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Гнів – це прихована ненависть, злопам’ятність,
бажання зробити зло тому, хто образив.
Запальність – це миттєвий шал серця. Смуток –
неприємне, прикре почуття, що засіло в душі.
Знавіснілість – поверження доброго устрою душі
і осоромлення її. Дехто не зважає на свою
схильність до дратівливости та гніву, не дбає про
зцілення од цієї пристрасти, хоча Премудрий
сказав: Несправедливого гнів – невиправдальний,
бо в запалі його гніву – його погибель (Сир. 1:22).

Гнів, подібно до швидкого руху жорна, за одну
мить може знищити душевної пшениці й плоду
більше, ніж щось інше за цілий день. Тому мусимо
бути прискіпливо уважними до себе. Гнів, як
полум’я, роздмухане сильним вітром, скоріше, ніж
повільний огонь, спалює і нищить душевну ниву.

Безгнівність – це ненаситне бажання зневаг на
противагу марнославству, що безмірно прагне
похвал. Безгнівність – перемога над природою,
здобута важким трудом, працею над собою і
нечутливістю до образ.

Лагідність – це непорушний стан душі як до
зневаг, так і до похвал.

Початком безгнівності є мовчання уст при
обуренні серця; середина – мовчання помислів при
легкому замішанні душі; а кінець – непорушна
тиша серця, спокій душі при подуві нечистих вітрів.

Як потік води гасить вогонь, так і сльози
істинного плачу погасять усякий пломінь гніву й
сердитости.

Як з появою світла розсівається тьма, так від
пахощів смирення щезає усяке засмучення і гнів.

Каяття і гнів – несумісні між собою, тому що
звернення до Бога потребує великого смирення
людини, а гнів є знаком високої думки про себе.

Якщо межа крайньої лагідности – в тому, щоб
мирно і з любов’ю ставитися навіть до того, хто
дратує нас; то, без сумніву, межею крайньої
гнівливости є наодинці, словами й рухами, воювати
з тим, хто образив нас.

Якщо Дух Святий є миром душі, а гнів –
замішанням серця, то ніщо так не перешкоджає
Святому Духові перебувати в нас, як роз’ятруваний
гнів.

Мовчання уст – перша зброя проти гніву; але
під покровом мовчання можна приховувати
злопам’ятність. А це ще гірше; ліпше вже
виговоритись, хоч і в гніві. Один, гніваючись, не
їсть – і тим ще більше поглиблює цю пристрасть;
а інший забагато їсть – і від того впадає у лють;
помірна ж утіха нерідко допомагала погамувати
сильний гнів. Тому боротьба з цією пристрастю
вимагає великої обачности. Бо гніву, як і змієві
тілесної похоти, співдіє природа.

Іноді помірний спів успішно розвіює
роздратованість, а безмірний і недоречний – співдіє
сластолюбству. Тому ним треба користуватися
розумно, пам’ятаючи про міру й час.

Гнівливим корисніше жити в спільноті, а
похітливим – у безмовності, що лікує проти
розпусти і смердючої нечистоти. Тим, що
страждають на обидві ці недуги, треба віддатися
під провід отця, щоб він їх поперемінно залучав
то до безмовности, то до спільнотового послуху.

Велика шкода – бентежити око серця
роздратованістю, як сказав Псалмопівець: 3 журби
в очах мені темніє (Пс. 6:8); але ще більша –
словами виливати гнів. Залучати до того ще й руки
– зовсім противне й чуже монашому життю:
Ангельському і Божественному.

Багато гнівливих сумлінно чувають, постять,
зберігають безмовність – і ворог не заважає їм у
тому, бо навіть під подвигами покаяння та плачу
вміло підготовляє, живить і плекає в них ґрунт для
пристрасти гніву.

Початок блаженної незлобивости – терпеливо
зносити зневаги, незважаючи на гіркоту й біль у
душі; середина – не уболівати й не журитися навіть
у серці; досконалість же – сприймати зневаги як
похвалу.

Одна річ – безгнівність у початківців, що
походить від покаянного плачу, а інша –
незворушність до гніву, що є у досконалих. У
початківців гнів зв’язаний сльозами, ніби уздою, а
в досконалих змій цей умертвлений мечем
безпристрасности.

Бачив я трьох монахів, що разом зазнали
зневаги. Один з них відчув образу, але змовчав;
другий зрадів за себе, але зажурився за того, що

«ЧОМУ МИ ПОСТИМОСЯ, А ТИ
НЕ БАЧИШ?  СМИРЯЄМО ДУШІ

СВОЇ, А ТИ НЕ ЗНАЄШ?»
У книзі пророка Ісаї

народ запитує Бога:
«Чому ми постимося, а
Ти не бачиш? Смиряємо
душі свої, а Ти не
знаєш?» На це Бог
відповідає: «Ось, ви
поститеся для сварок і
суперечок і для того, щоб
жорстокою рукою бити
інших; ви не поститеся у
цей час так, щоб голос

ваш був почутий на висоті. Чи такий той піст, який Я обрав, день, в
який томить людина душу свою, коли гне голову свою, як тростину, і
підстилає під себе руб’я і попіл? Чи це назвеш постом і днем, угодним
Господу? Ось піст, що Я обрав: зніми кайдани неправди, розв’яжи пута
ярма, і пригноблених відпусти на волю, і розірви усяке ярмо; розділи з
голодним хліб твій, і подорожніх бідних уведи у дім; коли побачиш
нагого, вдягни його, і від єдинокровного твого не ховайся» (Іс. 58:3-
7). Головна мета посту – допомогти людині в її духовному сходженні
до Бога, зробити її плоть легшою, щоб вона краще служила духові.

«НЕПАМ’ЯТАННЯ ЗЛА Є ЗНАКОМ ІСТИННОГО
ПОКАЯННЯ»:  ПРО БОРОТЬБУ З ДУХОМ ГНІВУ

паплюжив його; третій же, узрівши в умі шкоду
ближнього, пролив над ним гарячі сльози. Тут
бачимо діятелів страху, милостивости й любови.

Злопам’ятність – остання межа гніву,
пам’ятання гріхів ближнього супроти себе,
відвернення од Богом призначеного прощення
(прости – й тобі проститься), згуба всіх попередніх
чеснот, отрута душогубна, хробак, що серце гризе,
нещира молитва (бо як скажеш: прости, як і ми
прощаємо?), цвях, увігнаний в душу, вічний гріх,
невсипуще беззаконня, постійне зло.

Хто приборкав гнів, той перетяв і зродження
злопам’ятности, бо діти родяться тільки від живого
батька.

Хто здобув любов, той відігнав ворожнечу від
себе; хто сіє розбрат, множить труди й неспокій
собі.

Зло пам’ятай тільки демонам і завжди ворогуй
з тілом своїм. Плоть – приятелька невдячна й
лукава: коли їй догоджати, вона ще більше каверзує.

Злопам’ятність – брехливий тлумач Писання,
що неправдиво перекручує словеса Духа на догоду
собі. Але нехай засоромить її Господня молитва,
якої не можемо промовляти зі злопам’ятством у
серці.

Якщо багато потрудившись над собою, не
зможеш вивергнути гніву – цього кореня
спотикання – зі серця свого, то піди та покаянно
помирись з ворогом своїм хоч на словах і,
засоромившись свого довгого лицемірства перед
ним, полюби його, уражений совістю, як вогнем.

Коли навіть помолишся за того, хто образив
тебе, віддячиш йому дарами або запросиш до
трапези, – то й тоді ще не цілковито визволився ти
від цієї зарази гніву. Але коли почуєш, що образника
твого спіткало якесь душевне або тілесне горе, –
зболієш і заплачеш над ним, як над самим собою,
– тоді ти вже зцілений.

Пам’ять про страждання Ісуса Христа вилікує
твою злопам’ятність, вельми засоромлену
Господньою безгнівністю.

Декотрі непомірно трудяться, щоб дістати
прощення, але незлопам’ятний випереджає їх. Бо
правдиве слово: Скоро прощайте, – і вам щедро
проститься (Лк. 6:37).

Непам’ятання зла є знаком істинного покаяння;
а хто, пам’ятаючи зло, думає, що кається, той
подібний до людини, якій лише уві сні здається,
що вона біжить.

Бачив я злопам’ятних, котрі, повчаючи інших
не бути злопам’ятними, засоромились власних слів
своїх і відступили від пристрасти цієї.

Од ненависти і злопам’ятства зроджується
зломовність – витончена недуга, сокрита п’явка,
що висмоктує кров любови.

Хтось прикриває зломовність любов’ю, нібито
бажанням виправити когось. Але якщо ти любиш
ближнього, то не обмовляй його, а молись за нього.
Тільки таке діяння приємне Господу.

Хто хоче визволитися від духа осудження, нехай
осуджує не того, хто згрішив, а біса, що підмовив
його до гріха. Бо ніхто не бажає грішити проти

Бога, хоча кожен вільний від насилля (тобто
грішить сам).

Один з найкоротших шляхів до прощення
людині її гріхів – нікого не осуджувати, бо сказано:
Не судіть і не будете суджені (Лк. 6:37).

Як вогонь і вода – несумісні, так каянник не
сміє судити інших. Якщо б ти побачив, що хтось
грішить навіть при виході душі з тіла, то й тоді не
осуджуй його, бо суд Божий сокритий від людей.
Декотрі явно впадали у великі гріхи, – тайно ж
творили ще більші добрі діла. Тож любителі
пересудів помилялись, бачачи дим і не добачаючи
за ним сонця.

На собі пересвідчувались ми не раз: за які гріхи,
тілесні або душевні, осудимо ближнього, – в ті самі
впадемо.

Швидкі й суворі судді прогрішень ближнього
тому й хворіють на цю пристрасть, що не мають
досконалої та постійної пам’яті й журби про свої
власні гріхи. Бо якщо хтось без покрову

самолюбства правдиво спогляне на свої злі діла,
то не буде вже піклуватися нічим іншим, крім себе
самого, бо й на оплакування власних гріхів не
вистачить йому часу всього життя, хоч би й прожив
він сто років та вилив з очей цілий Йордан.

Біси, вбивці душ, спонукують нас або грішити,
або, якщо не грішимо самі, бодай осуджувати тих,
що грішать, щоб через осудження інших
осквернити нас – навіть безгрішних.

Знай, що докоряти ближньому, осуджувати його
повчання, діла чи навіть чесноти – ознака людини
злопам’ятної та заздрісної.

Бачив я людей, що самі тайно тяжко грішили,
але оскільки про це не знали інші, – немилосердно
нападали на тих, що впадали до гріхів, хоча легких,
але розголошених.

Судити – означає безсоромно зазіхати на Боже
право; а осуджувати інших є згубою власної душі.

Як звеличування і без усякої іншої пристрасти
може згубити людину, так і осуджування інших
може остаточно погубити її. Фарисей саме за це
був засуджений.

Зустрілись гнівливий та лицемір, і в розмові
їхній не було ні словечка правди. В серці гнівливого
узриш шаленство, а в душі лицеміра – лукавство.

Як вітри збурюють безодню, так сильний гнів
більше від усіх пристрастей бентежить ум.

Зі сповіді гніву:
– Скажи нам, безумна та ганебна пристрасте,

як називається мати, що тебе породила, й батько,
що зачав тебе, а також імена скверних синів та
дочок твоїх; як і те, хто воює з тобою і здатен убити
тебе.

– Матерів у мене багато й батько не один. Матері
мої – марнославство, грошолюбство,
черевоугодництво, деколи – розпуста; батько мій
головно – гордість. Дочки мої – злопам’ятність,
ненависть, ворожнеча, самовиправдання.
Супротивники мої – протилежні дочкам моїм
чесноти – безгнівність і лагідність; обвинувач мій
– смиренномудрість.

