
ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ

ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКА ЄПАРХІЯ

“Õòî â³ðóºººåº â Ìåíå, í³êîëè íå ìàòèìå ñïðàãè” (²í. 6:35)

№4 (23)
Квітень 2015 р.Б.

Улюблені  во Христі брати  і сестри. В
ці Святі дні ми сповнені великої радості
перед Воскреслим Христом, Володарем
життя, Переможцем над злом. Все
людство за часів Старого Заповіту
очікувало Спасителя Світу: Його прихід
відкрив нам райські двері і дарував нам
вічне життя. Ми стали Божими дітьми,
послідовниками Христа, вийшли із тіні
невірства, стали на дорогу істини.

Христос заповідав, що немає більшої
любові, ніж покласти душу за ближнього
свого. Він добровільно віддав Себе на
страту, віддав Себе за нас з вами, задля
нашого спасіння, і це величний доказ
сили Всевишнього. Люди, перебуваючи
під смертоносною владою гріха,
прагнули до життя - життя вічного, але
вічності ще не розуміли. Смерть
здавалася страшною, бо вона відводила
душу від Божого Світла, від Його
Царства. «Жало смерті - гріх» ( 1 Кор. 15,
56). Гріхом, немов павутинням, сатана
обплутував людей і зробив їх своїми
рабами. Диявол величався тимчасово
своєю перемогою, але людство не
втрачало надії, люди вірили, що прийде
час, коли добро переможе.

В цей важкий для України час, у
нерівній і несправедливій боротьбі
виживання, стримання війни від сусідів-
недругів, Свята Церква покладає надію
на Воскреслого Христа - Життєдавця, що
буде повна перемога над злом. Радіймо і
ми з цієї великої події, Свята над святами
- Воскресіння Христового і від чистого
серця славімо!

От і я до Вас звертаюся, мої дорогі, цим
сповненим надії словом: «Радуйтеся!», бо
торжество Воскресіння Христового є власне
нашим торжеством. Як воскрес Христос, так
воскреснемо ми для життя вічного. Ще Мойсей
восхваляв Триєдиного Бога, не як померлого на
хресті, а як живого: «Я Бог батька твого, Бог
Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Я не є - Бог
мертвих, тих, які померли і більше не будуть
існувати, але - живих» (Вих. 3:6), душі яких
живуть «в руці Божій» (Прем. 3;1), а тіла знову
оживуть через воскресіння.

Зрозуміло, що воскресіння Господа було
з’єднанням Його нетлінного тіла і душі (бо вони
були розлучені), бо Він сказав: «зруйнуйте храм
цей, і Я за три дні поставлю його (Ін. 2: 19). Святе
Євангеліє - достовірний свідок, що Він говорив
це про Своє тіло (Ін. 2: 21)». Погляньте на руки
Мої і на ноги мої, - говорить Господь ученикам
Своїм, які думали, що вони бачуть духа, це Я, бо
дух тіла і кісток не має, як бачите у Мене» (Лк.
24: 39). І сказавши це, показав їм руки і ребро і
пропонує Фомі для доторкання. Невже цього
недостатньо для увірування у Воскресіння тіла
Христа.

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑ!

Понад тисячу років живе Український народ з
іменем Христа у своєму серці, йде за Ним у
блаженну вічність. Іде наш народ з Христом,
незважаючи на те, що шлях І Сина Божого на землі
був густо покритий терниною, як і наш з вами шлях
обмитий ціною життя і ціною людської крові.

23 роки ми вийшли з ярма невірства атеїзму
комунізму, а диявольскі злі сили знову нас втягують
в оману гріха, створити союз зла і невірства. Кожне
нове століття приносило нашому народові що раз
більше гноблення з боку наших сусідів, зокрема
Москви, яка підкупом та насиллям підпорядковує
нашу землю і наших людей, впрягає

нас у свій віз колоніальної політики, на
превеликий жаль є ще і українці, які цьому вірять.
Саме ця політика привела до братовбивчої війни,
до знищення Українського народу та
привласнення землі як страдниці і мучениці.

Роздуми про давнє минуле Українського народу
та його Святої Церкви кличуть нас у дні цьогорічного
Великодня до порівняння з теперішньою дійсністю,
з сьогоднішнім станом нашої Церкви. Сьогодні ми
маємо змогу вільно і прилюдно й урочисто голосити
вічну істину про те, що «Христос воскрес із мертвих,
смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя

дарував». Не було б Воскресіння Христа,
не було би повноцінного нашого змісту в
житті не отримали люди через Христа
спасіння.

Ми - великий Український народ і
велика Христова Церква! І не лише в
Україні, а й за межами України наші
вірні хочуть духовного окормлення
своєю рідною мовою. Вірмо, що вже
недалекий той час, коли ми можемо бути
з’єднані в Україні духовно в одну Церкву.
Тому і хочу привітати цими радісними
словами наших собратів Україн-ської
Греко-Католицької Церкви, Української
Автокефальної Православної Церкви,
яка осиротіла від кончини Престоятеля
свого, та сусідів Української
Православної Церкви, які повинні бути
в Україні незалежними від Москви,
нехай Воскреслий Господь буде одним
пастероначальником в рівності до всіх
однаково, тоді не буде недругів, буде
один пастир і одне стадо. Тож
гуртуймося, єднаймося навколо свого
Патріарха, якому Воскреслий Господь
дарував таку силу Божої Благодаті, силу
Духа Святого для об’єднання духовної
України. За це молилися і моляться наші
предки, наші батьки та прабатьки за
Христа ради, ради миру, спокою, вічної
спасенної люд-ської душі. Христос
прийшов на землю для всіх однаково в
своїй силі і в правді.

Щиро вітаю з великим святом
Воскресіння Христового, Вас всечесні
отці - бо Ви є пастирі Церкви Христової,
справжні патріоти свого народу, вчителі

Христової науки, Закликаю Вас ще з більшим
натхненням працювати на ниві Христовій.

Улюблені миряни, брати і сестри, нехай
оновлення людської природи Воскресінням
Христовим додасть вам наснаги й щирості в праці
для Церкви. І нехай духов не оновлення Православія
зупинить зло в наших і чужих серцях нашої України.

Віруючи в Отця, і Сина, і Святого Духа, Тройцю
Одноістотну і Неподільну, побачивши своїми
духовними очима Воскресіння Христове,
святкуймо Великдень світло, а разом з тим і
побожно, бо Господь Воскрес! Він воскресив всю
вселенну і воскресить усіх нас для щастя і добра.

Бажаю всім Вам благословенного миру, доброго
здоров’я, достатку, плідної праці та освячуючої
ласки Божої. Амінь.

З ласки Божої Високопреосвященний
архієпископ Дрогобицький і Самбірський

ЯКІВ
Пасха Христова 2015 рік. м. Дрогобич.
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Свята бувають різні. Зараз ми
зустрічаємо свято Входу
Господнього в Єрусалим – це одне з
найтрагічніших свят церковного
року. Здавалося б все в ньому –
торжество: Христос вступає в
Святий Град, радісно зустрічають
Його юрби народу, вбачаючи в Ньому
свого політичного вождя, Який
очолить їхню перемогу над ворогом.
Чи є тут місце для трагедії?

На жаль, є! Тому що все це
торжество, ця радість натовпу, всі
його надії базуються на
непорозумінні, на нерозумінні, і той
натовп, що ще сьогодні кричить:
«Осанна Сину Давидовому!», тобто,
«Красуйся, Сине Давидів, Царю
Ізраїля», за кілька днів обернеться до
Нього обличчям ворожим, з
гримасою ненависті і вимагатиме
Його розп’яття.

Що ж сталося? Народ Ізраїля
очікував від Нього влади земної, яку
Він візьме в Свої руки, вступивши в
Єрусалим, і стане Месією, на Якого
очікували, Який звільнить
Ізраїльський народ від ворогів, – буде
покінчено з окупацією, здійсниться
перемога над про-тивником, і
ізраїльтяни відомстять усім і за все.

А замість цього Христос вступає
у Священний Град тихо,
наближаючись до Своєї смерті...
Народні вожді, які такі надії
покладали на Нього, повертають
увесь народ проти Нього; Він їх в
усьому розчарував: Він – не
очікуваний, Він не той, на якого вони
сподівалися. І Христос йде на
смерть...

Але що ж залишається, і що
заповідає нам Христос Своєю
смертю?

Протягом саме цих днів, кажучи
народу про долю, яка людей очікує,
коли вони пройдуть повз Нього, не
впізнавши Його, не пішовши за Ним,
Спаситель Христос говорить: Ось,
залишається дім ваш пустий
(Лк.13,35); нехай опустіє двір його, і
нехай не буде пожильця в ньому;
гідність його нехай прийме інший
(Діян. 1, 20); все перетвориться в
пустелю...

Тому що єдине, що може
перетворити людську пустелю в
квітучий сад, єдине, що може дати
життя тому, хто являє собою прах,
єдине, що може зробити людське
суспільство повноцінним, єдине, що
може допомогти людському життю
прямувати повноводною рікою до
своєї  мети, – це присутність Живого
Бога, яка надає всьому тимчасовому
змістовності, важливості, сенсу
буття: Того Бога, Який така
Величина, що перед Ним немає ні
великого, ні малого, а все значиме –
як перед любов’ю: коли й не важливі
слова дуже дорогі і значимі, а великі
події часом такі незначні в таїнстві
любові.

Залишається дім ваш пустий...
Народ шукав свободи земної, земної
перемоги, земної влади; його вожді
хотіли самі панувати і перемагати. І
що залишилося від цього покоління?
Що залишилося від Римської
імперії? Що взагалі залишилося від
усіх тих, котрі мали в руках владу і
думали, що ніколи її не заберуть в
них? – І ніхто. Подекуди – могили, а
частіше – чисте поле...

А Христос? Христос земної сили,
земної влади не продемонстрував.
Перед лицем тих, хто не розумів
Його, Він Такий незбагненний: Він

Замерзлі збираються навколо вогню; голодні збираються навколо
трапези;змучені тривалою нічною пітьмою радіють сходу сонця; виснажені
тяжкою боротьбою радіють при несподіваній перемозі. О, воскреслий
Господи, як Ти воскресінням Своїм для всіх став усім! О, пребагатий Царю,
як Ти одним Своїм дарунком наповнив усі руки, піднесені до неба!
Радується небо, радується й земля. Радується небо, як радується мати, яка
живить своїх голодних чад; радується земля, як радуються чада, що
приймають їжу з рук своєї матері.

Перемога Христова є єдина перемога, якій можуть радуватися всі
людські істоти від первозданної й до останньої. Усяка інша перемога на
землі розділяла й розділяє людей. Коли один цар земний здобуде перемогу
над іншим царем, один із них радується, а інший сумує. Коли людина
переможе свого сусіда, то під одним дахом – пісня, а під другим – плач.
Але немає на землі переможної радості, що не була б отруєна зловтіхою:
звичайний земний переможець радується як своєму сміхові, так і сльозам
переможеного супротивника. Він і сам не зауважує, як злість наполовину
розбавляє його радість.

Коли Тамерлан переміг султана Баязида, він посадив останнього в
залізну клітку й перед кліткою влаштував свято й бенкет. Вся його радість
полягала в зловтісі, його злість служила живленням його веселощів. О,
брати, якою ж короткою радістю буває зловтіха! О, яким отруйним
живленням для веселощів є злість! Коли король Стефан Дечанський
переміг короля болгарського, він не хотів ні вторгатися в болгарські землі,
ні поневолювати болгарський народ, але з бойовища відправився в
усамітнену келію, щоб постувати й молитися Богові. Цей переможець
шляхетніший за попереднього, однак і ця перемога, не позбавлена свого
жала для переможених. І найблагородніша людська перемога подібна до
якогось сонця, що однією половиною випромінювало б світлі, а другою –
темні промені. Тільки Христова перемога – як сонце, що виливає світлі
промені на всіх тих, хто стоїть під ним. Тільки Христова перемога
виповнює всі серця людські повнотою радості. Тільки вона – перемога, у
якої немає зловтіхи й злості.

