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1. Всяка дія Христова становить славу
вселенської Церкви, але Хрест становить
особливу славу. Знаючи це, Павло
говорить: «Нічим так не хвалюся, хіба
тільки Хрестом» (Гал. 6:14) Христовим.
Хоча чудово було і те, що від народження
сліпий в Силоамі прозрів (Ін. 9:7), але що це
означає в порівнянні зі сліпими в цілому світі?
Велике і надприродне те, що чотириденний
Лазар воскрес (Ін. 11:39-44), але ця благодать
обмежилася тільки ним. Що ж це в порівнянні
з умертвленними гріхом у вселенній?
Чудовим є те, що п’ять хлібів з надлишком
наситили п’ять тисяч людей (Мф. 14:21), але
що це в порівнянні з голодними від невідання
в цілому світі. Чудовим є те, що зцілена жінка,
зв’язана вісімнадцять років сатаною, але що
це в порівнянні з нами, які зв’язані путами
гріхів? А хресний вінець і засліплених
незнанням просвітив, і всіх, хто знаходяться
у владі гріха, звільнив, і викупив весь
людський рід.

2. Не дивуйся тому, що викуплений весь
світ, бо Той, Хто помер за нього, не був
простою людиною, але Єдинородний Син
Божий. Гріх однієї людини Адама міг
принести смерть світу. Якщо ж через
єдиний «гріх» (Рим. 5:17) смерть запанувала
в світі, то чи не більше правдою Єдиного
воцариться життя? І якщо тоді за споживання
від дерева були вигнані з раю, то чи не
зручніше сьогодні посередництвом древа
Ісусового увійдуть віруючі в рай? Якщо
першостворений із землі приніс всесвітню
смерть, то хіба Той, Хто створив його з землі,
не може принести вічного життя, Сам будучи
життям? Якщо Фінеєс, умертвивши в
сміливості розпусну людину, припинив гнів
Божий (Чис. 25:8), то Ісус, не іншого
умертвивши, але Самого Себе віддавши за
викуплення, невже не може вгамувати гніву
на людей (1 Тим. 2:6)?

3. Тому нехай не осоромимося Хреста
Спасителя, але найбільше хвалимося ним.
Бо «слово хресне юдеям є спокусою (1 Кор.
1:18), язичникам – безумством, а нам –

За вченням св. Василія Великого Бог «лише правдиво
існує». Наше власне існування є подарунком Бога, Який
створив нас. Ніхто з нас не має «самостійно існуючого» життя.
Ми існуємо, тому що Бог підтримує нас – «бо ми Ним живемо
і рухаємось, і існуємо…» (Діян. 17:28). Гріх – відмова від цього
Божого подарунку – рух проти правдивого існування.

Ми занадто багато приділяємо уваги речам, що не мають
«правдивого існування» у сучасному світі. Люди залежні від
ілюзій та цифрових приладів. Наша економіка дозволяє нам
уникнути природних потреб, таких як сезонний дефіцит або
інших життєвих проблем. Ми все більше віддаляємось від
середовища, в якому насправді живемо.

Говорять, що астронавти після того, як проведуть досить
багато часу у космосі перебувають у стані невагомості
(нульової сили тяжіння). Наші тіла природно вимагають
постійної сили тяжіння, від тонусу м’язів до щільності кісток.
Однак зараз ми живемо при таких обставинах, коли багато
форм природнього «тяжіння» зменшуються чи відсутні.

Яким чином на організм людини впливає довгострокова
можливість вживати будь-яку їжу в будь-який період року?
Як той, хто провів більшу частину свого життя за партою, я
можу засвідчити про ефект сидячого існування. Моя нижня
частина спини, мій діапазон руху, гнучкість моїх суглобів –
все це відповідає станові сучасного робітника. А як впливають
ці речі на нашу душу? Для душі також потрібне «тяжіння».
Платон писав у своїй республіці, що усі діти повинні навчитись
грі на музичних інструментах, тому що музика потрібна для
правильного розвитку душі. Ми приділяємо надто мало уваги
духовним речам, припускаючи, що незалежно від того, в якому
середовищі живемо, наша незалежна свобода вибору
залишається незмінною, і ми завжди можемо вирішити
зробити щось інше або бути кимось іншим. Я міг би вирішити
пробігти марафон завтра, але знаю, що першу чверть милі
бігтиму із задишкою, і буду виснаженим.

Отже, ми дійшли до Великого посту. Дехто вважає, що ця
пора у році – це духовний марафон. Люди пробуджуються з
їхнього осілого духовного життя, одразу намагаються стати

«ВСЯКА ДІЯ ХРИСТОВА СТАНОВИТЬ СЛАВУ ВСЕЛЕНСЬКОЇ
ЦЕРКВИ, АЛЕ ХРЕСТ СТАНОВИТЬ ОСОБЛИВУ СЛАВУ», –

СВЯТИТЕЛЬ КИРИЛО ЄРУСАЛИМСЬКИЙ

спасінням: загиблим – безумство, а для
нас, які спасаємося, – сила Божа» (там
само). Бо Той, Хто помер за нас, не був
простою людиною, як сказано, але Син
Божий, Бог став людиною. Притому, якщо
агнець при Мойсеєві віддаляв ангела, який
погубляв (Вих. 12:23), то Агнець Божий, Який
взяв гріхи світу, чи не звільнить від гріхів?
(Ін. 1:29). Кров безсловесного агнця
приносила спасіння, то тим більше хіба не
спасає кров Єдинородного? Якщо хтось не
вірить силі Розіп’ятого, той нехай запитає
злих духів. Якщо хтось не вірить словам, то
нехай повірить тому, що бачить: багато
розп’ятих були у вселенній, але злі духи
жодного з них не лякаються.

Оскільки вони померли за свої гріхи, а Ісус
за чужі гріхи, бо «Він не вчинив ніякого
гріха і не було лукавства в устах Його.
Коли Його лихословили, Він не лихословив

взаємно»  (1 Пет. 2:22-23). Не Петро,
говорить це, інакше можна було б запідозрити
його в підлабузництві до Учителя, але
говорить Ісая, який не був тоді тілом, але
духом предбачив Його плотське пришестя
(Іс. 53:9). І для чого мені одного пророка
приводити сьогодні в свідки? Ось свідчення
самого Пилата, який, засудивши Його,
сказав: «Я не знаходжу ніякої провини в
цій людині» (Лк. 23:14). Віддаючи ж Його,
відданого йому, і умивши руки, сказав: «Не
винний у крові цього Праведника»  (Мф.
27:24). Є й інший свідок невинності Ісуса –
розбійник, який першим увійшов в рай, який,
докоряючи тому, хто перебував з ним,
говорить: «Ми засуджені справедливо, бо
достойне за діла наші одержали; а Він
нічого лихого не вчинив» (Лк. 23: 41), а я і
ти підлягаємо засудженню.

4. Тому істинно постраждав Ісус за всіх

людей, бо не мрія Хрест, і не мрія й
викуплення. Якщо смерть була примарною,
то справедливі ті, які говорили: «Ми згадали,
коли ще той обманщик був живий,
сказав» (Мф. 27:63). Тому страждання є
істинне, бо істинно Він розп’ятий, і ми не
соромимося цього, розп’ятий і не цураємося,
але я ще хвалюся, кажучи про це. Та якби я
став заперечувати, то викрила б мене тепер
оця Голгофа, поблизу якої ми сьогодні всі
знаходимося, викрило б мене древо Хресне,
якого частини звідси віддані усій вселенній.
Визнаю Хрест, оскільки знаю про
воскресіння. Бо якби Ісус залишився
розп’ятим, я б, можливо, не сповідував Його,
можливо, промовчав би про це разом з моїм
Вчителем. Але оскільки за хрестом постало
воскресіння, то я не соромлюся розповідати
про нього.

5. Отже, Він був розп’ятий, подібно до
всіх, будучи у плоті, але не за подібні гріхи.
Не через користолюбство був поведений на
смерть, бо Він був Учителем бідності,
засуджений не через плотське бажання, бо
Він Сам ясно говорить: «Хто подивиться
на жінку з жаданням, вже вчинив
перелюб з нею»  (Мф. 5:28), не через
зухвалий удар чи биття, бо тих, які били по
щоці, Він повертав їм іншу, не через
презирство закону, бо Він був виконавець
закону, не через наругу над пророком, бо Він
Сам був сповіщений пророками, не через
затримання плати, бо Сам служив без плати
і задарма, не за гріхи в словах чи в ділах, чи
в думках, «Він не вчинив ніякого гріха, і
не було лукавства в устах Його. Коли
Його лихословили, Він не лихословив
взаємно; страждаючи, не
погрожував» (1 Пет. 2:22-23), не з примусу
Він йшов на страждання, але добровільно.
Якби хтось і сьогодні став Йому докоряти
й казати, кажучи: «Будь милосердний до
Себе, Господи», тому Він знову відповів
би: «Відійди від Мене, сатано» (Мф. 16:22-
23).

(продовження на сторінці 6)

«У час Великого посту ми дозволяємо сказати світу «ні»
і взяти на себе додаткові тягарі та обов’язки»

спринтерами, тому і зазнають невдач під час першого тижня.
Провал приходить у гніві, самозреченні, навіть у невдачі.
Перший рік, коли я «вирішив» швидко постити згідно з
православною традицією (це було 4 роки до того, як я був
прийнятий в Церкву), то обговорив це зі священиком. Він
сказав мені: «Ви не можете одразу постити». Я сперечався з
ним, доки не зрозумів його мудрості. «Робіть усе поступово»,
– він сказав мені.

І тому я повернувся до мого англіканського життя трохи
розчарований, що моя ревність справила таке погане
враження. Але моя сім’я прийняла цю пропозицію, і ми не їли
м’яса під час Великого посту. Це було, непередбачливо,
найкращим Постом моєї родини коли-небудь. Більше ми не
говорили про те, «що потрібно здаватися під час Великого
посту», а замість того треба прийняти дисципліну, яку нам
запропонували.

У наступні роки той самий священик (який зараз є моїм
хрещеним батьком) збільшив дисципліну. І ми були готові до
цього. Мені цікаво, однак, що мій перший досвід стати

православним християнином з поспіхом не був таким суворим.
«Сувора» частина навчила робити те, що мені сказали. Це
іноді найважчий спокій з усіх.

Великий піст – це час, щоб «отримати справжнє». Не їсти
деякої їжі, насправді, нормально. У нашому сучасному світі
ми повинні відчувати природне «тяжіння», яке можемо легко
залишити позаду – принаймні, ми повинні це зробити, якщо
ми хочемо уникнути атрофії душі, тобто виснаження.

У 2000 році середньостатистичний американець з’їдав 180
фунтів м’яса на рік (і 15 фунтів риби та молюсків). Це було
приблизно на третину більше, ніж у 1959 році. Дефіцит не є
проблемою в нашому харчуванні. Наш достаток просто «не
справжній», і в навколишньому середовищі часто виявляються
ознаки штучного характеру у нашому харчуванні. Але ми не
маємо можливості вивчати те, що відбувається з нашими
душами. Те, що я знаю, що має бути правдою, полягає в тому,
що те, що відбувається з тілом, те й відбувається з душею.
Ті, хто є споживачами у світі, відповідно і світ споживає їх
рівнозначно.

