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Таємниця спасіння нашого, улюблені, –
здобутого ціною крові Творця всесвіту,

вершилася від дня народження Господа в
тілі до кінця страждань Його, по шляху
приниження. І хоча крізь рабський вигляд
пробивалися численні промені Божества,
проте, діла, які творив Господь у цей час,
мали власне підтвердити ту істину, що Він
прийняв на Себе людську природу. А після
страждання, коли порвано було пута смерті,
яка згубила свою силу, намагаючись
утримати Того, Хто не знав гріха, – неміч
змінилася на могутність, смертність на
безсмертя, зневага – на славу. Цю славу
Господь Ісус Христос являв у

багатьох правдивих знаках, тобто з
багатьма вірними доказами (Діян. 1, 3) перед
очима багатьох, перше ніж торжество Своєї
перемоги над смертю переніс і на небо.

Отже, подібно до того, як у дні
великоднього свята Воскресіння Господа
було підставою нашої втіхи, подібно до того,
Вознесіння Спасителя на небо є предметом
теперішньої нашої радості. Ми згадуємо
нині й належно шануємо той день, коли
тлінну природу нашу піднесено в Христі до
престолу Бога Отця, вище від усіх воїнств

небесних, вище від усіх Сил безтілесних,
вище всіх Властей. Ось на такому
спрямуванні Божественних діл ми стоїмо і
утверджуємось. Добрість Божа тут
виявляється ще чудесніше, сховавши від
поглядів людських те, що само собою
викликало прихильність, – сховавши на те,
щоб не підупала віра, не хиталася надія, не
холонула любов. Адже сила великих душ,
світло правдиво віруючих сердець полягає
в тому, щоб вони не вагалися вірити тому,
чого ми не можемо бачити тілесним оком, і
щоб линули вони бажанням туди, куди не
можемо сягнути своїм зором. Але як у серцях
наших могли б зродитися такі побожні
почуття, або як хтонебудь міг би
оправдатися вірою, коли б спасіння наше
залежало тільки від того, що перед нашими
очима? Тому і апостолові, який говорив, що
буде сумніватися у Воскресінні Христа доти,
поки не побачить і не торкнеться слідів від

1. Нудьга – це розслаблення душі, недбання про
подвиги, одвернення від обіту; ублажителька мирян,
наклепниця на Бога яко немилосердного і нелюдяного. В
псалмоспіві вона недоладна, в молитві немічна, в
тілесному служінні кріпка, як залізо, до праці нелінива,
до послуху швидка й охоча.

2. Чоловік, що перебуває у послусі, не знає нудьги й за
посередництвом чуттєвого досягає поступу в духовному.

3. Спільнотне життя – ворог нудьги, а мужеві
безмовному вона постійна співжителька: раніш смерти не
відступить вона від нього і до самої кончини не перестане
поборювати його. Побачивши келію самітника, вона
посміхається і, наблизившись, оселяється там.

4. Лікар відвідує хворих рано, а нудьга подвижників –
близько полудня.

5. Нудьга підмовляє до гостинности, нашіптує творити
милостиню з праці рук своїх; запопадливо тягне
відвідувати хворих, приводячи на пам’ять Того, що сказав:
Хворий був, і ви навідались до Мене (Мф. 25:36). Вона
невідступно намовляє відвідати скорботних та
малодушних  і, будучи сама слабка духом, радить утішати
таких же слабких.

6. Тим, що приступили до молитви, вона нагадує про

«ТИ УВІРУВАВ, БО ПО-БАЧИВ МЕНЕ; БЛАЖЕННІ ТІ,
ЩО НЕ БАЧИ-ЛИ І УВІРУВАЛИ»: СЛОВО СВ. ЛЬВА ВЕЛИКОГО

НА СВЯТО ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЬОГО

ран, Господь сказав: «Ти увірував, бо
побачив Мене; блаженні ті, що не бачили і
увірували» (Ін. 20, 29).

Щоб учинити нас учасниками цього
блаженства, Господь наш Ісус Христос,
виконавши все, що було відповідне до
пророкувань і таємниць Нового Завіту, на
сороковий день по Воскресінні Своєму
вознісся, в присутності апостолів, на небо.
Поклавши край Своєму перебуванню на
землі в тілі, Він сидить праворуч Отця, доки
не мине час, визначений Богом для
примноження чад Церкви, і доки Він не
прийде судити живих і мертвих у тому
самому тілі, з яким зійшов на небо. Таким
чином те, що було видиме у Відкупителеві
нашому, тепер стало таїнством, – і, щоб віра
наша стала більш високою і непохитнішою,
постало вчення, і серця віруючих, осяюваних
небесним промінням, скоряються великій
силі його. Цю саме віру до крові обстоювали
по всьому світі не тільки мужі, але й жінки,
не тільки юнаки, але й діви; ця віра вигонила
демонів, зціляла недуги, воскрешала
мертвих. Тому і самі блаженні апостоли, які
були настільки стверджені багатьма
чудесами, навчені багатьма бесідами, проте
злякалися лютості страждань Господніх і не

без вагання впевнились в істині Воскресіння
Його, – через Вознесіння Господнє досягли
такої довершеності, що для них обернулось
на радість те, що раніш викликало страх і
побоювання. І це тому саме, що все
споглядання свого духу апостоли спрямували
тепер до Божества Того, Хто зійшов праворуч
Отця, і тому, що тілесне бачення вже не
перешкоджало їм підносити всі сили розуму
до Того, Хто, зійшовши на землю, не залишав
Отця, і вознісшись на небо, не розлучився з
учениками.

Тому, любі, вступивши в славу величності
Отця, Син Людський більш урочисто і
священно явив Себе Сином Божим і деяким
невимовним чином став ближчим до нас
Божеством, коли став дальшим людськістю.
Тоді віра надійніше стала наближатися до
Сина, пізнавши рівність Його з Отцем, для
неї став уже непотрібним дотик до тілесного
єства у Христі, бо після того, як воно було
прославлене, віра віруючих почала
підноситися туди, де Єдинородного, рівного
Родителеві, можна торкатися не тілесною
рукою, а духовним розумінням. Звідсіль
можна зрозуміти те, що сказав Господь після
Воскресіння Свого Марії Магдалині (вона
зображала Церкву), коли вона поспішала

торкнутися до Христа: «Не приторкайся до
Мене, бо Я ще не зійшов до Отця Мого» (Ін.
20, 17). «Я не хочу, щоб ти тілесно приходила
до Мене і щоб пізнала Мене одним почуттям
тіла. Я виводжу тебе до вищого, готую для
тебе більше: коли Я зійду до Отця, тоді ти
повніше й правдивіше пізнаєш Мене, тоді
знатимеш те, чого не відчуваєш дотиком, і
вірити будеш тому, чого не бачиш».

До цього побожного настрою серця
закликає блаженний апостол Петро, і
благаючи нас тією любов’ю, що була
викликана в ньому трикратним запитанням
Господа про любов з наказом пасти вівці
Христові, говорить: «Улюблені, благаю вас,
як пришельців і мандрівників віддалятися від
тілесних похотей, які повстають на душу»
(1 Пет. 2, 11). А похоті тілесні за кого
борються, як не за диявола, що радіє, коли
охотою до тілесних благ він зв’язує душі, які
прагнуть горнього, і коли віддаляє їх від
тієї оселі, відкіль його самого вигнано?
Кожен віруючий повинен невсипуще
пильнуватися від лихих замірів та спокус
його, щоб мати силу стати проти них.

Але, любі, н іщо не має такої сили
проти злості диявола, як щирість
милосердя і велич любові, якою всякий
гріх або віддаляється, або перемагається.
А втім, ми можемо зійти на височінь цієї
чесноти не раніш, як подолавши все їй
супротивне.  А що може бути  таким
незгідним з милосердям і ділами любові,
як грошолюбство,  з  якого,  наче з
коріння, проростає всяке зло (1 Тим. 6,
10)? Коли його не побороти в самому
зародку, то на ниві серця, де це зло зросло
і вкоренилося,  завжди неодмінно
скоріше народжуватимуться  терня
пороків,  ан іж проростатиме насіння
істинних чеснот. Отже, станьмо проти
цього згубного зла і здобуваймо любов,
без якої не засяє жодна чеснота, щоб
тією ж дорогою любові, якою прийшов
до нас Христос Господь, і ми могли зійти
до Спасителя нашого, – Йому честь і
слава з Богом Отцем і Святим Духом на
віки вічні! Амінь.

«НУДЬГА – ЦЕ РОЗСЛАБЛЕННЯ ДУШІ», –
ПРЕПОДОБНИЙ ЙОАН ЛІСТВИЧНИК

конечно потрібні справи та всіляко намагається одволікти
від молитви якимнебудь «важливим» ділом.

7. Будьяка пристрасть перемагається протилежною їй
чеснотою; нудьга ж для монаха – цілковита погибель. З
усіх восьми попередників зла дух нудьги – найважчий.

8. Коли нема псалмоспіву, нудьга не являється, і після
правила (на якому бере дрімота) очі жваво
розплющуються.

9. Під час нападів нудьги виявляються нудителі єства; і
ніщо не надає стільки вінців уважному монахові, як нудьга.

10. Хто плаче над собою, той не знає нудьги.
11. Монах, що любить гроші, не знає нудьги: він

постійно згадує слова Апостола: Як хтось не хоче
працювати, хай і не їсть (2 Сол. 3:10); Моїм потребам і
тих, які зо мною, служили оці руки (Діян. 20:34).

12. Нудьгу породжують деколи чуттєві задоволення,
інколи – небоязнь Бога.

13. Ревна молитва – згуба нудьги; а пам’ять про останній
суд зроджує ревність до діянь у Бозі.

14. Блага надія  це меч, яким монах перемагає і вбиває
нудьгу.

15. Зі сповіді нудьги:
 Скажи нам, пристрасте недбала та розслаблена, яке

зло тебе породжує; чи є в тебе діти? Хто воює проти тебе?
І хто вбивця твій?