«Таємнича перемога», – скажете ви? Так, але в той же час – явлена
всьому роду людському, живим і померлим.

«Великодушна перемога», – скажете ви? Так, і більше того. Хіба мати
не більш ніж великодушна, якщо вона не тільки один або два рази
захистила чад своїх від змія, але, щоб навіки врятувати їх, хоробро пішла
в саме лігвище змія й попалила його вогнем?

«Зцілююча перемога», – скажете ви? Так, перемога, що зціляє й рятує
на віки віків. Ця незлобива перемога рятує людей від усякого зла і робить
їх безсмертними. Тому що безсмертя без безгрішності означало б тільки
продовження віку зловтісі й злості. А безсмертя разом із безгрішністю
народжує незатьмарену радість і робить людей братами пресвітлих ангелів
Божих.

Хто не зрадіє перемозі Господа Ісуса Христа? Він переміг не заради
Себе, але заради нас. Його перемога не зробила Його ні більш великим, ні
більш живим, ні більш багатим, але зробила такими нас. Його перемога –
не себелюбність, а любов, не викрадення, а дар. Земні переможці
виривають перемогу, Христос – єдиний, Хто перемогу віддає. Жоден
земний переможець, цар або воєвода, не бажає, щоб його перемогу
відокремлювали  від нього й приписували іншому, тільки воскреслий
Господь обома руками простягає Свою перемогу кожному з нас і не
гнівається, але радується, коли Його перемога робить нас переможцями,
тобто більш великими, живими й багатими, ніж ми є.

Земні перемоги, якщо на них дивитися здалеку, виглядають гарніше,
зблизька ж вони більш вродливі й огидні. А про перемогу Христову
неможливо сказати, коли вона гарніша: якщо на неї дивитися здалеку чи
ж зблизька. Дивлячись на цю перемогу здалеку, ми захоплюємося нею, як
єдиною за блискучістю, красою, чистотою й спасительністю. Дивлячись
же на неї зблизька, ми захоплюємося нею, бачачи, яких жахливих ворогів
вона знищила і яку безліч рабів звільнила. Нинішній день більший, ніж
інші дні в році, присвячені прославлянню й святкуванню цієї перемоги
Христової, і тому слід розглянути її зблизька як заради кращого
усвідомлення, так і заради більшого радіння.

 Отже, наблизимося до воскреслого й переможного Господа нашого й
запитаємо себе: по-перше, кого Він переміг воскресінням Своїм й, по-
друге, кого Він звільнив перемогою Своєю?

 І. Воскресінням Своїм Господь переміг двох лютих ворогів людського
життя й людського достоїнства: смерть і гріх. Ці два вороги роду людського
народилися ще тоді, коли перша людина перестала бути рідною Богові,
переступивши заповідь послуху Творцеві  своєму. У Раю людина не знала
ні смерті, ні гріха, ні страху, ні сорому. Тому що людина, яка приліпилася
до Бога живого, не могла знати смерті, людина, яка живе в досконалому
послухові Богові, не могла  знати гріха. А де не відають смерті, не відають
і страху, і де не відають гріха, не відають і сорому від гріха. Як тільки людина
згрішила, порушивши спасительний послух Богові, страхи й сором увійшли
в неї, вона відчула себе нескінченно віддаленою від Бога й побачила над
собою косу смерті. Тому, коли Бог покликав Адама й сказав йому: «Адаме,
де ти?» – той відповів:  «Голос Твій я почув у Раю, і злякався,  тому що я
нагий, і сховався» (Бут.3:9-10). Досі глас Божий зміцнював, радував і
оживотворяв Адама, а нині, після вчиненого гріха, той же самий глас Божий
розслаблює, страшить й  мертвить його. Досі Адам бачив себе  одягненим в
ангельське одіяння безсмертя, а нині він побачив себе оголеного гріхом,
окраденого, приниженого до худоби й зменшеного до карлика. Такий
жахливий, брати, найменший гріх непослуху Богові. Убоявшись Бога, Адам
сховався між деревами Раю (Бут.3:8). Як домашня кішка, коли здичавіє й
утече в ліс, і починає ховатися від хазяїна й годувальника свого. У
безсловесної тварини, над якою Адам раніше був всемогутнім паном, почав
він шукати захисту  поза Захисником своїм. Один гріх з  блискавичною

Вхід Господній в Єрусалим
(Вербна Неділя)

все міг, Він міг цей натовп, що так
захоплено зустрічав Його, поєднати
воєдино, перетворити в таран і
здобути політичну владу. Він від
цього відмовився. Він залишився
безборонним, безпомічним,
вразливим, а прийняв кончину як
той, кого перемогли, прийняв
ганебну смерть на хресті,
обпльований тими, могили яких
тепер вдень з вогнем не знайти,
кістки яких і попіл від них давно
розвіяні вітром пустелі…

А нам Христос заповідав життя;
Він нас навчив, що крім любові, крім
готовності дивитися на своїх
ближніх як на скарб, на землі більш
істотнішого не існує – і немає нічого.
Він нас навчив, що людська гідність
настільки є великою, що Бог може
стати Людиною, не принизивши цим
Себе. Він нас навчив, що немає
нікчемних людей, тому що
страждання не можуть знищити
людину, якщо вона вміє любити.
Христос навчив нас, що знівечене
життя можна відновити,
звернувшись за допомогою до Бога:
Прийди, Господи, і прийди скоро!..

Тільки Бог може Собою
заповнити ті безодні людської душі,
від яких віє запустінням, глибоким
відчаєм. Тільки Бог може відновити
гармонію в людському суспільстві;
тільки Бог може перетворити
жорстоку пустелю душі в квітучий
сад.

І сьогодні, згадуючи Вхід
Господній в Єрусалим, як страшно
усвідомлювати, що увесь народ
зустрічав Живого Бога, Який приніс
гасло: любити до кінця, – і весь
народ відвернувся від Нього, тому
що не любові вони хотіли, тому що
не любові вони шукали, тому що
страшно було так любити, як заповів
Христос, – до готовності жити для
любові і вмерти від любові. Вони
воліли, вони хотіли, жадали земного.
Залишилася пустеля, запустіння,
ніщо...

А одиниці тих, котрі почули голос
Спасителя, котрі вибрали любов і
зневагу, що запрагли любити ціною
свого життя і ціною своєї смерті, ті
отримали життя, надмір життя,
переможного, торжествуючого
життя...

Свято, про яке ми зараз говоримо,
яке ми зараз святкуємо, – це день
страшенного непорозуміння: одним
залишається дім їх пустий, інші
входять у дім Божий і стають самі
храмом Святого Духа, храмом
Життя.

Митрополит Антоній
Сурозький (Закінчення на 3 стор.)
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швидкістю спричинив за собою інший, третій,
сотий, тисячний, поки людина нарешті не
оскотинилася й не приземлилася тілом і духом.
Гріховний шлях, яким пішов Адам, вів його до
землі й у землю.  Звідси й слова Божі: «В поту
чола твого будеш їсти хліб, доки не повернешся
в землю, з якої ти взятий, тому що порох ти й у
порох повернешся» (Бут.3:19), – виражають не
тільки Божий суд, але й процес, що вже почався
й швидко розвивається, людського приземлення
й розпаду.

Потомство Адама, покоління за  поколінням,
приземлювалося й розпадалося, грішачи із
соромом і вмираючи зі страхом і жахом. Люди
ховалися від Бога між деревами, між каменями,
між золотом і порохом, і чим більше вони
ховалися, тим більше від істинного  Бога
віддалялися й істинного Бога забували.

Природа, що ніколи лежала біля ніг людини,
поступово піднеслася над главою її, так що
зрештою зовсім заслонила від неї лице Боже й
стала для неї замість Бога.

І людина почала обожнювати природу, тобто
її слухатися, з нею співвідносити своє
поводження, їй молитися і їй приносити жертви.
Але обожнена природа не могла врятувати ні
себе, ні людину від смерті  тління. Страшний
шлях, яким ішло людство, був шляхом гріха, і
цей окаянний шлях безпомилково вів тільки в
одне багато скорботне місто – місто мертвих.
Царі людські царювали над людьми, а гріх і
смерть царювали над людьми й над царями. Чим
далі, тим більше ріс тягар гріха, наче сніжна
куля, що котиться з гори. Рід людський
перебував у крайньому розпачі, коли явився
небесний Велетень, щоб урятувати його.

Велетень Цей був Господь Ісус Христос.
Вічно безгрішний і вічно безсмертний, Він
відвідав гнилий цвинтар роду людського, усюди
розсипаючи квіти безсмертя. Від духу вуст Його
втікав сморід гріха, і від Його слів мертві
оживали. Але Він з людинолюбства взяв на Себе
гору гріха людського, як з людинолюбства
вдягся в смертне людське тіло. Однак гріх
людський був такий тяжкий і страшний, що під
його тягарем і Сам Син Божий був покладений
у гріб.  Сторазово блаженний гріб цей, з якого
потекла для роду людського ріка безсмертного
життя! Через гріб цей Велетень зійшов до пекла,
де розорив престол сатани й знищив гніздо всіх
злих і підступних змов  проти роду людського,
із гробу цього Велетень зійшов до найвищих
небес, проклавши новий шлях – до міста живих.
Своєю силою Він розорив пекло, Своєю силою
прославив тіло Своє й повстав із гробу – Своєю
власною силою, невіддільною від сили Отця й
Духа Святого. Смиренно, ніби агнець, пішов
незлобивий Господь на страждання й смерть, і
непо-хитно, як Бог, переніс Він страждання  й
переміг смерть. Його воскресіння є істинна
подія й у той же час пророцтво й образ нашого
воскресіння – тому що «засурмить сурма, і
мертві воскреснуть нетлінними» (1 Кор. 15:52).

Хто-небудь запитає: «Як же говорять, що
воскреслий Господь переміг смерть, адже люди
усе ще вмирають?» Усякий, хто входить у це
життя через материнську утробу, виходить із
цього життя через смерть і гріб. Таке правило.
Але тільки для нас, що вмирають у Христі, смерть
є вже не темною безоднею, а народженням у нове
життя й поверненням у батьківщину свою.

Гріб для нас уже не вічна темрява, а лише
врата, у яких очікують нас світлі ангели Божі. Для
всіх, хто сповнений любові до прекрасного й
людинолюбного Господа, гріб став просто
останньою перешкодою, переступивши яку вони
опиняться в присутності Божій, – і перешкодою
тонкою, як павутина. Тому славний апостол
Павло викликує: «Для мене життя – Христос, і
смерть – надбання» (Флп.1:21). Як же Господь
не переміг смерті, якщо смерті більше й не видно
із-за Нього? Гріб більше не глибока прірва, тому
що Господь наповнив його Собою, гріб не темний
більше, тому що Господь освітив його, гріб не
страшний і не жахливий більше, тому що означає
не кінець життя, а початок, і гріб не вічна наша
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батьківщина більше, але лише врата батьківщини
цієї. Різниця між смертю до воскресіння
Христового й смертю після нього подібна різниці
між страшною пожежею й полум’ям свічки.
Такою корінною була перемога Христова, і так
поглинена смерть перемогою (1Кор. 15:54) Його.