І ми отримуємо справжнє.
Отримання справжнього означає прийняття меж та

кордонів. Наша культура – це вияви несправжньої віри. Вона
спирається на економіку надмірного споживання. Багато хто
не розуміє, наскільки крихким є наше життя. У час Великого
посту (і в усі пісні дні року) ми охоплюємо крихкість нашого
життя. Ми дозволяємо світу сказати «ні» і взяти на себе
додаткові тягарі та обов’язки. Варто пам’ятати, що такі речі
не роблять нас духовними героями, спочатку вони повинні
зробити нас людиною.

24.02.2018
Стівен Фрімен,

священик Американської православної церкви,
настоятель церкви св. Анни в Оук-Ридж штат

Теннессі, США)
Реферований переклад з англійської

Анастасії Альмес
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15 лютого 2018 року в с. Вороців
Яворівського району відбувся святковий
концерт патріотичної пісні, приурочений
Героям майдану під назвою «Молюсь за
тебе, моя Україно, шаную героїв твоїх!»

У концерті брали участь: народний
артист України, соліст Львівської
національної Опери Олег Лихач, Лауреат
міжнародних конкурсів, соліст Львівської
національної Опери Віталій
Загорбенський, Методист 58 будинку
офіцерів Тетяна Петришина, учасник АТО,
ветеран війни в Афганістані, автор-
виконавець Олександр Рожко, волонтер,
автор-виконавець Андрій Сеник, а також
ансамбль села Вороців «Перлинки».   

Після завершення концерту владика Яків передав військовослужбовцям 80-ї
аеромобільної бригади медикаменти, які були зібрані волонтерами з-закордону, та
подякував усім хто долучився до організації такого величного свята.

Прес-служба єпархії

12 лютого 2018 р., у день Собору вселенських учителів і святителів Василія
Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого, архієпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків очолив святкову Божественну Літургію у с. Луки з нагоди
престольного свята.

Владиці Якову співслужили: секретар єпархії прот. Андрій Безушко, благочинний
Самбірського району прот. Микола Бухній, намісник Свято-Феодосіївського
чоловічого монастиря м. Києва архімандрит Макарій (Папіш), прот. Іван Побурчак,
прот. Ярослав Фабіровський, прот. Роман Вовкунович, свящ. Йосиф Усик,
ієродиякон Лазар, протодиякон Іван Березовий та настоятель храму, обласний
благочинний єпархії прот. Леонід Городиський

За літургією були піднесенні додаткові прохання за мир в Україні.
Богослужіння супроводжувалося ангельським співом парафіяльного хору.
Наприкінці Літургії владика Яків виголосив проповідь, у якій розкрив суть свята

та його походження.
У свою чергу отець Леонід подякував високопреосвященнішому владиці, який

на запрошення прибув до храму, за щирі молитві, які він підносить перед Господом
за всіх вірних його єпархії.

Завершилось святкове Богослужіння уставним многоліттям.
Прес-служба єпархії

10 лютого 2018 року
у м. Новий Калинів
Самбірського району
на базі Новокалинів-
ського НВК відбувся
фінал ХІ традиційної
спартакіади Самбір-
щини серед сільських,
селищних, міських
рад, ОТГ Самбірського
району імені Ярослава
Хомина. Її проведення
було приурочено до
днів Зимової Олімпіа-
ди в Південній Кореї.

Перед початком фінальних змагань учасників спартакіади благословив
настоятель парафії святого рівноапостольного великого князя Володимира
м. Новий Калинів священик Ярослав Фабіровський. Після молитви отець
Ярослав за традицією окропив усіх присутніх освяченою йорданською водою
і побажав Божої допомоги і чесно провести фінальні змагання.

Згідно з проведеними підсумками змагань, перше місце здобула команда
с. Гординя Новокалинівської ОТГ.

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

15 лютого 2018 року в м. Новий
Калинів біля Меморіального комп-
лексу відбувся мітинг приурочений
29-й річниці виведення радянських
військ з Афганістану та Дню
вшанування учасників бойових дій
на території інших держав під
назвою «Пам’ятаймо полеглих,
вшануймо живих».

Настоятель церкви святого
рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів о.
Ярослав Фабіровський відправив
панахиду за загиблих у бою та
померлих від ран.

На мітингу виступили очільник
Новокалинівської ОТГ Богдан
Юзвяк, заступник командира
військової частини А3913 полковник
Розенберг Руслан Володимирович та
голова Новокалинівської організації
ветеранів Афганістану Василь
Тупіка.

Викладач музичної школи Ольга
Петелько виконала пісню «Кленова
балада», директор Народного дому
м. Новий Калинів Володимир
Вачинич – «Плакала калина», а
Юрій Лизан прочитав вірш
«Минають дні, ідуть роки, життя
листки перегортає, а біль Афгану –
на віки в душі чомусь не замов-
кає…».

15 лютого 2018 р., у день Стрітення Господнього, свій храмовий празник
відзначив Стрітенський кафедральний храм Дрогобицько-Самбірської єпархії, що
у м. Дрогобичі. У день храмового свята, владика Яків, у співслужінні духовенства
Дрогобицько-Самбірської єпархії очолив Божественну літургію.

Владиці Якову співслужили: секретар єпархії прот. Андрій Безушко, обласний
благочинний єпархії прот. Леонід Городиський, благочинний Дрогобицького району
прот. Ігор Пулик, благочинний Старосамбірського району прот. Іоан Білик,
благочинний Самбірського району прот. Микола Бухній, благочинний Яворівського
району прот. Володимир Дадак, свящ. Йосиф Усик та протодиякон Іван Березовий.

За літургією були піднесенні додаткові прохання за мир в Україні. Богослужіння
супроводжувалося ангельським співом архієрейського хору кафедрального храму.

Під кінець Літургії секретар єпархії прот. Андрій Безушко виголосив проповідь,
у якій сказав: «Воістину, – кажуть Святі Отці, – смирення Христове – це печать на
лобі кожного християнина, це зразок, яким повинен бути християнин».

Завершилось святкове богослужіння уставним многоліттям.
Прес-служба єпархії

Храмовий празник Кафедрального храму
Стрітення Господнього м. Дрогобич

Владика Яків взяв участь у святковому заході
патріотичної пісні в с. Вороців та передав
медикаметни 80-й аеромобільній бригаді

Священик Ярослав Фабіровський благословив
фіналістів ХІ спартакіади ім. Ярослава Хомина

Владика Яків з архіпастирським візитом
відвідав с. Луки Самбірського благочиння

«Пам’ятаймо полеглих, вшануймо живих»

Вшанувати пам’ять загиблих та
віддати шану учасникам бойових дій
прийшли представники міської ради,
військовослужбовці військової
частини А 3913, ветерани, рідні та
близькі загиблих воїнів-афганців,
громадськість.

Мітинг організував міський відділ
культури під керівництвом Ганни
Беци, яка і була ведучою заходу.

Найвищою нагородою для тих, хто
вцілів, є життя, а для загиблих –
пам’ять.

Ми низько схиляємо голови перед
матерями і вдовами воїнів, які
героїчно загинули.

Нашим воїнам-афганцям бажаємо
миру, душевного спокою, злагоди,
щастя, добробуту в нашому
великому домі – Україна.

Була війна, жорстока і кривава
Вогонь горів і забирав життя.
Учасникам боїв довічна буде слава!
І вічна пам’ять тим, хто йшов без

вороття!
Пам’ятайте, друзі, цих людей довіку,
Тих, хто повернувся, і поліг в боях.
І вклонімось всі ми низько до землі їм,
Квітами устелимо їх тернистий

шлях…
За матеріалами сайту

Новокалинівської ОТГ
http://novkalynivotg.org/node/
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Вчителі і вихованці недільної
парафіяльної школи церкви святого
рівноапостольного князя
Володимира м. Новий Калинів взяли
участь у Всеукраїнському з’їзді
православної молоді, що відбувся 3-
4 лютого 2018 року у м. Києві.

Настоятель парафії митрофорний
протоієрей о. Ярослав Фабіровський
організував духовну поїздку до
Києва для своїх вихованців та
благословив допомогти йому в
цьому вчителів недільної школи –
Лесю Касій та Галину Гриб. Під час
подорожі о. Ярослав зумів створити
для нас «зупинку часу»: ми не
відчували втоми, були дисцип-
лінованими, уважними, пильними,
відчули дух команди, єдності – усім
було легко, просто і надзвичайно
цікаво!

У Києві нас зустріли як
довгоочікуваних поважних гостей.
Радо зустрічав усіх намісник Свято-
Феодосіївського Ставропігійного
чоловічого монастиря, архимандрит
Макарій (Папіш) – наш земляк,
родом із с. Луки. Сам він – ініціатор
та організатор з’їзду.

Зустріч православної молоді
проходила під Покровом Пресвятої
Богородиці. Зі словами «Пресвята
Богородице, збережи молодь
України», ми мали нагоду зве-
ртатись до Великої Святині Свято-
Феодосіївського монастиря –
Ватопедської ікони Божої Матері
«Втіхи і розради». В монастирі вже
сталося кілька чудес від цієї ікони:
безплідні жінки отримують дар
материнства, а хворі на рак
отримують зцілення від важкої
недуги.

Наша духовна подорож розпо-
чалася з молитви до цієї Святині –
ікони Божої Матері. Тільки молитва
та глибока віра творять зміни на
краще. Діти це відчули одразу. Усі
без винятку помолились разом з
братією на вечірній службі у
монастирі.

Отець Ярослав провів нас

Неймовірно пощастило вихованцям недільної
парафіяльної школи церкви Івана Хрестителя с.
Чайкович Самбірського району, які вперше взяли
участь у Всеукраїнському з’їзді православної молоді,
який відбувся 3-4 лютого 2018 року у м. Києві.
Поїздку для дітей організував настоятель церкви о.
Василь Попович, що стало для усіх чудовим
подарунком. Покровителем та організатором з’їзду
виявився наш земляк архімандрит Макарій (Папіш),
який радо зустрів і дбав про нас.

З’їзд молоді проходив у величному Золотоверхому
Свято-Михайлівському соборі, що на території
Київської православної богословської академії.
Мабуть, не випадково зустріч дітей припала у дні
святкування ікони Божої Матері «Втіхи і розради», яка
є великою святинею Свято-Феодосіївського
монастиря, до якої усі ми звернулися з молитвою і
відчули ту силу покровительства Богородиці.

Робота з’їзду була спланована детально. Першого
дня о 10 годині, після реєстрації учасників, розпочався
Всеукраїнський з’їзд православної молоді. Мета з’їзду
спрямовувалась на єднання релігій заради утвердження
української державності. До дітей зверталися
представники різних релігійних конфесій, можна було
насолодитися співом молодих артистів, які є
лауреатами різноманітних пісенних конкурсів. Після
смачного обіду в трапезній, що теж не менш цікавим
було для дітей, усі мали змогу попрацювати у
тематичних секціях.

Не менш цікавим був і другий день. У неділю усі

Вихованці Недільної парафіяльної школи м. Новий Калинів
взяли участь у Всеукраїнському з’їзді православної молоді

святими місцями Києва: Золо-
товерхий Свято-Михайлівський
собор, Андріївський собор, Софій-
ський собор, Свято-Володимир-
ський кафедральний патріарший
собор, Києво-Печерська лавра, де
приклалися до мощей багатьох
українських святих. Побували в
історичній частині давнього Києва
– межі міста князів Володимира і
Ярослава Мудрого, бачили славні
Золоті ворота, помолились на могилі
Святійшого Патріарха Володимира
(1993-95рр.) Так пройшов день
перший.