 Батьків у мене багато: деколи – нечутливість душі,
інколи – забуття небесних благ, а іноді й надмірна праця.
Діти мої, що зі мною перебувають, – зміна місць, занехаяння
заповідей отця духовного, непам’ятання про Останній суд,
а деколи і зречення монашого обіту. Супротивники мої, що
в’яжуть мене, – це псалмоспів з працею. Ворог мій – пам’ять
про смерть. Умертвляє ж мене молитва й тверда надія
сподобитися вічних благ.
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6 квітня 2017 року у м. Новий
Калинів Самбірського району
Львівської області відбувся
благодійний ярмарок «Великодня
радість» на підтримку воїнів АТО,
присвячений до найбільшого
християнського свята Воскресіння
Христового.

На ярмарку були представлені
вироби ручної роботи учнів шкіл
Новокалинівської об’єднаної
територіальної громади: писанки,
крашанки, вітальні листівки,
прикраси з бісеру, вироби з дерева, а
також різноманітна випічка… Був
проведений майстерклас з розпису
писанок. Усі виручені кошти були
передані на потреби воїнам АТО.

12 квітня 2017 року у м. Новий Калинів Самбірського району Львівської
області відбулось благословення воїнів 12ї окремої бригади армійської
авіації на чергову ротацію воїнів Збройних Сил України на схід нашої
держави в зону проведення АТО. Воїнів зведеного загону армійської авіації
благословив настоятель парафії св. рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів військовий священик Ярослав Фабіровський.

Отець Ярослав привітав воїнів з прийдешнім найбільшим християнським
святом –Воскресінням Христовим. Побажав Божого благословення у службі
та щасливого повернення додому, а також передав воїнамавіаторам
пасхальні листівки, виготовлені руками дітей Новокалинівського НВК та
кошти, які були виручені з благодійного ярмарку «Великодня радість»,
проведеного 6 квітня цього року у м. Новий Калинів на підтримку воїнів
АТО.

Після молитви священик окропив військових освяченою водою.
Прес-служба парафії св. кн. Володимира

м. Новий Калинів

В день Воскресіння з мертвих Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
священик Святослав Юрків, настоятель парафії Святої Тройці с. Старичі,
відвідав на Яворівському полігоні військове містечко «Гвардійське» та «15-
ту ділянку».

Капелан привітав військовослужбовців з величним святом, розповів про його
значення у нашому житті, звершив чин освячення пасок та інших страв. Не всі
солдати мали змогу поїхати додому у ці святкові дні, але всі змогли відчути
радість Воскресіння Господнього. Адже, вкотре військове командування
подбало про те, щоб у кожному містечку на Яворівському полігоні побував
військовий священик і додав своєю присутністю, молитвою, благословенням
святкового настрою захисникам нашої України.

Нехай Воскреслий Господь дарує українським військовослужбовцям міцне
здоров’я, сильний дух і додає завзяття в справі служіння на благо нашої держави.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Прес-служба єпархії

Доброю традицією для
Чайковицького НВК стала
акція милосердя з нагоди
Світлого Воскресіння
Христового. Кожна дитина в
очікуванні цього найбільшого
свята, підготовка до якого
розпочалася завчасно, учні
розпочали із приготування
листівок та листів для
учасників АТО, які зараз, на
жаль, не із сім’єю. У своїх звертаннях діти бажали здоров’я, мирного неба,
швидкої перемоги, щасливого повернення до сім’ї. Крім побажань діти
хотіли зробити приємне для воїнів, бодай трішки наблизити їх до цього
величного торжества, подарувати мить приємного. Дружньо до школи
принесли яйця, а також зібрали кошти для придбання шістдесяти п’яти
пасок. Зібравши все це, учнівське самоврядування школи звернулося до
отця Василя Поповича, настоятеля парафії у с. Чайковичі, який теж брав
участь в АТО, допомогти відправити тим, хто найбільше цього потребує.
Отець без вагань долучився до цієї місії, відправив святкові гостинці в зону
АТО.

Від усіх чайковичан бажаємо нашим захисникам міцного здоров’я,
смачної паски, спокою душі і мирного неба.

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
Вікторія Сороківська,

 учениця 9 класу Чайковицького НВК
Самбірського району

10 квітня 2017 року, у понеділок Страсного тижня, четверо
священиків Самбірського благочиння ДрогобицькоСамбірської
єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату о.
Микола Бухній (благочинний декан Самбірського району), о. Богдан
Побурчак (с. Орховичі, с. Загір’я), о. Василь Попович (с. Чайковичі)
та о. Ярослав Фабіровський (м. Новий Калинів) черговий раз здали
кров у Військовомедичному клінічному центрі Західного регіону у
Львові для потреб поранених бійців АТО.

Така громадянська позиція священиків ґрунтується  на заповіді
Христа: «Немає більшої від тієї любови, як хто душу свою покладе
за друзів своїх» (Євангеліє від Іоана 15: 13).

 Прес-служба Самбірського благочиння

У Новому Калинові провели
благодійний ярмарок на
підтримку воїнів АТО

На запрошення організаторів у
заході взяв участь священик Ярослав
Фабіровський, настоятель парафії св.
кн. Володимира м. Новий Калинів,
який привітав усіх присутніх з
прийдешніми святами Благовіщення
Пресвятої Богородиці та
Воскресінням Христовим. Також
отець Ярослав взяв участь у освяченні
нового шкільного автобуса, який
отримала Новокалинівська об’єднана
територіальна громада для підвозу
школярів із сіл Велика Білина, Мала
Білина, Гордині та Корналовичі до
Новокалинівського НВК.

Прес-служба парафії св. кн.
Володимира

м. Новий Калинів

ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ
НА ЯВОРІВСЬКОМУ ПОЛІГОНІ

Благословення воїнів ЗСУ на чергову
ротацію в зону АТО

Акція милосердя з нагоди
Світлого Воскресіння Христового

У Страсний тиждень священики
здали кров для потреб поранених

воїнів АТО
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Любов до Бога не набувається і не
запозичується. Від кого навчились ми
захоплюватися красою Божого світу? Від кого
набули прихильність до життя? Хто навчив нас
любити батьків або тих, хто нас виховав? – Так,
або ще набагато більше, і любов до Бога не ззовні
прищеплюється нам, але в природі людини, разом
з життям, закладене безсумнівно прагнення до
цієї любові. Ми з свого боку можемо тільки
дбайливо виховувати це природжене наше
прагнення і, з допомогою Божої благодаті,
виводити до довершеності.

Від природи ми прагнемо до прекрасного. Але
що краще від Божої краси? Чи можемо ми уявити
собі щонебудь дивніше, ніж Божа велич? Яке
душевне бажання таке сильне й нездоланне, як
бажання, звернене до Бога, в душі, що очистилася
від пороку? Вона з правдивою щирістю
говорить: «Я знемагаю від любові» (Пісня Пісень,
2, 5). Справді, невимовні й несказанні світлосяйні
блискання Божої краси: слово не може виразити,
слух не може сприйняти!

Скажеш про блискання зорі, або про сяйво
місяця, чи про блиск сонця, – але це не гідне й
подоби влади Істинного Світла, і в порівнянні з
Ним темніше від пітьми глибокої ночі перед
найяскравішим світлом полудення. Краса ця, –
не зрима тілесними очима, а осяжна тільки
думкою, – коли осявала когонебудь із святих, то
залишала в них непереможне поривання до неї,
так що вони вже починали томитися тутешнім
життям і говорили: «Горе мені, що я перебуваю»
(Пс.119 , 5)! «Коли я прийду і з’явлюсь перед лице
Боже» (Пс. 41, 3)? «Для мене життя – Христос, і
смерть – придбання; маю бажання померти і бути
з Христом, бо це незрівнянно краще» (Флп. 1, 21.
23); «Жадає душа моя до Бога сильного, живого»
(Пс. 41, 3) та: «Нині відпускаєш раба Твого,
Владико», (Лк. 2, 29). Обтяжені цим життям, наче
темницею, такі були нестримні в своєму
прагненні ті, нині душі торкнулося сяйво Божої
краси! Невтомно жадаючи споглядати
божественну красу, вони підносили молитву,
щоб бачення краси Господньої поширювалось
для них на все життя (Пс. 26, 4). Люди за
природою прагнуть прекрасного, але в
справжньому розумінні прекрасне й достойне
любові – тільки добре; До доброго все прагне:
отже, – все прагне до Бога.

Що ми чинимо з доброї волі, – якщо наш розум
не зведений лукавим, – те нам і вроджене.
Відчуження та віддалення від Бога нестерпніше
за муки геєни і тяжче для душі, ніж для ока
позбавлення світла, або для живої істоти
позбавлення життя. В усіх народжених від
народження є ніжна любов до тих, що їх
породили; це доводиться і прихильністю
безсловесних істот, і любов’ю дітей до матерів
від самого з’явлення на світ. Таким чином, ми
виявимось нерозумнішими за немовлят і
бездушнішими від звірів, коли не матимемо
любові до Того, Хто створив нас, і будемо
віддалятися від Нього! І навіть якби ми гадали,
що ніяких дарів божественної милості самі ми
не одержали, то вже за те одне, що від Бога ми
одержали буття, ми повинні, з усією ніжністю
безмірно любити Його і безперестанно
пам’ятати про Нього, як діти люблять і
пам’ятають своїх матерів.

Ще вище почуття любові має бути до Того, Хто
благодіє нам незліченними дарами. Адже
прихильність до тих, що дали нам якенебудь
благо, властива, так само не тільки людям, але й
тваринам. Сказано в Писанні: «Віл знає власника
свого, а осел — ясла господаря свого» (Іс. 1, 3).
О, коли б не було сказано наступних слів: «А
Ізраїль не знає Мене, народ Мій не зважає» (Іс.
1, 3)! Чи треба розповідати про те, як собака та
інші тварини прив’язані до тих, хто їх годує!