Далі хто-небудь запитає: «Як же говорять, що
воскреслий Господь переміг гріх, адже люди усе
ще грішать?» Воістину Господь переміг гріх. Він
переміг його Своїм безгрішним зачаттям і різдвом,
і переміг його Своїм чистим і безгрішним життям
на землі, і переміг його, як праведник,
страждаючи на Хресті, і, нарешті, увінчав усі ті
перемоги Своїм преславним воскресінням. Він
став ліками, вірними й непогрішними ліками від
гріха. Заражений гріхом може вилікуватися тільки
Христом. Той, хто не бажає грішити, може
здійснити це бажання своє тільки за допомогою
Христа. Коли люди знайшли ліки від віспи, вони
говорили: «Ми перемогли цю хворобу!» Так само
говорили, і знайшовши ліки від хвороби горла,
зубного болю, подагри й інших недуг: «Ми ці
хвороби здолали! Ми ці хвороби перемогли!»
Отже, знайти ліки від якоїсь хвороби означає
перемогти хворобу цю. Христос є незрівнянний і
найбільший Лікар в історії людства, тому що Він
дав людям ліки від хвороби всіх хвороб, тобто від
гріха, з якого народжуються всі інші хвороби й
усі інші страждання людські, і душевні, і тілесні.
Ці ліки – Він Сам, воскреслий і живий Господь.
Він є єдиним і тільки одним надійним засобом
від гріха. Якщо люди й понині грішать і гинуть у
гріхах, це не означає, начебто Христос не переміг
гріха, а означає тільки те, що дані люди не
вживають єдиних Ліків від своєї смертельної
хвороби. Виходить, Христос як Ліки ще
недостатньо їм відомий, або, якщо й відомий, вони
всетаки за якимись причинами не приймають
Його. Але історія свідчить тисячами тисяч
голосів: ті, хто возлив ці Ліки на душу свою й
прийняли Його в тіло своє, зцілилися й стали
здоровими. Знаючи неміч нашого єства, Господь
наш Ісус Христос повелів вірним приймати Його
як їжу й пиття під видимим виглядом хліба й вина.
Це зробив Людинолюбець із безвірної любові до
людей, аби тільки полегшити їм доступ до
життєдайних ліків від гріха й від тління
гріховного. Той, хто їсть Мою Плоть і п’є Мою
кров, перебуває в Мені, і Я в ньому. Як послав
Мене живий Отець, і Я живу Отцем, так і той, хто
споживає Ме-не, жити буде Мною» (Ін., 6:56-57).
Гі, що грішать, живляться гріхом, і від гріха життя
в них поступово зникає. Ті ж, хто споживає живого
Господа, воістину живляться життям, і життя в
них усе більше зростає, а смерть применшується.
А чим більше зростає життя, тим огиднішим стає
гріх. Вульгарна й жалюгідна насолода гріха
замінюється в них животворящою і радісною
насолодою Христа Переможця.

Блаженні ті, хто спробував і відчув цю
таємницю в своєму житті. їх можна назвати
синами світла й чадами благодаті. Коли вони
відійдуть від життя  цього, вони немов вийдуть

із лікарні – але вже не як болящі.
II. А тепер запитаємо: «Кого воскреслий

Господь звільнив перемогою Своєю над гріхом і
смертю?» Чи людей тільки однієї національності?
Чи однієї раси? Чи одного стану? Чи одного
суспільного становища. Ні. Подібне звільнення
властиве зловтішним і злісним перемогам земних
переможців. Господь не названий ні люблячим
тільки юдеїв, ні еллінів, ні бідних, ні аристократів,
але  названий Він людинолюбцем. Отже, Свою
перемогу Він визначив людині поза залежністю
від усіх розходжень, які люди визначають між
собою. Він здобув перемогу на благо й користь
усім створеним людям, і Він запропонував її всім
створеним людям. Тим, хто прийме і засвоїть цю
перемогу, Він обіцяв життя вічне й спадкоємство
в Царстві Небесному. Він нікому не нав’язує Своєї
перемоги, хоча вона й настільки дорогоцінна, але
залишає людям волю: прийняти її або не
прийняти. Як у Раю людина зробила вільний
вибір, взявши з рук сатани погибель, смерть і гріх,
так і зараз вона повинна вільно обрати, чи взяти
їй життя й спасіння з рук Бога Переможця.
Христова перемога є бальзам, бальзам
життєдайний для всіх людей, тому що всі стали
прокаженими гріхом і смертю.

Бальзам цей хворих робить здоровими, а
здорових – ще більш здоровими.

Бальзам цей мертвих животворить, а в живим
примножує життя.

Бальзам цей умудряє, облагороджує, обожує
людину, стократно й тисячократно збільшує її
сили й підносить її достоїнство високо над усією
сотвореною природою, навіть до височини й
благоліпності Божих ангелів і архангелів.

О, чудодійний і животворящий Бальзам! Яка
рука Тебе не прийме! Яке серце не виллє Тебе
на рани свої! Які вуста зможуть оспівати Тебе!
Яке перо опише Твою чудотворну силу! Хто
порахує донині зцілених Тобою хворих й
воскреслих мерців!

Хто має достатньо сліз, щоб подякувати Тобі!
Прийдіть усі ви, брати, що страшитеся смерті.

Приступіть до Христа воскреслого, до Христа
Воскресителя, і Він звільнить вас від смерті й
страху смертного.

Прийдіть і ви, всі, хто живе під соромом явних і
таємних гріхів своїх, ближче підійдіть до Живого
Джерела, Яке обмиває й очищає, Яке й найчорнішу
посудину може зробити білішою за сніг.

Прийдіть ви, всі, хто шукає здоров’я, сили,
краси й радості. Христос, що воскрес,  є
пребагате Джерело всього цього. Він із жалем і
сумом чекає всіх вас, не бажаючи, щоб хто-
небудь пройшов мимо. Поклоніться Йому тілом
і душею. З’єднаєтеся з Ним всім розумом своїм і
всіма думками своїми. Обійміть Його всім
серцем своїм. Поклоняйтеся не поневолювачеві,
а Визволителеві, з’єднуйтеся не зі згубником, а
зі Спасителем, обіймайте не далекого,  а
найближчого Родича й найлюб’язнішого Друга.

Воскреслий Господь – чудо чудес, однак саме як
чудо чудес Він є істинна природа ваша, істинна
природа людська, первозданна, райська природа
Адамова. Істинна природа людини й не повинна бути
в рабстві в безсловесної природи, що оточує її, але
покликана панувати над нею могутньо, усемогутньо.
І не полягає істинна природа людини в приниженні,
у хворобі, у смертності й у гріховності, а в славі й
здоров’ї, у безсмерті й безгрішності.

Воскреслий Господь зняв завісу з істинного
Бога й із істинної людини і явив нам Собою велич
і красу й Одного, й іншого. Ніхто не може пізнати
істинного Бога, як через воскреслого Господа
Ісуса Христа, і ніхто не може пізнати істинної
людини, як через Нього єдиного.

Христос воскрес, брати!
Воскресінням Своїм Христос переміг гріх і

смерть, розтрощив похмуре царство сатани,
звільнив поневолений рід людський і зняв
печатку з найбільших таємниць Бога й людини.
Йому належить честь і слава, з Отцем і Святим
Духом – Трійці Єдиносущній Нероздільній, нині
й повсякчас, навіки віків. Амінь.

Святитель Миколай Сербський
(Велимирович)

(Закінчення, початок на 2 стор.)



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№4(23) Квітень 2015 р.Б.4

Церковний рік
Місяць квітень

Чудовий місяць квітень. В променях
всезростаючого тепла земля нашого краю
вкривається зеленню та починає квітнути. Цей
місяць і для християн є духовно живим, квітучим
і плодоносним.

Отак тільки життя свв. Мучеників Хрисанфа і
Дарії та тих, що з ними постраждали (1 квітня,
283 р.) є свідченням того, як Бог посилає своє
благодатне світло та просвічує і спасає тих, які
були далекими від Христа Бога.

Хрисанф – син багатих і знатних поган.
Отримав гарну освіту. Серед книг, які він читав
вичитав дещо про християн, які заради свого Бога
йдуть на муки. Він забажав більше взнати про
християн та їхнього Бога. Йому вдалось знайти
книги Нового Завіту – Євангеліє. Слово Боже
просвітило душу юнака і він забажав знайти
християн, які тоді приховували свою віру, та вести
разом з ними християнське життя. Хрисанф
знайшов священика Карпофора, отримав від нього
духовне наставлення і прийняв від нього святе
Хрещення. Відтак Хрисанф відкрито почав
проповідувати Христа. Батько хлопця лякався за
сина і за себе, намовляв полишити Христа. Для
цього батько одружив сина з красунею Дарією, яка
була жрицею богині Афіни Паллади.

І знову чудо Боже. Юний Хрисанф переконав
свою дружину у вірі в Христа Спасителя. Молоді
супруги по взаємній згоді вели дівственне життя,
і живучи в різних кімнатах. А по смерті батька
почали жити в окремих домах.

Їхня побожність та слово про спасіння
викликало здивування серед християн і поган та
захоплення. Біля Хрисанфа гуртувались вдівці та
юнаки, а біля Дарії – дівчата і вдовиці.

Серед деяких поган це викликало
невдоволення. На святих супругів донесли та
звинуватили у проповідуванні безшлюбності.

Хрисанф був відданий воєначальнику трибуну
Клавдію. Та муки не зламали відданості Христу
молодого християнина, Божа сила його укріпляла.
Вражений трибун увірував у Христа. Охрестився
сам, дружина, сини та воїни, що були з ним на
службі.

Коли про це дізнався імператор Нумеріан, то
наказав їх умертвити. Клавдія втопили, а синів
обезголовили. Християни похоронили їх у печері.
Туди приходила Іларія, дружина трибуна
оплакувати чоловіка і синів та молитися за них.
Тут її спіймали і призначили до страти. Іларія
попросила трохи часу на молитву. Завершуючи
молитву, вона спокійно віддала свій дух Богу.

А святу Дарію мучителі відвели в дім розпусти
на осквернення. Та Бог послав туди лева, який
охороняв дівицю. Кожного, хто насмілювався
насмітись над дівством Дарії, лев звалював на
землю, але не вбивав, а Дарія наставляла їх на
шлях спасіння.

Хрисанфа кинули в смердючу яму, куди
стікалась каналізація міста. Бог наповнив яму
небесним світлом. Сморід зник, а яма наповнилась
приємними пахощами. Після чергових мук
Хрисанфа та Дарії живими закопали в землю.

Неподалік від місця мук була печера. Туди
збирались християни на Богослужіння та
Причастя Святих Тайн. Тут і вшановували нових
мучеників. Коли про це дізнались погани, вони
закрили вхід до печери і засипали землею, щоб
ніхто із присутніх там християн звідти не вийшов.
Серед християн, які там загинули, були священик
Діодор та диякон Мариан.

Перед нами, напевне, виникне питання: чи
кожен живучий на землі цікавиться православною
істиною про Бога, як це зацікавився Хрисанф. А
якщо є віруючим, то на скільки зможе потерпіти
за православну істину, в якій і є небесне Світло
Христа Бога.

Кожного року православні християни чують

євангельське читання про спілкування Христа
Спасителя з жінкою самарянкою біля колодязя
Якова. Можливо хтось зацікавиться подальшим
життям цієї жінки. І саме церковний календар за
2-ге квітня знайомить
нас із долею цієї жінки.
Її звали Фотина (Світ-
лана). В час правління
жорстокого імператора
Нерона (54-68 рр.)
Фотина разом із сином
Іосією жила в Кафаргені
та проповідувала Єван-
гелію. Її старший син
Віктор був воїном. За
хоробрість був постав-
лений воєначальником в
місті Анталія (Мала
Азія).

Начальник міста Севастіан при зустрічі з ним
сказав йому: «я знаю, що ти християнин, а твоя
мати і брат проповідують Христа в Африці. Я тобі
по дружньому раджу: покорись імператору,
приводь до мене християн на розправу, їхнє майно
буде твоє. А матері і брату напиши – нехай
припинять говорити про Христа. Хочуть вірувати
в Нього, нехай вірують, але таємно». На що Віктор
відповів: «Я сам хочу бути проповідником
Христа». Правитель зітхнув: «О, Вікторе, всі ми
добре знаємо, які біди очікують тебе і твою
родину». Після цих слів Севастіан відчув гострий
біль в очах, змінився на лиці та онімів.
Перебуваючи у сліпоті, четвертого дня він
несподівано голосно заговорив: «Тільки віра
християн правдива, нема іншої істинної віри».
Відчувши присутність Віктора, Севастіан сказав:
«Мене прикликає Христос». А коли охрестився
то прозрів і повністю оздоровів. Слуги Севастіана,
очевидці чуда, також охрестились.