На другий день о 10 годині
розпочався Всеукраїнський з’їзд
православної молоді. Робота з’їзду
передбачала пленарне засідання,
концерт та роботу в секціях. Тема
заходу: «Співпраця українських
церков та релігійних організацій у
справі утвердження Української
держави».

Діти мали нагоду почути добре
слово від представників багатьох
релігій у напрямку єднання заради
утвердження України як держави.
Отримали величезне задоволення від
талановитих молодих співаків, які
прославляють Бога у своїх піснях.
Плідно попрацювали у тематичних
секціях.

Третій день розпочався зі спільної
молитви на Божественній Літургії у

Золотоверхому Свято-Михайлів-
ському монастирі. Усі діти разом з
вчителями підійшли до святої
Сповіді та прийняли у Таїнстві
Причастя Тіло і Кров Христа.
Запалили свічки за здоров’я і
добробут у своїх сім’ях, родинах,
своєму місті. Якби батьки були біля
своїх дітей – вони б їх не впізнали.
Це були Божі діти, які приймали у
своєму серці Христа. Твердо віримо,
що цю мить вони примножать у
подальшому житті. Після обідньої
трапези нас чекав святковий
концерт «Свої для своїх». Молодь
недільних шкіл і молодіжних братств
демонструвала таланти на різдвяну
та патріотичну тематику.

Наші теж були на висоті! Зачепило
кожне серце декламування вірша
«Дві душі» Яною Стебельською та
«Про сина» Юрієм Лизаном. Ірина
Заріцька та Христина Пишняк
своїми голосами замилували
присутніх. Віншування та патріо-
тичні рядки лунали від Павла
Розенберга, Юлії Шемет, Ростислава
Зварича, Андрія Туркаса, Юрія
Косовського, Марії Кисиличин.
Порадували юні музиканти – Дмитро
Старенький, Валентина Анкушина
та Павло Касій. Разом вийшов
вправний гурт «Новий Калинів».

Під час з’їзду православної молоді
діти побували у світі правди, добра,

любові та миру. Багато побачили,
відчули і зрозуміли. В їхньому житті
з’явилися нові друзі,  нове
сприйняття і це їм на велике благо.
Дякуємо Богові за проведені години
з друзями з с. Чайковичі та за духовні
бесіди з настоятелем о. Василієм
Поповичем, представниками
недільних шкіл смт. Підбуж, с.
Сторона та с. Нагуєвичі. Наснаги
Вам, ласки та опіки Божої!

Ось і настав день від’їзду. Ми його
не змарнували. Пройшлися до
Європейської площі, Майдану
Незалежності, вулицею Інститут-
ською, вшанували пам’ять героїв
Небесної Сотні та усіх загиблих
воїнів АТО. Вшанували пам’ять
Кузьми Скрябіна. Відвідали Націо-
нальний музей «Меморіал жертв
Голодомору», де молоді люди
переглянули документальний фільм-
спогади про ті скорботні часи для
України. Для дітей це був важкий
шлях, проте вони пройшли його
гідно.

Підняв настрій похід до «Пузатої
хати». Діти відпочили та набралися
нових сил. Дорогою до о. Макарія
дівчата та хлопці забігали не в кожен
магазин, а в кожну книгарню. Це
було неперевершено! Ми такого чуда
не бачили давно…

Час рушати додому. Отець
Макарій опікувався нами як батько:
нагодував, обдарував та ще й на
дорогу благословив. Кожному
подарував молитовник для молоді та
буклет про Свято-Феодосіївський
монастир. Своїм прикладом він
показав дітям глибоке терпіння,
мудрість, віру та надію на Бога!
Велика шана та дяка Вам, отче
Макарію, за все! Ми віримо, що в
такій єдності ми зможемо змінювати
нашу державу і побачити
справедливе сьогодення. Допоможи
нам в цьому, Боже!

Слава Ісусу Христу!
Леся Касій,

вчитель недільної
парафіяльної школи

 церкви св. князя Володимира
м. Новий Калинів

ПЕРША ЗУСТРІЧ: УЧНІ НЕДІЛЬНОЇ ШКОЛИ С. ЧАЙКОВИЧІ
НА З’ЇЗДІ ПРАВОСЛАВНОЇ МОЛОДІ У КИЄВІ

діти мали змогу спільно молитись на Божественній
Літургії у Золотоверхому Свято-Михайлівському
монастирі, прийняли таїнства Святої Сповіді та
Причастя. Коли діти запалювали свічки і просили у
Бога здоров’я для своїх рідних і близьких, важко було
не помітити того вогнику духовності і щастя, який був
у їхніх очах. Це почуття спокою і легкості від
перебування у храмі відчуватиметься ще довго.
Дивовижним був і святковий концерт молоді недільних
шкіл. Будучи на з’їзді перший раз, але підбадьорені
нашими новими друзями із м. Новий Калинів, ми
зважилися також продемонструвати свої таланти:
дівчата співали пісні про Україну, а Вікторія Павлик
зачитала віршовані патріотичні рядки.

 Не можна не згадати і про закриття з’їзду, на якому
усі учасники сплелися у єдине коло і заспівали пісню

про Україну. Ці емоції, які одержали діти, це добро і
ласку, не можна зрівняти ні з чим.

Незабутнім був і день від’їзду. Отець Василь
приготував для нас справжній похід по Києву. Ми
відвідали головні святині міста: Золотоверхий Свято-
Михайлівський собор, Андріївський собор,
Софійський собор, Свято-Володимирський
кафедральний патріарший собор, Києво-Печерську
лавру. Також гуляли Європейською площею,
Майданом Незалежності, вулицею Інститутською, де
вшанували пам’ять героїв Небесної сотні. Мали змогу
побувати також і в частині древнього Києва: на
Андріївському узвозі,  містечку Володимира та
Ярослава, побачили Золоті ворота. Милувалися
вечірнім Києвом, Дніпром, панорамою міста.

Задоволених, але втомлених нас прийняв архимадрит
Макарій у своєму Свято-Феодосіївському
Ставропігійському чоловічому монастирі, щедро
почастовані та обдаровані подарунками діти
відправились у дорогу. Слід сказати, що таку чудову
подорож може організувати лише та людина, яка
щиросердечно любить їх, яка наповнена сильною
любов’ю і ласкою до дітей. Велика подяка о. Макарію
за ваш дар достукуватись до дитячих сердець і вселяти
їм віру у Бога. І безмежна подяка нашому о. Василю
Поповичу від вдячних дітей, для яких ви організували
незабутню духовну поїздку до Києва.

Михайлина Сороківська
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Недільний день. Після відправи у церкві Анна
повільно крокує поряд із Калиною. Роки минають, та
не віддаляють їх одну від одної, а навпаки – вони
знаходять щораз більше спільних точок дотику,
особливо щодо манери мислення, щодо розуміння
людського буття.

- Ось на цій лавці я найчастіше сиділа в тому
далекому дві тисячному  з Людою, – голос Калини
стишився, відчулось, як гіркий клубок перетискує їй
горло.

Анна заспокійливо торкнулась руки подруги. Лиш
уривками знала про її перші кроки на італійській землі,
бо та ніколи не знаходила в собі сили розповісти все
від початку до кінця. Пригадалось Анні, як грудневого
похмурого дня прощалась із Калиною та її дочкою
Людою. В домовленому місці довго очікувала поки,
нарешті, підлетіла червоного кольору машина, з якої
вийшли дві елегантні жіночки: одна чорнява, друга
білява. Обидві одягнуті в довгі приталені коричневі
пальта, взуті в чобітки на високих підборах, на
обличчях – ледь помітні сліди косметики. З першого
погляду і не скажеш, що це мама з дочкою. В очах
обох – надія на щось нове, краще і неспокій, причому
в маминих очах більше неспокою. Прощання тривало
одну-єдину мить. Машина, як стрімко підкотила, так
рвучко і від’їхала. А потім потягнулись довгі дні,
тижні, місяці. Від Калини з Людою не було ніякої
вісточки. А був це грудень 1999 року – один з перших
років чергової еміграції українців; на цей раз до Італії,
Іспанії. Краєм ширились чутки одна одної тривожніші:
красивих наших жінок там використовують як
сурогатних матерів, дівчат – як повій, їх викрадають,
переправляють в інші країни, над ними знущаються,
їх зневажають, принижують. Від однієї нема звістки
рік, від другої – півтори, від третьої – два роки. Та
ще й діючий на той час президент України заявив, що
з його держави за кордон виїздять жінки легкої
поведінки, наклавши на всіх без розбору однакове
тавро, додавши болю тим, хто гарував на чужині і
сорому їх рідним на Україні.

Анна пам’ятає, як серед важких чуток спливали
місяці тривожного очікування хоч якоїсь вістки про
подругу з дочкою. Підбадьорювало те, що вони
поїхали начебто по рекомендації церкви на
святкування Різдвяних свят в Італію.

- Може тому так важко дались мені перші кроки в
Італії, що я не послухалась церкви, – чує Анна
Калинин голос. – За домовленістю я повинна була
їхати в один з монастирів Риму, де могла перебувати
поки знайду роботу. В дорозі спокусилась на
пропозицію водіїв їхати до Неаполя, де вже чекає
непогана робота. Отже, проминувши Рим, поїхали в
Неаполь. Прибула туди разом з іншими десятьма
жінками вранці 24 грудня 1999 року. Неаполь, як і
інші італійські міста, готувався до Святого Вечора.
Про це свідчили різнокольорові гірлянди на будівлях,
деревах, понад дорогами, яскраві вітрини і червоні
килимові доріжки перед дверима магазинів, кафе,
барів, ресторанів; вулиці, переповнені перехожими  з
пакунками в руках.

По деякім часі в’їхали у вузеньку вуличку,
зупинились біля вхідних дверей невеликого
двоповерхового сірого будинку. На відміну від інших
вулиць, тут не було прикрас, не відчувалось  метушні.
Водій вийшов, натиснув одну з кнопок біля вхідних
дверей. Після того, як вони відчинились, зазирнув
всередину мікроавтобуса, мовчки подав знак рукою
виходити. Всі безшумно покинули салон і опинились
в довгому сірому коридорі. Біля одних відчинених
дверей так само мовчки рухом руки запрошувала
струнка чорнява молодичка в легкому сірому одязі.
Зайшли в простору кімнату, де, крім дивана і чотирьох
стільців, не було більш нічого. Водій почав заносити
сумки і валізи пасажирок, а жіночка, що назвала себе
Надією, показала двері направо, за якими – ванна,
потім відкрила двері наліво. В цій кімнаті, в кутку, –
стос матраців. Надія пояснила, що тут, на матрацах,
можуть перепочити, поки за ними приїдуть
роботодавці. Сказала, що молоденьких чекає робота
в барах та ресторанах ( мити посуд, прибирати), а
старших – на полях, поки підучать мову, а з часом,
мовляв, допоможемо влаштуватись хатніми
працівницями.

Умостившись на матраці, Калина з дочкою стиха
розмовляли про свою подальшу долю. Лиш декілька
днів тому обидві працювали в школі, але, як і
більшість сільських вчителів, мали свою землю і
господарку, тож були звичні до роботи на землі. Тим
більше, Калина минулого літа скуштувала заробітків
на польських полях біля полуниць та квасолі.
Можливо, в барі чи ресторані легше, ніж в
сорокаградусну спеку чи під вітром і дощем у полі,
але вирішили не розлучатись і спробувати щастя ще
й на італійських полях.