Преподобний Йоан Ліствичник
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15 лютого 2017 року, у день великого
дванадесятого свята Стрітення Господнього,
в Україні відзначається виведення військ
колишнього СРСР із Республіки Афганістан.

15 лютого 1989 року керівництво СРСР
оголосило, що територію Афганістану залишив
останній радянський солдат – закінчилась більш,
ніж дев’ятирічна військова інтервенція
Радянського Союзу в сусідню державу, в якій і
сьогодні ще триває громадянська війна. Захищати
революцію в «братерській» країні були
прикликані понад 150 тисяч українців. Більше
трьох тисяч загинули під час цієї війни, сім тисяч
повернулися в Україну інвалідами, близько 2
тисяч вважаються полоненими і безвісти
зниклими; уже дома, від ран, хворіб і самогубств
умерло більше 4 тисяч українських «афганців».

У цей день у м. Новий Калинів Самбірського
району Львівської області відзначено 28 річницю
цієї події. У храмі св. кн. Володимира Української
Православної Церкви Київського Патріархату під
час Божественної Літургії вірні молились за
здоров’я ветеранів афганської війни, їх сімей, а
також за всіх співвітчизників, які брали участь у
воєнних конфліктах в різних куточках планети.
Особливе прохання звучало за воїнів ЗС України,

10 лютого 2017року настоятель парафії св. кн. Володимира
УПЦ КП м. Новий Калинів Дрогобицько-Самбірської єпархії
священик Ярослав Фабіровський підтримав і взяв участь
разом з військовослужбовцями 12-ї окремої бригади
армійської авіації м. Новий Калинів у флешмобі на підтримку
воїнів АТО, ветеранів та учасників збройних конфліктів
«22PushupChallenge», або ж українською 22 відтискання.
Люди 22 рази віджимаються від підлоги, записують це на
відео та публікують у соцмережах. У такий незвичайний
спосіб хочуть привернути увагу до проблеми самогубств
серед колишніх бійців.

Новокалинівські авіатори прийняли естафету від
військових побратимів 18-ї окремої бригади армійської
авіації м. Полтава і передали авіаторам 16-ї окремої бригади
армійської авіації м. Броди.

 Прес-служба парафії св. кн. Володимира
м. Новий Калинів

15 лютого 2017 р.,  у день Стрітення
Господнього,  св ій  перший храмовий
празник в ідзначив  Стрітенський
кафедральний храм Дрогобицько-
Самбірської єпархії м. Дрогобича.

У день храмового свята владика Яків у
співслужінні духовенства Дрогобицько-
Самбірської єпархії  очолив у
кафедральному храмі Божественну
літургію.

Владиці Якову співслужили: секретар
єпархії прот. Андрій Безушко, правник
єпархії  прот.  Леонід Городиський ,
благочинний Дрогобицького району прот.
Ігор Пулик,  благочинний Сколівського
району прот.  Юрій Еліяшевський ,
благочинний Самбірського району прот.

У Новому Калинові вшанували
пам’ять жертв у Афганській війні

які сьогодні захищають державу від ворога на
східних теренах нашої Вітчизни.

Після служби відбулось віче біля
меморіального комплексу Бойової Слави, де
викарбовано імена всіх, хто загинув чи помер
через війну. Панахиду за всіма спочилими
відслужив настоятель парафії святого
рівноапостольного великого князя Володимира
УПЦ КП священик Ярослав Фабіровський.

У поминальному заході взяли участь учасники
війни в Афганістані, їх родичі, військові 12-ї
окремої бригади армійської авіації, міська влада
та громадськість міста.

До присутніх звернулися зі словом міський
голова Богдан Юзвяк, заступник командира
бригади по роботі з особовим складом Анатолій
Поліщук, від імені ветеранів афганської війни
Віктор Рачко.

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною
мовчання, в їхню честь пролунав військовий
салют.

Світла пам’ять тим, хто став жертвою у
«неоголошеній» війні!

Прес-служба церкви св. кн. Володимира
м. Новий Калинів

Храмове свято
кафедрального собору

Микола Бухній ,  благочинний
Стрийського району прот.  Йосиф
Дорошевич,  благочинний
Миколаївського району прот.  Ігор
Данікевич,   свящ. Йосиф Усик  та
диякон Святослав Готь.  

За літург ією були  п іднесенні
додаткові прохання за мир в Україні.

Богослужіння супроводжувалося
ангельським співом архієрейського хору
кафедрального храму.

Після євангелія правник єпархії прот.
Леонід Городиський
виголосив проповідь.

Завершилось святкове богослужіння
уставним многоліттям.

 Прес-служба єпархії

Священик Ярослав
Фабіровський взяв
участь у флешмобі

«22PushupChallenge» на
підтримку воїнів АТО
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11-12 лютого 2017 року, з благословення
Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-
України Філарета, в актовій залі Київської
православної богословської академії відбувся
Всеукраїнський з’їзд православної молоді. 

На запрошення голови Синодального
управління у справах молоді архимандрита
Макарія, у зїзді взяли участь вчителі та вихованці
недільної парафіяльної школи церкви св. кн.
Володимира м. Новий Калинів: Андреїшин
Наталія, Касій Леся, Гриб Галина, Децик Тетяна,
Касій Софія, Пишняк Христина, Заріцька Ірина
та настоятель парафії священик Ярослав
Фабіровський. 

Від Дрогобицько-Самбірської єпархії у з’їзді
брали участь представники Підбузької недільної
школи «Чадо Боже» — Анастасія й Софія
Альмес та недільної школи при храмі св. кн.
Володимира смт. Івано-Франкове Яворівського
району Львівської області — Леся Іванівна
Ганзюк і Мая Станіславівна Ткачик. 

Цьогорічний з’їзд молоді був присвячений
темі сім’ї під назвою: «Християнське подружжя:
пережиток минулого, традиція чи надія на
спасіння?». 

У заході взяв участь Святійший Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет, намісник
Свято-Михайлівського Золотоверхого
монастиря архієпископ Вишгородський Агапіт,
архієпископ Чернігівський і Ніжинський
Євстратій, архієпископ Тернопільський,
Кременецький і Бучацький Нестор, голова
Синодального управління у справах молоді
архімандрит Макарій (Папіш),
священнослужителі, керівники єпархіальних
молодіжних відділів. 

Серед почесних гостей пленарне засідання
відвідали Міністр молоді та спорту України Ігор
Жданов, заступник голови Комітету Верховної
Ради України з питань культури і духовності
народний депутат України Віктор Єленський,
народний депутат України Павло Унгурян,
заступник голови Громадської ради з питань
співпраці з Церквами та релігійними
організаціями при Міністерстві освіти та науки
України Юрій Решетніков. 

З архіпастирським словом до всіх присутніх
звернувся Святійший Патріарх Філарет і
благословив відкриття з’їзду. У своєму слові
Святійший Владика зазначив важливість теми
цьогорічного з’їзду, адже християнська сім’я є
основою у становленні церкви та держави. 

Далі продовжилась основна частина
пленарного засідання, під час якої присутні

У Києві відбувся Всеукраїнський
з’їзд православної молоді

почули слова привітань високоповажних гостей,
які прибули на з’їзд. Зокрема, вітальну адресу
від імені Голови Верховної Ради України Андрія
Парубія виголосив народний депутат України
Віктор Єленський. Від імені Уряду України
учасників з’їзду привітав Міністр молоді та
спорту України Ігор Жданов. Народний депутат
України Павло Унгурян закликав бути єдиними
і об’єднувати зусилля всіх інститутів суспільства
у справі захисту сімейних цінностей. Привітання
від імені Міністра освіти і науки України Лілії
Гриневич передав пан Юрій Решетніков. Також
перед присутніми виступив народний артист
України Анатолій Гнатюк. 

Думками про сімейне християнське життя
перед молоддю поділились клірик Свято-
Володимирського кафедрального собору
священик Олександр Шмуригін та його дружина
Олена. 

Кожна дитина потребує батьківської любові,
турботи та родинного тепла. Проте, ще більшої
уваги, очікують діти, які позбавлені цього і
шукають нових сімей. Ольга та Сергій Большові
своїм прикладом показали, що усиновлену
дитину можна прийняти і любити, як рідну. Але
не всі діти знаходять нових батьків. Вихованець
Святошинського будинку-інтернату Олександр
Нікітенко та вихователь Марія Михайлівна
виконали проникливу пісню – «Ой, чого ж ти,
мамо, посивіла рано». 

На з’їзді також були присутні воїни АТО –

Андрій та Дмитро, які оберігають нашу державу,
дарують спокій в оселях українців. Вони, від
імені всіх захисників, розповіли про Божу опіку
та допомогу в часи небезпек. Також перед
присутніми виступили мама загиблого воїна
Дениса Хомчука, який віддав своє життя за мир
і спокій у нашій країні, пані Людмила Хомчук та
пані Лариса Решетняк, що втратила свого
чоловіка на сході України. 

Пісню-розраду для матерів, які втратили своїх
синів виконала представниця України на
міжнародному дитячому пісенному конкурсі
«Євробачення – 2016» – Софія Роль. 

Із піснею «Боже, хто нам допоможе»
виступала представниця Київського молодіжного
братства святих Бориса і Гліба Анна Корченова.
Пісню «Україна – це я!» виконали вихованці
недільної школи Свято-Михайлівського
Золотоверхого монастиря із педагогом
Христиною Матвієнко. 

Із доповіддю на тему: «Реформування
інституту шлюбу та сім’ї в Україні» перед
молоддю виступила доктор юридичних наук,
професор кафедри міжнародного права Інституту
міжнародних відносин Київського національного
університету ім. Т. Г. Шевченка Медведєва
Марина Олександрівна. Секретар Синодального
Управління у справах молоді священик Іоан
Гищук виголосив доповідь на тему: «Таїнство
шлюбу – наріжний камінь подружнього життя». 

Софія Роль із піснею «Планета прагне

любові» завершила пленарне засідання з’їзду
православної молоді. 

Після цього з’їзд продовжив свою роботу у
чотирьох робочих секціях. На секціях молодь
обговорювала питання роботи недільних
парафіяльних шкіл, православних таборів,
питання сім’ї і таїнства шлюбу, а також сучасні
загрози християнським і сімейним цінностям. 

З’їзд зібрав понад 200 представників
православних молодіжних організацій, духовно-
просвітницьких центрів, молодіжних братств
Української Православної Церкви Київського
Патріархату. Завершився перший день заходу
Всенічним бдінням у Свято-Михайлівському
Золотоверхому монастирі. 

12 лютого делегати з’їзду взяли участь у
Божественній літургії у Свято-Михайлівському
Золотоверхому соборі, яке очолив намісник
обителі архієпископ Вишгородський Агапіт. За
богослужінням майже всі учасники з’їзду
приступили до таїнств Сповіді та Причастя. 

Після обіду відбулося закриття
Всеукраїнського з’їзду православної молоді. До
учасників заходу звернувся голова Синодального
управління у справах молоді архімандрит
Макарій (Папіш). Завершився захід чудовим
концертом від самих учасників з’їзду. 

За матеріалами Синодального
управління у справах молоді УПЦ КП

«ДУХОВНЕ ЗРОСТАННЯ – ЦЕ КОЛИ ЛЮДИНА НЕ ВВАЖАЄ
ІНШИХ ЗАВЖДИ ПОГАНИМИ, ГРІШНИМИ, ЗЛИМИ»

Хоча ми довгі роки і ходимо до церкви, але цього не
помітно. Люди сподіваються побачити результат, побачити
нас хоч трохи зміненими.

Багато людей говорять:
– Ось дивлюся я на свою сім’ю: ми ж уже стільки років

ходимо до церкви, а вдома так само лаємося, все так само
ображаємо один одного, все так само хочемо розлучитися, і
у нас все ж немає любові ...