Чутки про це дійшли до Нерона. Він наказав
привести всю родину Фотинії в Рим. Тут Сам
Господь Христос явився їм та підбадьорив: «Я
буду з вами». Ставши перед Нероном, сповідники
ще раз визнали свою віру в Христа. Тоді імператор
наказав молотом трощити кисті рук мучеників, та
вони не відчували болю, а руки Фотини
залишались не ушкодженими. Нерон наказав
Севастіана та синів Фотини осліпити та кинути
до в’язниці. А Фотину і її п’ятьох сестер
відправили в імператорський палац під нагляд
дочки імператора в надії, що під її впливом вони
навернуться в поганство. Та Бог дочку імператора
через спілкування з Фотиною просвітив істиною.
Домнина, так звали дочку Нерона, увірувала у
Христа та охрестилася разом із своїми рабинями.
Навіть чарівник, що приніс їм отруєне пиття також
увірував в Христа.

Серед ув’язнених був слуга Нерона. В Нерона
виникла потреба в цьому слузі і він послав за ним.
Слуга сповістив, що ув’язнені сліпі християни –
Севастіан, Віктор і Осія здорові та проповідують
про Христа. В’язниця перетворилась у Божий
храм. Нерон наказав розіп’яти їх вниз головою та
бити ремінням по їхніх голих тілах. На четвертий
день прийшли слуги глянути чи живі мученики і
тут же осліпли. Ангел, що з’явився мученикам,
звільнив їх та зцілив. Мученики зжалились над
слугами, помолилися за них Богу та повернули
їм зір. Прозрівши увірували в  Христа і
охрестилися.

Озлоблений Нерон наказав зняти з Фотини
шкіру та кинути її в колодязь, де вона пробула 20
днів залишаючись живою. І Севастіана, Віктора
та Іосії також знімали шкіру, відрубували руки і
ноги та викидали псам. Сестрам Фотини відрізали
груди, всіляко знущались та відсікли голови.

20-го дня Фотину витягли з колодязя. Нерон
промовив: «Покорись і принеси жертву богам!»
Мучениця посміялась над ним: «Нечестивий

сліпцю, заблуканий і нерозумний чоловіче, невже
ти вважаєш мене настільки не розсудливою, щоб
я відреклась від мого Господа і Владики Христа
та принесла жертву подібним тобі сліпим ідолам!»
Святу мученицю знову кинули в колодязь, де вона
і віддала свій дух Господу Богу (66 р.).

5 квітня церква вшановує мчч. Филита, Лідії,
їхніх синів та інших. Филит – християнин,
знатний сановник при дворі імператора Андріана.
Андріан, як великий переслідувач християн
відправив святе сімейство в Іллірію до
воєначальника Амфілохія на покарання.
Мучеників підвісили на дереві та ножами
шматували їхні тіла. Відтак ув’язнили разом з
начальник в’язниці, який також увірував у Христа.
Наступного дня у великому чані закип’ятили
оливу і кинули туди мучеників. Ангел, що явився
їм напередодні, укріпив їх на подвиг. Кип’яча
олива була мученикам приємною  прохолодою.
Вражений воєначальник ввірував у Христа та зі
словами: «Господи, Ісусе Христе, допоможи мені»
– ввійшов у кип’ячу оливу та залишився живим.

В Іллірію прибув сам імператор. Муки
повторили. Закип’ятили оливу та кинули туди
святих мучеників. Силою Божою вони
залишалися живими. Посоромлений імператор
вернувся в Рим. А святі мученики дякували Богу
і прославляли Його. В цій подячній молитві і
віддали свої душі Богу (117-138 рр.).

7 квітня – велике Богородичне свято:
Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої
Богородиці і Приснодіви Марії. Це свято сповнене
Божою відкритістю та утаємниченістю. Тут Син
Божий стає Сином Діви, Єдинородний, що
роджений в лоні Отця раніше віків, в лоні
дівичому зодягається в людську природу, щоб
стати Сином людським. А Діва Марія через
сходження на Неї Святого Духа та отінення силою
Всевишнього (лк. 1.35) вводиться у стан
материнства, материнства надзвичайного, –
залишаючись Дівою, Духом Святим
приготовляться на Богоматір. А відбувалось усе
це так.

Господь Бог у Своєму предвічному
передбаченні бачив сотворений Ним матеріальний
світ, планету Земля у всій її красі та багатстві.
Бачив Бог і Своїх співробітників на цій Землі –
людей. Людей, яким по Божому задуму, належить
вічне життя та блаженство. Знав Бог, що люди
згрішать і відійдуть від Нього та втратять по
власному свавіллю вічність блаженства. Напевне
хтось може сказати: «Чому Бог, знаючи проступок
людей, таки сотворив  їх?». Створив Господь Бог
людей, бо Він Бог, в Якого немає нічого
неможливого, щоб немало доброго завершення.
На людське уступлення ще перед сотворенням
людини в Бога було готове навернення людини
до її первісного стану та і ще кращого. Це збулось,
як ми знаємо, в Єдинородному Сині Божому Ісусі
Христі, Боголюдині. Щоб Син Божий став
людиною, Йому було потрібне Дівоче чисте і святе
лоно. Такою виявилась Діва Марія, дочка
праведних Якима і Анни.

Її бачив Господь Бог ще перед віками, про неї
він говорив згрішившим Адаму і Єві, потішаючи
їх прийдешнім спасінням (Бут. 3,15).

Тож, коли прийшла у світ передбачена Богом
Діва, то Вона була віддана в Єрусалимський храм
на служіння Богу. А для збереження Її дівства,  яке
Вона добровільно обрала, була заручена старцю
Йосифу. І до тієї Діви Марії в Назарет був
посланий ангел Господній, щоб благовістити Їй,
що Вона знайшла у Бога велику милість і Її обрано
на Матір Сина Божого.

Вітання архангела Гавриїла: «Радуйся,
Благодатна! Господь з Тобою, благословенна Ти
в жонах» (Лк. 1,28), викликало в Діви Марії

(Закінчення на 5 стор.)
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тривогу і здивування. Ангел заспокоює  Діву: «не
бійся, Маріє! Бо Ти знайшла благодать у Бога»
(Лк. 1,30), та вияснює Їй причину свого візиту: «І
ось Ти зачнеш в утробі і народиш Сина, і наречеш
Йому ім’я Ісус. Він буде Великим і Сином
Всевишнього наречеться, і дасть Йому Господь
Бог престіл Давида, отця Його. І царюватиме у
домі Якова повік, і царству Його не буде кінця»
(Лк. 1,31-33). Діва знає, що слова Ангела – слова
Самого Бога, і виявляє повне смирення та покору.
Але Її бентежить те, що Вона Діва і хоче нею
залишитись. По друге: Вона не усвідомлює
материнства без чоловіка. І знову Ангел Їй
пояснює, що тут все залежить від Її згоди, а Бог
все облаштує так, що Вона, залишаючись Дівою,
стане Матір’ю: «Дух Святий зійде на Тебе і сила
Всевишнього осінить Тебе. Тому і народжуване
Святе наречеться Сином Божим» (Лк. 1,35).

Марія ж у звичному Їй смиренні відповіла: «Я
раба Господня. Нехай буде Мені за словом твоїм»
(Лк. 1, 38).

Діва промовила: «Я раба» – тобто, Я та,
обов’язком Якої є у всьому коритися Богові та
чинити лише Його святу волю.

У зустрічі та розмові Ангела з Дівою Марією
все відкрите і зрозуміле. Та одночас багато чого
покрито таємничістю. Дух Святий зійшов на Діву
Марію, сила Всевишнього Її осінила і Вона зачала
в Своїй утробі людську природу Сина Божого.  В
Діві Марії зіткалось дією Духа Святого Тіло Сина
Божого. Син Божий поєднався з Сином Діви,
ставши Боголюдиною. Поєднались Божа і
людська природа, не змішуючись та не
ущемляючи одна одну. Людина своє волею, усім
свої єством впокорилась перед божою природою
Єдинородного Сина Божого і всім своїм
смиренням віддалась на волю Божу. Це смирення
Сина людського є спадок від Богоматері Діви
Марії.  Їй же похвала від нас нині і повік.

12 квітня – пам’ять преподобного Іоана
Ліствичника (ліст-
виця-драбина). Ця
назва закріпилась за
святим, після того як
він написав твір про
духовне сходження
під назвою «Ліст-
виця».

Цей святий прожи-
вав в  VI-VII ст. Його
батьки – Ксенофонт і
Марія, причислені до
лику святих. Маючи
16-ть років життя Іоан
прибув на гору Синай
та поселився у
монастирі. Через чотири роки прийняв духовний
постриг і продовжував духовне життя під
керівництвом свого духовного наставника
Мартирія 19-ть років. Після його смерті прп. Іоанн
відійшов у пустиню, де на самоті проводив життя
у безмовності, молитві, пості та покаянних
сльозах. Святий говорить, що сльози омивають всі
внутрішні і зовнішні людські нечистоти.

Бог нагородив преподобного даром
чудотворіння. Молитва святого врятувала від
загибелі його учня Мойсея. Цей учень приліг
відпочити під скелею. Господь закликав святого
Іоанна до молитви за Мойсея, бо цей у небезпеці.
Іоанн молився, а Мойсей чув голос святого, що
кликав його. Учень зірвався зі свого місця, і тут
же великий шмат каменя відколовся від скелі та
упав на те місце, де було спочивав Мойсей.

Після 40-ка років, проведених у пустелі, святий
Іоанн повернувся в монастир, де братія обрала його
настоятелем монастиря. Через 4-ри роки святий

попросив братію звільнити його від обов’язків та
поселився у печері, в якій і до того проводив багато
часу у молитві, пості, поклонах та слізному покаянні.

Він був прихильником поміркованого
аскетичного життя, дбав, щоб праця, молитва, піст
не нашкодили фізично тілу. Щоб тіло завжди було
при силі до духовних ділань.

На прохання братії сусіднього монастиря
преподобний і написав настанови до керування
духовним монашим життям, назвавши їх
«Ліствиця» духовного сходження до святості.

Ця «Ліствиця» пропонує людині викорінення
пристрастей, позбавлення гріховного, а відтак
відновлення через сльози покаяння в людині
образу Божого. Таких щаблів духовного сходження
30, як говорив святий – за роками Господа Ісуса
Христа. За їхньою допомогою християнин досягає
духовного зросту повноти у Христі.

Ця духовна праця широко відома по всьому
християнському світу. Завдяки цим настановам
безліч подвижників, переходячи від сили в силу,
досягали досконалості, спасіння і святості.

14 квітня – пам’ять преп. Марії Єгипетської.
Це захоплююча
історія підняття
людини із безодні
гріховного упадку
та осягнення під
дією Божої благо-
даті святості. Свя-
тість при умові,
коли ця подвиж-
ниця причасти-
лась Святих Тайн
Тіла і Крові Гос-
подньої двічі за
життя. Вперше –
після охрещення,
вдруге – перед
смертю. Марія народилась у Єгипті, батьки були
багаті, але дуже скоро померли. Марія не була
просвітлена христовою вірою та не привчена до
праці. Батьківська спадщина скоро скінчилась.
Щоб не голодувати, юна Марія вдалась у розпусту,
оселившись в місті Олександрія.

Одного разу вона побачила, що багато людей, в тому
числі і молодих мужчин, іде в порт та відправляється
в Палестину. Марія вирішила і собі податися за ними,
розраховуючи, що тут вона буде затребуваною для
розпусти. Але її очікувало розчарування. Це були
християни, які прямували в Єрусалим на свято
Воздвиження Хреста Господнього.

Так Марія опинилась в Єрусалимі та в
людському потоці ішла до великої святині – храму
Воскресіння та гробу Господнього. При бажанні
ввійти у храм невидима сила її не впускала. Люди
проходять, а вона може іти лише від храму. Так,
стоячи і вдивляючись у середину храму, Марія
зауважила ікону Пресвятої Богородиці з
Богомладенцем на руках. Будучи далекою від
знань про християнство, Марія збагнула: ця
змальована Жінка, мабуть, є дуже значимою тут. І
почала просити у Богородиці дозволу увійти в
храм. І, о диво, вона вільно увійшла у храм.
Зустрівши тут священика, почала розпитувати
його про святиню і про все, що тут є і відбувається.