НАПОЛІТАНСЬКА ГОЛГОФА
(ОПОВІДАННЯ)

Їхню тиху розмову перебила Надія, що в цей час
стала на порозі кімнати і стиха промовила:

- Оскільки ви – з різних місць і, можливо,
доведеться тут заночувати то, щоб не трапилось
чогось неприємного, вкладіть свої гроші в паспорти і
віддайте мені. Збереження гарантую.

Вперше так далеко від рідної землі тут, де так багато
незвичного, незрозумілого, а в свідомості ще так
глибоко сидять сформовані в шкільні роки уявлення
про «загниваючий капіталізм», мимоволі проймались
довірою до цієї жінки, яка розмовляє їхньою мовою
і досить впевнено тут себе почуває. Мовчки
повіддавали паспорти зі вкладеними всередину
переважно позиченими на Україні доларовими
купюрами.

Під вечір Надія, відчинивши двері кімнати,
покликала двох молоденьких дівчат, промовивши:

-  Ідете на роботу в ресторан.
Через півгодини чотирьох забрали на роботи в

теплиці. Решта всю ніч перекидалась на матрацах з
боку на бік. Заснути не давав холод, заснути не давав
страх перед невідомістю. Вранці Надія покликала двох
жінок для роботи на полі. Нарешті, близько обідньої
пори, вона зайшла до кімнати в супроводі
низькорослого кремезного чоловіка. Чорне волосся,
чорні очі, прямий ніс, смагляве обличчя нагадували
циганську вроду. Одягнутий в джинси та чорну шкіряну
куртку. З-під густих брів кинув на жінок колючий
оцінюючий погляд. Глянувши на Люду, похитав
заперечливо головою. Здогадавшись в чому річ,
Калина благально промовила до Надії :

- Дочка моя. Не розлучайте нас.
Надія почала щось пояснювати незнайомцю. Калина

вловила нещодавно вивчене з розмовника слово
«філ’я» (дочка). Мить подумавши, незнайомець
зневажливо кивнув головою на знак згоди. Після чого
Надія пояснила, що синьйор Роберто бере їх усіх на
роботу в полі. Виходили поодинці і сідали в білий
старенький вантажний мікроавтобус.

Перш ніж вийти, Калина, як і інші жінки, зайшла в
маленьку кімнатку  Надії, щоб забрати паспорт і гроші.
Не дивлячись на Калину, Надія тицьнула їй в руки
обидва паспорти. Пам’ятала, що в паспорт  вклала
чотириста доларів, позичених вдома для поїздки за
кордон. Зараз же їх не було. Стиха спитала Надію:

- А гроші де?
На що та, зверхньо засміявшись відповіла:
- Гроші? Ще не працювала, а вже хочеш гроші. Ти

ж приїхала на заробітки. Заробиш, то й матимеш гроші.
Протестувати було безглуздо. Вчорашня довіра

вмить змінилась відразою. Стало прикро, що земляки
на своїх заробляють гроші таким ганебним способом.
І кому пожалітись, коли навіть невідомо, де вони
знаходяться, до кого звернутись в чужій державі, не
знаючи мови. Ті слова, які встигла вивчити перед
від’їздом, здається геть усі вивітрились.

Опустивши голову, попрямувала до виходу,
тремтячою рукою стискаючи Людину руку.

- Стривай, стривай. Здається і я в цьому пункті
побувала через півтори року після тебе. Цей же
будинок, ця ж квартира, ця ж Надія, - вставила Анна.
Тільки ж я їхала як турист до Італії на  десять днів, а
потім в бусі виявилось,  що дванадцять із
чотирнадцяти пасажирок їхали до однієї й тієї ж Надії
і, майже, всі вони були із Херсонщини, Миколаївщини,
Одещини, а відправлялись із Самбора. Я їхала на
зустріч із тобою, а вісімнадцятирічна Марія – із

мамою, яка тяжко працювала на італійських полях, щоб
і собі приєднатись до неї. Обидва водії час від часу
кидали в мій бік та Маріїн шпильки, мовляв, ще
побачите, що таке Італія, і як вам допоможуть ваші
мами-подружки. Під’їжджаючи до кордону, спитали,
скільки в кого грошей. Почувши мою відповідь
«дев’ять доларів», вибухнули зневажливим реготом:

- Вона їде в ЄВРОПУ !!! З дев’ятьма доларами!!!
- Ваше турагенство запевнило, що у водіїв є для

кожного  пасажира двісті доларів, щоб показати на
митниці, а по-друге, я їду на роботу, а не на гульки, –
спокійно відповіла їм я.

- Ти, мабуть, дуже вірила мені, що не побоялась
їхати одна і з такою сумою в далеку Італію, – лагідно
усміхнулась Калина.

- Тепер, як згадаю про те, то аж мороз по тілу йде, а
тоді була твердо переконана, що йду працювати, і що з
своїм характером, і з своїм здоров’ям візьмуся за
найважчу, найчорнішу  роботу лиш би заробити щось.
А ті дев’ять доларів… Попереднього літа і я вкусила
заробітків на польських землях. Більше двох місяців
збирала квасолю та цибулю, заробила двісті дев’ять
доларів. Віза до Італії коштувала чотириста п’ятдесят
доларів, то ж я двісті п’ятдесят позичила, а  дев’ять
взяла з собою в дорогу, – згадувала Анна. Була в такому
віці, коли людина твердо переконана,якщо лихо існує
на світі, то десь далеко від мене, якщо горе і нещастя
трапляються, то з кимось іншим, але не зі мною і не з
моїми рідними. Мені пощастило, бо не довелось
ночувати в «пункті» Надії, а водії, треба віддати їм
належне, відвезли мене на площу Гарібальді і
передали мене з рук в руки твоєї  дочки, попередньо
вручивши листочок із номером телефону Надії, бо
були твердо переконані, що подружка не в силі знайти
роботу і все одно доведеться звертатись до Надії.

- Однак вони помилились, бо ти приїхала в суботу, а
в неділю вже пішла на роботу, яку я знайшла для тебе,
– засміялась Калина.

- О, цю роботу  добре пам’ятаю й досі, – засміялась
і  собі Анна. – Тепер сміємось, а тоді доходило до
плачу. Туга за рідними, майже сорокаградусна спека,
зневажливе гордовите ставлення з боку синьйори Соні
і її двох дітей: десятирічного Антоніо та п’ятирічної
Франчески. Особливо запам’яталась Франческа зі
своїми постійними вередуваннями і не по-дитячому
зверхніми вимогами до прислуги. Вранці, коли мова
заходила, що пора вдягатись і йти до школи, вона
кидалась на ліжко і, задерши ноженя та піднявши руку
із відведеним пальчиком наказовим тоном
викрикувала: « Мутанде!» (Трусики!). Отож там я
повинна була вдягнути і після сніданку відвести дітей
в школу, повернувшись швиденько прибрати шість
кімнат, кухню, дві ванни, довжелезний коридор,балкон
із двома  вредними верескливими котами, вручну на
прадідівській дерев’яній пральній дошці попрати,
розвісити, щодня мити вікна і плитку  на стінах в кухні
та ванній, бігти за дітьми,прасувати, слідкувати за
дітьми, обід, вечеря, посуд і, нарешті, вкласти дітей в
ліжка і собі впасти на вузький тапчан навпроти ліжка
Франчески.

- А пам’ятаєш, як синьйора тебе годувала?
- Ну звичайно. Собі і дітям – то рибу, то котлети, а

мені – макарони з гарбузом, хліб і вода з-під крана,
але хоч з тарілки нормальної. Та коли я через два тижні
сказала, що йду, ( бо ми вирішили, що тут неможливо

Закінчення на 5 стор.
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працювати і саме підвернулась робота біля однієї
старенької синьйори, то для моєї вечері знайшли таку
тарілку, з якої в нас кури або пес воду п’ють, а в неї
синьйора Соня згорнула те, що діти не доїли, і
зневажливо поставила переді мною. Я усміхнулась,
подякувала і заперечливо похитала головою. Так і
пішла тоді спати без вечері. Другого дня я пішла від
неї і більше ніколи ми не зустрічались, хоч після того
не раз проходила мимо її будинку. Треба сказати, що
хоч два тижні я там працювала, але таки викинула
коника одного разу. Я вже так наводила блиск у тій
квартирі, а вона однак щоранку показує мені пляшку
хлорки і твердить, що кожного дня цим протирати стіни
в кухні та ванній. То ж одного разу я вже так добряче
«нахлорувала» і продовжувала терти, поки синьйора
прийшла. Щойно вона стала на порозі, то закашлялась,
замахала руками: «Люба, баста!». А малий Антоніо так
сміявся з того.

- Але й там, де мітилось на нову роботу, не
пройшло.

- Все було добре: і старенька синьйора – спокійна,
одна в невеликій затишній квартирі на тихій вулиці, і
четверо її порядних дітей – неподалік. Одна біда –
синьйора  за три роки так звикла до своєї попередньої
працівниці Надії, що бажала або бути з нею, або з
кимось із своїх дітей. Не помогли ні вмовляння дітей,
ні триденне моє перебування разом з Надією біля неї.
Довелось після трьох безрезультатних днів вирушати
разом з Надією з Неаполя до нової праці десь на
шкіряній фабриці біля Авеліно. Цей період, а тривав
він місяць, завжди згадую словами: «Якщо є на землі
пекло, то я бачила його на італійській шкіряній
фабриці». Жили на найманій квартирі, яку в свою чергу
винаймала румунка Кароліна, молоденька худенька,
мати двохрічного чорнявого неслухняного хлопчика
і співмешканка п’ятдесятирічного італійця, пузатого
водія дальніх рейсів, який залишив свою дружину з
п’ятьма дітьми і подарував життя ще й цьому,
шостому. Вставали о шостій, снідали чаєм із
сухариками, готували на обід паніно (булочку із
ковбасою, сиром чи овочами всередині), поодинці
виходили на вулицю, очікували одного із працівників
фабрики, який під’їздив своєю машиною, забирав нас
і  віз півгодини крутими звивистими гірськими
дорогами до фабрики. О восьмій починали працювати.
На великі сітчасті рами, які клали горизонтально на
столи, кріпили за допомогою металевих прищепок
величезні чорні шкури корів чи биків, вимочені у
відповідних розчинах. Люди працювали, стоячи по
четверо з кожного боку шкури. Як тільки шкуру
прикріпили, рамку перевертали і кріпили другу. Потім
раму із двома шкурами встановлювали на іншу раму
на колесах і заводили в піч, яка нагрівалась за
допомогою газу до вісімдесяти градусів. Заскочити,
затягуючи за собою раму, закріпити і вискочити, щоб
не обпектись. Після цього відкрити іншу піч, де шкури
вже висохли. Так само швиденько заскочити, вивезти
раму і зачинити піч. Попереднім способом на столі
люди знімали розжарені прищепки, знімали шкури, а
на їх місце кріпили нові. Працювати без рукавиць
неможливо, а від постійного тертя об гарячий метал
вони просто згоряють. Щодня потрібно міняти іншу
пару рукавиць, які тут ніхто не видає, працівники
купляють в магазині самостійно. Ніякого робочого
одягу ніхто не видає. Власник фабрики, синьйор
Анєлльо, італієць середнього віку і зросту, тіла якого
вже торкнулось ожиріння, своїм хижим орлиним
поглядом нишпорить скрізь, появляється неждано,
негадано то тут, то там, на всіх покрикує, на жінок
кидає ласий оцінюючий погляд, від якого в серце
заповзає неприємний холодок. Біля рам ставить
почергово українців та італійців, щоб не розмовляли
під час роботи та з метою недопущення огріхів у
роботі, бо італійці, маючи досвід, розуміють як
правильний натяг шкури впливає на її кінцеву якість,
можуть миттєво визначити, коли шкура недосушена
чи ( що аж ніяк не бажано) пересушена. Синьйор
Анєлльо часто зупиняється за спинами працюючих,
спостерігає, а від цього погляду руки тремтять,
прищепка або слабко або надто туго прикріплює
шкуру і як наслідок – зневажливий окрик. Італійські
робітники працювали швидше, вправніше, з погордою
поглядали на нас, бо наші рухи й справді не були
такими точними, відпрацьованими. Зате наші пальці
рясно вкривались кровавими пухирями, які тріскались,
і, коли по закінченні роботи потрібно було мити ті
страшні чорні руки хлорним розчином, то здавалось,
шкіра облазить. Зарплату власник платив  щосуботи,
по закінченні робочого тижня в куточку цеху, біля
вікна, з рук у руки, без будь-якої відомості. Італійцям
окремо, стран’єрам окремо. Не знаю, як італійцям, а