А по чому ми могли б зрозуміти, що життя з Христом
змінює нас? По тому, що воно змушує нас просуватися
вперед і розвиватися духовно, зростати. Є кілька ознак
цього.

По-перше, чим більше ти досягаєш успіхів, тим більше
духовно щасливий . Якщо я хочу бути щасливим за
світськими критеріями, то я хочу, щоб у мене були гарний
будинок, гарна машина, гроші, комфорт. Це все зовнішнє.
А якщо я досягну успіху духовно, то ця зовнішня сторона
життя вже не буде турбувати мене так сильно. Тобто, хоч у
мене і не буде автомобіля, але все у мене буде добре: я поїду
на автобусі або хто-небудь з друзів відвезе мене. Так само і
якщо у мене не буде багатого будинку, то у мене також все
буде добре. Тобто, коли досягаєш успіхів у духовному
житті, не прив’язуєшся до того, що відбувається навколо.

Одна з ознак того, що ти досяг успіху в духовному житті,
– це не прив’язуватись так сильно до того, що відбувається
навколо. Хоча твій будинок і дуже бідний, але на серці у
тебе може бути дуже радісно разом з дружиною і дітьми.
Це успіх. І ти вже не впадеш в депресію від того, що у тебе
зіпсувалася зачіска!

По-друге, духовне зростання – це коли людина не
вважає інших завжди поганими, грішними, злими. Якщо
ти відчуваєш себе так, значить, ти далекий від Христа. Хто
зростає в духовному розвитку, той вважає всіх інших
хорошими. Тоді він виправдовує людей: навіть якщо хтось і
зробить гріх, ти розумієш, що у нього була на це своя
причина. А злий, варто поговорити з ним трохи, почне
плакати.

У тебе
була причина
стати пога-
ним. А якщо
ти не пам’я-
таєш цього,
то відчуваєш
себе в єдності
з людьми, а
не відкину-
тим. Любиш
сусіда, який,
може, і при-
п а ркував ся

перед твоїм будинком, викинув сміття у тебе під носом. Може
він і примхливий, дивний, але у нього теж прихована
всередині чутлива душа, зранена, невпевнена, обтяжена
проблемами.

Одна жінка написала мені з-за кордону, що вона близька
до того, щоб втратити віру, хоча її батьки богослови. А чому?
Тому що те, що вони говорять, повністю відрізняється від
того, що вони демонструють своєю поведінкою. Одне
говорять, а інше творять. Ця непослідовність, цей конфлікт,
це протиріччя – не найкраща проповідь в нашому
суспільстві. Адже справа не в тому, що ти скажеш, а що ти
зробиш. Адже не твої добрі слова торкаються іншого, а твоя
поведінка і життя, досвід і аромат. Не парфуми від Коко
Шанель, а аромат душі.

Якщо те, що виходить з тебе, – це нерви, напруга, злість,
заздрість і т.д., то інший не отримує духовної користі від
тебе. Він каже собі: «А навіщо мені ходити до церкви, якщо
вона туди ходить, але залишається такою ж, не прогресує
взагалі?» І ось син уже говорить собі: «Мама з дитинства
ходить до церкви, і тепер їй вже 60, але я не хотів би стати
таким, як вона».

Єдність, душевна врівноваженість, любов в нашому домі
показують, що ми досягаємо успіху духовно.  Це і є найкраща

проповідь.
Ще однією важливою ознакою духовного успіху є

відсутність фанатизму. Хто фанатичний, той не просунувся
вперед на шляху до Господа. Людина, яка любить Бога і
відчуває Його, не стає фанатиком. Вона не наполягає і не
досягає свого насильно. Навіть щось хороше, що вона знає,
вона не бажає силою нав’язати іншому.

Фанатизмом нікому не допоможеш. Не примушуйте ж
свою дитину, дружину (чоловіка) ... Нехай кожен примушує
себе сам, а ми будемо ставитися до інших з добротою і
поблажливістю. Ніхто ні в чому перед нами не винен.

Якщо ми відчуємо це, тоді дійсно будемо дуже щасливі і
умиротворені. У чоловіка, який постійно скаржиться на
дружину, є внутрішня проблема. Якщо ти ладнаєш з самим
собою, то і дружину свою будеш любити. У дружини, яка
постійно бурчить і всі навколо їй щось винні, є особиста
проблема, і оскільки вона не може її вирішити, то хоче
змінити все суспільство. Все її дратує.

Найбільший доказ того, що ти не ростеш духовно, це твоє
нещастя.

У мене ніколи не буває бажання з ким-небудь
посваритися. В останні роки я не сперечаюся з тими, з ким
не згоден. Якщо ти хочеш зробити щось по-іншому – роби.
Але чи відчуваєш ти себе щасливим? Найбільший доказ
того, що ти не ростеш духовно, це твоє нещастя. Немає
ніякої необхідності в тому, щоб я кричав тобі щось. Людина
сама отримує відповідь в своєму серці.

Депресія в твоїй душі, самотність, безсоння,
збентеження, стрес – це докази того, що ти щось зробив
недобре. І мені не потрібно кричати з фанатизмом. Я
помолюся і буду тебе любити.

Не будьте ж фанатичними ні в чому. Будьте терпеливими.
Дайте іншому самому знайти свій ритм, свій момент, щоб
його життя змінилося.

Архімандрит Андрій (Конанос)
Підготувала Марія Альмес
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Жахливе зло – гріх, і найжорстокіша хвороба душі –
порушення закону; воно зовсім позбавляє її сил і штовхає у
вогонь вічний; зло самої людини, породження
волевияв-лення – і що ми справді грішимо за своєю волею,
про це ясно говорить пророк: «Я насадив тебе, як виноград
плодоносний, істинний, як же ти перетворився на дикий
паросток чужого винограду» (Єр. 2: 21)? Насаджене добре,
а плід злий: зло від волі. Насадитель не винний, а виноград
буде спале-ний вогнем. Тому що насаджений був для благих
плодів, але приніс плід злий від волі. «Бо Бог створив людину
праведною, – за словами Екклезіаста, – а вона пустилася у
безліч помислів» (Еккл. 7:30). Бо ми Його творіння, говорить
апос-тол, створені на добрі діла (Еф. 2:10). Творець, Який
Сам благий, і нас створив для благих діл, а творіння за
власною волею навернулося до зла. Отже, гріх, як сказано, є
жахли-вим злом, але не невиліковним. Жахливе для того,
хто має його, але добре виліковується в тому, хто відкидає
його за допомогою покаяння. Уяви, що хтось тримає в руці
во-гонь. Поки він тримає вугілля, до тих пір той, без сумніву,
палить його, але якщо він відкине вугілля, то припинить-ся
і жар. Якщо ж хто думає, що він не згорає від гріха, та кому
говорить Писання: «Чи може хтось взяти собі вогонь в
пазуху, щоб не прогорів одяг його» (Притч. 6: 27)? Так палить
гріх сили душевні.

Але хтось скаже: що ж таке гріх? Чи тварина? Чи ан-гел?
Чи злий дух? Що ж це, що так діє? Це не ворог, який ззовні
наступає на тебе, людино, але непридатна галуз-ка, що від
тебе проростає. Дивися праведними очима, і не буде в тобі
похоті, зберігай своє і не кради чужого, і при-пиниться
схильність до крадіжки. Пам’ятай про суд, і не поселяться в
тобі ні блуд, ні перелюб, ні вбивство. Коли ти забуваєш Бога,
тоді тільки починаєш і думати зле, і звер-шувати безбожні
вчинки.

Втім, не тільки ти сам буваєш винуватцем гріха, є дех-то
й інший, найзліший підбурювач до нього – диявол. Він
підбурює всіх, проте не долає тих, які не коряться йому. Саме
тому говорить Екклезіаст: «Якщо гнів начальника запалає
на тебе, то не залишай місця твого» (Еккл. 10:4). Зачи-ни
двері свої, віддали його від себе, і не завдасть тобі шко-ди.
Якщо ж ти холоднокровно допустиш помисел похоті, то вона,
пробудившись в серці, пустить в тобі своє корін-ня, зв’яже
розум твій і затягне тебе в безодню зла. Можли-во ти скажеш:
я вірний, і похіть не візьме гору наді мною, хоча б вона часто
збуджувалася в думці моїй. Невже ти не знаєш, що і в камінь
входить корінь від довготривалого пе-ребування на ньому?
Не приймай сімені, інакше воно при-душить віру. Виривай з
корінням зло раніше, ніж розквіт-не воно, щоб ти,
знехтувавши це на початку, потім не мав потреби в сокирі та
вогні. Коли починається хвороба очей, то ти лікуй себе
завчасно, щоб не шукати лікаря тоді, коли вже осліпнеш.

Перший винуватець гріха і «батько зла» (Ін. 8: 44) є
диявол. Це сказав Господь, а не я. «Бо диявол спочатку
згрішив» (1 Ін. 3: 8). Раніше за нього ніхто не згрішив.
Згрішив же він не тому, що від природи отримав необхідну
схильність до гріха (інакше причина гріха лягала б на того,
хто його таким створив), він, який створений добрим, з
влас-ної волі став дияволом, від своїх дій отримав таке
найме-нування. Бо будучи архангелом, через свої наклепи
вже потім названий дияволом і, будучи добрим служителем
Божим, здобув собі властиве ім’я сатани, оскільки сатана
означає «противник». Це не моє повчання, але духоносного
пророка Єзекиїля. Він, оплакуючи його, говорить так: «Ти
печать досконалості і отець доброти, враю Божому був
ти» (Єз. 28: 12, 13). І трохи пізніше: «Ти непорочним був в
днях своїх від дня створіння твого, доки не знайшлося в тобі
неправди» (Єз. 28: 15); досить добре сказано: «Знайшлося в
тобі», оскільки не ззовні прийшло в тебе зло, але ти сам
породив його. Після того він сказав і причину цього:
«Вознеслося серце твоє в доброті твоїй через безліч гріхів
твоїх; і за гріхи твої уражений ти, і на землю повалив тебе»
(Єз. 28:17). Згідно з цим Господь у Євангелії говорить: «Я
бачив сатану, що, як блискавка, впав з неба» (Лк. 10: 18).
Бачиш схо-жість Старого Завіту з Новим? Він, упавши, разом
з со-бою захопив багатьох; він збуджує похоті у тих, які
ко-ряться йому. Від нього перелюб, блуд і всяке інше зло.
Через нього праотець наш Адам вигнаний був, і замість раю,
що приносив без обробляння дивні плоди, отримав землю,
яка вирощує терня.

Хтось скаже, що ж тепер ми, спокушені, загинули, і невже
немає після того спасіння? Ми впали – невже не можна
піднятися? Ми стали сліпими – невже не можли-во знову
прозріти? Ми стали кривими – невже не зможе-мо ходити
прямо? Коротше кажучи, ми померли – і невже немає засобу,
щоб воскреснути? Тому, Який підняв Лаза-ря чотириденного,
який вже смердів, чи не зручніше тебе, людино, воскресити
живою? Той, Який пролив за нас до-рогоцінну Свою кров,
визволить нас від гріха. Не будемо впадати у відчай, браття,
не впадаймо в стан безнадійнос-ті. Бо жахливо не мати віри
і надії на покаяння. Хто не наді-ється спастися, той без страху
примножує гріхи свої, а хто сподівається отримати зцілення,
той без, труднощів засте-рігає себе від них. Розбійник, якщо
не очікує помилуван-ня, доходить до озлоблення, а якщо
сподівається отрима-ти прощення, часто приходить до
розкаяння. Також змій відкидає луску свою, а чи ми не
відкинемо гріха? І земля, що пророщує терня, будучи добре
обробленою, перетво-рюється в плодоносну, а невже для нас
не повернеться спа-сіння? Отже, природа наша може
прийняти спасіння, потрібне тільки наше волевиявлення.