Отримавши детальну відповідь, Марія почала
знайомитись з наукою Христа Спасителя, через
деякий час, будучи просвітленою Христовою
наукою, прийняла святе Хрещення та причастилась
Пречистих Тайн Тіла і Крові Господньої. А відтак,
помолившись та взявши благословення, відійшла
Марія за Йордан у пустелю, де провела довгі роки
в молитві, пості та покаянні.

Одного разу в цю пустелю в часі Великого Посту
зайшов монах Зосима і побачив людську постать.
Зосима вирішив підійти до тієї людини,
поспілкуватись, почерпнути від неї науку про

пустельне життя. Та людина тікала від нього. Тоді
Зосима почав благати не тікати, бо він монах та
хоче духовних настанов. У відповідь почув: «Я –
жінка і нага, мій одяг від старості розсипався.
Якщо хочеш поспілкуватись зі мною, залиш свій
плащ, а сам відійди». Зосима так і вчинив. Коли
ця жінка його окликнула, він підійшов до неї. Із
розмови Зосима збагнув, перед ним Марія з
Єгипту – подвижниця. По завершені розповіді
вони вирішили помолиться і подякувати Богу з
його благодіяння по спасінню людських душ. Тут
Зосима зауважив як Марія припіднялась десь на
лікоть від землі і перебувала в припіднесеному
стані протягом всієї молитви.

Зосима дізнався про її спокуси та тягарі
пустельного життя. Час посту завершувався і
Зосима повертався в монастир. Вони домовились,
наступного року в часі Великого Посту Зосима
знову прийде в пустелю і візьме з собою Святі
Дари Тіла і Крові Господні, щоб Марія могла
запричаститись.

Так і сталось. Марія чекала Зосиму на другому
березі Йордану. Осінивши ріку хресним
знаменням, свята подвижниця перейшла верхом
води Йордан. Помолившись та причастившись
Святих Тайн, Марія взяла в Зосими кілька
горошин і повернулась в пустелю.

Проминув знову рік і Зосима відправився в
пустелю. Дійшовши до місця. Де він вперше
зустрів прп. Марію, побачив її лежаче мертве тіло.
Омивши сльозами стопи спочилої подвижниці,
Зосима прочитав молитви на погребіння та
заходився копати могилу. Знайденим куском дерева
почав розривати землю. Земля кам’яниста і суха.
Змучившись, Зосима підняв голову і побачив лева,
який облизував святу. Його обняв страх, а
перехрестившись віддався на волю Божу. Лев
підійшов до Зосими і почав леститись. Тоді Зосима
попросив лева допомогти вирити могилу. Лев це
залюбки вчинив. Свята була не грамотною, але біля
її тіла був напис: «Зосимо, тут мене похорони». В
пустелі Марія за довгі роки життя нікого не зустріла
крім Зосими. В Єрусалимі провела короткий час,
але знанням Святого Письма здивувала Зосиму. Її
смирення та пошанування священного сану Зосими
були вражаючі. Передбачення преподобної про
Зосиму є свідченням дару прозорливості. А саме її
життя повчає християн не падати у відчай при
ніяких обставинах, бо Бог ніколи не залишить своє
творіння без опіки.

 16 квітня – мучениці Феодосії (Теодозії) діви
Тирської (307р.). В околицях Тиру 5-ть років
продовжувались гоніння на християн. Одного разу
біля преторії, де утримували ув’язнених християн,
проходила юна Феодосія. Був день Святої Пасхи.
Християни говорили між собою про Боже
царство. Феодосія призупинилась і слухала
християн. Вона так захопилась Царством
небесним, що увірувала в Христа та попросила
християн згадати про неї перед Господом, коли
стануть перед Ним. Поклонилась в’язням
християнам і хотіла відійти. Воїни спостерігали
за нею схопили її та відвели до правителя.
Правитель, як за звичай, наказав юній діві
принести жертви божкам та поклонитись їм.
Феодосія відповіла, що вона християнка. Тоді діву
піддали жорстоким катуванням, та вона стояла на
своєму, з радістю переносячи муки. Тоді її кинули
в море, та Ангели вийняли діву з глибини.
Розгнівані кати кинули Феодосію на поїдання
звірам, але ті не торкнулись її. Юній мучениці
відсікли голову.

Вночі свята Феодосія явилась своїм батькам,
які відмовляли свою юну доню від страждань, в
сіяючому одязі, з вінце на голові і золотим
Хрестом в руці і промовила: «Гляньте, ось якої
величної слави ви хотіли мене позбавити».

Прот. Іван Владика

(Закінчення, початок на 4 стор.)
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Преподобний Єфрем Сірин
Про боротьбу з пристрастю розпусти

Кожний, хто любить чистоту і невинність, стає храмом
Божим.

Як пахощі звеселяють нюх, так і Дух Святий звеселяється
чистотою й перебуває в людині невинній.

У чистоті міститься велике світло, радість, мир і терпіння;
а в блуді – журба, туга, ненаситний сон і морок.

 Хто прикрашає свій одяг і наповнює черево, на того чекає
велика боротьба; а пильного й розсудливого бояться
супротивники.

Сластолюбець, зустрічаючись з жінками, веселішає: його
вабить їхня краса, зводить з розуму квітуче тіло, захоплює
привабливе обличчя, зачаровує гнучкий стан. Бесідуючи з ними,
він мліє від задоволення. Наодинці пригадує собі те, що бачив,
похітливо мріє, яскраво уявляє жіночі обличчя та їхні
пристрасні вирази, чарівні усмішки, звабливі очі, красиві одежі,
улесливі слова і порухи губ. З чоловіками такому нудно; а коли
бачить жінок, світлішає, метушиться, аби їм догодити.
Звідкілясь тоді береться в нього й голос до співів, і вміння
сказати влучне слово, посміятися, показати себе цікавим і
приємним.

Якщо бентежить тебе дух блуду, коли ти працюєш, не
полінуйся піднести руки до Господа – і молитва віри
заступиться за тебе.

Не дозволяй очам своїм блукати по всіх кутках, не
приглядайся до чужої вроди, щоб через очі не здолав тебе
супротивник твій.

Якщо полюбиш стриманість, приборкаєш демона блуду.
Хто насичує тіло своє, той живить лихі похоті; безсоромні

помисли в такого не вгамуються.
Докір людині – очі, що блукають. Хто йде за ними, зазнає

багато скорбот. Якщо не стримуватимеш очей від блукання, –
не прокладеш прямої дороги до невинності

Коли плоть збуджена, не торкайся тіла, аби ще більше не
розпалити її.

 Будь уважним до себе, пильнуй, коли зустрічаєшся з
жінками.

Тікаєш від змії, яка жалить тіло, але ще хутчіше втікай від
жінки, яка жалить душу.

Кого вабить жіноча краса, той в душі бажає цієї краси; хто
уповільнює ходу біля дому жінки, уподібнюється до того, що
йде по льоду, бо спокуса – недалеко від нього.

Не слухай непристойних розмов, щоб не осквернити ума
свого. Як дим шкодить очам, так непристойне слово – душі.

Якщо непокоїть тебе дух розпусти, заборони йому словами:
«Господь хай знищить тебе, смердючий бісе нечистоти», бо
знаємо, що сказано: Прагнення тіла вороже Богові(Рим. 8,7).

Коли хтось зруйнує храм Божий, Бог зруйнує того (1 Кор.
3,17), – каже Божественне Писання. Як собаці, щосили
опирайся демонові блуду; не дозволь заманити себе розпусним
помислом. Від однієї іскри велике згарище може залишитися,
і від злої думки примножуються злі бажання. Намагайся
винищувати згадку про них більше, ніж сморід багна.

Як свиня радіє з болота, так біси радіють з блуду й нечистоти.
Один монах, потерпаючи від демона блуду, забороняв йому

словами: «Йди до темряви, сатано! Хіба не знаєш, що хоча й
негідний я, але маю члени Христові?». І миттєво зникало
збудження (начебто хтось дмухнув і загасив світильник). Це
його самого дивувало – і він славив Господа.

Придушуй похіть, поки вона не придушила тебе; адже тих,
які піддалися їй, жбурляє вона на саме дно пекельне.

Люби мир і святиню (чистоту), щоб удостоїтися споглядати
образ Господа Бога.

Утримуйся, брате, від жартів, щоб не втратити тобі через
них сорому. Безстидство – матір усілякої розпусти.

Коли в тілі спалахнула похіть, згадай невгасимий вогонь і
черву невсипущу – і вмить згасне збудження членів; коли ж
розслабишся, – будеш переможеним, тоді охопить тебе вогонь
скорботою розкаяння, – і звикнеш грішити, хоча й будеш
каятись. На самому початку будь суворим до кожного поруху
плотського пожадання, щоб не піддаватися йому, – тоді й не
звикнеш поступатися перемогою в битві. Адже звичка – друга
натура. Звичка до послаблення ніколи не дозволить тобі набути
суворості. Вона завжди будує і руйнує, грішить і кається. Якщо
призвичаїшся до послаблення, коли на тебе нападають біси
блуду, – тобі на долі буде написано на віки вічні: розкаяння. Хто
звик поступатися пожаданню, тому завжди докоряє його
совість; він увесь час сумний, і хоча про людське око виглядає
веселим, внутрішньо тужить через докори совісті. Адже похоті
притаманно мучити смутком тих, хто поступається їй. Тому
пильнуй душу свою, завжди маючи в собі Бога.

Будь уважним до самого себе, старайся зберегти себе чистим
до самої смерті, щоб міг ти відважно і радісно зустріти
безсмертного Жениха.

Про те, щоб не впиватися вином і не гаяти часу з жінками,
зайве навіть говорити; кожному очевидно, наскільки це
суперечить чеснотам. І не лише в цьому треба берегтись
підступів бісів, але й з чоловіками не провадьте розмов блудних,
що можуть збудити солодку похіть і підштовхнути душу до
загибелі. Від зустрічей з жінками відмовляємось ми не тому,
що вважаємо жінок лукавими, але тому, що під час зустрічей і
розмов з ними ворогові легко побороти нас і довести до
переступу Божої заповіді. Нам звідусіль треба остерігатися
нападів лукавих духів і покладати надію на всеозброєння і силу
Святого Духа. Хто зачиняє від ворога одні двері, а двоє дверей
відчиняє, той обманюється, гадаючи, що він у безпеці. Ні! З
усіх боків треба себе забезпечити і не давати приводу тому, хто
на нього чекає.

Бережи себе чистим, і навіть якщо почне розпалюватися в

тобі гріховне полум’я, гаси його сльозами і молитвою до
Господа, Який любить тих, що шукають святині та служать
Йому в ній. Дорогоцінний набуток – невинність у чистому
помислі. Якщо полюбиш її, – Господь прославить тебе і в
усьому збагатить. Ангели готові подати переможцеві вінець, а
біси – покрити ганьбою переможеного. Будь же уважним! Не
засмути своїх (Ангелів) і не потіш чужих (бісів).

Від Божих очей не сховаєшся. І хай не спокушає тебе
супротивник, навіюючи: Не побачить. При стопах Божих
стоїш ти. Не нехтуй цим. Адже написано: Небо – престол Мій,
земля ж – підніжжя ніг Моїх (Дії. 7,49).

Уникаймо пияцтва та зустрічей з жінками, адже слово жінки
– тенета в серці (Притч. 7,21), і того, хто слухає її, веде до
нечистого замішання.