НАПОЛІТАНСЬКА ГОЛГОФА
(ОПОВІДАННЯ)

Закінчення. Початок  на 4 стор. нам в кінці місяця після оплати квартплати, вартості
бензину, рукавиць та найнеобхідніших продуктів
залишилась смішно мізерна сума. Надворі – спека під
сорок, в печі – вісімдесят, вікна в цеху повибивані, а
ті, що вціліли – відчинені, від чого протяги гуляють
немилосердні, та однаково від жари паморочиться
голова, стискає серце. По черзі хтось один біжить з
пляшками вниз, на подвір’я, щоб набрати із шланга
холодної води (єдине, що там було добре – вода). Так
і працювали: два-три ковтки води, обливали руки,
груди, спину, а хвилин через двадцять знову
повторювали, бо все висихало. На обідню перерву, що
тривала від першої години до другої, виходили на
подвір’я, падали під металевим парканом у розпечений
пісок в тіні невеликих дерев. Трави не було, зате
валялося повно різного сміття, нечистот, на які гидко
було й глянути. Неподалік дві собаки, ліниво поїдали,
очевидно, відходи з якоїсь кухні. Жаль душив, сльози
навертались від споглядання того сумного краєвиду, а
голод заставляв розгорнути приготовлене вранці
паніно і їсти, запиваючи водою, набраною із шланга,
щоб хоч якось підкріпитись перед початком другої
половини робочого дня.

Подвір’я, фабрика, її патрон і все навколо дихало
гнітючістю, невпорядкованістю, запущеністю.
Скидалось на те, що офіційно фабрика була закрита,
бо  спочатку всіх попередили: на випадок візиту
поліції розбігатись і ховатись хто куди. За місяць
нашої роботи там поліції не бачили, а от  двічі
розбігались по тривозі загрози вибуху, бо чувся запах
газу. На щастя все обійшлось.

Друга половина дня тривала, як і перша, та спека
дошкуляла ще нестерпніше .О пів на п’яту припиняли
роботу, починали прибирати, підмітати, о п’ятій
знесилені брели до виходу, падали в машину,
повертались на квартиру, починали куховарити, їли,
прибирали квартиру, а після цього знеможено падали
хто де в тісній кімнатці на трьох.

- Я в такі хвилини, – згадувала Анна, – вмощувалась
на розігрітий впродовж спекотного дня бетон балкону,
розкривала Молитовник і маленьку книжечку
Євангелій. По деякім часі незворушно довго дивилась
то на безконечну рухому вервечку машин неподалік,
то на білосніжну будівлю монастиря, що ледь-ледь
вгадувалась серед високих шпилястих сірувато-
зелених гір. Безперервний напружений рух машин
нагадував суєту сучасного людського життя, від якого
хотілось на крилах летіти туди в білосніжно чисту
оселю, під високим голубим небом, надійно захищену
від усякого зла суворими неприступними скелями.

- До таких сірих скель прямувала і я з дочкою та
іншими жінками, – зітхнувши вставила Калина. – Тільки
не під захист…Покинувши тоді пункт Надії, в салоні
машини синьйора Роберто повсідались на
перевернутих ящиках. Ледве остання опинилась
всередині машини, дверцята з гуркотом зачинились.
Синьйор Роберто всівся за кермо і машина помчала,
жінки перелякано поглядали одна на одну. Виявляється,
у всіх забрали гроші, куди везли – невідомо, почав
докучати голод. Калина більше тривожилась за дочку,
ніж за себе. За широкою спиною нового патрона не
видно дороги, лише вгадуються сірі стіни будинків, а
потім – гілки дерев, з часом швидкість машини
зменшилась, двигун почав працювати натужніше, всіх
почало частіше хитати з боку на бік. Здогадались, що
піднімаються вгору з крутими поворотами.

Люда все тісніше тулилась до маминого плеча, а та
все гладила і гладила похилені плечі дочки. Раптом
усвідомила, що в її голові  вже давно відлунюють
слова: «Хто живе під Покровом Всевишнього…».
Слова знайомої молитви, яка рятувала на полі бою
солдат, на розбурханих хвилях – моряків, немічних і
важкохворих – на постелі недуги, прийшли до неї зараз.

«Охороно моя і твердине моя, Боже мій, я надіюсь
на Тебе», – шепотіли беззвучно уста.

Раптом машина зупинилась, синьйор Роберто ліниво
вийшов з неї, орлино-хижим поглядом  окинув усе
довкола, обійшов машину, відчинив, жестом наказав
виходити. Вийшли і стали тісною купкою, наче гурток
переляканих ягнят, що відбились від своєї отари та
опинились перед хижим вовком .

І справді, вигляд їхнього патрона навівав страх. А
холодний пронизливий вітер, сіре похмуре небо,
прямовисні скелі, що виднілись вдалині, темно-сірий
двоповерховий будиночок, перед яким опинились, дві
брудно-сірі будівлі ( мабуть, підсобні приміщення )
неподалік, сіро-голі вузлуваті кущі винограду – все
це додавало гнітючості та неспокою людям, що наче
у важкому сні раптом опинились тут.

Все тим же методом, жестом руки, без слів, патрон
наказав увійти всередину будинку. В кухні, яка
навіювала все те ж гнітючо-сіре відчуття, відкрив одну
з тумбочок, вийняв пакет макаронів; відкрив

невеликий, колись білий холодильник, - звідтам добув
банку томатної пасти, пакет курячих філе, капустину.
З іншої тумбочки вийняв каструлю і сковорідку,
запалив газ на плиті, відкрив кран з водою і вийшов.
Якусь мить всі мовчали. Калина, зібравшись із силами,
перехрестилась, силувано посміхнулась і промовила:

- Жіночки, та ще ж і не найгірше.
- Та таки ж правда, – відповів хтось із гурту.
Взялись готувати обід із запропонованих продуктів.

Як тільки пообідали на порозі став синьйор Роберто,
кинув на підлогу оберемок різного одягу, подав знак
перевдягатись і виходити. Швиденько повдягали, що
кому попало і повиходили на подвір’я, де їх очікував
патрон, мабуть, з дружиною та сином .Обидві групи з
цікавістю вивчали одна одну.

Знаходились наче на якомусь широкому тарелі
поміж високих стрімких скелястих гір. Посередині –
будинок із приміщеннями, справа – виноградник, зліва
– зелено-жовте поле, начеб то, ріпаку, попереду
будинку – ніжно зелені ряди салату, а позаду, скільки
око сягне –  сходинки (тераси), на яких росли якісь
рослини та лимонні деревця. Вдалині ледь виднілись,
розкидані то тут, то там поодинокі будиночки. Від
будинку починалась і зразу ж за найближчою горою
губилась вузенька стрічка дороги.

Сім’я власників вивела жінок в поле до рослин, що
нагадували ріпак, показали, як зрізати, як в’язати у
пучки. Працювали всі, крім патрона, який походжав
поміж працюючими, стиха щось бурчав і прискіпливо
до всіх приглядався.

- Отак почався мій перший робочий день в Італії, –
стиха продовжувала Калина, присівши на край лавки.

Анна й собі опустилась поруч, боячись зайвим
рухом чи словом порушити сумну розповідь подруги.

- Наче вічність, тягнулись перші дні. Працювали від
сьомої ранку до п’ятої після обіду, коли вже надворі
сутеніло. Мерзли на полі під холодними вітрами, часом
дощ накрапав;  мерзли вночі під благенькими
покривалами; їли макарони, пили воду з-під крана.
Навіть звична до сільської праці Калина відчувала
постійну втому, а що говорити про міських жіночок.

Ночами плакали. Калина постійно молилась і
заспокоювала інших.

А скільки тих сліз було вилито 6 січня! Кожен
згадував свою родину, приготування до Святої Вечері.

- Коли повернулись увечері з поля, то з продуктів
знайшли тільки квасолю, – Калина на мить замовкла,
ковтаючи гіркий клубок жалю. – Зварили і їли зі
сльозами. Уявляла своїх стареньких батьків, які сидять
біля щедрого Святвечірнього столу у прибраній
світлиці при запалених свічках, похиливши сумні
голови на руки. Ми мали  тільки квасолю на вечерю, а
нашим рідним багаті страви не йшли в душу, бо краяв
серця біль розлуки.

Пізніше почалось ще гірше: патрон почав нахабно
надокучати жінкам. Одна з них постійно радила Калині
надійніше ховати під хусткою своє біляве волосся.

- Та все ж Різдвяного вечора він покликав мене в
окрему кімнату, – тіло Калини затремтіло одночасно з
голосом, з очей покотились сльози. – Наказав знімати
одяг. Тремтячими руками я міцно стиснула краї хустки
та светра. Наче хижий звір, із зневажливим виразом
обличчя патрон обійшов кругом мене, відкрив вузьку
тумбочку справа, вийняв рушницю, навів дуло на мене
і зареготав:

- Коме? (Як?).
- Дулом рушниці пробував розсунути краї хустки,

але я ще міцніше їх стискала. Серце стукало так, що
його, мабуть, чули в сусідній кімнаті, а свідомість чітко
карбувала : «Хто живе під Покровом Всевишнього…».

- Не хочеш ти, візьму дочку, – долинуло наче крізь
туман до мене. Потемніло в очах від тих слів: мою
єдину дитину чекають такі випробування!

- Хто покличе мене, то йому відповім, я  з ним буду
в недолі і врятую його, - вже вголос молилась я. На
якусь мить патрон здивовано зупинився, а за дверима
почувся голос:

- Роберто, дове сей? (Де ти?), – це дружина шукала
свого чоловіка.

- Якась сила виштовхнула мене в двері, занесла в
кімнату, де ми ночували. Підсвідомо я зірвала з
вішалки своє пальто та Людине, вхопила дочку за руку
і на одному диханні вилетіла надвір та побігла дорогою.

Люда нічого не питала, бігла поряд, на ходу накинули
пальта. Світив місяць, освітлюючи єдину дорогу, яка
здіймалась круто вгору поміж густими деревами і
кущами невідомо куди.

- Все одно куди, лиш подалі від тих страшних очей.
– Калина замовкла, тремтячи усім. тілом, переривчасто
дихаючи, наче знову бігла під гору, наче знову сходила
на Голгофу.