Чоловіколюбний Бог, і чоловіколюбний безмежно. Ти ж
не говори: я блудодіяв, перелюбствував, жахливі тво-рив
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гріхи, і до того ж не один раз, але багаторазово. Не-вже Він
простить? Невже віддасть їх забуттю? Слухай, що говорить
Псалмоспівець: «Яке велике множество благості Твоєї,
Господи» (Пс. 30:20). Всі разом гріхи твої не перема-гають
величі милосердя Божественного. Рани твої не
пе-ревершують досвіду твого лікаря. Лише віддай себе Йому
з вірою, повідай Лікарю хворобу твою, скажи разом з
Да-видом: «Я сказав: визнаю я перед Господом беззаконня
мої». І на тобі справдяться такі слова: «І Ти залишив нечестя
серця мого» (Пс. 31: 5).

Чи хочеш бачити чоловіколюбство Боже ти, який тільки
недавно почав слухати Оголошувальне вчення? Чи хочеш
бачити чоловіколюбство і велике довготерпіння Боже?
Вислухай те, що трапилося з Адамом. Переступив заповідь
Божу первозданний Адам, чи не міг Бог тоді ж віддати його
смерті? Подивися, що робить чоловіколюб-ний Господь!
Правда виганяє його з раю, оскільки через свій гріх він став
недостойним цього місця перебування; втім, поселяє його
прямо перед раєм, щоб, бачачи, звідки впав, з якого і в який
стан скинений, він згодом міг спас-тися за допомогою
покаяння.

Так, воістину тут відкривається чоловіколюбство Боже,
але ще воно не настільки велике, як бачимо його далі. Уяви
собі те, що трапилося за часів Ноя. Згрішили велетні,
нечестя сильно розлилося тоді по землі, через це мусив
надійти потоп. І в п’ятисотий рік (життя Ноя) відкриває Бог
загрозу Свою, проте, у шістсотий вже навів потоп на землю.
Чи ба-чиш велич Божого чоловіколюбства, яке
простягається ще на сто років? Невже Він відразу не міг
зробити того, що зро-бив після закінчення століття? Але
Він зумисне продовжив час, щоб дати можливість покаянню.
Бачиш, якою є благість Божа? Якщо б навіть і тоді вони
покаялися, то не втра-тили б чоловіколюбства Божого.

Подивимося також і на інших, які спаслися за
допо-могою покаяння. Можливо, що з числа жінок якась
скаже: Я блуд одіял а, перелюбствувала, осквернила тіло
моє всіма видами нестриманості – чи можливо спастися
мені? Жінко, поглянь на Раав, надійся і ти на спасіння. Бо
якщо вона, бу-дучи явною і всенародно розпусницею,
спаслася за допомо-гою покаяння, то невже жінка, яка один
раз колись зблуди-ла ще до прийняття благодаті, не
спасеться за допомогою покаяння і посту? Подивися, як
спаслася Раав. Вона сказа-ла лише: «Голос ваш на небі і на
землі. Бог ваш» (Нав. 2:11). Сво-їм Його вона не насмілилася
назвати, усвідомлюючи свою нечистоту. І якщо ти хочеш
мати свідчення з Писання про те, що вона спаслася, то
знайдеш його у псалмах: «Пом’яну Раав і Вавилон перед
тими, що знають мене»  (Пс. 86:4). Велич-не
чоловіколюбство Боже! Навіть і про блудниць згадує Він у
Писанні! І до того ж не просто говорить, що згадаю Раав і
Вавилон, але й додає: перед тими, що знають Мене. Отже,
спасіння, яке набувається покаянням, однаково є можли-вим
для чоловічої статі і жіночої.

І хоча б згрішив цілий народ, чоловіколюбство Боже не
перемагається. Відлив Ізраїльський народ тільця, але
порфиру, не розізлився на нього. Бо він дивився не на
того, хто говорив, але на Того, від Кого цей був посланий.
Його не засліпив сонм воїнів, що його оточував. Бо він
уявляв в своєму розумі воїнство Господніх ангелів, і
Невидимого устрашився, ніби бачив Його. Тому говорить у
відповідь до того, який прийшов, а в його особі до Того,
Хто послав його: «Згрішив я перед Господом» (2 Цар. 12:13).
Бачиш смирення царя, бачиш його сповідання? Його не було
помічено ким-пебудь; мало хто знав про його вчи-нок. Діло
зроблено швидко, негайно. Пророк з’явився для викриття, і
той, який впав, зізнається в злочині. І оскіль-ки його

свідомість була щиросердною, то дуже швидко отримав і
ліки. Бо гой самий пророк Нафан, який по-грожував йому,
тут же говорить: «Господь зняв з тебе гріх твій» (2 Цар.
12:13). Бачиш, як швидко чоловіколюбний Бог змінює суд
Свій. Тоді пророк говорить: «Заохочую-чи, знищив ворогів
Господніх». Багатьох ти мав ворогів через правду свою, але
цідомудреність твоя охороняла тебе. Коли ж втратив ти
міцну цю зброю, то вороги твої вже готові напасти на тебе.
Так говорив йому пророк.

Але блаженний Давид, хоч справді чув слова: «Господь
зияв з тебе гріх твій», втім не припинив покаяння, але
замість порфир и зодягнувся у веретище, а замість
по-золоченого престолу цар сидів на попелі й на землі, і не
тільки на попелі сидів, але й в ЇЖУ вживав попід, як і сам
говорить: «Попіл їм. наче хліб» (Пс. 101:10). Сльозами
ви-сушив він похітливе око; «кожної ночі, – говорить він, –
обмиваю ложе моє сльозами моїми, зрошую ними постіль
мою» (Пс. 6: 7). Коли царедворці радили йому, щоб спо-жив
хліба, він не слухав їх, але через цілих сім днів про-довжував
піст. Якщо цар таким чином розкаявся, то чи не зобов’язана
розкаятися ти, проста людино? І під час обурення
Авессаломового, тоді, коли багато відкривало-ся йому
шляхів для втечі, він захотів бігти через оливну гору, ніби
думкою звертаючись до Викупителя, Який з неї мав
вознестися на небо. І коли його злісно проклинав Семей,
він говорив: «Відпустіть йому» (2 Цар. 16:10). Бо він знав,
що тому, хто відпускає, буде відпущено.

Чи бачиш ти, що розкаяння є добрим гідом? Чи ба-чиш,
що ті, які каються, спасаються, і Соломон упав, але що він
говорить? «І подивився я, і покаявся» (1 Притч. 24:32). А
Ахав, цар Самарійський, був законопорушним
ідоло-поклонником, людиною беззаконною, вбивцею
пророків, чужий благочестю, жадібний до чужих полів і
виноград-ників (3 Цар. 21: 27), Але після умертвіння через
Ієзавель Навуфея, коли прийшов пророк Ілля і тільки
промовив погрози, він роздер одяг і зодягнувся у веретище.
Що ж го-ворить до Іллі чоловіколюбний Бог? «Бачиш, як
смирився Ахав перед лицем Моїм?» (З Цар. 21: 29). Він ніби
запевняє запаленого гнівом пророка бути поблажливим до
того, хто кається. «Не наведу зла, – говорить він, – після
днів його». І хоча після прощення він не залишить свого
безчестя але, Господь повністю прощає йому; не тому, щоб
не знав він майбутнього, але дарує прощення відповідно до
теперіш-нього часу покаяння. Бо справедливий суддя судить
про кожну справу так, як вона сталася.

Так само Єровоам приносив на жертовник ідолам жертву
(3 Цар. 13:4). Рука його стала сухою, коли він пове-лів
схопити пророка, який викривав його. Але, пізнавши на
досвіді силу цього мужа, говорить йому: «Помолися перед
лицем Господа Бога твого» (3 Цар. 13: 6). Внаслідок цих
слів рука його знову зцілилася. Якщо пророк зцілив
Єровоама, невже Христос не може зцілити і звільнити тебе
від гріха? Манасія також був законопорушною людиною,
він розпиляв Ісаю, осквернив себе всіма родами
ідолослужінь, наповнив Єрусалим невинною кров’ю. Але
бувши відведе-ний полоненим до Вавилону, злодіяння, яке
терпів, обер-нув на цілюще покаяння. Бо Писання говорить,
що «смирився Манасія перед лицем Господнім і помолився,
і почув Господь, і повернув його у царство його» (2 Пар.
33:13). Якщо той, хто ропиляв пророка, спасся покаянням,
невже не спасеш-ся ти, який нічого такого не вчинив?

Дивися, без причини не відкидай дії покаяння. Чи хочеш
дізнатися, наскільки сильним є покаяння? Чи ба-жаєш
дізнатися міцну зброю спасіння і зрозуміти, на-скільки

Закінчення на 5 стор.
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Ціль християнського життя
полягає у стяжанні Духа
Святого, у спілкуванні з Богом.

Богоспілкування – ось
сутність нашого спасіння у
Христі Ісусі Господеві нашому.
Шлях до спасіння – виконання
заповідей Божих, життя у
Христі, християнське благочес-
тиве життя. І саме це бла-
гочестиве життя кожного
християнина має в собі дві
сторони: боротьбу зі злом, яке
нас спокушає (боротьба з
пристрастями, пороками) і
стяжання християнської благо-
честивості. Та, на жаль,
спотворена гріхом людська
природа страждає і перебуває у
постійній боротьбі з пристрас-
тями та з усім злом, бо саме
людській природі, властиве
Богоуподібнення й витіснення
гріха зі своєї сутності.

Гріх різноманітний у всіх
своїх проявах. З моменту
падіння людини її природа
приймає на себе все це
розмаїття, втрачаючи справжній
свій стан. Культура, в
середовищі якої ми існуємо, і
яка формує наш сучасний
світогляд, в сутності включає
поняття гріха. Бо гріх – це перед
усім падіння людини з незмірної
духовної висоти, її зречення
власного високого покликання.
Гріх в цій культурі трактується
головним чином як природна
слабкість. Одним із найбільш
вражаючих проявів цієї слаб-
кості в нашому соціумі являє-
ться підпорядкування нас
пристрастям.

Святі отці вчать: «Пристрас-
тю називають таку схильність
до вчинків і таку дію, що, довгий
час криючись у душі, за
допомогою звички переходять в
єство її. Людина доводить душу
до такого стану добровільно і з
охотою; частим гріховним
помислом зігріває і виховує
серце - так створюється звичка».

Відповідно до вчення святих
отців, пристрасті - це не
сторонні сили, що прийшли
ззовні, які ми повинні
викорінювати, а це ушкоджені
енергії душі, що потребують
перетворення.  Пристрасть -
останній етап у розвитку гріху.
При повторенні вона (пристрас-
ть) набирає сили і заволодіває
людиною.