Пам’ятай, що обіцяв ти Богові, і бережи святиню (чистоту)
свою, щоб здобути тобі благодать перед Господом. Послухай
сказане: Утікайте від розпусти! (1 Кор. 6,18). Хочеш знати,
який то тяжкий гріх – розпуста? Ось, поглянь: кого не змогли
умертвити змії в пустелі, тих здолав блуд на землі мідіямській.
– Якщо ж упав ти в гріх, не залишайся в ньому, не нехтуй
Божим довготерпінням і Господнім милосердям. Пам’ятай
про те, що смерть не забариться (Сир. 14,12). Згадай, що
неможливо тобі уникнути Божих рук. Тож не лінуйся, а кайся,
плач, зітхай, що ти піддався спокусі; адже якщо й забудемо
про падіння, то Бог, Який створив нас, пам’ятає діла кожного.

Не лінуйся, але мужньо чини опір ворогові, замуруй підкоп,
яким звичайно проникає ворог, щоб нищити тебе. Коли не
знайде він зручного входу, – піде з нічим. А замурувати підкоп
означає забезпечити свої чуття, тобто зір, слух, нюх, смак,
дотик, якими до душі входить і добре, і зле, а помислам не
дозволяти блукати де не слід. Пам’ятай про велетнів, які своїм
життям опоганили землю, і про те, як Господь в одну мить
стер їх з лиця землі потопом, – жодної користі не мали вони
від своєї сили. Згадай про землю Содомську і Гоморську, як
була знищена вона за гріхи своїх мешканців, – і не отримали
вони зиску від розкоші й гордині. Подбаймо ж про своє
спасіння, щоб не настигла нас нагла смерть і не піти нам звідси
з великим осудом.

Хтось із Святих сказав: «Розпуста подібна до пса; якщо
гладиш її, не відійде від тебе, а як гнатимеш, – утече». Будь
уважним до себе, не занедбуй свого життя. Пильнуй, щоб через
малу втіху не втратити тобі плоду трудів своїх, ради нечистоти
не позбутися своєї нагороди за безмовність, чування,
стриманість та інші чесноти. Не уподібнюйся до такої людини,
яка зароблені гроші кладе до дірявого гаманця. Охорони себе
страхом Господнім!

 Пізнавай, чим можна подолати похітливість, бо це під силу
тобі.

Якщо ти невинний, не вихваляйся своєю стриманістю, але
покірно моли Господа, щоб Він до кінця був твоїм
Хоронителем. Адже часто через недбальство сторожі раптовий
набіг четвероногих на виноградник вмить знищував усі плоди.

Коли йдеш спати, не стели собі м’яко, бо насолода може
природно розпалити твоє тіло і сильно збудити жар похоті.

Блаженний той, хто охороняє своє тіло на святиню
Спасителеві, хто не осоромив своєї душі негідними ділами,
але був милим Господеві. Блаженний той, хто зненавидів
ганебні й мерзенні діла і самого себе приніс у жертву живу,
благоугодну Богові.

Хто, посадивши смокву, залишає без догляду її плід? Ще
більше треба пильнувати чистоту і невинність свою. Хіба той,
кого вкусив гаспид, не боїться наближатися до нори його?
Якщо ж після укусу знову засуне він руку до нори і вдруге
буде вкушений, – хто тоді винний у його смерті? Отруйна
тварина чи людина, яка себе не берегла? Ти ж бо розумій
сказане.

Охороняй невинність свого тіла. Якщо збережеш її з любові
до Христа, то зумієш досягти успіху в будь-якій чесноті. Святий
Дух, Який у тобі перебуває, радітиме за тебе, що ти свій храм
Божий наповнюєш пахощами чистоти та гідних бажань, й
укріпить тебе на всіляке добре діло. Для поступу в чеснотах і
Божественній чистоті маєш трьох помічників: здержливість
черева, стриманість язика та приборкання ока. Кожного з цих
трьох треба триматися. Якщо держатимешся, наприклад,
перших двох, а очей не вбережеш від блукання, то не здобудеш
тривкої чистоти. Як зламаний водогін не тримає води, так і
розсіяне око не втримає ум невинним. На вроду чужу не
споглядай (Сир. 9,8), і ум твій буде прикутий до страху Божого
(Пс. 119,120).

Чимала боротьба точиться між святинею (чистотою) та
скверною. Ті, що підбивають нас до ганебних діл, навіюють
нам таку думку: «Ніхто тебе не бачить, чого боїшся?» А ті, які
підтримують нас у святині, заперечують їм: «Бог бачить і
Ангели Його – з тобою. Як можеш казати: хто тебе бачить?»
Спокусник веде далі: «Де вони? Поки що нікого тут не видно».
На цьому слові ті, що співдіють зі святинею, переривають його:
«Не бачиш? Правду кажеш, адже написано: Їхня злоба їх
засліпила (Прем. 2,21). Чи Той, хто створив око, – не
бачить (Пс. 93,9). Де сховаєшся від Бога?» (Пс. 138,1-12). Ось
про що пам’ятай – і гріх не опанує тебе, і не пізнаєш смутку
гріховного, але прийдуть до тебе радість і мир у Святому Дусі.

Демон блуду приборкується не тільки поміркованістю в їжі,
але й здержливістю очей, щоб не дивились на марноту (Пс.
118,37). У розсіяному оці вже є блуд. Про це свідчить
Господь: Кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той
вже вчинив перелюб з нею у своїм серці (Мф. 5,28). Такий
перелюб викорінює із себе той, чиї очі звернені додолу, а душа
– до Господа. Хто опанував черево, той опанував і погляд.

Страшного маємо зрадника –розсіяне око.
Бажання, що її збуджує розсіяне око, розпалює душу

похіттю. Навіть уві сні являє воно серцю побачене: біси
розмальовують у думках спокусливу річ і опановують ум, коли
відновлюють образ спокусливого предмета, що його перед тим
бачили очі. Через це й молиться Пророк: Відверни очі мої, щоб
не дивилися на марноту (Пс. 118,37).

Коли біс почне зображати тобі спокусливу річ і намалює в
твоєму умі жіночу красу, що колись ти її бачив, збуди в собі
страх Божий, згадай про тих, які померли в гріхах, подумай
про день свого відходу, коли душа розлучатиметься з тілом,
уяви той страшний голос, який почують, тремтячи, ті, що не
дбали про правду, не дотримувались заповідей
Христових: Ідіть від Мене геть, прокляті, у вогонь вічний,
приготований дияволові й ангелам його (Мф. 25,41); уяви
черву невсипущу і муки нескінченні. Про це думай і пригадуй
– і розвіється в твоїх думках бажання насолоди, як топиться
віск від вогню; адже біси й миті не можуть встояти перед
страхом Божим.

Хто не опирається похоті й дозволяє своїм очам блукати де
завгодно, ум такого звичайно вже скорився перед пристрастями
і, якби не стид перед людьми, він не раз осоромив би й тіло.
Тому, якщо такий не пильнуватиме себе, не буде розважливим
і постійно не матиме страху Божого перед очима, то не
забариться опоганити й своє тіло. Адже за демоном, який
навчає очей розсіяння, йде слідом інший, що чинить гріх на
ділі. Якщо другий побачить, що перший оволодів душею і
зробив її розсіяною, то негайно починає дораджувати вчинити
також і плотський гріх. Тому, якого здолало власне око, він
нашіптує приблизно таке: «Ось подумки ти згрішив і вчинив у
серці перелюб – заповідь вже порушив, тож можеш сміло
задовольнити тепер і похіть. Адже це те саме: що вчинити, а
що бажати. Отримай принаймні насолоду від свого
пожадання». Але не йми віри таким помислам, як сказав
Апостол: щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми його
нам добре відомі (2 Кор. 2,11), – таким чином хоче він спіймати
душу твою. Демонові, який радить вчинити протизаконний
гріх, треба відповісти: «Хоча й впав я оком, і вчинив перелюб
у серці, однак прелюбодійне серце своє сокрушаю покаянними
зітханнями, а око, яке спокусилось, омиваю сльозами.
Бо серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить» (Пс.
50,19).

Якщо хочеш бути невинним, тримайся здержливості,
поклади край шкідливим зустрічам. Наскільки людина
наближається до того, що може спокусити її, настільки
неможливо її серцю утриматись від сум’яття помислів і спалаху
лукавих пожадань; адже обличчя, які бачить, і розмови, нібито
невинні, збуджують її до пристрасті. Як губка вбирає в себе
вологу, так і нетверда в помислі людина, наближаючись і
спілкуючись з тими, що думають по-земному, втягує в себе
шкоду; тому, упившись цим, без вина п’яніє, сповнена
шкідливим – не приймає духовного слова.

Якщо рішуче бажаєш виправитися й утвердитися в чистоті,
потрібно слідкувати за невинністю своїх помислів, тіло
виснажувати в добрих ділах, а постійною пам’яттю про Бога
очистити думки від усього злого й сороміцького. Так наш ум
сповнюється Божої благодати, яка, перебуваючи в умі й
володіючи ним, перешкоджає підступним ворогам увійти до
нього.

Коли побачиш жінку розсудливу, красиву, що має світлий
погляд, звабливі щоки і якусь дивну виразність в обличчі, коли
вона розпалює твій помисел, посилює твоє бажання, –
задумайся, бо те, що зачаровує тебе, – земля, те, що збуджує
тебе, – попіл, тож і душа твоя перестане шаленіти. Приглянься
в думці до її обличчя – і побачиш усю малоцінність краси,
адже нічого не знайдеш у ньому, окрім кісток, жил і сопуху.
Уяви також, як ця жінка старіє, змінюється, вмирає, – і весь
той цвіт опав. Розміркуй, що тебе чарує, і хай тобі стане
соромно, а коли відчуєш сором, – покайся.

Блаженна людина, яка дбає про те, щоб догодити Богові,
тіло ж своє зберігає чистим, аби стати святим храмом Христа
Царя. Чи став ти вже храмом з доброї своєї волі, чоловіче?
Пильнуй себе вдень і вночі, щоб не спорохнявів він. Якщо
збережеш його чистим і приємним Владиці твоєму, то Дух
Божий перебуватиме в тобі й освячуватиме тебе все більше й
більше.

Підпережи себе вірою, надією й любов’ю і, як сповнений
сил, встань на варті, охороняючи храм Божий від усяких
нечистих помислів. Стань цілковито оком, що безнастанно та
пильно виглядає грабіжників лукавого, які, тільки-но знайдуть
кого розслабленим і розсіяним, відразу кидаються на нього,
щоби збезчестити в цьому жалюгідному його стані тілесний
храм, аби він вже не був потрібним Владиці. Тож пильнуй себе,
аби не сталося так, що ти добровільно приймаєш цих злодіїв
лукавого, тобто нечисті помисли та скверні пожадання.

Похіть не знає сорому. Якщо корчуєш її щодня, – вона
проростає щогодини. Вирви геть корінь похоті зі свого серця,
щоби більше не проростала вона в тобі. Якщо навіть тисячу
разів рубатимеш її, – вона відроджуватиметься з подвоєною
силою, аж доки остаточно не вирвеш її кореня.