Любов Тюльченко

Продовження у наступному номері газеті
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(продовження, початок на 1 стор.)
6. І чи хочеш ти переконатися в тому, що Він добровільно

пішов на страждання? Інші вмирають з неволі або
непередбачено, а Він передбачив Своє страждання: «Ось
видається Син Людський на розп’яття» (Мф. 26:2). А чи
знаєш, для чого не уникнув смерті Чоловіколюбець? Для того,
щоб через гріхи світ повністю не загинув. «Ось йдемо в
Єрусалим, і відданий буде Син Людський, і розп’ятий
буде» (Мф. 20:18), і в іншому місці: «Він твердо вирішив
йти до Єрусалиму» (Лк. 9:51). І чи хочеш точно пізнати, що
Хрест є слава для Ісуса? Послухай не моїх – Його власних
слів. Його зраджував Іуда, став невдячним до Домовладики,
незабаром після того, як вийшов після трапези, після того, як
пив чашу благословення, через спасительне пиття пішов
пролити праведну кров: «Ївши Його хліб, підняв на Нього
п’яту» (Пс. 40:10). Щойно його руки приймали благословення,
і тут же за срібло він готував зрадницьку смерть. Хоча він
був викритий і почув слова: «Ти це сказав» (Мф. 26:25), проте
ж пішов. Потім сказав Ісус: «Прийшов час, щоб прославився
Син Людський» (Ін. 12:23). Бачиш, що Він у Хресті знаходить
Свою славу? Чи не ганебно для Ісаї, що він був розпиляний,
невже ганебно Христу померти за світ? «Сьогодні
прославиться Син Людський» (Ін. 13:31). Це не означає, що
Він не мав слави і раніше – бо Він був прославлений славою
раніше створення світу, Він як Бог був завжди
прославлюваний, а сьогодні прославлений тому, що увінчаний
вінцем терпіння. Не через потребу залишив життя і не
насильно був умертвлений, послухай, що Він говорить: «Маю
владу покласти душу Мою і владу маю владу знову
прийняти її» (Ін. 10:18). Зі Своєї волі попускаю Я ворогам,
бо якби Я не хотів, не було б цього. Тому з власної волі Він
пішов на страждання, радіючи вчиненій справі, радіючи за
вінець, втішаючись людським спасінням. Він не соромився
Хреста, бо спас ним вселенну, тому що стражденний не був
слабкою людиною, але Богом, Який втілився і подвизався
подвигом терпіння.

7. Але суперечать цьому юдеї, вони готові завжди
суперечити, а до віри не налаштовані, тому і говорить нині
прочитаний пророк: «Господи! Хто повірить слуху
нашому» (Іс. 53:1)? Перси вірують, а євреї не
вірують. «Побачать те, що їм не сповіщено про Нього, і
ті, які не чули, зрозуміють» (Іс. 52:15), а ті, які вправлялися
в цьому, відкинуть те, в чому вправлялися. Вони заперечують
нам і так говорять: невже Господь страждає? Чи можуть
подолати Господа людські руки? Прочитайте книгу Плачу,
бо Єремія, який вас оплакує, в своєму плачі написав достойне
плачу, бо бачив він вашу погибель, бачив відпадіння, оплакував
тодішній Єрусалим, бо нинішній не потрібно оплакувати,
оскільки той розіп’яв Христа, а нинішній Христу поклоняється.
Тому пророк, який оплакує, говорить: «Диханням життя
нашого помазаний (Христос) Господь взятий був через
наше розбещення» (Плач. 4:20). Чи це моя вигадка? Ось
пророк свідчить, що Христос Господь взятий людьми. Що ж
звідси відбудеться? Скажи мені, пророче! І він говорить: «Про
Нього ж кажу, в тіні Його будемо жити у народах» (там
само), приблизно говорить він, що вже не в Ізраїлі, але в
народах буде знаходитися благодать життя.

8. Але оскільки багато чуємо від них протиріч, то тепер за
допомогою ваших молитов, скільки дозволить стислість часу,
за сприяння благодаті Божої запропонуємо деякі свідчення
про страждання. Бо все, що стосується Христа, написано, і
немає нічого сумнівного, тому що нічого немає без свідчення.
Все написано в пророчих книгах, не на кам’яних дошках, але
ясно написано Духом Святим. Тому, коли ти чуєш слова
Євангелія про Іуду, то чи не повинен мати свідчення на них?
Ти чув, що (Христос) проколений копієм в ребро, то чи не
повинен дізнатися, що написано і про це (Ін. 19:34)? Чув, що
Він розп’ятий в саду, чи не повинен дізнатися, що написано і
про це (Ін. 19:41)? Чув, що Він проданий за тридцять срібників,
чи не повинен дослідити, який пророк сказав про це (Мф.
26:15). Чув, що Він був напоєний оцтом, досліди, де і про це
написано (Мк. 15:36). Чув, що в кам’яному гробі покладено
Його тіло і камінь накладено на нього, чи не повинен і про це
мати пророче свідчення (Мф. 27:60)? Чув ти, що Він розп’ятий
разом з розбійниками, чи не повинен дізнатися, що написано
і про це (Мф. 27:38)? Чув, що Він був похований, чи не повинен
дізнатися, що написано точно і про поховання? Чув, що Він
воскрес, чи не повинен дізнатися, чи не обманюємо ми тебе,
навчаючи цьому (Лк. 26:34)? Бо «слово наше і проповідь
наша не в переконливих словах людської мудрості» (1 Кор.
2:4), не витончені мудрування сьогодні пропонуємо на
вирішення, не озброюємося словами проти слів, щоб
спростувати їх, «але проповідуємо Христа розп’ятого» (1
Кор. 1:23) після того, як Він вже раніше був проповіданий
пророками. А ти, прийнявши свідчення, закарбуй їх у серці.
Оскільки ж їх багато, а часу залишається вже небагато, то
послухай тепер, скільки можливо, деякі найважливіші з них, і,
прийнявши їх за основу, подбай сам знайти інші. Бо твоя рука
повинна бути не тільки простягнена на прийняття, але готова
і на труд. Все дає Бог, «бо якщо хтось з вас позбавлений
премудрості, нехай просить у Бога, Який всім дає» (Як.
1:5) і отримає. Він за нашими молитвами нехай подасть і нам,
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які говорять, сили виконувати ті діла, і вам, які слухають,
увірувати.

9. Тому будемо шукати свідчень про Христове страждання,
бо ми зібралися не для того, щоб зробити умоглядне
пояснення Писань, але найбільше для того, щоб переконатися,
у що вже віримо. Свідчення про пришестя Ісуса ти колись
чув, так само і про те, що Він ходив по морю, бо написано: «В
морі путі Твої» (Пс. 76:20). І про різні зцілення свідчення
чув ти в інший час. Тому я починаю з того, звідки почалося
страждання. Його зрадником був Іуда, який прийшов і став
проти Нього, мирні слова говорив Йому, а вороже діло готував
(Мф. 26:49). Про це говорить псалмоспівець: «Друзі мої і
приятелі відійшли від мене і стали» (Пс. 37:12). І в іншому
місці: «Масні, як олива, слова їх, та вони є стрілами» (Пс.
54:22). «Радуйся, Учителю!» (Мф. 26:49), а зраджує Вчителя
на смерть, не посоромився Того, Який, умовляючи, говорив
йому: «Іудо! Чи поцілунком видаєш Сина
Людського?» (Лк. 22:48). Ніби так Він говорив йому: згадай
найменування твоє, бо Іуда означає сповідання, ти виконав
умову, взяв за це срібло, сповідуй це не зволікаючи: «Боже
хвали моєї! Не мовчи. Бо відкрилися на мене уста
нечестиві й уста підступні; говорять про мене слова
неправди; і говорять на мене язиком улесливим, і
ненависними словами ображають мене» (Пс. 108:1-3). А
що були при цьому деякі і з архієреїв, і що перед вратами
міста Він був зв’язаний, це ти чув раніше, якщо тільки
пам’ятаєш пояснення псалма, який говорить про цей час і
місце, як повернулися вони «на вечір» (Пс. 58:7) і зголодніли,
як пси, і обійшли місто (Пс. 58:15).

10. Послухай і про тридцять срібників: «І сказав до них:
Якщо угодно вам, то дайте Мені платню Мою або
відмовтеся» та інше (Зах. 11:12). Іншу плату повинні віддати
ви Мені за зцілення сліпих і кульгавих, проте ж іншу отримую
Я. Замість подяки Я приймаю безчестя, замість поклоніння –
образи. Бачиш, як передбачені в Писанні події? «І даси плату
Мою тридцять срібників» (Зах. 11:12). Яка точність у
пророків! Наскільки велике і непогрішительне відання Духа
Святого! Не сказав ні десять, ні двадцять, але саме тридцять,
скільки їх і було. Тепер скажи і про те, куди використана ця
ціна? Той, хто отримав її, володіє нею чи віддає назад? І якщо
віддав, то куди обернена вона? Пророк говорить: «І прийняв
тридцять срібників, і вклав їх у храм Господній в
скарбницю» (Зах. 11:13). Звіривши Євангеліє з пророцтвом;
воно говорить: «Іуда розкаявся і, кинувши срібники в
церкві, відійшов» (Мф. 27:3-5).

11. Втім сумнів, який мені тут видається, вимагає точного
пояснення. Ті, які відкидають пророків, кажуть, що пророк
говорить: «І вклав їх у храм Господній в горнило» (Зах.
11:13), а Євангеліє: «І дали їх на землю гончареву» (Мф.
27:10). Як же те й інше може бути справедливим, про це
вислухай. Ці строгі юдеї, тодішні архієреї, побачивши, що Іуда
розкаявся, коли сказав: «Згрішив я, зрадивши невинну кров,
а кажуть йому: Що нам до того? Гляди сам» (Мф. 27:4).
Невже немає діла вам, які розпинаєте? Той, який отримав
плату за вбивство і назад віддав, бачить, а ви, які вбиваєте,
не бачите? Потім говорять між собою: «Не дозволено їх
класти у скарбницю церковну, бо це ціна крові»(Мф. 27:6).
З ваших вуст виходить ваше засудження. Якщо нечиста плата,
нечисте й діло, а якщо робиш по справедливості, розпинаючи
Христа, то для чого не береш плати? Але нам потрібно
довести, що немає розбіжності, коли Євангеліє
говорить: «Землю гончареву», а пророк: «Горнило». Не
тільки художники золотих діл мають горнило і не одні ті, які
займаються мідною роботою, мають горнило, але і гончарі
мають гончарне горнило. Бо для очищення м’якої і гладкої, і
потрібної частини землі від дрібних каменів і для відділення
від неї непридатною бруду спершу обливають глину водою в
горнилі, щоб безперешкодно обробляти сосуди. Чому ж
дивуватися, якщо Євангеліє ясно говорить: поле гончареве, а
пророк передрік гадально, оскільки в пророцтві мова
здебільшого йдеться гадально?