Святі отці називають вісім
головних пристрастей, що, у
свою чергу, мають різнови-
дності: першою з основних
пристрастей називають Чревоу-
годництво; друга – Блуд; третя
– Сріблолюбство; четвертою є
 Гнів; п’ятою Відчай; шостою
вважається Зневіра; сьомою –
Марнослав’я і восьмою най-
більшою та небезпечною для
духовного стану людини
 називають Гордість. Саме такі
хвороби гублять душу людини.
У зародковому стані в душі

сильне сповідання? «Сто
вісімдесят п’ять тисяч» (4
Цар. 19:35) ворогів Єзекія
сповіданням примусив втіка-ти.
Воістину ця справа є великою,
але вона ще малозначуща
стосовно того, про що буде
сказано. Він же покаянням
зупинив вимовлене Божествен-
не визначення. Під час його
хвороби, каже йому Ісая:
«Зроби заповіт для дому твого,
тому що помреш ти і не будеш
живим» (4 Цар. 20:1; Іс. 38:1).
Чи можливо після цього
очікувати або ж сподіватися на
зцілення, коли пророк
говорить: ти вмираєш? Проте
не залишив покаяння Єзекія,
але, згадавши слова Писання:
«Коли, повернувшись, воззвеш,
тоді спасешся» (Іс. ЗО: 15), він
обернувся до стіни і на ложі
звернув думки до неба (бо
не-проникність стін не зупиняє
молитов, які возсилаються з
благочестям), каже: «Господи,
пом’яни мене» (4 Цар. 20: 3). Бо

для того, щоб зцілитися мені, Тобі достатньо згадати про мене. Ти не
підпорядкований часу, але Сам Ти законоположник життя. Не від способу
розташування зірок, як деякі марнословлять, залежить наше життя, але
Ти Сам Своєю волею розпоряджаєшся, кому і коли жити. І тому, якому,
за висловом пророка, не залишалося надії більше жити, додано ще
п’ятнадцять років життя, на ознаку чого сонце сприйняло зворотний рух.
Тоді для Єзекії сонце по-вернулося назад, а для Христа сонце померкло.
Воно не по-вернулося, але померкло, а через це і показало відмінність
між тим та іншим, тобто між Єзекією та Ісусом. І той зміг відвернути
Божественне визначення, а чи не дарує Ісус відпущення гріхів? Навернися
і заплач за самого себе, за-чини двері і помолися, щоб відпустив Він тобі
і щоб визво-лив тебе від палаючого полум’я. Бо сповідання має силу і
вогонь загасити, і левів приборкати.

Якщо ж не віриш, то уяви собі, що сталося з Ананією та тими, що
були з ним; які вилили вони джерела. Яка міра води могла загасити
полум’я, що піднялося на со-рок дев’ять ліктів? Але там, де надмірно
височіло полум’я, там подібно до річки вилилася віра, там протистояли
злу таким гласом: «Праведний Ти, Господи, до всіх, що вчинив з нами;
згрішили бо і беззаконствували» (Дан. 3:27,29). І пока-яння загасило
полум’я. Якщо ти не віриш, що можеш за-гасити геєнський вогонь
покаянням, то пізнай це з того, що трапилося з Ананією. Але хто-небудь
з уважних слуха-чів скаже: Бог зберіг їх тоді за їхню правду, бо вони не
захо-тіли поклонятися ідолу; Бог дарував їм цю силу. Якщо так, то покажу
й інший приклад покаяння.

Які твої думки стосовно Навуходоносора? Чи не чув ти з Писання,
що він кровожерна та люта людина, з влас-тивостями звіра? Хіба не чув
ти, що він кістки з царських гробниць викинув геть? Хіба не чув, що він
цілий народ відвів у полон? Хіба не чув, що він осліпив царя після того,
як той побачив смерть своїх дітей? Хіба не чув ти, що він розтрощив
херувимів? Я не говорю про духовних херуви-мів, ні, не зрозумій так,
людино! Але про херувимів вилі-плених, очистилище, з середовища якого
вголос говорив Бог. Завісу святині він потоптав, взяв кадильницю і переніс
в ідольське капище, все приношення забрав і храм спалив дощенту. Якого
покарання він був достойний за умерт-віння царів, за спалення святині,
за полонення народу, за присвячення ідолам священних сосудів? Чи не
був він до-стойний тисячі смертей?

Ти бачив багато зла, подивися тепер на чоловіколюбство Боже. Він
перетворений у звіра, в пустелі провадив життя, був битий, щоб міг
спастися. Мав кігті, як лев, бо був грабувальник святині. Мав волосся,
як у лева, бо був він левом, що грабує та ричить. Траву, як віл, з’їдав, бо
був він худобою, не пізнав того, хто дарував йому царство. Тіло його
зволожене було росою, бо, бачачи погашений росою вогонь, він не
увірував. І що ж відбувається? «Я, Навуходоносор, очі свої до неба
звернув, – говорить він, – і Вишнього благословив, і Того, Який живе по
віки, похвалив і прославив» (Дан. 4:31). Отже, коли він пізнав Вишнього
і возніс подяч-ний голос до Бога, коли розкаявся у вчиненні гріха і пізнав
неміч свою, годі Бог повертає йому царську честь.

І що ж? Навуходоносору, який зробив стільки зла і потім розкаявся,
Бог дарував прощення і царство, а тобі, що кається, невже не дарує
відпущення гріхів і Царства Небесного, якщо ти будеш жити, як
належить? Чоловіколюбний Господь швидко прощає і зволікає карати.
Тому нехай ніхто не втрачає надії на своє спасіння. Петро, верхо-вний і
перший з апостолів, тричі перед служницею відрік-ся Господа, але,
розкаявшись, «плакав гірко» (Мф. 26: 75). А плач виявляє сердечне
покаяння. І тому він не тільки одер-жав прощення за своє зречення, а ще
й утримав невід’ємно апостольське достоїнство. Отже, браття, бачачи
багато прикладів тих, що згрішили і покаялися, і спаслися, по-спішіть і
самі покаятися перед Господом, щоб отримати вам прощення у вчинених
гріхах і удостоїтися Царства Не-бесного, і успадковувати небесний дар
разом з усіма святи-ми у Христі Ісусі. Йому слава на віки віків. Амінь.

«ЖАХЛИВЕ ЗЛО – ГРІХ, І
НАЙЖОРСТОКІША
ХВОРОБА ДУШІ –

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ»:
ДРУГЕ ОГЛАСИТЕЛЬНЕ

СЛОВО  СВЯТИТЕЛЯ
КИРИЛА

ЄРУСАЛИМСЬКОГО
Закінчення. Початок  на 4 стор.

ПРИСТРАСТІ В ЖИТТІ
ХРИСТИЯНИНА

кожної людини існують всі
вісім пристрастей. Проте яка з
них домінує - це вже залежить
від обставин. Цікаво зауважити,
що коли одна з пристрастей
бере верх, інші відступають,
відходять на другий план, хоча
і не щезають зовсім. Так,
грошолюб не піде в будинок
розпусти, де зможе віддатися
блуду, тому що за це
задоволення треба платити. І не
буде об’їдатися, тому що їжа
теж коштує грошей. Пригадай-
мо собі популярні літературні
образи скнар, що, маючи скрині
з золотом, відмовляли собі і
своїм близьким у необхідному,
обмежували себе в їжі і в одязі.
Гроші для них перетворилися в
самоціль. І в реальному житті
часом спостерігаєш, як людина
перестає заробляти гроші, щоб
жити, а усе своє життя
присвячує придбанню грошей.
Блудник же, навпаки готовий
жертвувати грошима і часом
ради блуду. А писана красуня,
одержима бажанням подобати-
ся, готова всіляко ущемляти
себе в їжі, щоб не зіпсувати
фігури. Або взяти хоча б
гнівливу людину, що, підда-
ючись пориву гніву, нерідко
чинить собі ж на шкоду. Він
позбавляється роботи, дружи-
ни, кар’єри, приносить все це в
жертву своїй пристрасті.

Але поки ні одна з
пристрастей не здобула пере-
моги, то всі разом тісняться в
душі людини, віддаляючи її від
Бога. Для кожної пристрасті
існує гарне прикриття, своє-
рідна яскрава, колоритна обгор-
тка, що викликає замилування,
а то і заздрість у навколишніх.
Так, ласун з гордістю називає
себе гурманом; блудник гово-
рить про велику і світлу любов
або, навпаки, про свою чоло-
вічу гідність (жіночу прива-
бливість); грошолюба шанують
як людину, що нажила статок
власною працею; у гнівливому
бачать людину незалежну або
правдолюбця; одержимого
сумом вважають відповіда-
льним і серйозним; зневірено-
го, що тікає з дому, - відважним
і вірним товаришем; людину
марнолюбну вихваляють за

завзятість, за те, що він багато
чого домігся; а гордість у
повсякденних своїх проявах
вважається чи не головною
чеснотою людини. 

Гарні обгортки пристрастям
необхідні, тому що людина,
будучи від природи  добро-
чесною, так чи інакше тяг-
неться до добра і краси. Якщо
демон-спокусник покаже люди-
ні справжнє обличчя пристрас-
ті,  то ця людина з жахом
відкине ці спокуси.

Згідно з вченням св. Василія
Великого, для перемоги над
пристрастями людина повинна
повернутися  «до первісної
благодаті, якої відчужена від
Бога через гріх» і знову
прикрасити себе за образом
Божим безпристрасністю,
уподібнившись Творцеві. Таке
повернення вимагає подвигу
боротьби з пристрастями. І в
ході цієї боротьби людина
отримує безпристрасність як
дар Божественної благодаті, яка
перебуває всередині людини і
очищає її від пристрастей. Свт.
Феофан Затворник говорить,
що жодна людина не народ-
жується з пристрастями. Кожен
з нас приходить у світ цей
тільки з сім’ям всіх пристрас-
тей - самолюбством. Від цього
народжуються вже всі інші
пристрасті, але між ними не всі
однаково важливі. Якщо  б не
було в нас пристрастей, ми всі
жили б у святості і
непорочності, в мирі та любові,
один одного.

Отже, в такий важкий  час
нас повсюди оточують прис-
трасті, особливо  в період
наближення великого посту,
коли людина повинна пере-
бувати в поглибленній молитві
та духовному спокої, обдуму-
ючи своє недосконале  життя та
каючись у своїх гріхах. Саме
тому ми – християни повинні
щиро молитись та ревно з
вірою у серці боротись з
пристрастями, щоб  Всемилос-
тивий  Господь наш Ісус
Христос змилувався над нами і
з вірою у серці та любов’ю у
Христі ми достойно зустріли
світле Христове Воскресіння.

Свящ. Борис Ляхович
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Читати Біблію заради цікавості чи
заради пошуку старовинних легенд, або
кумедних історій – означає нічого не
розуміти у цьому питанні, означає закрити
для себе всі шляхи до Бога. Коли цар Ірод
судив Христа і привів Його на раду всіх
своїх наближених, щоб подивитись на
цікаві знамення та чудеса, оскільки чув
про них, всі його старання розбились об
стіну мовчання, і він не побачив перед
собою нічого, окрім простої людини.  Він
не міг побачити в Христі Сина Божого.
Його серце не було підготовлене. Так само,
читати Біблію в скептичному або
сектантському дусі – означає відмовитись
від розуміння Бога. Серце повинно бути
вільне і готове відповісти на заклик
Божий.

Біблія – історія людини з її благородними
намірами, а також з її падіннями та гріхам,
це історія кожного з нас і, в той час, історія
Божої праці над нашими душами, Його
наполегливої волі нас спасти.

Церква не забороняє, – як це часто
думають, – читання Біблії, але вона застерігає
від ознайомлення з текстом без підготовки і
коментаря. Коли дитина починає вчити
іноземну мову, її не знайомлять одразу з
найважчими матеріалом – вона в ньому
нічого не зрозуміє. Потрібно навчати
поступово, щоб чітко засвоювати прочитане.
А найголовніше – треба засвоїти геній іншого
народу. Щоб краще його зрозуміти –
найкраще трохи пожити у тій країні, мову
якої вивчаєш. Так само і для того, щоб вчення
Біблії принесло користь, потрібно жити у
сімейному дусі народу Божого.

Релігійна душа знає, що за текстами вона
знайде «присутність»; що Бог говорить з нею
через Біблію, яка стає дійсним «словом
Божим», «таїнством Божим». Вона дозволяє
людині знайти у ній спілкування з Богом. Ось
чому Біблія шанується в церковних обрядах.
Її читають (на мелодію) співаючи, із
запаленими свічками – слово Боже знищує
темряву, приносить світло. Йому кадять,
Його шанують.

