні молитись за тих, хто віддає
своє життя за людей, за Батьківщину, бо тільки щира молитва упокоїть

душу покійного у вічній небесній Оселі. У своїй поминальній промові
 прот. Андрій Безушко  відзначив жертовність та  мужність наших
українських воїнів, які в цей нелегкий для нашої країни час, 
захищають її від ворога. Роман був одним з них, він не вагався:  йти
чи не йти на війну, бо не міг зрадити передусім собі, усвідомлюючи,
що цей його обов’язок, його хрест,  його Доля. Отець Мирослав,
прощаючи покійного Романа з рідними,  звернувся до громади селища,
місцевої влади допомогти дружині Героя завершити будівництво хати,
адже це наш обов’язок  – живих   – перед світлою пам’яттю  Романа.

Військові почесті  Героєві були віддані  на селищному цвинтарі. На
могилі звучав Гімн України, який  супроводив  військовий салют. Земля
Тобі пухом, дорогий Романе. Вічна Пам’ять! Слава Героєві! Слава 
Україні!

Василь Зварич,
парафіянин церкви Успення Пресвятої Богородиці

с. Меденичі

Високопреосвященійший Яків
архієпископ Дрогобицький і Самбірський та
вся ДрогобицькоСамбірська єпархіє
висловлює найщиріші співчуття прот.
Михайлу Яремковичу та прот. Мирославу
Яремковичу з приводу смерті їх матері.

Пішла з життя найдорожча та найрідніша
для вас людина. Щиро поділяємо Ваше горе
і передаємо слова співчуття і підтримки вам
і вашим рідним.До втрати близької людини
ніколи не можна бути готовим, адже з нею
назавжди йде частинка.

 Важко знайти слова втіхи, коли
зупиняється серце людини, що є
найголовнішою у житті кожного з нас, проте
світлі спогади про людину, яка чесно і гідно
прожила своє життя, залишивши по собі
плоди своїх добрих справ, завжди будуть
сильнішими за смерть.

Нехай світла пам’ять про Маму назавжди
залишиться уваших серцях, а Господь
створить Їй вічную пам’ять.

Прес-служба єпархії

Духовні поради
святих отців

Як говориш з нижчим, коли
він  тебе щось запитує,  не
в ідповідай  недбало.
Легковажити   братом –
означає Бога зневажати .

У гніві язик не зважає на
особи, уста безсоромні, руки
хапливі.  Образи ,  зневаги,
прокльони, бійка й всякі інші
провини ,  що їх  годі
перерахувати – це наслідки
гніву і пристрасті.

Неробство –  це початок
чинення зла.

Заздрість – це біль через
чуже добро. Що ж може бути
страшніше від цієї недуги?
Вона нищить життя, руйнує
природу, вона ворог Божих
дарів ,  відверт ає  душу від
самого Бога.

Хоч би ми і не знали, який Бог добрий, то
вистачає лише того, що Він створив нас, щоб
Його любити над усе й  безперестанно
пам’ятати про Нього, – пам’яттю бути біля
Нього так, як діти біля матері.

У  всьому повинна  бути  старанність  і
гостинність ,  в  межах дійсної пот реби .
Найвища гостинність – брати до уваги кожну
потребу гостя.

 (Св. Василій Великий)
Коли Бог  бачить  когось  вдячним за

попереднє, то посилає йому ще більші дари.
Стараймося,  отже, і ми приносити Богові
посильну вдячність за добра, нам дані, щоб
удостоїтись ще більших... Коротко кажучи, як
ми ніколи не зможемо полічити морські хвилі,
хоч би ми й тисячу разів пробували, так не
зможемо перерахувати  р ізнорідн і Божі
добродійства, що їх Він зіслав на наш рід.

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ

Нехай ніхто не втрачає надії
на своє спасіння. Гріх не в
нашій природі, ми наділені
волею і свободою. Ти – митар?
Можеш стати євангелистом.
Ти  – розбійник? Можеш
здобути  рай .  Ти –  волхв?
Можеш поклонитися Владиці.

Як сівачі не мають жодної
користі, коли кидають зерно
при дорозі,  так і нам нема
ніякої користі з  того,  що
звемося християнами, коли не
оправдовуємо назви
відповідними ділами.

Подумай, чи іскра, що впала
в море, може світитися? Яка
маленька Іскра у відношенні
до моря, такий маленький і
гріх у порівнянні до Божого
милосердя. Власне, навіть не

так, а в сильнішому ступені тому, що море,
яке б велике воно не було, все таки має межі,
а Боже милосердя безмежне.

Знай,  що загибель  нав іть однієї  душі
приносить таку велику втрату, що її не можна
висловити жодними словами.

(Св. Йоан Золотоустий)
Віра дає крила молитві, і без неї ми не

можемо підноситися до неба... Твоя молитва
покаже тобі, в якому стані ти знаходишся.

(Св. Йоан Ліствичник)
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