Будь уважним до себе, аби замість Святого і Пречистого
Владики не ввести тобі до храму нечистого ворога, щоб не
зазнати розтління храмові твоєму через безсоромність цього
супостата, ненависника добра. Він не знає сорому і впертий у
своїх намірах. Не раз проганяєш його геть із докором, а він
безсоромно намагається знову ввійти. Якщо ж добровільно
введеш його до свого храму, Бог покине тебе – і храм твій
наповниться усілякими нечистотами, сопухом і мороком.
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 «Блаженні ті, що не бачили й
увірували» (Ін. 20:29) – такі слова ми з
вами чули, дорогі браття і сестри в
сьогоднішню неділю – першу неділю
після Пасхи. Ця неділя називається
Фоминою неділею, має ще назву неділя
Антипасхи. В народі вона ще носить
назву Провідної неділі. Сьогодні свята
Церква нас з вами повертає в перший
день Пасхи. У вечір, коли двері були
зачинені, з’явився воскреслий Господь.
Налякалися учні і він заспокоює їх,
вітанням «Мир вам!» А відтак Він
повторює: «Мир вам!» Потім подає їм дар
Святого Духа і владу відпускати гріхи.
Перший дня, у вечері, в кімнаті
знаходилось 10 учнів. Не було апостола
Фоми. І коли учні говорили йому, що ми
бачили воскреслого Господа, він сказав
у відповідь: «Якщо не побачу на руках
Його рани від цвяхів і не вкладу пальця
мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки
моєї в ребра Його, не повірю» (Ін. 20:25).
В Святому Євангелії двічі сказано про
апостола Фому. Перший раз коли Христос
йшов воскресити Лазаря і учні
стримували Його, а Фома каже: «Ходімо
й ми і помремо з Ним» (Ін. 11:16),
показуючи мудрість і відданість
Христові. Апостол Фома походив із
Галелеї. І був причислений до лику 12-ти
апостолів. Його невірство не можна
назвати атеїзмом, бо він, чуючи з уст
святих апостолів, що вони бачили
Воскреслого, він бачив, як вони раділи,
тішились. Але він не бачив сяйва на
їхньому обличчі життя вічного. І треба
згадати, що апостоли ще не прийняли
дару Святого Духа. І тому вони були
людьми немічними, сумнівались,
уникали переслідувань юдеїв, боялися,
навіть зраджували, як апостол Петро. І
тому не дивно, що святий апостол Фома
не повірив в те, що сказали апостоли. А
впродовж тижня відбулося багато явлень
воскреслого: і жонам мироносицям і
двом апостолам – Луці і Клеопі, які
подорожували в Арнаус, і Петру та Іоану
і іншим апостолам. Але все це не могло
подіяти на апостола Фому. Він забажав
побачити Христа сам – з ранами на руках,

У третю Неділю після Великодня Свята Церква згадує
пам’ять святих жінок-мироносиць. Православна Церква
відзначає цей день як свято всіх жінок-християнок,
відзначає їх особливу і важливу роль в сім’ї і суспільстві,
укріплює їх в їх самовідданому подвизі любові і служіння
ближнім.

Коли Іуда зрадив Христа перед первосвящениками, всі
учні Його втікли. Апостол Петро слідував за Христом до
двору первосвященика і там, викритий, що він Його учень,
тричі відрікся від Нього. Весь народ кричав Пилатові:
«Візьми, візьми, розіпни Його!» (Ін. 19.15). Коли розп’яли
Ісуса, народ, що проходив, лихословив Його і глузував з
Нього. І лише Матір Його з улюбленим учнем Іоанном
стояли у Хреста і жінки, що слідували за ним і Його учнями
під час Його проповіді і що служили їм, дивилися здалека
на те, що відбувається. Серед них були Марія Магдалина,
Іоанна, Марія, мати Якова, Соломія та інші.

Після того, як Ісус віддав дух, Йосиф з Аримафеї, член
синедріону, але він не брав участь в засудженні Ісуса,
таємний Його учень прийшов до Пилата просити тіло
Ісусове і, отримавши дозвіл, разом з Никодимом, іншим
таємним учнем Господа, поховав Його в новому гробі. У
перший день тижня святі жінки-мироносиці, купивши
аромати, прийшли вранці до гробу, щоб помазати тіло
Ісусове, але побачили камінь відваленим від гробу і ангела,
який сповістив їм, що Ісус воскрес. Господь з’явився Марії
Магдалині, з якої вигнав сім бісів, і просив сказати
апостолам, щоб чекали Його в Галилеї. Святі жінки-
мироносиці виявляють нам приклад дійсної жертовної
любові і самовідданого служіння Господу. Коли всі
залишили Його, вони були поряд, не злякалися можливих
переслідувань.

Марія Магдалина – найвідоміша з мироносиць.
Походила вона з галилейського міста Магдали. Марія
страждала від хвороби, а Ісус Христос зцілив її, вигнавши

НЕДІЛЯ СВЯТИХ ЖІНОК-МИРОНОСИЦЬ
з неї сім злих духів. Жінка
з вдячним серцем – Марія
Магдалина – після цього
не лишала свого Спа-
сителя. Вона скрізь
супроводжувала Його, з
любов’ю служила Йому.
Вона стояла з Богоро-
дицею біля хреста, опла-
куючи Господа. Вона
спостерігала, куди клали
Тіло Господа  Йосиф
Аримафейський та Нико-
дим. Вона так тужила, що
раніше за всіх – ще вночі
– прийшла до гробу.
Марія Магдалина перша
побачила воскреслого
Христа і повідомила про
це апостолам.Не випад-
ково саме Марії Магдалині першою з’явився Воскреслий
Христос. Згодом, за пефреказами, свята рівноапостольна
Марія Магдалина багато потрудилася в проповіді
Євангелія. Саме вона піднесла римському імператорові
Тиверію яйце, яке з білого змінилося на червоне, із словами
– «Христос Воскрес!», звідки і пішов звичай на Паску
фарбувати яйця.

Свята Марія Клеопова, мироносиця, за переказами
Церкви була дочкою праведного Йосифа, Обручника
Пресвятої Діви Марії , від першого шлюбу і була ще зовсім
юною, коли Пресвята Діва Марія була обручена
праведному Йосифу і введена в його домівку. Свята Діва
Марія жила разом з дочкою праведного Йосифа, і вони
подружилися, як сестри. Праведний Йосиф після
повернення з Спасителем і Божою Матір’ю з Єгипту до

Назарета видав заміж дочку за свого меншого брата Клеопу,
тому вона іменується Марією Клеоповою, тобто дружиною
Клеопи. Благословенним плодом того шлюбу був
священномученик Симеон, апостол від 70-ти, родич
Господній, другий єпископ Єрусалимської Церкви . Пам’ять
святої Марії Клеопової святкується також в Неділю третю
після Великодня, святих жон-мироносиць. Свята Іоанна
Мироносиця, жінка Хузи, домоправителя царя Ірода, була
однією з жінок, що слідували за Господом Ісусом Христом
під час Його проповіді, і служила Йому. Разом з іншими
дружинами після Хресної смерті Спасителя свята Іоанна
приходила до Гробу, щоб помазати миром Святе Тіло
Господа, і чула від Ангелів радісну звістку про Його славне
Воскресіння.

Сусанна – благочестива жінка, яка разом з іншими
служила Господу. Але про її життя відомо дуже мало.

Праведні сестри Марфа і Марія, що повірили в Христа
ще до воскресіння Ним їх брата Лазаря, після вбивства
святого архидиякона Стефана, і при настанні гоніння на
Церкву Єрусалимську і вигнанні праведного Лазаря з
Єрусалиму, допомагали своєму святому братові в
благовіствуванні Євангелія в різних країнах. Про час і місце
їх мирної кончини відомостей не збереглося. І в теперішній
час  наші жінки продовжують нести своє миро – любові,
доброти і благополуччя в своїх родинах на славу Божу.
Багато хто співає в хорі, підтримують порядок в храмі,
продають свічки, прикрашають Храми Божі. Не менш
важлива домашня молитва, до якої матері і бабусі
привчають дітей. Протягом століть православні християни
відзначають жіноче свято – добре, світле та радісне,
пов’язане з найголовнішою подією – Воскресінням
Христовим, свято жінки-християнки – день святих жінок-
мироносиць.

Іван Венгрин,
студент 6 курсу ЛПБА

Проповідь в Другу неділю після Пасхи, про Фому
на ногах і на боці. І ось у восьмий день,
а це є день майбутнього віку, Христос
воскреслий з’являється одинадцятьом і
звертається до апостола Фоми, щоб він
доторкнувся своїм пальцем до Його ран.
Приклав свою руку до ребра. І свята
Церква в своїх богослужбових текстах
говорить нам з вами, що апостол
діткнувся до ран Христових. І коли він
діткнувся, його торкнулася благодать
Божа. І тоді він вигукнув, промовивши:
«Господь мій і Бог мій!» (Ін. 20:28), –
визнаючи в Христі дві природи –
правдиву Людину «Господь мій!», і
правдивого Бога : «Бог мій!» І Христос
не похвалив його віри. Він сказав: «Ти
повірив, тому що побачив Мене;
блаженні ті, що не бачили й увірували»
(Ін. 20:29). До них і ми з вами
відносимося, дорогі браття і сестри. Бо
під час земного життя нашого
Спасителя, було багато людей, які бачили
чудеса, які Він чинив. І вірували. Але
багато було таких, які бачили і не
вірували. І на кінець третя категорія
людей, які не бачили, а увірували.
Увірували в те, про що говорить нам
свята Церква. А свята Церква через
святих апостолів нам з вами говорить те,
що вона бачила. Бо в піснеспіві є такі
слова: «Воскресіння Христове,
бачивши». Не вірувавши, а бачивши. І
першими цю вістку принесли святі
жінки мироносиці, що Христос Воскрес.
Вперше воскреслий Господь з’явився
Пречистій Своїй Матері. Як співає
Церква: «Ангел взивав благодатній,
Чистая Діво радуйся». Було вже
одинадцять явлень воскреслого Господа
і Господь впродовж сорока днів
з’являвся людям, з’являвся святим
апостолам, наставляючи їх, відкриваючи
їм таємниці Небесного Царства. І свята
Церква в сьогоднішню Фомину неділю
звертає увагу на людські немочі, на
сумніви. Бо сумніви властиві кожній
людині. Людина сумнівається, бо мало
вірить, мало знає, людина сумнівається,
бо часом веде аморальний спосіб життя.
А сказано: «Блаженні чисті серцем, бо
вони Бога побачать» (Мф. 5:8). І коли у

нас виникають сумніви – залишмо цей
сумнів, з часом він пройде, з часом нам
відкриється те, що ми з вами не
розуміємо. Але треба зусилля, молитви.
Подвиг відвідувати Божий храм, вести
духовний спосіб життя, читати Святе
Письмо, частіше приступати до Святого
Причастя.

Дорогі браття і сестри. І в теперішній
час є дуже багато людей, які говорять
подібно до апостола Фоми: «Якщо не
побачу… не повірю» (Ін.20:25). Дорогі
браття і сестри, це не єдиний спосіб
пізнання, бо ми з вами бачимо цей
прекрасний гармонійний світ і коли ми
задумуємося, споглядаючи його,
приходимо до того, що цей світ не виник
сам собою, він має Творця, а цим
Творцем є Господь Бог. Крім того, ми
можемо пізнати Бога через пізнання
самих себе, бо у кожного із нас є совість,
а совість – це голос Божий в нас, так як
ми створені на образ і на Божу подобу. І
коли ми з вами живемо по совісті – ми
живемо по заповідях. І коли ми живемо
по заповідях, ми обов’язково відчуємо
присутність Божу в собі і в цьому світі.
Ми з вами маємо також храм Божий і в
ньому ми переживаємо Божу
присутність в недільні і святкові дні, ми
переживаємо всі події із земного життя
нашого Спасителя, Божої Матері і
святих. Тільки будьмо відкриті, тільки
стараймося своє серце скеровувати до
Бога і Бог торкнеться нашого серця. Бо
Господь дивиться тільки на лагідних і
покірних серцем. «Бог гордим
противиться, а смиренним дає свою
благодать» (1 Пет. 5:5). Господь Бог,
дорогі браття і сестри, і по сьогоднішній
день має своїх вірних рабів, своїх
послідовників, які сяють світлом вічного
життя. Коли Фома побачив Христа, він
побачив це сяйво і не засумнівався, а він
увірував і визнав свою віру у Христа. І
цю віру він засвідчив мученицьким
подвигом, бо проповідував в Індії,
багатьох людей привів до Христа. І під
кінець свого земного життя він був
проколений п’ятьма списами і пам’ять

його свята Церква згадує 19 жовтня –
день смерті святого апостола Фоми.
Митрополит Антон Сурозький говорить:
«Чому так мало в теперішній час людей
вірить. Бо одна справа вірити зі слуху, а
інша справа вірити спогляданням». Бо як
каже преподобний Силуан Афонський:
«Багато людей вірить, але мало знає
Бога». І митрополит Антоній каже, що
ми з вами не зустріли людини і не
побачили на ній сяйво вічного життя. Є
мало прикладів і свята Церква не
спроста подає приклад сумніву, зневіри
апостола Фоми, бо він ще не прийняв
Святого Духа. Бо й апостоли, отримавши
від Господа дар зціляти, виганяти злих
духів – просили, щоб Господь
примножив в них віру. А ось коли вони
прийняли дар Святого Духа, із
полохливих вони стали мужніми, вони
нікого не боялися, крім Господа. І
проповідували воскреслого Господа. І
були йому вірні до кінця, навіть ішли на
мученицьку кончину. І ми з вами повинні
в приклад собі брати апостола Фому,
повинні не зневірятися, повинні не
відступати від Господа, повинні
молитися, повинні приходити до церкви.
Бо й апостол Фома, коли б він був у
перший день, то він не засумнівався би,
а так, будучи відсутнім під час
церковного богослужіння, він багато
втратив. І ми з вами багато втрачаємо
коли регулярно не відвідуємо Божий
храм. Коли ми беремо участь в
спільному богослужінні, коли мало
причащаємось Святих Христових Тайн,
а ще багато втрачаємо від того, що ми
не живемо так, як каже нам наша совість,
як навчає нас наша свята Церква. Дорогі
браття і сестри. Не будьмо невіруючими,
а будьмо віруючими. І тоді почуємо цю
похвалу, яку Христос сказав для всіх
християн: «Блаженні ті, що не бачили й
увірували» (Ін. 20:29). Амінь.