Через Біблію з нами говорить Бог. Христос
– єдина історична особистість, котру
продовжують любити протягом століть після
Його смерті.

Під час Свого життя Ісус пророкував
наступне: «Коли я буду вознесений над
землею, – а ті, хто Його слухали, знали, що
цей вираз означає розп’яття на хресті, – Я
приверну до Себе весь світ. Саме тоді серця
потягнуться до Мене».

Хто б міг подумати, що  хрест буде
найбільш поширеним на землі предметом
культу ще через двадцять століть після
розп’яття на ньому єврея, засудженого
релігійним та громадським судом своєї
країни!

Великі люди, завойовники, генії,
талоновиті артисти, відомі філософи,
добродії людства, чи то Олександр, Цезар,
Наполеон, Фош, Сократ, Платон,
Мікеланджело, Рафаель, Віктор Гюго,
Бетховен, Моцарт, Архімед, Пастер, Маркс
захоплюють людей, їм споруджують статуї,
їх імена викарбувані на площах, їх роковини
відзначають… Але хто їх любить?

Любов – це щось відмінне від захвату чи
вдячності. Любити будь-кого – означає
тягнутися до нього, бажати жити з ним, жити
тільки для нього, незважати на своє горе, щоб
йому принести задоволення, приймати всі
неприємності та муки з радістю, заради
нього, віддавати йому своє життя. Подружні
пари, матері та їхні діти свідчать про те, що
любов – це не тільки захват та вдячність.

Великі люди минулого не володіють

Нині нам слід повернутися до ідеї та досвіду
Великого Посту як духовної подорожі, мета якої
– перевести нас із одного духовного стану в
інший. Як ми вже казали, більшість сучасних
християн не розуміють цієї мети Великого Посту
і вбачають у ньому тільки період року, коли вони
повинні виконати свої релігійні обов’язки,
причаститися (один раз у рік!) і взяти на себе
певні харчові обмеження, які, втім, незабаром
надолужать у час повного «звільнення» від посту
у Пасхальні дні. Тож через те, що не тільки
миряни, але й чимало священиків сприйняли це
просте й формальне розуміння Великого Посту,
його справжній дух майже зник із життя.

Відновлення богослужбового й духовного
значення Великого Посту – одне з наших
найважливіших і найвагоміших завдань, проте
воно можливе тільки за умови справжнього
розуміння богослужбового ритму й ладу
великопісного богослужіння.

На самому початку Великого Посту, немовби
початковий «тон», який визначає усю великопісну
«мелодію», ми надибуємо покаянний канон св.
Андрія Критського. Він поділений на чотири
частини й читається увечері під час Великого
Повечір’я  упродовж перших чотирьох днів
Посту. Його можна описати як покаянний плач,
який розкриває нам цілковиту неосяжність, всю
безодню гріха та потрясає душу відчаєм, каяттям
і надією. Надзвичайно майстерно св. Андрій
переплітає великі біблійні образи – Адама і Єву,
рай і гріхопадіння, патріарха Ноя і Потоп, Давида,
Землю Обітовану та понад усім Христа і Церкву
– зі сповіданням гріхів і покаянням. Події
священної історії явлені тут як події мого життя,
діла Божі в минулому – як діла, які стосуються
мене і мого спасіння, трагедія гріха і зради – як
моя особиста трагедія. Моє життя показане мені
частиною тієї великої, всеохопної боротьби між
Богом і силами темряви, які повстають проти
Нього.

Канон починається із дуже особистого
стогону:

«З чого почну оплакувати окаянного мого
життя діяння? Який же покладу початок,
Христе, нинішньому риданню?»

Один за одним розкриваються мої гріхи у їх
глибинному зв’язку із трагедією стосунків
людини до Бога, яка й досі триває; історія
першого гріхопадіння – це моя особиста історія:

«Наслідуючи в переступі первозданного
Адама, пізнав я себе відкинутим від Бога, від
вічного Царства і блаженства його через гріхи
мої…»

Я втратив усі божественні дари:
«Осквернив я плоті моєї ризу і спотворив її –

те, що за образом Твоїм, Спасе, і за подобою.
Затьмарив я красу душі своєї похотями
пристрастей і весь розум свій перетворив на
порох. Розідрав я нині одяг мій перший, що його
виткав мені Творець на початку, – і відтоді лежу
нагий…»

Отже, чотири вечори поспіль дев’ять пісень
Канону оповідають знову й знову про духовну
історію світу, яка водночас є й історією моєї душі.
Слова Канону закликають мене до
відповідальності, бо вони розповідають про події
і справи минулого, які мають вічні сенс і силу,
оскільки кожна людська душа – єдина і
неповторна – проходить тим самим шляхом
випробувань, стоїть перед тим самим вибором,
зустрічається із тією самою найвищою і
найважливішою реальністю.

Приклади зі Святого Письма – це не просто
«алегорії», як багато хто думає, вважаючи що
Великий Канон аж занадто перевантажений
іменами й подіями, які їх не стосуються. Такі
люди запитують, навіщо говорити про Каїна та
Авеля, про Соломона й Давида, коли простіше
було б сказати: «я згрішив»? Вони не розуміють,
що  саме поняття слова «гріх» у біблійному і
християнському переданні мають таку глибину
й таку насиченість, яких «сучасна людина»
просто не в змозі збагнути, і що, власне, тому
сповідання власних гріхів має мало спільного зі
справжнім християнським покаянням.

Справді, культура, у якій ми живемо і яка
формує наші нинішні погляди, по суті просто
виключає поняття гріха. Тому що гріх – це
передусім падіння людини з незмірної духовної
висоти, її відмова від свого «високого
покликання». Але хіба це має значення для
культури, яка не знає і заперечує цю «духовну
висоту», це «покликання» й оцінює людину не
«згори», а «знизу», – для культури, яка якщо не
заперечує відверто Бога, то фактично вся, згори
донизу, матеріалістична й тому дивиться на
людське життя тільки з позиції матеріального
благополуччя, не визнаючи її високого,
трансцендентного покликання? У ній гріх
вважається переважно природною «слабкістю»,
яка виникає через соціальні негаразди і тому
може бути виправлена через кращу соціальну й
економічну організацію. Тож якщо сучасна

БІБЛІЯ – КНИГА СВЯТА

нашими серцями, не направляють наше
життя. Христос не був переможцем у битвах,
нічого не винайшов, не залишив після Себе
шедеврів музичних чи літературних, навіть
нічим не збагатив Своє ремесло теслі, а все
ж таки, вже двадцять століть, як мільйони
людей Його люблять настільки, що віддають
за Нього своє життя. Здійснилося Його
пророцтво: «Із знаряддя мук Я приверну до
Себе всі серця». Визначні люди, вчені,
дослідники, герої, кіноактори, чемпіони
спорту викликали зацікавленість своїх
сучасників. Їх любили. Тих, хто ще живе –
прославляють. Вони займають почесне
місце в думках та серцях прихильників,
котрі бажають бути їхніми близькими
друзями. Солдати Наполеона жертвували,
через фанатизм, за свого вождя життям, з
криком: «Хай живе імператор!». Такий
самий фанатизм був у солдатів Гітлера, а
сьогодні він надихає прихильників інших
вчень. Однак все це триває не довше, аніж
життя «ідола», про якого йде мова. Коли
прихильники вмирають, а насліддя буває
розділене, зазвичай у кривавій боротьбі,
історія знову ставить питання про
необхідність вічних війн і політики
«Цезаря», «Диктатора», «Президента» або
«Маршала».

Всупереч цьому, мільйони людей з усіх
країн, різних націй та культур ніколи не
бачили Христа, але довели і продовжують
доводити свою любов до Нього, будуючи
своє життя відповідно до Його настанов. Не
можна не погодитись з тим, що Христос
перший у світі проповідував рівність та
братерство. Усі люди брати тому, що у них
усіх один Отець – Бог. Якщо відмовитись
від цього Об’явлення, то знову наступає
хаос, експлуатація людини людиною,
розділення на касти, соціальні класи,
ворожнеча, війна. Чи був інший філософ,
котрий проповідував світові любов до своїх
ворогів? «Любіть усіх, навіть ворогів
ваших… Благословляйте тих, що
переслідують вас». Згадаймо Його притчу
про доброго самарянина. Уявімо, що всі в
світі живуть за цією етикою, тоді всяка зброя
буде здана у музей.

Не можна заперечити того, що державні
благодійні заклади були засновані пізніше
від благодійних товариств, які були створені
християнами, натхненними на це любов’ю
Христа до людства. Учні Христа перші
відгукнулись на потреби хворих, ув’язнених,
глухонімих, прокажених, хворих раком,
хворих душевно, невиліковних та
престарілих… Адже Христос сказав: «Те,
що ви зробите найслабшому,
найзнедоленішому з вас, – ви зробите Мені».
Згадаймо багатьох святих, котрі допомагали
ближньому безкорисливо, без надії на
людську вдячність протягом двадцяти
століть. І скільки таких благодійників
залишилось невідомими!

Ніхто з великих філософів та визначних,
геніальних мислителів до Христа не думав
про людей, людей смиренних, страждаючих
і знедолених, забутих, зневажених і
нещасних в житті, які сам-на-сам стоять
перед своїми немочами, хворі та скалічені,
про людей з їхніми вадами, про тих, кого
ніхто не любить. Всі ці люди отримують
благу вістку. У них на небі є Отець, Який
любить їх і дбає про них; в Його очах ніхто
не забутий та не зневажений, але кожен
створений «за образом Божим» і тому вартий
поваги. Кожен може стати сином Божим,
якщо тільки вірить і є милосердним. Кожен
може стати близьким до Бога, проживши
побожно своє земне життя.

підготував свящ.
Володимир Марцинів

ПОЧАТОК:
ВЕЛИКИЙ КАНОН

людина і сповідує свої гріхи, то не кається у них.
Залежно від того чи іншого розуміння нею своїх
«релігійних обов’язків», вона або формально
перераховує свої огріхи і порушення обрядових
правил, або ж розмовляє із духівником про свої
«проблеми», очікуючи від релігії певною мірою
терапії, лікування, яке поверне їй щастя і спокій.
У жодному із цих випадків ми не бачимо каяття,
збурення людини, яка, побачивши себе як образ
невимовної слави, усвідомлює, що вона зрадила
цьому «образу», заплямувала і відкинула його
своїм життям; нема каяття як печалі через гріх
із самої глибини людської свідомості, як бажання
повернутися, як віддання себе у Божі милість і
любов. Ось чому недостатньо просто сказати:
«я згрішив». Ці слова набувають свого
справжнього значення і дієвості лише тоді, коли
людина сприйняла і пережила гріх у всій його
глибині і гіркоті.

Значення і мета Великого Канону саме в тому
й полягають, щоб явити нам гріх і тим самим
привести нас до каяття. Але він являє нам гріх
не визначеннями і переліками, а якимсь
глибоким спогляданням біблійної історії, яка
воістину є історією гріха, каяття і прощення. Це
споглядання вводить нас у цілком інакшу
духовну культуру, закликає нас прийняти цілком
інакше розуміння людини, її життя, її цілей, її
духовних «мотивацій». Канон відновлює у нас
те духовне світовідчуття, всередині якого каяття
стає знову можливим. Коли ми чуємо, зокрема:

«Не уподібнився я, Ісусе, праведному Авелю
й ніколи не приносив Тобі ні дарів приємних, ні
діл богоугодних, ні жертви чистої, ані життя
непорочного…».