Отож, любов і прихильність до благодійників
ми також маємо за природою, і потреба
вдячності за виявлене нам благодіяння зрушує
нас на всяку роботу. Але яке ж слово може
належно зобразити Божі дари нам? Вони такі
численні, що перевищують всяке число; такі
великі значенням, що досить і одного, щоб
зобов’язати нас до безмежної вдячності
Подателю. Не вистачило б часу пояснювати про

«З ТОГО І ЗНАТИМУТЬ УСІ, ЩО ВИ МОЇ УЧЕНИКИ, КОЛИ БУДЕТЕ
ЛЮБОВ МА-ТИ МІЖ СОБОЮ»: СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ ПРО

ЛЮБОВ ДО БОГА І БЛИЖНІХ

незліченні дари Божі роду нашому. Тому, не
будемо говорити про схід сонця, про фази місяця,
про добре поліття, про те, як міняються пори року,
про воду з хмар і воду з землі, про море і суходіл,
про те, що росте на землі, і про те, що живе у
водах, про відмінність клімату, про незчисленні
види тварин, про все, призначене служити
нашому життю.

Та одного, якби й бажав хто, годі проминути:
про один дар ніяк не можна промовчати тому,
хто має здоровий розум і слово. А втім, ще більш
неможливо сказати про цей дар, як належить.
Перед ним інші дари – це блиск зірок перед
промінням сонця.  Безмірний величчям і
милістю, світлозарний дар цей є промислительне
відношення Бога до людини. Бог, створивши
людину за образом Своїм і подобою, удостоїв її
богопізнання, дав їй насолоду безмірними
благами раю, поставив людину на чолі всього,
що на землі, а потім, коли змій звів людину і вона
впала в гріх, а через гріх у смерть та все, що
сполучене із смертю, – Бог не погордував нею,
але дав їй на поміч закон, приставив ангелів
охороняти людину й піклуватися про неї,
посилав пророків викривати гріхи й навчати
доброчинства,  погрозами спиняв порочні
прагнення, викликав обіцяннями охоту до
добрих діл, неодноразово показував наслідки
пороку і чеснот на різних людях, щоб
нарозумити інших, – і від тих, що при всьому
такому безмірному піклуванні залишались у
непокорі, не відвернувся, Не були ми залишені
без милості Владики, і наша невдячність за
незаслужені нами дари, одержані від Бога, що
ображала Того, Хто б лагод яв нам, не перервала
любові його до нас. Але Він покликав нас від
смерті до нового життя через Самого Господа
нашого Ісуса Христа. Ще більше чудо містить
у собі самий спосіб добродіяння. Бо Син Божий,
«бувши образом Божим, не вважав за загарбання
бути рівним Богові» і «умалив Себе Самого,
прийнявши вигляд раба» (Флп. 2, 67). І «Він узяв
на Себе наші немощі та поніс хворості» (Мф. 8,
17; Іс. 53, 4), «поранений був за гріхи наші», щоб
«ранами Його ми уздоровились» (Іс. 53, 5);
«викупив нас від прокляття закону, ставши за
нас клятьбою» (Гал. З, 13); витерпів
найганебнішу смерть, і щоб нас вивести до
славного життя. І ке тільки оживотворив нас
мертвих, але ще дарував нам спосіб прямувати
до богоподібності,  наготував нам вічне
упокоєння, величчю блаженства перевищив
усяку думку людську. Що ж віддамо Господеві
за всі добродіяння його для нас (Пс. 115, 3)? Але
Він такий добрий, що не вимагає відплати і
задовольняється тільки нашою любов’ю за всі
Його незліченні дари.

Наші душі це насіння, то згодом Він спитає
звіту і про плоди від нього. Він каже: «Заповідь
Мою даю вам, щоб ви любили один одного» (Ін.
13, 34). І бажаючи спонукати душу нашу до
виконання цієї заповіді, вимагає на доказ того,
хто є його ученик, не ознак і чудес незвичайних
(хоча в Дусі Святому дарував силу на це). Чого
ж вимагає Господь від Своїх учеників? Ось слова
Господні: «З того і знатимуть усі, що ви Мої
ученики, коли будете любов мати між собою»
(Ін. 13, 35). Скрізь Господь поєднує заповідь про
любов до Бога із заповіддю про любов до
ближнього, так що добродіяння ближньому має
за послугу Собі: «Голодував Я, і ви дали Мені
їсти; жадав пити, – і ви напоїли Мене; був
мандрівником, і ви прийняли Мене; був нагий,

і ви вдягнули Мене; нездужав, і ви відвідали
Мене; у в’язниці був, і ви прийшли до Мене»
(Мф. 25, 3536), і «коли ви вчинили це одному з
цих братів Моїх найменших, то Мені вчинили»
(Мф. 25, 40).

Отже, через любов до Бога можна здобути
успіх у любові до ближнього, а через любов до
ближнього знов повернутися до любові до Бога;
хто любить Бога, той любить і ближнього.
Господь сказав: «Хто любить Мене, той
держатиме слово Моє» (Ін. 14, 23); «Це є Моя
заповідь, щоб ви любили один одного, як Я
полюбив вас» (Ін. 15,  12).  Хто любить
ближнього, той виконує обов’язок своєї любові
до Бога, Який переносить усе милосердя на
Самого Себе Тимто вірний служитель Божий
Мойсей і виявив таку любов до братів, що волів
бути викресленим із книги Божої, де був
записаний, якщо не буде прощений гріх
народові (Вих. 32, 32). А апостол Павло мав
сміливість молитися про те, щоб йому бути
відлученим від Христа за братів своїх, рідних
йому тілом (Рим. 9, 3), – бажаючи, подібно до
Господа, самому стати спокутною ціною
спасення інших, а разом і знаючи, що не може
бути відлучений від Бога той, хто з любові до
Бога, ради найважливішої серед заповідей,
відмовляється від милості Божої, бо такий
одержить набагато більше від того, чим
пожертвував. Зі сказаного видно, що святі
досягали найвищого ступеня любові до
ближнього.

Яку любов треба мати одному до одного? Таку,
яку Господь показав і якої Він навчив, кажучи:
«Щоб ви любили один одного, як Я полюбив
вас. Немає більшої від тієї любові, як хто покладе
душу свою за ближніх своїх» (Ін. 15, 1213).
Якщо треба покласти і душу, то тим більше
треба всіляко старатися про користь кожного,
дбаючи тільки про те, щоб догодити Богові.

Як можна досягнути любові до ближнього?
Поперше, треба боятися відповідальності за
порушення заповіді Самого Господа, Який
сказав: «Хто не вірує в Сина, не побачить життя,
а гнів Божий перебуває на ньому» (Ін. З, 36).
Потім,  треба прагнути вічного життя, бо
«заповідь Його є життя вічне» (Ін. 12, 50). А
«перша і найбільша заповідь» (Мф. 22, 38) така:
«люби Господа Бога всім серцем твоїм і всією
душею твоєю і всім розумінням твоїм і всією
силою твоєю» (Мк. 12, ЗО; Мф. 22, 37); «друга
ж, подібна до неї: люби ближнього твого, як себе
самого» (Мф. 22, 39; Мк. 12, 31). Нарешті, треба
старатися наслідувати Господа, Який сказав:
«Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один
одного, як Я полюбив вас» (Ін. 13, 34).

А ще можуть сприяти любові до ближнього і
такі Міркування. Коли брат наш робить нам
добро, то й ми полюдськи повинні виявляти до
нього любов; таку любов мають і язичники, як
ясно говорить про це Господь в Євангелії: «Коли
ви любите тих, хто вас любить, то якої вам за те
дяки? Адже і грішники люблять тих, хто їх
любить» (Лк. 6, 32). Якщо ж ближній чинить зло,
то й тоді ми повинні любити його, – не тільки
за заповіддю Божою, але і як благодійника свого,
коли тільки віруємо в слова Господа: «Блаженні
ви, коли вас будуть ганьбити і гнати, та всіляко
неправедно лихословити за Мене. Радуйтесь і
веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах»
(Мф. 5, 1112).

У чому виявляється любов до ближнього за
Господньою заповіддю, і з чого можна пізнати,
коли хто любить ближнього не згідно із
заповіддю? У любові дві відмінні властивості:
сумувати і хвилюватися,  якщо любимому
погано, і радіти, коли йому добре, всіляко
старатися сприяти його благополуччю. Тому,
блажен той, хто сумує за тим, хто грішить, бо
він зазнає страшної небезпеки. Блаженний і
радіючий за того, хто чинить правильно, бо
такий, за словом Писання, одержує незрівнянний
набуток. Про це свідчить і апостол Павло,
кажучи: «Коли ж страждає один член,
страждають з ним усі члени» (1 Кор. 12, 26),
розуміючи,  очевидно,  в цьому випадку
нездужання щодо належного догоджання
Богові.
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Посеред сіл Луки і Загір’я, на сонячному
пагорбі, велично тягнеться до неба своїми
куполами храм Преображення Господнього.
Естетично, по сучасному впорядковане
церковне подвір’я, оновлена і сама будівля
храму. Зліва вітає всіх акуратна дзвіниця і
добротний світлий житловий будинок для
священика.

Мимохіть людська пам’ять переносить нас
на кілька десятків років назад. Тут. На місці
теперішньої дзвіниці, стояла тиха дерев’яна
хатина. В ній проживала родина блаженної
пам’яті протоієрея Романа Андріановича,
настоятеля храму Господнього.

Двадцять років минуло від часу, як
відійшов у вічність блаженної пам’яті отець
Роман, а пам’ять про нього оживає знов і знов.
Оновлює цю пам’ять у парафіян теперішній настоятель храму Преображення
Господнього протоієрей Леонід Городиський.

Таке складне і незвичне для простої людини життя духовної особи,
зокрема, священика. Тому перегорнемо кілька сторінок життєвої книги отця
Романа.

Народився отець Роман (Роман Євгенович Андріанович) в священичій
родині в теперішній Республіці Польща 08.10.1909р.. Його батько і дід, а
також дальші родичі по батьку, були священиками. У родині отця Євгена
було 4 сини, один з них Роман.

Глибока духовність і ідея національновизвольної боротьби українського
народу за свою незалежність – це життєве кредо родини, в якій ріс і
виховувався отець Роман. Всі чотири сини активні члени УПА, один із них
загинув, два – через переслідування і репресії емігрували в Німеччину.

Не раз чорні смуги траплялися на життєвому шляху отця Романа. Одня з
них – це концтабір, з якого по волі Божій йому вдалося вирватися на волю.