прот. Іоан Альмес
(«А Слово Боже живе й діяльне…»:

Збірник проповідей о. Іоана Альмеса
(2011 р.). – Дрогобич, 2013. – Вип. 2 /
упор. С. Пікунець. – С. 92-95)



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №4 (23) Квітень 2015 р.Б. 8

Таїнство Єлеосвячення – це Таїнство, в якому
при помазанні тіла єлеєм закликається на хворого
благодать Божа, яка зцілює немочі душевні і
тілесні (Православний Катехізис).

За свідченням Святого Письма, Таїнство
Єлеосвячення має Богом встановлений характер.
Євангелист Марк говорив, що апостоли іменем
Ісуса Христа: «… і проповідували, щоб покаялися;
виганяли багатьох бісів і багатьох хворих мазали
оливою і зціляли» (Мк. 6. 12-13). В посланні
апостола Якова вказується порядок звершення
цього Таїнства і умови участі в ньому: «Чи хто з
вас занедужає, нехай покличе пресвітерів Церкви і
нехай помоляться над ним, помазавши його оливою
в ім’я Господнє. І молитва віри зцілить недужого і
підведе його Господь; і, якщо він гріхи вчинив,
простяться йому » (Як. 5, 14-15). Як показує нам
саме найменування (грец. elaioa – масло; eleos –
милість ), тобто Таїнство Єлею встановлене, щоб
людина позбавилась від хвороби, та отримала
прощення гріхів. Ця двояка мета знаходить своє
виправдання в християнському баченні на природу
тілесних недуг.

Причиною тілесних захворювань, дивлячись
через призму Святого Письма, є гріхи людини.
Перша вказівка про хвороби була дана Єві після
гріхопадіння: « Жінці сказав: примножуючи
примножу скорботи твої у вагітності твоїй; у
болях будеш народжувати дітей; і до чоловіка
твого жадання твоє, і він буде панувати над тобою
» (Бут. 3, 16). На цей зв’язок тілесної хвороби з
гріховністю чітко вказує Сам Спаситель в
Євангелії від Марка: «І прийшли до Нього з
розслабленим, якого несли четверо… Ісус,
побачивши віру їхню, говорить розслабленому:
чадо, відпускаються тобі гріхи твої» (Мк. 2, 3-5).
Після чого розслаблений одержав зцілення.
Одначе, необхідно зауважити, що не всі без
винятку хвороби – безпосередній наслідок гріха.
Трапляються хвороби і скорботи, які
посилаються з метою випробовування і
вдосконалення віруючої душі. Такою була
хвороба праведного Іова, а також сліпого, про
якого Спаситель, перше ніж зцілити його, сказав:
«Ні він не згрішив, ні батьки його, а це для того,
щоб відкрилися на ньому діла Божі» (Ін. 9, 3). І
все ж більша частина хворіб визнається у
християнстві наслідком гріха наприклад: «І ось
принесли до Нього розслабленого, що лежав на
постелі. І, побачивши віру їхню, Ісус сказав
розслабленому: дерзай, чадо! Прощаються тобі
гріхи твої!» (Мф. 9, 2). У Євангелії від Іоана
Богослова знаходимо черговий приклад: «Потім
Ісус зустрів його у храмі  і сказав йому: ось ти
одужав;  не гріши більше,  щоб з тобою не

Таїнство Єлеосвячення (Соборування)
сталося  чого гіршого» (Ін. 5, 14), і цією думкою
пройняті молитви цього Таїнства.

Над ким звершується Таїнство? Таїнство
Соборування звершується над особами
православно віруючими, яким виповнилося сім
років і які страждають тілесними чи душевними
недугами. Під душевними недугами слід розуміти
і важкий духовний стан – скорботу, відчай,
пригнічення, бо причиною їх можуть бути
нерозкаяні, або забуті гріхи, можливо вчинені
людиною несвідомо, або вчинені в невіданні,
тобто, людина робила вчинки не знаючи що це
гріх. Також Єлеосвячення приймають ті особи які
самотужки не можуть подолати ті чи інші гріхи і
пристрасті  від чого і духовно страждають. Це
можуть бути такі гріхи як, блуд, п’янство, куріння,
наркоманія, осуд, ненависть і ін. Дуже важливо
щоб це Таїнство приймали вагітні жінки,
подружжя, які не можуть народити дітей, особи
які мають страх, чи заїкання. Мета соборування –
відродити людину для вічного життя, відновити
цілісність людини, тобто, тіло, душу і дух, заново
підкорити їх Богові. І благодать Божа «яка немічне
лікує, а виснажене поповнює» оселяється в душі
людини. Святою Церквою пропонується
приймати Соборування людям перед смертю, які
перебувають при свідомості, приймають Таїнства
Сповіді і Євхаристії. Ці Таїнства освячують
людину готують до зустрічі з Господом як
чистими, зодягненими у благодать Божу.

Такої широкої мети («зцілення душі і тіла», а
також приготування до вічності) відрізняється
вчення про Таїнство Єлеосвячення Православної
Церкви від Католицької. За вченням католицизму,
єдиною метою цього Таїнства служить визволення
від гріхів і приготування до мирної кончини, але
не зцілення від хвороби; тому воно звершується
у Західній Церкві тільки над людьми безнадійно
хворими, близькими до смерті. Відносно
неправильності такого католицького розуміння
Таїнства писав ще блаженний Симеон
Солунський, вказуючи, що католики
«розмірковують всупереч Спасителю і апостолам
Його», неправильно тлумачачи відповідні місця
Священного Писання: «Чи хто з вас занедужає,
нехай покличе пресвітерів Церкви і нехай
помоляться над ним, помазавши його оливою в
ім’я Господнє. І молитва віри зцілить недужого  і
підведе його Господь; і, якщо він гріхи вчинив,
простяться йому» (Як.5, 14-15). «Потім Ісус
зустрів його у храмі і сказав йому: ось ти одужав; 
не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого
гіршого» (Ін. 5, 14). «… виганяли бісів і багатьох 
хворих мазали оливою і зціляли» (Мк. 6, 13). Таке
неправильне розуміння Таїнства іноді

зустрічається і у нас серед віруючих, вважаючих,
що тільки вмираючих потрібно наставляти цим
таїнством.

Як підготуватися до Таїнства Соборування?
Зазвичай цьому Таїнству передує Сповідь і
Причастя. Таким чином, у духовному розумінні
Єлеосвячення тісно пов’язане з покаянням. Це не
значить, що покаяння саме по собі недостатнє
Таїнство, але тільки хворий, по своїй немочі не
може виконати всі умови істинного покаяння. При
Таїнстві Соборуванні за хворого предстоїть перед
Господом весь собор Його священнослужителів
і, молитвою віри від лиця всієї Церкви,
вимолюють у Бога дарувати недужому разом з
тілесним здоров’ям і відпущення гріхів.
Приступати до Таїнства потрібно з благоговінням,
маючи велику надію на Божу милість. Гріх, якщо
людина приступає до Соборування без страху
Божого і лише для того, щоб бути здоровою.
Потрібно пам’ятати, що приступаємо для того,
щоб освятитися, очистившись від усякої гріховної
скверни. Слід також усвідомити, якщо людина,
має потребу в цьому Таїнстві, а соромиться уваги
ближніх з цього приводу (думає – що про мене
подумають інші) то вона соромиться Бога, і не має
віри.

Під час помазання тіла єлеєм на хвору людину
сходить благодать Божа, що лікує її тілесні і
духовні немочі. Видима сторона таїнства
складається із семиразового помазання хворого
освяченим єлеєм і читання молитов зцілення. Під
час звершення цього Таїнства –  чоло, щоки, груди
і руки хворого помазуються єлеєм, у який додано
червоне вино, як нагадування про пролиту за нас
Христом кров. Перед кожним помазанням
читається уривок із Євангелія про зцілення
Господом і апостолами різноманітних хворіб, про
необхідність віри, молитви і доброчесного життя
для здоров’я.

Як часто можна Соборуватися? Можна один раз
на рік, в крайньому разі – два, але від різних недуг.
Не можна соборуватись двічі від однієї і тієї
недуги. Це Таїнство звершується над віруючими
у Великий Піст і над важко хворими протягом
цілого року.

прот. Йосип Усик

Минув рік з дня смерті світлої памяті
священнопротоієрея Івана Бальковського
У суботу, 21 березня, високопреосвященнійший

Яків архієпископ Дрогобицький і Самбірський у
храмі Архістратига Божого Михаїла у м. Сколе
звершив поминальну літургію з нагоди світлої
пам’яті прот. Івана Бальковського. Його
високопреосвященству співслужили благочинний
Сколівського благочиння прот. Юрій
Еліяшевський, прот. Леонід Городиський, прот
Йосиф Дорошевич, прот. Михайло Бурятник, прот.
Павло Козьович, прот. Володимир Марцинів,
свящ. Іоан Гайванович, свящ. Ярослав Левицький
та настоятель храму прот. Михайло Ульмер.

Згадуючи про життя протоієрея  Іоана владика
відзначив, що отець був дуже патріотичною
людино, зазнаючи гонінь від радянської влади, він
не відрікся від Церкви та України, а ревно захищав
православ’я. Його житєвий шлях був не простий,
але нарікань від нього ніколи не було чути. Він
був Людиною великого духовного гарту.

Народився отець Іоан Бальковський 16 квітня
1932 року в селі Великі Дідушичі, Стрийсього
району, Львівської області. Там і пройшли його
дитячі роки, там він  ходив до школи де здобув
початкову освіту. Батько отця Івана,   Василь
Федорович Бальковський  у 1941році був
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призваний до армії звідки і попав на війну. Після
від’їзду батька життя почалось дуже складне,
матері було важко утримувати трьох дітей і
о. Іван, як найстарший з дітей, вимушений був
покинути школу, щоб допомагати матері у
господарстві. Під час німецької окупації було
надзвичайно важко, адже тато був у радянській
армії. В 1946 р. батько повернувся додому з війни
інвалідом. Дбаючи про майбутнє свого сина він
віддав його до місцевого священика, о. Михаїла
Майорчака, з прохання вивчити його на дяка.
Дяківство він вивчав до 1955 р. У 1955 році був
призвний до армії, звідки повернувся в 1957 році.
В 1958 році був запрошений в м. Сколе, щоб
служити при сколівській церкві псаломщиком.
1959 році одружився з місцевою дівчиною Іриною
Федорівною Вольчук. У 1968 році рукоположений
у сан священика високопреосвященим
архієпископом Николаєм. 18 березня 1968 року
був призначений настоятелем парафій  Завадка,
Довжки, Задільське, Мита, Росохач, та Сухий
Потік. Там отець Іван і прослужив 46 років Богу
й людям.
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