12. Зв’язали Ісуса і повели в двір архієрея. Чи хочеш
дізнатися і побачити, що і про це написано? Ісая
говорить: «Горе їхнім душам! Бо самі на себе накликають
зло, кажучи: зв’яжемо праведного, бо не потрібний
нам» (Іс. 3:9-10). І справді, горе душам їхнім! Подивимося,

чому. Ісая був розпиляний, але після того зцілився народ.
Єремія був вкинений у багняний рів, але вилікувана рана юдеїв.
Бо вона була не настільки велика, тому що їхній гріх був проти
людини. Але сьогодні не проти людини, а проти втіленого Бога
згрішили юдеї, то «горе душам їхнім! Зв’яжемо
праведного». Але чи не міг, скаже хтось, визволити Себе
Той, Хто визволив від смертних пут чотириденного Лазаря
(Ін. 11) і визволив Петра від залізних пут ув’язнення (Діян.
12:7). У готовності чекають ангели, кажучи: «Розірвемо пута
їхні» (Пс. 2:3), втім утримуються від цього, бо Владика хоче
це терпіти. Потім приведений Він в судилище до старійшин.
Ти маєш вже свідчення про це: «Сам Господь на суд прийде
зі старійшинами людей і з князями їхніми» (Іс. 3:14).

13. Запитав Його архієрей і, почувши істину, обурюється,
а злий раб наносить удар. І лице, яке сяє, подібно до сонця,
терпіло удари від беззаконних рук, інші ж, прийшовши, плюють
в обличчя Того, Хто грязивом зцілив сліпого від народження
(Мф. 26:67). «Чи цим відплачуєте Господеві? Народе
безглуздий і нерозумний» (Втор. 32:6)? Пророк, дивуючись
цьому, говорить: «Господи! Хто повірить слуху
нашому» (Іс. 53:1)? Бо неймовірне діло – єдиний Бог, Син
Божий і сила Господня це зазнає. Втім, щоб ті, які спасаються,
не мали невірства, Дух Святий попередньо пише про це від
імені Христа, Який говорить, бо Той Самий, Який тоді говорив,
потім явився: «Плечі Мої віддав на рани» (Іс. 50:6). Бо
Пилат бив Його, віддавши на розп’яття (Мк. 15:15). «І щоки
Мої тим, що уражають; лиця Мого не закривав від наруг
і обплювання»  (Іс. 50:6); ніби Він так говорить,
передбачаючи, що Мене будуть бити, Я не відвертав щоки
Моєї, бо як би Я став надихати учеників на смерть за істину,
якщо Сам боявся цього? Я казав: «Той, хто любить душу
свою, погубить її» (Ін. 12:23). Якби Я дорожив Своїм життям,
як би став вчити цьому, Сам не виконуючи того, чому вчив?
Тому спочатку Він Сам, будучи Богом, зазнав такі страждання
від людей, щоб після того не соромилися ми для Нього терпіти
подібне від людей. Бачиш, що і про це ясно написали пророки.
Втім багато свідчень Писання, але через брак часу
залишаємо ми, як я раніше сказав. Бо якщо хтось з точністю
все буде досліджувати, то жодне з Христових діянь не
залишається без свідчення.

14. Зв’язаний Він пішов від Каяфи до Пилата (Ін. 18); хіба
не написано і про це? «І, зв’язавши Його, вели в дар царю
Іариму» (Ос. 10:6). Але хтось заперечить із уважних слухачів:
Пилат – не був царем, а тепер, залишаючи багато досліджень,
запитаємо: як «ті, що зв’язали Його, відвели в дар царю
Іариму»? Але прочитай написане в Євангелії: почувши Пилат,
що Він із Галилеї, «послав Його до Ірода» (Лк. 23:7); а Ірод
був тоді царем і знаходився в Єрусалимі. Помічай же пророчу
точність. Тому в дар посланий Він; «і стали від того дня
Ірод і Пилат друзями, бо раніше мали ворожнечу між
собою» (Лк. 23:12). Бо Тому, Який хоче примирити небо з
землею, пристойно було першим примирити тих самих, які
Його засуджували: при тому присутній тут Сам
Господь, «змінюючи серця князів земних»  (Іов. 12:24).
Бачиш точність пророків й істину свідчення.

15. Здивуйся судимому Господу; Він терпів, коли вели і
волокли Його воїни. Пилат, який судив Його, сидів, а Той, Хто
сидить праворуч Отця, терпів, стоячи перед ним. Народ,
звільнений Ним від землі Єгипетської і багато разів від інших
країн звільнюваний, кричав на Нього: «Візьми, візьми,
розіпни Його» (Ін. 19:15)? За що ж, юдеї? За те, що зцілив
ваших сліпих? Чи за те, що ноги ваших кульгавих вилікував і
подав інші благодіяння? Так що вражений жахом пророк і про
це говорить: «На кого відкриваєте уста ваші? І на кого
висуваєте язик ваш?» (Іс. 57:4). І Сам Господь говорить у
пророків: «Уділ Мій став для Мене, як лев у лісі; підняв на
Мене голос свій: за те Я зненавидів його» (Єр. 12:8). Не Я
зрікався їх, але вони самі зреклися Мене. Тому тут саме
говорить: «Залишив дім мій» (Єр. 12:7).

16. Будучи судимий, Я мовчав, так що Пилат співчував і
говорив: чи не чуєш, «що ці на Тебе свідчать» (Мф. 26:62)?
Не тому, що він знав судимого, але настрашився сповіщеним
сновидінням дружини. А Ісус мовчав. Саме тому говорить
псалмоспівець: «І став, як людина, що не чує і має в устах
своїх виправдання» (Пс. 37:15). І ще: «І став, як людина,
що не чує, і як німий не відкриває уст своїх» (Пс. 37:14).
Про це ти чув і раніше, якщо тільки пам’ятаєш.

17. Воїни, оточивши його, сміються над Ним; Господь стає
для них предметом сміху, і Владика терпить осміяння (Лк.
23:36); «ті, що бачили мене, похитували головами
своїми» (Пс. 108:25): проте ж залишається при Ньому образ
царської влади: насміхаються над Ним, але схиляють коліна,
і розпинають Його воїни, одягнувши спочатку в порфиру і
поклавши на Його голову вінок. Чи потребує хоча б і
тернового? Всякий Цар проголошується воїнами: й Ісусу
прообразно належало бути увінчаним воїнами. Саме тому і
Священне Писання говорить в Піснях: «Вийдіть і побачите
дочок єрусалимських у вінці, яким вінчає його мати
його» (Пісн. 3:11). І тайну становив вінець, бо він подавав
свободу від гріхів і звільнення від певної за це кари.

(Фрагмент з тринадцятого оголошувального
повчання)
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черниці Варварі в Єрусалим, про три
одежі Христові

Ти запитувала мене про три одежі Христа: про ту, в
яку був одягнений Господь протягом Свого земного
служіння, і про ті, в які Його двічі перевдягали за декілька
годин до страти у Велику П’ятницю. Чому Ірод одягнув
Його в білі одежі? Чому Пілат одягнув Його в багряницю?
Чому виконавці страти одягли Христа в Його власну
одежу?

Усе, що відбувалося в земному житті Христа,
наповнено глибоким змістом, все відкриває ту або іншу
істину, все служить повчанню людей. Одні повчання
безпосередні й зрозумілі, інші таємничі й образні й
вимагають тлумачення. Переодягання Христа в три різні
одежі відносяться до останнього типу наставлянь.

Багряниця – пурпурні одежі – це одяг римських царів.
Коли Господь говорив перед Пілатом про Царство Своє,
котре не від світу цього, Його слова здалися
матеріалістично мислячому римському чиновникові
божевіллям і наругою над царським достоїнством. Тому
воїни Пілата й одягли Його в багряницю, певна річ в
найдешевшу, щоб Його як самозванця піддати нарузі. Але
вже сам пурпурний, царський колір Його одежі свідчив
про те, що Христос – воістину Цар. Люди Пілата, хай на
сміх, оголосили Його Тим, Ким Він був у дійсності. Ніхто
з них і подумати не міг, що Царство Христове
успадковують і Римське, і всі інші царства світу.

Нечистий цар Ірод очікував, що Христос сотворить
перед ним чудо, але не чуда милосердя й людинолюбства
очікував він, а чуда ярмаркового, на потіху цікавим. Перед
ним же в цей час було найбільше на світі чудо – безгрішна
й чиста Людина. Повна протилежність йому самому,
осквернителеві роду й убивці святого пророка Йоана,
Хрестителя Господнього. Я думаю, що цей нечистий
нащадок Ісава був здатен повірити в будь-яке чудо світу,
але ніколи – у чудо чистоти й безгрішності Людини. А
перед ним було саме це найбільше й неймовірне чудо.
Однак бездушний і нечистий не міг побачити його. Як
Пілат, занурений у брехні ідолопоклонства, дивлячись в
обличчя Істині, не міг побачити істини, так і осліплений
чорними струпами гріха Ірод, дивлячись в обличчя
Безвинності, не міг бачити безвинність. Обманувшись у
своїх очікуваннях, Ірод нарядив Христа в білі одежі. Але
струпами гріха Ірод, дивлячись в обличчя Безвинності,
не міг бачити безвинність. Обманувшись у своїх
очікуваннях, Ірод нарядив Христа в білі одежі. Але білий
колір – символ чистоти й безвинності. Ти читала, що
Ангели Божі, чисті і безгрішні, з’являлись в білих одіяннях
(див.: Йн. 20, 12). Отже, окаянний Ірод, що причислив
Христа до подібного до себе й багатьох інших грішників,
одягнув Його в білі одежі. І так само як воїни Пілата з
насмішкою визнали Господа Царем, так і Ірод визнав Його
Людиною безвинності. Тобто і в першому, і в другому
випадках Христос був визнаний і оголошений Своїми
недругами, нехай мимоволі й несвідомо, Тим, Ким Він у
дійсності був.

Нарешті, перед розп’яттям одягли Господа в Його власні
одежі. Це ті одежі, які Йому виткала Його Свята Мати
Богородиця. Та риза, у якій Він ходив по землі й про яку
воїни на Голгофі кидали жереб.

Чи не бачиш у всім цьому велике повчання для нас?
Люди згідно з власними уявленнями виносять про нас
добре або недобре судження, за власними уявленнями
засуджують або хвалять. Чи не нагадують ці оцінки різні
одежі? Нас одягають то в ризи мудреця, то в блазнівське
руб’я. То наряджають у порфіру подвигу, то покривають
лахміттям ледарства. І всі ці одежі змінюються зі
швидкістю мінливості й нестійкості людського суду. Але,
зрештою, у смертний час, кожен з нас з’явиться у своєму
істинному світлі й у своїх власних одежах.

Мир тобі, чесна сестро, і Боже благословення.

Лист 117
Станімиру І., на запитання, чи дійсно

вівторок – нещасливий день
І батько Ваш, кажете, вважав вівторок нещасливим

днем, а от тепер Ви. Думаю, що Ви погрішили проти
святого Йоана Хрестителя, вважаючи його день
нещасливим. Однак день Вашої Хресної Слави припадає
саме на свято святого Йоана. Можливо, Ви не знаєте,
що Церква присвятила вівторок цьому великому й
чудовому святому? Не один, а кожен вівторок. Але
спочатку дозвольте мені дати коротке пояснення щодо
присвячень днів тижня. Православна Церква, Духом
Божим ведена, присвятила: понеділки – святим Ангелам
Божим, вівторки – святому Йоану Хрестителю, середи –
Чесному Хресту Господньому, четверги – святим
апостолам Божим, п’ятниці – Хресту Господньому, суботи
— святим мученикам, неділі – воскресінню Христовому.

Згідно із цими присвяченнями, розписані й канони, і

Сльозами юність не повернеш,
Мовчанням гнів не передаш,
Лиха війною не відвернеш,
Гріха вогнем ти не спалиш.

Гріх лишиться у книзі твоїй, –
Твого короткого життя.
Збирай скарби лиш добрі свої,
Відкинь ненависть, зло, гріха.