Закінчив отець Роман Перемишльську духовну семінарію, що в ті часи
для українця було дуже рідкісним явищем. Адже ж на початку другої світової
війни, в результаті німецької окупації, під Польщу відійшла значна частина
української території: Східна Галичина, Холмщина, західна частина Волині,
Полісся і Підляшшя. Невизнання української нації, не допуск українців до
освіти, культури, до інших державотворчих установ і процесів став для
польського уряду основним завданням.

В силу важливих історичних подій, родина Адріановичів переїхала на
Самбірщину. Тут отець Роман був призначений настоятелем церкви в селі
Луки (тодішня назва Конюшки Семенівські). Його священика діяльність
датується 19441991 рр.

Нести Боже Слово до людей в ті часи було непросто. Розгул сталінських
репресій, тоталітарний комуністичний режим широка атеїстична пропаганда,
масова русифікація, а потім – падіння могутньої імперії під назвою СРСР і,
накінець, (Слава Богу!) проголошення незалежної Української держави.

Такі важкі і важливі етапи життя і боротьби пройшов український народ
і разом з ним – наш священик отець Роман. Він не злякався, не схибив, не
сіяв бур’яну на своїй духовній ниві, а ніс до людей єдину непоборну правду
– віру в Бога, в його могутність і величність, в незбориму силу Христової
науки, яка з усіх наук світу є найвищою і найважливішою.

А яке особисте життя отця Романа? Який він? Отець Роман був дуже
ерудованою, освіченою, культурною, врівноваженою і доброю людиною.
Володів крім рідної української, польською, латинською, німецькою мовами.
Писав чудові вірші не тільки українською, а й німецькою мовою. Була в отця
Романа багата бібліотека, яка займала в його скромній оселі найпочесніше
місце і була його найбільшим скарбом.

Сім’я отця Романа – дружина і син Юліан. Юліан Романович ? вчитель.
Навчав дітей у школах Самбірщини французької мови. Часто під час навчання
і трудової діяльності зазнавав різних утисків і екзекуцій, як син священика.
Разом з дружиною Софією виростили і виховали трьох дітей: сина і дві дочки.
Вже багато років діти і внуки проживають в Канаді. Юліан Романович з
дружиною постійно подорожують маршрутом Україна – Канада і назад.

І хоч діти і внуки запрошують батьків на постійне проживання в Канаду,
та глибоке українське коріння не позволяє їм відірватись від рідної землі.

Які ж результати праці священика Романа? Ось відповідь: сотні дітей, які
він охрестив, сотні подружніх пар над якими здійснив Таїнство шлюбу,
напевно  і сотні людей, які провів священик в останню дорогу, в місце вічного
спокою. Саме тут, кілька кроків від храму упокоєний блаженної пам’яті отець
Роман.

У храмі Преображення Господнього під час недільного Богослужіння 
26.03.2017р., було надто людяно. Отець Леонід відправляє Літургію і
воскресає пам’ять про отця Романа, багаторічного настоятеля храму
Преображення Господнього.

Хресним ходом йдуть парафіяни на цвинтар, до гробу отця Романа. Тут
отець Леонід править заупокійне Богослужіння. Молиться душпастир,
моляться миряни. Нехай вічною і світлою буде пам’ять про слугу Божого,
протоієрея Романа, настоятеля храму Преображення Господнього. Амінь.

 
Ярослава Цісінська

вчитель

МІЖ НЕБОМ І ЗЕМЛЕЮ
 
Наше життя між Небом і Землею,
А на Землі – сліди прожитих літ.
Йдемо до Бога з вірою своєю,
Бо в Ньому правда, жертви кров і піт.
 
Ми чуємо, як кличе дзвін до неба.
Не знаємо, коли прийде наш час.
В молитві, в покаянні є потреба, -
Священик поведе за руку нас.
 
Духовна нива зрошена сльозами.
Це сльози Матері, бо Син жертовно впав.
Веде священик Хресними шляхами,
Бо страсний час для всіх людей настав.
 
Ісусове терпіння, Його муки
І злоба ворогів нам серце рве.
До пізнання Христової науки
В молитві нас священик призове.
 
Наше життя між Небом і Землею
Життя душпастиря – між Богом і людьми.
Він присягнувся святістю своєю
Нас берегти від злоби і пітьми.
 

Ярослава Цісінська
вчитель

Сьогодні людина дуже багато чує про гріх, але
майже нічого про нього не знає. Сучасна масова
культура так часто використовує це слово не за
призначенням, що воно поступово втрачає свій
істинний зміст. Масова свідомість сьогодні сприймає
гріх як щось заборонене, але надзвичайно привабливе,
що дуже хочеться зробити, хоча із незрозумілих
причин це дуже не подобається Богу. Тому Він суворо
карає тих, хто все ж таки на це наважується.

Загалом стосовно гріха в сучасному світі діє
психологія шкільного хулігана: порушуючи все, що
тільки можна порушити, одержуєш заборонене
задоволення і одночасно – заробляєш репутацію
сміливої і незалежної людини.

При цьому для всіх абсолютно очевидно церковне
походження слова «гріх», але далеко не всі здатні
докласти зусилля для того, щоб з’ясувати, як же
розуміє гріх сама Церква? Адже в християнському
віровченні боротьба з гріхом, перемога над гріхом і,
нарешті, свобода від гріху є поняттями
фундаментальними. І неправильно розуміючи слово
«гріх», неможливо правильно зрозуміти християнство
взагалі.

На християнському Сході вчення про гріх носить
терапевтичний характер. Духовні отці, аналізуючи
гріховні стани та їх прояви, ставили собі за мету
вилікувати грішника від цієї хвороби, вказати йому
дорогу до одужання і справжньої свободи. Таке
духовне зцілення у Христі за допомогою діянь
Святого Духа робить християнина знову повноцінним
та здатним до діяльності у Христі.

 За словами Іоана Богослова: «Гріх – це
беззаконня» (1 Ін. 3:4). Гріхом є не що інше, як
відсутність дотримання закону Божого, так як і
неправда – це відсутність правди, нечистота – це
недотримання чистоти, блуд – це відсутність
цнотливості.

Лице гріха – сумне і страшне, тому що він руйнує
порядок буття, противиться волі Всевишнього, руйнує
людське тіло, змінює його душу. Гріх не тільки
несумісний з природнім порядком, але ще й руйнує
його.

Чому ж так часто гріх здається нам приємним?
Тому що ми уявляємо собі його як добро, а не в
справжньому його вигляді і тим самим себе
обманюємо. Якби  ми бачили гріх у справжньому його
вигляді, не прикривали його, то настрашились би його
і ніколи б не простягли свої руки до беззаконня.

Святитель Тихон Задонський так міркує про гріх:
«Що таке гріх? Це відступлення від живого Бога. Це
порушення присяги даної Богу при хрещенні. Це
розорення святого, праведного і вічного Божого
закону, противлення святій і благій волі Божій. Це
образа вічної і безкінечної правди Божої, образа
великого, безкінечного, страшного, святого, благого
Бога, Отця і Сина і Святого Духа, перед яким
благоговіють блаженні душі, святі ангели».

 Гріх розглядається як момент розпаду духовного
життя. Поза законом гріх є ніщо, має лише сумнівну
сутність, гріх пізнається через закон (Рим. 3:20). Якщо
немає народження, то немає смерті, якщо немає буття,
то немає й небуття. Якщо немає світла, то немає і тьми,
тому що світлом закривається тьма. Гріх – паразит
святості й існує, тому що святість не відділена від
нього остаточно, тому що пшениця і кукіль ростуть
разом до пори до часу.

Коли гріх, як будьяка паразитна істота,  зсередини
руйнує свого годувальника, тоді він підриває сам себе.
Він направляється сам до себе, себе їсть, тому що все,
що не хоче загибелі, підпадає під неї. Бог, не бажаючи
нікому зла, ніколи нікого не знищив; але злі губителі
завжди знищують самі себе.

У всіх світових релігіях говориться про те, що
людина спочатку була більш цілісною, ніж сьогодні, і
що самоствердження її стало причиною роздроблення
особистості, її розпаду, збідніння її внутрішнього
світу, і лише любов знову приводить особистість в
єдність.

Гріх – момент розпаду, розладу і розвалу духовного
життя. Душа губить свою субстанційну єдність,
губить усвідомлення своєї творчої природи, губить в
хаотичному вихорі свій стан, перестає бути
субстанцією. Особистість «потопає в мислимому
потопі» пристрастей. Перебуваючи в гріховному стані,
душа втікає сама від себе, губить себе: недарма
останній ступінь морального занепаду
характеризується як падіння. Тоді людина втрачає своє
богоподібне начало. Тоді уже не «я роблю», а «зі мною
робиться», не «я живу», а «зі мною відбувається». Весь
організм – як тілесний, так і духовний – із цілісного і
стрункого організму перетворюється у випадкову

У БОЖОМУ БЛАЖЕНСТВІ
І В ЛЮДСЬКІЙ ПАМ’ЯТІ

«ГРІХ – НЕ ЗЛОЧИН ПРОТИ МОРАЛЬНОГО
ЗАКОНУ, А ХВОРОБА ДУШІ, ЯКА ПОРУШИЛА

ПЕРВОРОДНУ ГАРМОНІЮ ТВОРІННЯ І
БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМИСЛУ БОЖОГО»

колону, в збірку не відповідних один одному
механізмів. Одним словом, «свобідним у мені і поза
мною, виявляється все крім мене самого».

Гріх проявляється в небажанні вийти із стану
самототожності. Утвердження себе як себе, без свого
відношення до іншого, тобто до Бога і всього іншого
творіння, – самовпевненість поза виходом із себе і є
коренем гріха, або коренем всіх гріхів. Гріх – це така
сила охорони самого себе, яка робить особистість
ідолом самого себе, пояснює «я» через «я», а не через
Бога. Гріх закриває від «я» всю реальність. Гріх є
непрозорим, мрякою, тьмою, тому і говориться: «тьма
засліпила йому очі» (1 Ін. 2:11). Є ще багато висловів
зі Святого Письма, де тьма – синонім гріха.