Ми розуміємо, що історія першого
жертвопринесення, яка так коротко згадується
у Біблії, відкриває нам щось базове і в нашому
власному житті, базове і в самій людині. Ми
розуміємо, що гріх – це передусім відмова від
життя як приношення і дару, як жертви Богові,
або, іншими словами – відмова від життя для
Бога і по-Божому. Ми розуміємо, що корінь гріха
– це відхилення нашої любові від її найвищого
об’єкта. І це одкровення дає змогу вимовити
слова, безмежно далекі від сучасного досвіду
життя, але які звучать як найглибша правда.

 «Оживотворив Ти, Творче, земний порох і
дав мені плоть і кості, й дихання та життя,
але, Сотворителю мій, Визволителю мій і Судде,
прийми мене, що каюся».

Для того, щоб по-справжньому «почути»
Великий канон, звісно, потрібні знання Біблії і
здатність засвоювати значення біблійних образів.
Якщо у наші дні так багато людей вважають його
нудним і далеким від життя, то це тому, що віра
цих людей не живиться із джерела Священного
Писання, яке для Отців Церкви
було саме джерелом віри. Ми повинні знову
навчитися сприймати світ таким, яким він
відкривається нам у Біблії, навчитися жити у
цьому біблійному світі; і немає кращого способу
навчитися цього, як власне через церковне
богослужіння, яке не тільки передає нам біблійне
вчення, але й відкриває нам біблійний спосіб
життя.

Ось чому постовий шлях починається із
повернення до «вихідної точки», до Творення
світу, Гріхопадіння, Викуплення, до того світу,
де все говорить про Бога, все відбиває Божу славу,
де все, що відбувається, усі події безпосередньо
пов’язані з Богом, де людина знаходить справжні
виміри свого життя і, знайшовши їх, кається

прот. Олександр Шмеман
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Великий піст – це свята Чотиридесятниця, бо триває
сорок днів. Встановлений цей піст Православною Церквою
на спомин сорокаденного посту у пустелі Господа Ісуса
Христа, Сина Людського, на духовну потребу православних
християн, для належної нашої підготовки, щоб зустріти по
християнськи свято Пасхи.

Син божий, Син Людський, Ісус Христос віддав Себе
посту, щоб підготовити Свою тілесну природу на служіння
Богу і роду людському ради його спасіння. Отак і
православний поститься ради спасіння своєї душі, щоб
любов’ю служити Богу і людям.

Ісус Христос сорок днів не вживав ні хліба, ні води. Був
спокушуваний сатаною. Хоч, як Бог, міг задовільнити тілесні
потреби серед пустелі, але цілком підкорив Своє Тіло на
служіння Собі, як Богу. Це Тіло всеціло надалі служило на
сповнення Божих задумів щодо спасіння роду людського.

Тут варто згадати Святих, особливо свт. Андрія
Критського. Він порівнює нашу тілесну природу із ретивою,
буйною вгодованою телицею. Кожен житель села, як
господар, знає як важко є справлятись з такою телицею. Щоб
її повести у потрібне місце на пасовище, то використовують
мотузку. Мотузку не чіпають ні до хвоста, ні до ноги, ні на
шию, а міцною петлею накидають на роги. При тім, господар
має бути ближче до голови телиці та бути міцним, щоб
спокійно вправлятись із телицею. А це наражає господаря
на небезпеку бути поколеним телицею.

Отак людина, що має тілесні потреби у хлібі, воді, одязі,
будинку, у спілкуванні з іншими, у якихось розвагах і
насолодах, захоплюючись тим усім, тучніє усім цим земним.
Тоді тіло земні необхідності перетворює у пристрасті. У
пристрасті шкідливі. Цим користується сатана, підсилюючи
ту чи іншу пристрасть, щоб використати пристрасть на
шкоду людині, перетворити пристрасть у зло, у гріх. Також
сатана намагається привнести в людину і не природні їй
пристрасті (не довіра до Бога, зневіра в Бозі, відкинення
Бога, насолода у чиненні злих діл, насолода гріховним
життям) та зробити  людину заручником пристрастей. Тоді
людина, не підозрюючи, стає рабом сатани і втрачає
приготоване для неї Богом блаженство на Небесах. Тому і
пропонує Православна Церква свої дітям піст, щоб усмирити
нашу плоть. Зв’язати, загнуздати наше тіло Господніми
заповідями. Повести по волі Божій на пасовище небесних
блаженств.

Тут людині треба, наслідувати Ісуса Христа, і своє
людське єство постом привести на служіння спасінню своєї
душі. Довести тіло до повної покори душі, духу святому.
Треба стати у всьому наслідувачем Христа і не лякатись
труднощів. Бо ап. Павло каже, що, якщо не можемо
наслідувати Христа, то наслідуймо його, Павла, бо він
наслідує  Христа. Тож наслідуймо Апостолів та Христових
подвижників і все буде нам під силу. Адже і Син Божий
говорить про Себе: «Діла, які Я творю, не Я творю, а Отець,
що у Мені перебуває». А ап. Павло свідчить, що все він може,
все йому під силу творити живучим у ньому Христом Богом.
Так поступали всі Святі і подвижники Христові, – і силою
Христовою перемогли світ зла та увійшли у славу Христа
Ісуса.

Тож нехай кожна людина з духовною радістю приступає
до Посту у його духовно-тілесному аспекті. А живучий у
ній Христос Бог силою благодаті Святого Духа дасть
пізнання благості Його заповідей. Своєю любов’ю Бог таку
людину прив’яже до життя з Собою. Вчинить Господь Бог
людське життя по Його Божественній волі диханням і
потребою людини. Саме ж життя людини перетворить Бог
у вічну і блаженну насолоду Небесного Раю.

Людина – творіння Бога Трійці, є духовно-тілесною. Тому
і проходить життя людини в двох вимірах: духовному і
тілесному. І важливим є, коли ці виміри скеровані в одному
напрямку, належному напрямку, – в напрямку до Бога, у
Небесне Царство. Великою небезпекою для людини є, коли
ці напрямки протистоять собі, прямують кожен до своєї
мети: душа духом тягнеться до Бога, а тіло своїм
матеріальним станом припадає до земного, до матеріального.
Та згубним для людини є те, коли тіло перехилить душу  на
служіння собі. Першим таким проявом, коли душа піддалась
тілесній спокусі матеріальним, було гріхопадіння Адама і
Єви у раю.

На перший погляд: нічого надзвичайного у вчинку
перших людей. А думаємо ми так, бо наша природа, будучи
уражена гріхом, не має належного бачення, розуміння того,
що насправді відбулось. Тому варто заглянути у Святе
Письмо. Там ми побачимо, що людина, як духовно-тілесне
творіння, була створена Богом розумною та наділена
свобідною волею. Була людина створена безсмертною. А
щоб ця безсмертність мала вічність блаженства з Богом за

ПРО КОРИСНЕ І СПАСИТЕЛЬНЕ ПІД ЧАС
ВЕЛИКОГО ПОСТУ ДЛЯ ЛЮДИНИ

бажанням самої людини, то Господь Бог віддав цю людську
безсмертність в розпорядження свобідної волі самої людини.
Ця безсмертність зберігалась при дотриманні людиною
єдиної заповіді-перестороги: не торкатись плодів дерева
пізнання добра і зла та не споживати їх.

З огляду на гріхопадіння та його наслідки може
виникнути питання: чому Бог, Який сотворив людину для
вічного блаженства, віддав безсмертя людини їй у
розпорядження. Адже Бог, як Всезнавець, знав як
нерозсудливо поступить людина. Так, Богу все відоме, як
теперішнє, так і минуле і майбутнє. Бог не хотів бачити в
людині автомат, запрограмованого робота. Бог сотворив
людину вільною у виборі та своїм співробітником на землі.
Але, як свідчить нам Святе Письмо, людина піддалась
спокусі змія, змія древнього – сатані. Людина зневажила
заповідь Божу, Боже застереження, знехтувала своїм
Творцем, Богом і Отцем. Це нехтування Богом, зневага Бога
у бажанні людини зрівнятись з Богом стати богом. Стати
богом легким і просим способом. Не задумалась людина,
перебуваючи у спокусливій ейфорії, що вона всього на
всього творіння. Витвір ніколи не зрівняється з Творцем!

Потягнулась людина до плоду, спожила. А наслідок то
не просто плачевний і гіркий. Про що думала людина,
споживаючи заборонений плід, знаючи що її в такому
поступку очікує смерть. А смерть – це втрата прийдешнього
блаженства і теперішньої райської насолоди. Оманлива
спокуса зрівнятися в одну мить у всьому з Богом затьмарила
людський розум, – людина вважала Бога обманцем. В таких
випадках людина обирає собі батьком сатану.

Яка ж реакція Бога на гріхопадіння Адама і Єви? Бог
сам іде до людей, які відійшли від Нього та хотіли
заховатись, зникнути з Його очей.  А Бог – то люблячий
Отець, тому і шукає людей, закликає їх вернутись до Нього.
Очікує їхнього розкаяння. Бог готовий їх простити та
залишити у раю.

 Але скоєний гріх увійшов у людське єство, паралізує
розум в роздумах над скоєним; гріх штовхає людину на
зухвалість: звинуватити Бога у своєму гріхопадінні. Лише,
опинившись за межами раю насолод, блаженства, люди
зрозуміли на що вони наразились. Та Адам і Єва не були
полишені Богом. Бог дав їм обітницю спасіння; вивів із них
людський рід, про який проявляє повсякчасну турботу. Не
полишив Адама і Єву та рід людський і Сатана, піддаючи їх
і нас тяжким нападкам і спокусам.

І все це повчає нас твердо дотримуватись заповідей
Господніх, прислухатись до глосу Божого, трудитись при
підтримці Божої благодаті ради нашого спасіння та вічного
блаженства. А якщо піддамось спокусі, упадемо у гріх, то
звинувачуймо тільки себе та каймося перед богом. Уповаймо
на милосердя нашого люблячого Бога Отця, бо в Ньому
наше спасіння і життя.

Православний християнин, незалежно від свого
духовного чи соціального стану, в любу мить може
задуматись над своїм становищем в даному віці, так і в
майбутньому, у вічності. Знання свого покликання Богом в
теперішньому часі і у вічності, спонукує людину до роздумів
та дій. Людині призначено Богом бути на землі Божим
співробітником, у вічності, яка не мислиться поза Богом,
людину очікує блаженство Царства Небесного.

Це співробітництво людини з Богом може проходити
тільки зі свобідної волі самої людини. Однак Бог хоче, щоби
людина співпрацювала з Ним не з розрахунку якоїсь вигоди
для себе, а просто з любові до Нього, з бажання догодити
Богу. Також людина, якщо вона благочестива, знає, що її
любов до Бога проходить через любов до людей, через
служіння людям без всякої особистої вигоди. Саме ж
співробітництво з Богом можливе ретельному дотриманні
заповідей Господніх, при повному виконанні волі Божої. І
це є можливим людині, коли вона старається робити це не
самотужки, а прикликає на допомогу Божу благодать та
співдіє з Богом. Про це застеріг нас наш Господь Бог Ісус
Христос: «Без Мене не можете нічого робити». Знаючи та
розуміючи це все, благочестивий християнин прислухається
до вчення Православної Церкви, просить у Бога
просвітлення Святим Духом, щоб усе зрозуміти. Благає у
Христа Бога захисту і допомоги. А у Богородиці, Ангелів
та у Святих угодників підтримки у благочестивому житті.

Все це чудово виглядає тільки у бажаннях людини. А
подвижники, що набули святості, свідчать про труднощі
життя у благочестю. Саме благочестя є в радість людині.
Але дотриматись заповідей Господніх, сповнити волю Божу
– це тяжкий труд, зранення духовні та тілесні, це піт, сльози
і кров. На шляху благочестя людину штурмує сатана і безліч
злих духів. Тут спокуси, тут нараження на нерозуміння
інших людей, на зневагу. Тут підступи сатани на пряму і

через людей, інколи – дуже близьких. Описати на що
вдається сатана по відношенню до праведника, до
благочестивого, – описати не під силу.