Життя пройде як хвиля вітру,
В двері оселі ти зайдеш.
У другі вийдеш – ноги зітреш,
Так життя ниву перейдеш.

Тобі залишиться в подарок,
Біль, страх за все твоє життя.
Не встигнеш з’їсти свій сніданок,
Як скінчиться вечеря вся.

Не починай свій день сніданком,
Помий лице, молись щодня.
Випий Йорданську воду ранком
Втікай від злого і гріха.

Так будеш Господом спасений,
Поблагословиш своє життя,
На вічну радість ти бажаний,
А не на муки за гріха.

Твій ангел молиться за тебе,
Як впадеш – руку подає.
Проси його в любій потребі,
Він від гріха тебе спасе.

 Ігор Брода,
 дяк храму Вознесіння

Господнього
 с. Ралівка Самбірського

благочиння

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
СВЯТИНЯ

У Волі Блажівській Воскресла,
З полум’я винесла Хреста.
Із Мирлікійська Ти принесла,
Образ Святого Вівтаря.

Не Вистояла Ти до нині, –
Вогонь забрав Твоє життя,
Лиш дзвонів Твоїх голос лине,
Нагадує прабатьківське життя.

Добу козацьку пережила,
Війнами зранена була.
Ти покоління всі хрестила,
Христову віру зберегла.

Твої сини не погубились,
Віру не зрадили – Христа.
На Попелі Твоїм молились,
Щоби не згасла Віра та.

Твій попіл зібраний руками,
Із нього виріс моноліт.
Він не розірваний вітрами,
На ньому новий храм стоїть.

Козацької доби святиня
Нам нашу Віру зберегла,
Рук прадідівських – душ ти скриня,
Нас у опіку ти взяла.

У Твоїх стінах Ангели співають,
Хрестять, вінчають молоді серця.
Героїв наших зустрічають, –
Вірних Захисників Твого життя.

Бог дарував нам ласку свою,
Доброго пастиря Отця.
Щоб нас збирав у паству Твою,
На спомин Миколая Храму дня.

Корімся ми дарунку Долі,
Слухаймо голосу Отця!
Цей храм збудований по Божій Волі,
Це Воля Божа Блажеву Свята.

 Ігор Брода,
 дяк храму Вознесіння

Господнього
 с. Ралівка Самбірського

благочиння

читання, піснеспіви і молитви на кожен день, які Ви,
«ревний православний», як ви себе називаєте,
повинні були б читати й знати. І кожна із цих присвят
служить передумовою нашої перемоги в битві й
подвигах за спасіння душі. Переможні Ангели Божі,
як хоронителі й супутники наші, зміцнюють нас, тож
не падаймо духом. Святий Йоан переміг і своїх убивць,
і час. Чесний Хрест Господній – вічний символ
перемоги істини Божої над брехнею, правди над
неправдою. Святі Божі апостоли перемогли світ. Святі
мученики перемогли чесною смертю своєю всіх
мучителів і всі сили пекельні. А Христос – головний
Переможець гріха, пекла й смерті. Він – натхненник і
об’єднувач всіх перемог добра. Тому воскресіння за
значенням являє собою перемогу з перемог. Ми,
християни, віримо, що володарюють днями переможні
сили світла, а не якісь непереборні астрологічні
передбачення. У Христі людина вища за зірки і
сильніша за всі сузір’я. Отже, вівторок – день великого
пророка й не містить у собі ніякого зла, крім того, що
приписують йому люди. Тому що дні й часи в Божій
владі, і Господь дає нам дні чисті, як несписаний аркуш
паперу, і освітлені сонячним світлом. Щоб людина
залишила відбиток своєї душі на кожному аркуші, від
народження до смерті, подібно тому як Спаситель
залишив відбиток Свого обличчя на обрусі святої
Вероніки. Уявіть собі, скільки потворних і бридких
відбитків постане перед лицем Божим, якщо ми
вчасно не покаємося й не виправимося! Але, якщо
покаємося, Господь вибілить всі наші заплямовані дні
й наші потворні обличчя перетворить на сяючі
ангельські лики. За словом пророчим: якщо гріхи ваші,
як багрянець, стануть білими, як сніг (див.: Іс. 1:18).

Чи розумієте, що не дні роблять нас нещасними, а
ми самі. Не удачі або невдачі днів падають на людей, а
удачі або невдачі людей накладаються на дні Божі. Ви
згадуєте, що Косовська битва відбулася у вівторок.
Невдалий доказ. Тому що серби постраждали на
Косовому полі не через злощасний вівторок, а через
злощасну знать.

Але все-таки існує одна лиховісна таємниця,
пов’язана із днем. Трапилося, що якийсь чоловік в
п’ятницю підпалив будинок свого сусіда, але його
провина залишилася в таємниці. Через короткий час
діти погорільця в грі випадково підпалили будинок
зловмисника, знову в п’ятницю. Хіба п’ятниця –
нещасливий день? Ні, не п’ятниця, а гріх людський
приніс лихо.

Один з візантійських правителів, іконоборець, під
час Різдва викинув з храму Святої Софії всі ікони.
Наступного року він був убитий змовниками при вході
у Святу Софію, у Різдво. Хіба Різдво – лиховісний
день? Ні, гріх людський приніс нещастя. Хто бачить у
цьому сліпу фатальність дня, той ворожбит. А хто
прочитує такі дивні збіги як застереження й знаки
Божі, той має розум чистий.

Переважно люди бояться днів, у які вони вчинили
гріх. Але цей проникаючий страх вливає в них
Всевідаючий, а не сам день. Всі дні Божі чисті й
безвинні.

Мир тобі й радість від Господа.
Святитель Миколай Сербський

ЗБИРАЙ СКАРБИ
ЛИШ ДОБРІ СВОЇ
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Як важко змиритись, що свічка загасла,
Світила вона всі роки,
А нині світильник стоїть і не світить,
Душа вже летить у віки.

Скінчилась стежина, яка вела до храму,
Стежиною ішов і молитви шептав.
Сумна прийшла днина – тож плаче дружина,
Як Бог його скоро забрав.

Тож смуток упав і на синові очі,
Сльозинка не раз потече.
Ще довго болітиме рана на серці,
Бо біль, як огонь нас пече.

Найважча розлука, коли вона вічна,
Тож ліків таких не знайдеш.
До храму прийдеш, молитву там змовиш,
Із сумом додому підеш.

Вже рік проминув, та важко забути,
Життя не повернеш назад.
Мабуть, кожен з нас знає, що сам туди піде,
В небесний, блаженний цей сад.

Молитви ми молим і Бога всі просим,
Щоб ангел провадив в житті,
Коли світ цей покинем, до Бога полинем,
Хай ведуть нас в Царство святі.

Тож наші молитви, як краплини водиці,
Вони душу напоять щоднини.
Душа, як ця квітка – радітиме щиро,
Полине у рай до родини.
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

        о. Богдан Федак
2.01.2018

Далеко десь від мами й тата,
Та між чужими вічна хата,
Чужа землиця, біжать потоки, –
Спочив навіки – без мороки.

Всі біля храму спочивають,
Святе тут місце усі знають.
Немало світом походив,
Та тут навіки він спочив.

У храмі свічку хтось тримав,
Кадило було подавав,
Та день сумний для всіх прийшов, –
Спочинок вічний тут знайшов.

По світі бачиш ти хрести,
Навіки хтось там спочиває,
Хрести стоять – пам’ять жива,
Та хто лежить – ніхто не знає.

Ось так багато безіменних
До неба піднялося,
Дорога там важка й далека, –
Слово Господнє вмить збулося.

Прийдіть до Мене, у вічний рай
Хто важко натрудився,
Хто рани свої рахував,
Або сльозою умився.

Багато хто, до неба йде, –
Гіркі слова почує.
Та й після смерті так буває,
Хтось кості порахує.

В ПАМ’ЯТЬ ПРО БРАТА
о. Євгенові Федаку

Хоть кожен з нас до храму йде,
Та оком споглядає,
Хтось тут давно уже лежить,
Когось ще тут не має.

Та прийде час на всіх людей
До Бога прямувати,
Хтось скаже ще навік – прощай,
А цей буде – мовчати.

Яке життя Господь відміряв
Про це ніхто не знає,
Ось! Молодим хтось помирає,
Другий – до старості чекає.

Святе Письмо найперше вчить,
Щоб Бога пам’ятати,
Сім’ю любити і дітей,
Про ближнього згадати.

Ось рік вже тихо цей пройшов –
І кожен день сльозина лилась,
Тож вся парафія й сім’я
Сумною залишилась.
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СПОЧИНОК –
БІЛЯ ХРАМУ

Ви всі – моя родина:
Матір і Батько, і Сестра,
Брати мої й кожна дитина,
Любов моя, Мого життя.

Без Вас я вже не можу жити,
Ви лік в мені – серця биття.
Я хочу Вами дорожити,
Молитись Богу все життя.

Ви Церква вся – вода свята
Віра у Вас моє життя,
Ваша любов це моя аура, –
Ви зміст – для Вас – моя душа.

Я перед Вами борги маю,
Низько вклоняюсь щиро я.
За Вас я Господа благаю,
Щоб з Вами бути все життя.

Я хрест один лише тримаю,
Ви – Куполи й Церква уся.
Я Віри іншої не знаю,
В ній хочу жити з Вами я.

Спаси Вас, Господи святий
У Православній Вірі всій .
Благослови Вам, все життя,
Христа Воскреслого рука.

Христос Воскрес! І З ним життя.

В день Православ’я всім Бажаю,
Перенести цей страсний час.
Зустріти мир і щастя в краю
У Воскресіння світлий день.

Просити всім, хто є не з нами,
Прожити в святості життя,
Бути братами й з ворогами,
В нас хай живе любов Христа.

 Ігор Брода,
 дяк храму Вознесіння Господнього
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Як Ісуса вели на Голгофу кати,
Серце Матері з жалю вмлівало.

Приспів: Сину мій повернись і ще раз
подивись,

Зло невинно Тебе відбирає.

Вже Голгофа гора зустрічає Христа,
Сонце красне проміння ховає.

Приспів: І кричать злі кати, щоб скоріше іти,
Кат терновий вінок вже тримає.

Одягають Христа в багряницю й вінця,
Одяг в жереб його розкидають.

Приспів: Розпинають Христа, кров невинна
свята

З ран Ісуса на землю стікає.

Підіймають Хреста і Голгофа гора,
Страсним вироком Бога вбиває.

Приспів: Це за наші гріхи,  наших діл помилки,
В тяжких муках  Христос помирає.

І не дали  кати до Христа підійти,
Чорна варта ребро пробиває.

Приспів: Кров невинна тече із Ісусових  ран,
Він останні слова промовляє.

ВИ ВСІ МЕНІ – МОЯ РОДИНАБОЖЕ,  ГОСПОДИ  МІЙ,
ВИСЛУХАЙ  ГОЛОС  МІЙ

«Боже, Господи мій, вислухай голос мій», –
по правій цей молився зі мною.

Приспів: Як прийде кінець дня і він скінчить
життя,

Ти прийми його душу зі мною.

І не плачте брати, не ликуйте кати,
Бо нікого цей гріх не минає.

Приспів: І прийде ваш суддя, суд останнього
дня,

І нікого ця ніч не сховає.
Ігор Брода

дяк храму Вознесіння Господнього
с. Ралівка Самбірсього благочиння