Саме слово «гріх» прирівнюється до слова «огріх»,
так що «грішити» означає «помилятись», «не попадати
в ціль». Але мимо чого веде нас гріх? У що ми не
попадаємо?  Мимо тієї норми буття, яка дана нам
Істиною. Не попадаємо в ту ціль, яка призначена нам
Правдою Божою. Коли ми грішимо, ми не бажаємо
здійснювати подвиг, сходимо із правильного шляху.
Гріх – це збочення. Це перехід з одного шляху на
інший, шастання по  різних дорогах, а не по єдиній
дорозі Спасіння.

Причини гріха можуть бути внутрішні й зовнішні.
Внутрішні причини – це пристрасті і бажання, які є
наслідком первородного гріха: похіть тіла, похіть очей
і житейська гордість (1 Ін. 2:16). Головною
зовнішньою причиною гріха є повчання розбещених
людей і сатани.

Св. Йоан Ліствичник пише, що «гріха й пристрасті,
звичайно, немає в природі людській. Бог – не творець
пристрастей. Навпаки, багатьма чеснотами наділив
Він наше єство, серед яких: милосердя, бо й погани
співчутливі; любов, бо часто й безмовні тварини
проливають сльози; віра, бо всі ми від себе її
породжуємо; надія, бо що б ми не робили: позичаємо
або беремо, сіємо чи плаваємо, – все робимо в надії
збагатитися. Отже, якщо любов і чеснота від природи
властиві нашій натурі (а любов, крім того, є
виконанням закону), то очевидно, що чесноти – не
чужі нашому єству. І нехай засоромляться ті, що
виправдовують нечеснотливе життя своє немічністю
своєю».

Гріх можна розглядати з юридичної точки зору, так
як злочин проти морального закону, порушення закону
Божого. Звідси випливають і юридичні, законні
наслідки: за гріх потрібно судити, за порушення норми
божественного закону наступає кара. Такий підхід
номоканонів, єпитимійних вказівок для духівника,
книги правил сповіді.

У східній аскетиці поширений інший погляд на
гріх. Зокрема, св. Григорій Палама під гріхом розуміє
не злочин проти морального закону, а хворобу душі,
яка порушила первородну гармонію творіння і
божественного промислу Божого. Цей підхід є
найбільш характерним для східної аскетики і
літургіки. Святоотцівська аскетична традиція завжди
дивилась на грішника, як на хвору духом людину. Її
більше цікавив хворий стан душі, ніж формальне
порушення морального закону; більше зверталась
увага не на те, яку санкцію і кару повинен понести
грішник, а як вилікувати, уязвлену гріхом душу.

Для св. Григорія Палами душа складається з 3
частин: розумової, чуттєвої та вольової можливостей.
«Всі вони хворі, і Христос, лікар її, починає лікування
з останньої – вольової». А в іншому місці він говорить,
що пристрасті беруть свій початок в пристрасному
розумі, і саме з нього потрібно починати лікування
пристрастей. Тут важливе значення має «медичний»
підхід до гріха і пристрасті.

В «Житті св. Петра Афонського» св. Григорій
Палама звертає увагу на те, що потрібно виправити
внутрішню людину і покращити її стан відповідно до
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«ГРІХ – НЕ ЗЛОЧИН ПРОТИ МОРАЛЬНОГО ЗАКОНУ, А ХВОРОБА
ДУШІ, ЯКА ПОРУШИЛА ПЕРВОРОДНУ ГАРМОНІЮ ТВОРІННЯ І

БОЖЕСТВЕННОГО ПРОМИСЛУ БОЖОГО»

початкового, виправити його, щоб людська душа розквітла
і знову стала красивою. Тоді душа, яка захворіла,
повертається до своєї початкової, подібної до божественної
краси. Вона зростає, утверджується, покращується,
просвічується і досягає, насамкінець, вершин духовної
досконалості. В протилежному випадку її очікує ще гірший
паталогічний стан, все більше і більше слабнуть духовні
сили, поступово душа умертвляється і настає духовна
смерть, про яку часто говорить Григорій Палама. Ось
приклади його роздумів.

«Життя душі – це єднання з Богом, так як життя тіла
єднання його з душею. І як через переступ заповіді,
відділившись від Бога, душа умертвилася, так через
виконання заповіді, з’єднавшись знов з Богом, вона
оживає». «Як відділення душі від тіла є смерть тіла, так
відділення Бога від душі є смерть душі. І саме смерть душі
і є смерть в справжньому значенні цього слова».

Як і у всій патристичній аскетиці, так і у Палами
центральним пунктом його вчення про гріх є вчення про
так звані «пристрасті». У цьому і полягає головна
особливість східного вчення про гріх. Гріх, як і добродіяння,
можна трактувати як добрий, так і поганий вчинок, так і
факт реального, пронизаного феноменом духовного життя.
Таке сприйняття гріха, як факту чи акту, який проявляється
в злому потязі нашої душі в святоотцівській літературі
протиставляється інший підхід до гріха, який і ліг в основу
православного вчення про т. з. «пристрасті» чи «лукаві
духи».

Духовний досвід подвижників благочестя звертає увагу
не на фактичну реальність втіленого гріховного поступку,
а на внутрішній стан хворої гріхами душі. Їх цікавили не
факти, не вчинки, не феномени, які виникають на поверхні
нашого духовного життя, а сам фон нашої душі; той грунт,
на якому так легко виростають ці гріховні факти.

Те, що більшість письменниківаскетів називають
пристрастями (преп. Іоанн Касіян Римлянин, Евгарій, св.
Іоанн Ліствичник), інші називають «лукавими помислами»
або духами того чи іншого гріха. Поіншому це звучить, як
пороки чи гріховний стан. Саме вони породжують гріховні
акти. Пристрасть – це скрита причина того чи іншого
гріховного феномена. Преподобний Ісихій єрусалимський
пише в своєму «Слове о трезвении и молитве»: «Багато
пристрастей приховано в душах наших; але викривають
вони себе тільки тоді, коли ми бачимо причини їхні».

За словами преподобного Фаллассія, «пристрасті
приходять від наступних трьох речей: від згадування про
предмети їх, від достатку і спокою плоті та від відчуттів».
Людина, яка прив’язує свій розум до чуттєвих речей,
відступає від зазіхань диявола, відчуває докучання
пристрастей. «Через відчуття тоді приходять пристрасті,
коли немає стриманості  і любові духовної».

Незрозумілість почуттів є поштовхом для пристрастей,
в той момент, коли ослабне стриманість. Заполонення
розуму сіє в нашій душі зерна трагедії.

У зародженні пристрастей важливу роль, крім
заполонення розуму, відіграє похіть, яка живе в нас. Цей
стан душі описує святий Яків, брат Господній: «Кожний
спокушається, захоплюючись і спокушаючись власною
похіттю; похіть же, зачавши, народжує гріх, а зроблений
гріх народжує смерть». Коли брат запитав авву Сисоя, що
ж йому робити з пристрастями, старець відповів: «Кожного
з нас спокушає його власна похіть».

Якщо більш детально розглядати розвиток пристрасті,
це буде виглядати так. За словами преподобного Максима,
«спочатку пам’ять вносить в розум простий помисел; і якщо
він затримається в ньому, то від цього приходить
пристрасть». Наступний крок – це дозвіл, який «доводить
вже до  вчинення гріха».

Грецький архієпископ Корфу Янніс Спітеріс, відомий
вчений східного богослов’я, вважає перш за все, що гріх
не відноситься до порушення закону, але до динаміки жити/
вмирати, бути/не бути. «Неможливо жити без життя, –
стверджує св. Іриней, – але життя є можливим тільки
завдяки участі в Бозі». Очевидно, для того, щоб людина
брала участь в цьому житті, потрібно, аби вона цього
бажала, і це бажання демонструється послухом Богові, тому
Іриней доповнює свою думку, кажучи: «Є добре слухати
Бога…це є життя людини; не слухати Бога є злом, є смертю
людини».

Гріх, в основному, не полягає в самому непослуху, але в
наслідку: через гріх людина не буде подібною до Бога,
переривається життєвий зв’язок, який походить з того, що
ми є створені на Божий образ. Гріх у своєму негативному
аспекті зачіпає саме буття людини. Коли отці вживають
інколи неоплатонічну мову, вони пояснюють зло, як
відсутність буття, як небуття, вони керуються точною
богословською вимогою; не йдеться тільки про етичне
небуття, але особливо про онтологічне, про правдиву й
властиву втрату буття.

Людина – істота, яка наділена свободою. Вона не може
залишатися в цьому світі нейтральною, вона співпрацює у
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створенні всесвіту, або навпаки руйнує його і себе.  Гріх
полягає у відмові бути з Богом, який є Буттям,  і перебування
в небутті. Згідно з перекладом септуагінти (LXX) (Вих.
3:14), Бог є Буттям в усій Його повноті; людина ж існує,
оскільки постійно отримує Бога через своє сопричастя.
Припинити сопричастя з Богом, а в цьому полягає гріх,
означає звичайне припинення існування, тобто смерть.

Сучасний грецький православний богослов Нікос
Мадзукас так коротко викладає навчання отців про гріх і
зло: «Зло, відповідно до православного богослов’я, не є
чимось, що має існування; кожна чуттєва чи духовна річ є
доброю, але з причини своєї створенності, ризикує
прямувати в ніщо. Внаслідок цього вона може змінюватися,
віддалятися, пошкоджуватися. Зло полягає в цій поганій
зміні, яка приводить до знищення доброї речі. Зло не має
існування, тому що є нічим, але «краде» існування в добра,
оскільки пошкоджене існування (добре) є кероване злом.
Зло є небуттям, тому що воно само в собі не існує, але  існує
як знищення і зміна дійсності (доброї), яка пошкоджена.
Тому, оскільки зло є небуттям, воно тимчасово спричинює
страждання в усіх добрих буттях. Зло не має існування, але
є позаіпостасним, тобто є дійсністю (доброю) спотвореною
і зіпсутою».