Тому то спостерігається так багато гріховних падінь не
тільки у духовно слабких, а і у випробуваних та, здавалось
би, вже кріпких у благочестю. Однак, подвижники,
перенісши це все на своєму досвіді, закликають не падати у
відчай, не гасити духа благочестя, а каятись , просити в Бога
прощення, просити ще більшої підтримки у Бога та у святих.
Сатана підчас покаяння ще з більшими силами накидається
на каянника, але в молитві подвижник благочестя отримує
ще міцнішу допомогу і захист від Бога, а від Богородиці,
Ангелів та Святих – підтримку у боротьбі зі злими силами і
укріплене стояння у благочестю.

Сатана добре знає силу покаяння. Бо покаяння – це дар
Бога людству для підняття з безодні гріха. У покаянні Божа
сила повертає людину в обійми Небесного Отця. Покаяння
нищить  гріх. Покаяння трощить самого сатану, а його
пастки і нападки зводить нанівець. Покаяння вводить
людину у Христових переможців. Покаяння повертає людині
силу христову та звання дитини Божої. Покаяння зрощує
людину у Христі до міри повноти Христової. Покаяння
людину духовно очищає та силою Святого Духа освячує.
Покаяння приводить людину у ста н бога по благодаті.

Святі з радістю діляться з нами тим, що дає людині
покаяння. Слухаючи чи читаючи про покаяння, як про
Божий подарунок людству, окрилюєшся і втішаєшся тим,
що благодать Божа, діюча в покаянні, тебе очистить,
освятить та приведе тебе у стан бога по благодаті. Але мало
висвітлюють Святі свій духовно – тілесний стан та відчуття,
коли вони перебували у глибокому покаянні. Ну а те, що
покаяння у Святих було щирим, нема сумніву. Лише окремі
штрихи перенесеного і пережитого відчуття душею і тілом
в часі покаяння донесли нам подвижники Христові.

В часі глибокого занурення в покаяння, яке дає Бог
людині, каянник відчуває в собі справжній вогонь. Він
невидимий, але його жар відчутний. В пориві покаяння
горить душа і тіло, а серце, ніби попелиться. І, як би не
захисна дія Божої благодаті, то людина того вогню, його
жару не витримала б. Покаяння кидає людину у жах і відчай
від побаченого гріховного упадку. У благочестивого – це
благодатний стан, який показує людині гріховний упадок
та Милостивого Бога Отця, Який приймає покаяння та
благодатно піднімає людину з упадку. А відтак, в міру
покаяння, повертає людину у стан чистоти, збуджує людину
розпочати заново свій шлях до благочестя. Подає тут
Господь Бог людині і Свою силу благодатну для оновлення
духовних і фізичних сил.

Якщо із описами Святих про нестерпність покаянного
вогню, жаху, відчаю ознайомиться духовно байдужий, то
стрепенеться, а відтак призабуде прочитане чи почуте та й
надалі залишиться у духовній байдужості. Коли з цим
ознайомиться духовно небайдужа людина, то це сколихне її
свідомість. Хоч і буде такий боятись, чи витримає він такий
стан покаяння, та таки буде шукати у святих підтримки до
життя у благочестю, сумуючи над допущеними гріхами.

Прикликати особливої допомоги у Бога духовно
небайдужий не відважується, бо ним володіє навіяний злими
силами страх , відвертим покаянням виявити перед Богом
свій гріховний стан. Бо людині здається, що спочатку треба
виправити своє духовне становище, набути хоч трохи
благочестя, а вже тоді то Бог, бачачи її старання, більш
милостиво поставиться до неї. Але це може затягнутися на
довгі роки. Таке зволікання всеціло віддатись відвертому і
глибокому покаянню навіяно людині сатаною. Він, ворог
нашого спасіння, всілякими способами старається утримати
людину від зближення з Богом. Тому не варто зволікати зі
щирим покаянням, бо Божі Отцівські обійми завжди широко
відкриті назустріч тим, що в покаянні приходять до Нього.

Ну а благочестивий вже давно ознайомився із життям
святи х Христових подвижників. То ж, коли його спіткає
гріховний упадок, то він тут же віддається покаянню,
обнажує перед Богом всю свою гріховність та готовий
прийняти від Бога всіляке випробування. Але при тім
благочестивий не тратить надії на Боже милосердя, Божу
благодатну підтримку у випробуваннях та спокусах від злих
сил. Благочестивий, по прикладу Святих, готовий на Боже
спалення, бо вірить і переконаний, що так Бог збереже його
для життя вічного. Благочестивий в покаянні не очікує від
Бога чогось особливого, крім прощення своїх гріхів.
Пройшовши таке ознайомлення із внутрішньою дією
покаяння в людині,  збагнувши корисність дії покаяння для
нашого спасіння та Боже милосердя і любов Бога до нас,
нехай  духовно байдужий і небайдужий, – разом з
благочестивими сміливо віддаються покаянням в Божі
обійми.

Підготував свящ. Іван Владика
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Якось непомітно відлітають у вирій роки
життя… І ювілей, який, здавалось, був ще
так далеко, раптом голосно, з піснями та
подарунками вже стукає у дім. І розумієш,
що це перший рубіж підвести певні життєві
підсумки. Приємно усвідомлювати, що маєш
вже дорослих дітей, п’ять онуків. Навесні
буяють цвітом посаджені твоїми руками
дерева. І будинок власний маєш, і в будинку
достаток. І ставиш собі оцінку: життя
вдалося! Усе не гірше, ніж у людей. У таких
думках-роздумах минає ювілей
митрофорного протоієрея Богдана Федака. 9
лютого цього року він святкував 60-річчя!

Життя таке швидкоплинне і дуже складне,
а іноді ще й важке. Стільки в ньому
перипетій, різних проблем, труднощів,
болю...

Народився ювіляр у селі Стара Ропа
Старосамбірського району на Львівщині у
сім’ї  простих робітників. Як і у кожного з
нас, юні роки ювіляра пов’язані з навчанням
– сільська школа, Львівське ЦСУ – та
першими професійними навичками – фірма
«Світоч»,  Старосамбірський Держстрах. Не
оминула і служба в армії, що проходила на
території Угорщини. Одруження. І
непереборне бажання служити Богу –
наповнили життя різнобарв’ям.

Вісточка про вступ до Московської
Духовної Семінарії зацікавила КДБ.
Переслідування і залякування не змогли
зламати духовні бажання.  15 квітня 1984 р.
рукоположений у сан священика єпископом
Житомирським і Овруцьким Іоаном, та
направлений на пастерське служіння у с.
Барвіновка Новоград-Волинського
благочиння.

1989 р. переведений у Львівсько-
Дрогобицьку єпархію, настоятелем
Вознесенського храму с. Явора Турківського
р-ну, а із 1990 р. настоятелем храму свт.
Чудотворця Миколая с. Муроване
Старосамбірського р-ну.

…У кожної людини трапляються круглі
дати, особисті свята, коли душа співає,
рветься увись. І тоді кожному хочеться
відчути тепле і приємне слово, любов
близьких людей. А знайомим, рідним і
близьким, у свою чергу, хочеться привітати
людину і сказати їй незвичайні слова, а
найкращі, найяскравіші, в яких вкладена і
любов, і ніжність, і радість. І хоч слово не
матеріальне, та важить більше, ніж дорогі
подарунки. Бо у слові, сказаному від душі, є
все: надія, доброта, любов, щирість, тепло,

Посунься, брате, не відорюй і не забирай,
 Бо я давно вже користуюся землею тою.
 Ще як мій дід прадіда поховав,
 Я вже тоді огородив її, як свою.

Не смій казати, тебе ще не було!
Ми виросли в одних роках з тобою.
Я в депутати кума обирав,
Щоби за мене постояв горою!

Я в суд подам, задумайсь, брате,
Ти за захват землі будеш відповідати.
В суд не піду, бо я і там
Давно вже маю свого адвоката.

Лише на Божому суді
Будуть стояти всі одні:
І той, хто має свого адвоката,
Хто зловживав, бо має кума депутата.

Задумайсь кожен: хто у тілі душу носить,
Щоб Божа заповідь усім голосить.
Не май іншого Бога окрім Мене,
Божого імені даремно не взивай.

Не чужолож, не пожадай, не убивай,
Чужого не привласнюй, не кради.
Позичене з подякою віддай,
Фальшиві свідчення на брата свого не кажи.

Ранішню молитву Богові зверши,
Щасливо день прожити у Господа проси.
За день прожитий подяку Богові віддай,
 Про Божий суд, про душу свою пам’ятай.

Ми рівні перед Богом усі,
Багатий, бідний, хто депутат, і у суді.
Немічний, хворий, засуджений,
І оборонець на війні.

Хто у Морі, у плаванні далеко,
Хто захищає державні рубежі,
Покаянні будуть Господом спасенні.

Хто провокує ворожнечу в мирні дні,
Розпалює війну на всій Землі.
Усі будуть на Божому суді,
Вироку свого будуть чекати.

Хто перший був, то стане у кінці,
Кожен за гріх буде відповідати.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочииня

Слово про ювіляра

60 РОКІВ
І соловейко прилетить,
І гарну пісню заспіває.
Ніхто не знає у житті,
Яка доля його чекає.

Роки біжать, як та вода –
Не можемо збагнути.
Кудись ця молодість пішла,
Не маєм права це забути.

Поверніться роки, поверніться назад,
Я прийду по вас у вишневий цей сад,
Я буду просити до мене прийти,
Мої молоді і юні роки.

Вони чимскоріше у мене біжать
І вже не повернуть ніколи назад.
У полі не раз вже посіяно жито,
Лиш вперше в житті 60 років

 прожито.

сподівання, увага... Саме цього і чекає кожен
у свої святкові дні.

У неділю 12 лютого у с. Муроване прибув
благочинний Старосамбірського району –
прот. Іоан Білик, де ювіляр прот. Богдан
Федак є настоятелем і привітав отця із днем
народження. Побажав здоров’я, наснаги,
віри, любові до пастви і ще багато років
трудитися у Христовому винограднику. Із
благословення Високопреосвященнійшого
Якова, архієпископа Дрогобицького і
Самбірського, отця у день його ювілею
нагородили орденом Покрови Пресвятої
Богородиці.

Від імені духовенства Старосамбірського
благочиння  сердечно вітаємо митрофорного
протоієрея Богдана Федака - настоятеля
храму свт. Миколая с. Муроване з 60-літтям!

 Премудрим промислом Божим, Ви
покликані до пастирського служіння і несете
послух священства. Своїм служінням Ви
прагнете показувати приклад християнського
життя і вірності своєму покликанню,
навчаючи ввірену Вам паству про Того, Хто
є «путь, істинна і життя» (Ін.14,6).

У цей знаменний для Вас день – 9 лютого,
молитовно бажаємо Вам здоров’я, кріпості,
душевних і тілесних сил, Божої допомоги.
Нехай Господь додасть Вам сили на
звершення пастирських трудів та успіхів у
подальшій невтомній праці на ниві
Христовій.

Многії і благії Вам літа!
Прес-центр Старосамбірського

благочиння

Прожито не мало, і в кожен цей день
Я Богу служу і співаю пісень,
Молитви молю і славу голошу,
Щоднини я руки до Бога возношу:

«За знедолений край і терпіння
народу,

За хліб наш смачний і чисту воду,
За сміх малюків і добре навчання»,
Я Бога молю не раз до світання.

О милий, мій Боже, сьогодні споглянь,
Прийми від людей повен кошик вітань,
Щоб щирі слова від сердець виходили
Та всі у житті щасливо щоб жили!

о. Богдан Федак
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