Святий Феофан Затворник розмірковує про гріх так:
«Кожен гріх має дві сторони: перша – це гріховні діла, а
друга – гріховна пристрасть. Пристрасть – це джерело та
причина гріховних справ, а справи – це наслідок і вияв
пристрасті. Так, наприклад, гніватися або сердитися – це
гріховна пристрасть, що живе в серці, й ось у чому вона
виявляється: в спалахах гніву, лайках, сварках, суперечках,
бійках, убивствах. Пристрасть одна, а скільки в неї справ? І
всі вони походять тільки від неї. Також сластолюбство або
чутливість – це гріховна пристрасть до чуттєвих задоволень,
а справи її такі: багато й добре їсти, солодко пити, гуляти в
корчмах, ходити в доми розпусти. Те ж стосується й до
пристрасті. Кожна пристрасть у серці одна, а назовні
виявляється багатьма справами».

Семен Франк розглядає проблематику гріха і свободи у
книжці «З нами Бог». Він вважає, що з усіх релігійних понять
гріх є найбільш очевидним і реальним. Людина може
заперечувати буття Бога чи сумніватись в Ньому, але людина
з «відкритими очима» не може не сприймати гріха як
реальності, як в складі її особистого життєвого досвіду, так
і досвіду всесвітньоісторичного. Те, що в людському житті
беруть участь темні, злі, смертельні пристрасті, які глибоко
вкорінені в її природі, – це є простою емпіричною
очевидністю. Невіруючий (атеїст) може уникати слова «гріх»
і замінити його словом «моральне зло»; однак це по суті
нічого не міняє.

Гріх, чи моральне зло, має дві області свого прояву. Перш
за все, гріх визнається як недопустиме, неправильне в наших
вчинках, в нашій поведінці, в нашому ставленні до людей.
Однак, з точки зору історичного розвитку людства, з точки
зору індивідуального духовного розвитку, грішне не
повинно сприйматись настільки поверхнево і зовнішньо.
Моральне розуміння відкриває, що гріх корениться більш
глибоко, – що навіть при зовнішньо правильній поведінці,
при утриманні від моральнонедопустимих, дурних діянь,
ми можемо бути винні і звичайно буваємо винні в іншому
гріхові – в неправильному стані душі, в нашому
внутрішньому духовному житті.

Вчення Христа про те, що не саме вбивство, але вже гнів
проти ближнього є порушенням Божих заповідей,
переносить моральний наголос з грішної поведінки на
грішний стан душі.

Поряд із заповідями, які забороняють вчиняти певні дії
(«не вбий», «не вкради») випливає загальна заповідь
зберігати свою душу від гріха, не бути грішним – заповідь,
яка є кульмінацією ідеалу «Будьте досконалі, як і Отець ваш
Небесний» (Мк. 5:4248). Порівнюючи ці два види гріхів,
потрібно сказати, що вони не залежать один від одного.
Людина може вчинити гріховне діяння, наприклад, вбити
ближнього, не будучи при цьому в гріху гніву чи ненависті
до нього (наприклад, на війні); і людина може вести
зовнішньо такий моральний спосіб життя, при якому не
вчиняє ніякого гріховного діяння, будучи переповненою
зсередини гріховним станом душі – байдужістю чи
ненавистю до людей, гординею, егоїзмом.

За загальним правилом, однаково грішне діяння, яке
виникло від гріховного стану душі  і гріховне діяння. Вчення
Христа засуджує сам гріховний стан, хоч людина з певних
причин утримується від грішних вчинків (наприклад, страх
покарання, громадський осуд та інше). В цьому немає ніякої
цінності і це засуджується як фарисейство. Той,  хто вчинив
гріх і кається, сам своїм покаянням розуміє, що гріх ще не
вкоренився і його душа морально здорова, і тому він менш
грішний, ніж зовнішньо праведний фарисей.

Отже, в своєму корені гріх – це неправильний стан душі.
Що це означає? Як можна зрозуміти гріх і його можливість?
Якщо очевидність самого гріха кидається в очі, то будьяка
спроба «пояснити» гріх, зрозуміти його через раціонально
логічні визначення його місця в реальності, його зв’язок з
іншими моментами буття, «вивести» його з будьчого
іншого, зіштовхується з великими і до кінця незрозумілими
труднощами. В ідеї гріха присутня якась первинна
ірраціональність, яка надана «досвіду серця», але майже не
піддається раціональному осмисленню.

Гріх, очевидно, відноситься до внутрішнього самобуття
людини – до тієї області, яка є досить близькою і зрозумілою
для нас реальністю. Таким чином, гріх належить до сфери
реальності; і одночасно він не може бути вкорінений в неї.
Як це зрозуміти?  Через безпосередній внутрішній досвід
стає зрозумілим зв’язок гріха зі свободою волі, грішити
може лише істота, обдарована свободою, – в якомусь
загальному розумінні може і утриматись від гріха. Але, що
тут означає «свобода»? Найбільш поширеною і в
традиційноцерковному богослов’ї, і в філософській
літературі точкою зору є розуміння свободи волі як свободи
вибору. Людина наділена можливістю при виборі своїх дій,
своєї життєвої дороги «вільно», за своїм власним бажанням
(переконанням) «вибирати» між різними можливостями, –
і тим самим між добром і злом.

Бог дарував людині свобідну волю – свободу вибору цілей
і шляхів її життя – як єдину достойну форму її існування;
Він бажав, щоб людина ішла шляхом, угодним Йому.
Людина «знехтувала» цією свободою, вибравши шлях гріха.
Таким чином, ми з однієї сторони знайшли причину
існування гріха, а з іншої – зрозуміли, що гріх, виникаючи з
мимовільного рішення людини є невикорінюваним з
боговизначеного устрою буття.

Гріх чинить той, хто свідомо відмовляється діяти
відповідно до Закону Божого.  Потрібно розрізняти
первородний гріх, який ми успадкували від праотця Адама,
і гріх особистий, який вчинений конкретною людиною.
Особистий гріх може проявлятись у діях: думках, словах,
побажаннях, вчинках або в невиконанні того, що написане
нам законом любові.

Залежно від того, як гріховні вчинки впливають на життя
людини у Христі і як задля них змінюється особистий
стосунок людини з Богом, їх поділяють на смертні та
повсякденні.

Внаслідок смертного гріха особа перериває особистий
стосунок любові з Богом, закриваючись від божественної
благодаті. Такий вчинок глибоко ранить діючу особу та
вбиває її особове сопричастя з Христом, а також руйнує її
чисто людський природний аспект. Унаслідок такого вчинку
людина губить справжню свободу та впадає в залежність
від гріха. Таким чином, важкий гріх завжди є смертним.

Смертоносний  гріх – це  злісне, грубе, добровільне
нехтування Бога у всіх його властивостях. Наслідки такого
гріха страшні: людина повністю розриває все те, що пов’язує
її з Богом; вона стає подібною до демона; вона втрачає
природне, благодатне життя в Христі; вона сама залишає
себе природних плодів відкуплення. Вона звершує духовне
самогубство і сама віддає себе під владу смерті.

Легкий гріх проявляє себе як повсякденний.  Смертні
гріхи – це дії, що суперечать любові до Бога, а повсякденні
гріхи – це вчинки, які не до кінця пронизані любов’ю до
Бога.

Повсякденним гріхом називають вчинок чи думку, яка
незначною мірою порушує Закон Божий, а також порушення
через незнання. Такі гріхи називаються ще «прощальними»,
але це не означає, що Господь простить і знову можна
грішити. Особливо руйнівними є повсякденні гріхи, вчинені
через звичку.

Унаслідок повсякденного гріха послаблюється
інтенсивність участи людини в Божественній Благодаті.
Легкі гріхи стримують розвиток життя в Христі, роблять
неповноцінною іконічну сутність людської особи.

Отже, єдиного визначення поняття «гріх» немає. Гріх –
це спротив людини тій волі Творця, яка їй відкрита або через
Писання, або через церковні заповіді, або через голос
сумління. Гріх – не просто помилка, провина, це саме
порушення Божої волі. Поняття гріха пов’язане не просто з
порушенням якогось безособового закону, а зі зіткненням
двох воль – доброї волі Творця і людської волі, яка буває
злою, самостверджувальною.

Марія Альмес
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У цьому безрадісному світі,
давно втративши першу
радість свою, знову
відкривається ні з чим
незрівнянна радість: все
життя осяяло радістю
Благовіщення, і саме
Благовіщення виткане з
одного слова – радість.
Архангел Гавриїл входить до
Діви Марії і говорить:
«Радуйся, Благодатна!»
Найперше слово
Благовіщення – «Радуйся», і
ця радість зростає, як весняне
світло, поширюється до кінця
світу, до кінця віку, і ніщо не
може утримати її.  Іоан
Предтеча зрадів в утробі
Єлизавети і Сама Пречиста
Діва, сходячи від радості до радості, викликує:
«Величає душа моя Господа, і зрадів дух мій у Бозі,
Спасі Моїм!» «Я звіщаю вам велику радість, – каже
ангел віфлеємським пастухам, – і не тільки радість,
яка буде вам, але яка буде всім людям».

На запрошення настоятеля храму прот. Ярослава
Грици прибув благочинний Старосамбірського району
прот. Іоан Білик,  який очолив святкову Божественну
Літургію у с. ЯсеницяЗамкова. Під час Божественної
Літургії була присутня велика кількість парафіян, які
прийняли Таїнство сповіді, а пізніше Тіло і Кров
Христа Спасителя.

 Богослужіння звершували: прот. Іоан Білик –
благочинний Старосамбірського району, прот. Ярослав
Грица – настоятель храму с. ЯсеницяЗамкова, прот.
Степан Бандура, прот. Іван Фляк, прот. Василій
Ігнатишин, прот. Андрій Клуб,  прот. Миколай Різак,
прот. Олексій Чернецький,  прот. Ігор Дудик, який
проповідував після прочитаного Євангелія,  прот.
Роман Шак, прот. Іван Білик.

Наприкінці Літургії була виголошена проповідь
благочинним, який привітав настоятеля і парафіян, і
гостей із великим двунадесятим празником
Благовіщення Пресвятої Богородиці. Натомість
настоятель подякував прот. Іоану Білику та присутнім
священикам за звершене богослужіння і побажав
міцного здоров’я, наснаги служіння на пастирській
ниві. Богослужіння звершилось уставним многоліттям.

Після Літургії було звершено чин малого освячення
води, а також відбувся урочистий хресний хід  довкола
храму, де були окроплені освяченою водою парафіяни
с. ЯсеницяЗамкова.

Кожен день ми один для одного є вісниками
радості вічної, або скорботи вічної. Ми повинні
бути благою звісткою для світу,  Христовим
письмом, як каже апостол Павло, щоб ті, які не
здатні прочитати Євангеліє, дивлячись на наше
життя, могли розібрати хоч півслова з того, що їм
хоче сказ ати Христос.  Це м оже дорого нам
коштувати, але для чого ж пером Духа, як каже
святий Кирило Олександрійський, написав на

На запрошення настоятеля свящ. Романа
Вісьтака і громади, із благословення правлячого
архієрея – Якова, архієпископа Дрогобицького і
Самбірського, благочинний прот. Іоан Білик
прибув у с. Биличі і освятив наріжний камінь
майбутнього храму і заклав капсулу для
прийдешніх поколінь. Йому спів служили:
настоятель – свящ. Роман Вісьтак, прот. Дмитро

Духовна поезія, яку написала вчитель недільної
школи Наталія Андреїшин, відкрила традиційні
Великодні гаївки вихованців недільної школи церкви
святого рівноапостольного великого князя
Володимира УПЦ КП у місті Новий Калинів. До цієї
події діти йшли довго. Господь у цьому році посилав
юним парафіянам безліч випробувань. Планували
водити гаївочки у понеділок Світлого тижня, проте
холодна весна зупинила всіх.

23 квітня у неділю Антипасхи, що завершує Світлий
тиждень і богослужіння якої звеличує подію явлення
Ісуса Христа святим апостолам на восьмий день після
Його Воскресіння, нове випробування негодою. Проте
діти не здалися, а поклалися на милість Господню.
Сонечко засвітило, затих вітерець і упродовж двох
безсніжних годин парафіяни Церкви Великодніми
гаївками прославляти Воскресіння Христа.

Цей період юні вихованці запам’ятають надовго,
адже він загартував їх тілесно й духовно. Гаївки діти
водили цілий Світлий Великодній тиждень. Щодня
збиралися біля рідного Храму: радилися, вкладали свої
думки та ідеї до сценарію заходу. Співали, бігали,
вигравали на сопілках, єдналися біля спільної духовної
справи… Так хтось знайшов нового друга, а хтось,
можливо, майбутню долю…

Запам’ятають цьогорічні Великодні гаївки й дорослі
парафіяни. Вони вже традиційно взяли участь у
конкурсі «Донеси писанку». Як раділа дітвора,
бачивши як їхні матусі, татусі, дідусі та бабусі бігали
з писаночками! Батьки показали своїм дітям свою
любов та увагу, а молоде покоління отримало гарний
приклад дружньої міцної сім’ї, де разом, усією
родиною, славлять Господа.

Завершилися гаївки піснею «Ми є родина», яку
щороку традиційно співають усі на цьому заході.
Дорослі та діти беруться за руки, формують коло
довкола рідної Церкви і дружньою парафіяльною
родиною складають молитви до небес, звеличуючи
Воскресіння Господнє.

Пройти випробування та подолати труднощі у
духовному житті парафії допомагає велике терпіння
та глибока мудрість настоятеля храму – священика
Ярослава Фабіровського, який подякував усім: дітям
за участь, батькам – за сприяння й допомогу, своїм
помічникам, вчителям недільної школи: Андреїшин
Наталії, Касій Лесі та Гриб Галині, – за організацію
цього річного дитячого свята. Наука та настанови отця
Ярослава додають духовних сил діточкам недільної
школи та дорослим парафіянам.

Парафіяльна громада висловлює щиру подяку
своєму духовному наставнику. Те, що отець Ярослав
робить для своїх парафіян, словами важко описати:
духовний вишкіл, систематичні заняття, індивідуальні
бесіди з дітьми та молоддю; особливий підхід до
кожної сім’ї; щоденні молитви за мир та спокій в
Україні. Настоятель встигає все, а своїм прикладом
показує нам дорогу правди – дорогу «любові та
доброти» до Всевишнього Господа.

 Парафіяни храму св. рівноапостольного
великого князя Володимира

м. Новий Калинів
24.04.2017

Великодні гаївки у
місті Новий Калинів

Новий Калинове! Радій!
До неба усміхнися,

Воскрес Ісус – Господній Син!
Отож, людино, не журися!
Журбу відкиньте і тривоги,

Немає місця для печалі,
Сьогодні нам Синочок Божий,

Подав красу в Господнім Раї.
Ви знайте, люди,  як там гарно!

Таку красу ви й не видали
Там звірі добрі і привітні

Нема жорстокості, нема печалі.
Там Ангели на своїх крилах

Виконують Господню волю.
Живи ж ти праведно, народе,
Й здобудеш райську насолоду!

ДВОНАДЕСЯТЕ СВЯТО БЛАГОВІЩЕНЯ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ У С. ЯСЕНИЦЯ-ЗАМКОВА

Освячення наріжного каменя в с. Биличах
Старосамбірського благочиння

Яворський, прот. Іван Білик.
 Після освячення каменя

благочинний звернувся до
парафіян і розповів про
важливість храму Божого
найперше у свої душах. І
висловив сподівання,  що
новий храм об’єднає громаду
села в дружню сім’ю, в якій
будуть панувати любов, мир,
взаєморозуміння та
взаємопідтримка. Це є не
легка справа, але у Бога немає

нічого неможливого, потрібно покладати всю
надію на Бога і Бог допоможе у ваших
починаннях.

Натомість отецьнастоятель подякував
благочинному і священикам, які прибули разом
помолитися і попросити у Бога благословення на
початок будівництва Божого храму.

прот. Іван Білик

наших серцях не знищену нічим правду Господь?
Чудова радість,  яку прийняла Божа Матір у
Бла говіщенні ,  означала  одночасно і  зброю
скорботи, яка пройде її душу, коли Вона побачить
Свого Божественного Сина висячого на хресті. І
ми, християни, вибраний рід, як свідчить Писання,
обрані Богом, відзначені небесною радістю, не для
того, щоб ми могли  зберігати її для себе, але для
служіння, яке вимагає віддачі всього себе. І тому
скорботи і випробування нашого життя повинні
бути не  приводом для смутку і нарікання: я повний
потіхи і радості при всяких наших скорботах, –
говорить апостол Павло. Він радіє радістю, тому
що він від Бога отримав ці скорботи. І ми повинні
не тільки здригатися від жаху і огиди, коли бачимо
зло, що оточує нас у світі, але радіти і дякувати
Богові, що нам дано жити в ці страшні роки. Ці
скорботи, цей хрест – наша слава. Радійте завжди
в Господі, і знову кажу: «радійте!» – звертається
до Церкви Христової апостол Павло. Це звучить,
як архангельський глас: співаємо тобі, Чистая,
радуйся ,  Бла годатна,  або як Ангел звістив
Благодатний: Радуйся, і знову кажу: радуйся!
Багато скорбот, але нехай ваша радість буде відома
всім людям. Нехай ця милість, ця добра воля, ця
мужність, це світло серця, буде джерелом істинного
спілкування з усіма людьми для кожного з нас.

І знову, і знову говорить нам Церква: радійте,
Господь близько! Тому, що близько Господь, і
найближче – коли скорботи, радійте! І це знову звучить,
як радій, Благодатна, Господь з Тобою! Радійте,
невпинно моліться, за все дякуйте: це є воля Божа про
вас у Христі Ісусі. Воля Божа – радість. Хрест, даний
в радості Благовіщення, і хрест прийнятий: Я раба
Господня. Без хреста не може бути радості, і ця радість
 для всіх: це бо, прийде з хрестом радість всьому світу.
Благовіщення – зоря Пасхи. Молитвами Богородиці
дай нам Господи  в  смиренні, в хресному служінні і
людям, і Богу, знайти єдину справжню радість – увійти
в радість Господа свого.

прот. Іван Білик
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Як сам пишеш, багато років служив ти одному
панові. Не проходило дня, щоб ти не думав про
нього, про те, чого він хоче, про що просить, що
планує. Однак твій пан був смертною людиною й
помер. Але існує Пан безсмертний, Котрий не
вмирає, Який був Паном і над твоїм паном, і над
всіма царями й царедворцями цього світу. Це –
Господь Бог, Творець і Вседержитель неба й землі.
Хіба не природно людям, підданим цього Пана
над панами, кожного дня думати про Нього?
Дізнаватися Його волю, вивчати Його заповіді,
проникати в Його наміри? Але саме те, що було б
зовсім природно, люди відкинули й стали жити
згідно зі своєю волею, своїми думками, за своїми
правилами й законами. І плід такого життя
очевидний: смути, блукання, розпач, прірва в
душах людей і між людьми.

Бачачи все це сам, ти з подивом запитуєш: що
нам робити, щоб жити краще? Не я відповім тобі,
я дам слово одній святій людині...

Кажуть, що колись в Стародавньому Єгипті
почалися розбрати між людьми, подібні до
нинішніх. Тоді двоє хоробрих друзів з Олександрії
вирішили піти по світі, щоб знайти хоча б одну
мудру й щасливу людину. Після довгих і марних
пошуків вони прийшли до якогось святого, котрий
жив на самоті в лісі. Він поклонився їм до землі
й радісно прийняв у своїй хатині. Після довгої
розмови й розпитувань подорожуючі,
переконавшись, що вони дійсно знайшли людину,
у якій з’єдналися мудрість і щастя, вигукнули:
«Чоловіче Божий, але ми не можемо жити так, як
ти! Як же нам знайти щастя?». Заплакав чоловік
Божий, звів очі до неба й крізь сльози сказав: «І
не повинні ви жити, як я. Але, щоб стати
щасливими, дотримуйтеся цих правил:

· думайте про Бога хоча б стільки ж, скільки
думаєте про людей;

· бійтеся Бога хоча б стільки ж, скільки боїтеся
людей;

· шануйте Бога хоча б стільки ж, скільки
поважаєте людей;

· моліться до Бога хоча б стільки ж, скільки
просите людей;

· сподівайтеся на Бога хоча б стільки ж, скільки
сподіваєтеся на людей;

· просіть допомоги в Бога хоча б стільки ж,
скільки просите в людей;

· виконуйте закон Божий хоча б стільки ж,
скільки виконуєте людський;

· дякуйте Богові хоча б стільки ж, скільки
дякуєте людям;

· славте Бога хоча б стільки ж, скільки славите
людей!».

Вислухавши цей урок життя, друзі щасливими
повернулися додому. Це й тобі відповідь, брате
Степане, а ти кричи про це до вух ближнього. Я
ж можу одне додати: минаючи цей нехитрий
буквар, ніхто й ніколи не зможе взятися за важкий
підручник.

Господь хай обрадує тебе.
Святитель Миколай Сербський

Без сумніву найбільшою подію в історії людства
було і є Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа.
Нечувана досі подія настільки сколихнула суспільство,
що й досі люди не перестають  дивуватись одвічній
Тайні. Тому цілком закономірно, що така подія не
розпливлась в людській пам’яті, а відобразилась у
найбільшому святі всіх християн – Святі Пасхи.
Воістину немає свята більшого і величнішого. Отож,
віддаючи шану належно нашому Викупителю, кожен
народ, кожен край, якнайвеличніше святкує це свято.
Але найторжественіше відзначають це свято на
Україні. Споконвіків наш народ, розносячи славу
Божу, віддзеркалював найславнішу подію у своїх
звичаях та обрядах. Так, святкування празника не
починалось в самий лише день Пасхи, а передувала
довга підготовка, яка мала привести людину до
великого дня чистою і не оскверненою. Цим
приготуванням є якраз Великий Піст, або як його в
народі називаємо Свята Чотиридесятниця, тому що
триває він сорок днів. У нас в народі, як ніде, прийнято
дотримувати цього посту в повній його строгості, а
особливо останній його тиждень. Поважні християни
в останній тиждень після Страстей Господніх, що у
Великий Четвер, не споживають їжі, поки не
скуштують освяченої трапези на саму Пасху.

Сам день Воскресіння Христового Церква
розпочинає урочистими богослужіннями. Свята
Церква і наш народ надали цим службам небаченої
краси, завдяки милозвучним наспівам. Кожного із нас
радують душу наспіви не тільки в день свята, але і
протягом всього періоду святкування. Прослухавши
Пасхальну Всенічну і Літургію, християни прямують
до своїх домівок і розділяють в колі сім’ї невимовну
радість за Воскреслого Господа і сідають за священну
трапезу. Після святкового застілля молодь прямує на
гаївки до церкви, де у веселощах і радощах із
піснеспівами  продовжують святкувати Воскресіння
Господнє.

«Христос воскрес із мертвих, смертю смерть
подолав і тим, що у гробах, життя дарував», – цим
тропарем вітають християни один одного, тому, що
Своїм Воскресінням Ісус Христос переміг смерть і
відкрив дорогу кожному до спасіння. В нас тепер є
зміст нашого життя –  осягнути Царство Небесне.

Сенс кожного шляху полягає у його кінцевій меті.
Сьогодні сягнув своєї кінцевої мети – світлого свята
Воскресіння Христового – й шлях Великого Посту,
яким ми йшли протягом останніх тижнів. Коли
людина, що живе життям Церкви, прагне якимось
чином висловити стан найбільшої радості, вона
говорить про радість Пасхальну. І справді, кому з
православних християн невідома ця невимовна
радість, яку він відчуває у собі в цей день як запоруку,
маленьку частку тої вічної радості, котру він може
осягнути у небесних оселях! Щедро обдаровує нас
Господь Своєю благодаттю, і в міру наших зусиль, які
ми приклали протягом цього посту, вмістять радість
про Нього наші серця.

Ми називаємо Пасху Святом свят та торжеством із
торжеств, і це не лише красиві слова. Православ’я –
релігія радості, і свято Христового Воскресіння
якнайкраще висловлює суть нашої віри, суть нашої
надії. Навіть пам’ять про це звільняє нас від суму та
змінює наше життя, а якщо до нашої душі приходить
радість про Воскреслого Господа, то ми отримуємо
здатність змінити, наповнити світлом життя людей, що
нас оточують.

«Від повноти серця говорять уста» (Мф.12, 34) для
того, щоби пасхальна радість назавжди увійшла у наші
серця, та щоб повнота цієї радості дозволила вам
щедро ділитися нею зі своїми ближніми.

Отже, сенс шляху – у його меті. Житимемо по
Правді Божій, житимемо так, аби осягнути нам кінцеву
мету – вічну радість життя у Воскреслому Христі.

Воскресіння з мертвих Господа нашого Ісуса
Христа – центральна подія людської історії, вінець
Божого домобудівництва, яке рятує від страждання,
самоти та смерті. Завдяки Христовому Воскресінню
людському родові відкривається шлях до Творця, а усі
перешкоди, що раніше відокремлювали її від Бога –
руйнуються.

Своїм втіленням, приймаючи від Пресвятої Діви
людську природу, Син Божий об’єднує нестворене зі
створеним, природу Бога та природу людини. Своєю
покорою Отцеві, покорою яка сягає аж до вільного
сприйняття смерті на хресті, Господь руйнує гріх, що
виявляє себе у непослуху людської волі Богові. І,
нарешті, Своїм Воскресінням Христос руйнує
державу смерті, влади, котрій підпала людина після

ЛИСТ  108
Степану Д., на запитання

про те, що нам робити, щоб
краще жити

ВОСКРЕСІННЯ З МЕРТВИХ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА
ХРИСТА – ЦЕНТРАЛЬНА ПОДІЯ ЛЮДСЬКОЇ ІСТОРІЇ

гріхопадіння. Як пише візантійський богослов XIV
століття святий Миколай (Кавасіла): «Оскільки люди
потрійно були відокремлені від Бога – природою,
гріхом та смертю, Спаситель зробив так, щоби вони
(люди) істинно причащалися і приходили до Нього,
знищивши одне за одним усе, що перешкоджало
цьому, одне – причастившись людству, інше – смертю
на хресті, а останнє осереддя – панування смерті –
цілком вигнав з людської природи Воскресінням».

Смерть – давній ворог людського роду. Радість?
Любов? Чи це найвищі поривання людського духу?
Чи спроможні вони визволити людину від тиранії
смерті? Чи можуть радість і любов бути повними, коли
людина знає, що за деякий час усе, що вона любить й
чому радіє її серце – порине у небуття? Як свідчить
глибинна інтуїція людського духу, смерть – це
найбільша трагедія людського життя, і ніщо, ніщо,
окрім надії на вічне життя, не може вирвати її з цього
пекла: жити в очікуванні смерті.

У наших храмах нерідко можна зустріти ікони
Воскресіння, на котрих зображено з’явлення Христа
мироносицям та учням. Однак, за давньою
православною традицією, канонічною, адекватною з
богословської точки зору, іконою Воскресіння є
зображення сходження Боголюдини до пекла. «Печера,
безодня, прірва, вир. Усі ці значення присутні в
біблійному понятті «шеолу» або пекла. Як свідчить
Еклезіаст: «немає у шеолі... ні роботи, ні роздуму, ані
знання, ані мудрості» (9:12). «Шеол» – це пітьма,
ефемерність, напівжиття, а іноді з тексту Святого
Писання складається враження, що «шеол» просто
означає царство мертвих: могилу, де панує мовчання.
З однієї сторони, пекло – це певне місце, хоча це місце
і недоступне для чуттєвого споглядання. Як пише
сучасний грецький богослов митрополит Єрофій
Влахос, що у Старому Заповіті пекло преставляє
собою певний простір у глибинах землі, однак таке
уявлення слід розуміти символічно, у контексті
уявлень того часу, згідно з якими земля знаходиться
посередині, небо згори, а пекло під землею. З іншої
сторони, пекло – це стан. Як свідчить християнська
мудрість: «і рай, і пекло зароджуються у людському
серці». А отже, досвід пекла можна пережити вже у
цьому житті. «Той, хто знав богозалишеність, знає, що
таке пекло», – свідчать православні подвижники.
Христос недаремно називає злий дух «німим» та
«глухим» (Мк., 9:25). У пеклі немає спілкування, пекло
починається там, де особистість перестає бачити та
чути іншого.

«Боже Мій, Боже Мій, нащо Ти Мене покинув?» –
звертається до Отця розіп’ятий Христос. Такі слова
дивно чути з уст Боголюдини, у котрій Божество та
людство існують нероздільно одне від одного. Любов
не може бути залишена Люблячим. Син не може бути
залишеним Отцем. Однак Боголюдина приймає розрив
з Богом усередину Своєї Особи і таким чином спасає
людину від смерті, котра є наслідком цього розриву.

Де ж ти нині, смерте? Де твоя, смерте, сила? Пекло
намагалося проковтнути смертну людину, але зустріло
безсмертне Божество. До держави смерті сходить
одвічне життя. До пекла самоти сходить Син Божий.
До безодні небуття сходить повнота буття. І диво!
Пекло, яке за визначенням має бути «місцем»
богозалишеності, наповнюється присутністю Бога.
Син Божий Своєю людською душею сходить до пекла
і воно виповнюється Його Божеством.

Зруйнований останній притулок страждання,
самотності та смерті! Пекло перетворюється з оселі
смутку  та царства  забуття  на кінцевий пункт
дивовижної, незбагненної для нашої логіки
«подорожі» Бога любові. Смерть, цей «останній
ворог», капітулює ! Христос звіщає «душам у в’язниці»
(1 Петр. 3:19), простягає Свою рятівну руку
прабатькам та виводить до світла життя  бранців пекла.

Підготував митр. прот. Володимир Марцинів
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духовної семінарії
Юрія Бобика. Бажають йому Божого
благословення, щастя, радості, здоров’я та
благословенного життєвого шляху у
служінні Богу. 30.04.17.

За все проси Ти лише Бога,
Все купиш тільки окрім долі,
Доля не продається – знай.
За неї ми на все готові,
Прийняти біль, піти у відчай.

В житті все можна поміняти:
Одяг, роботу, зміст життя.
Долі не можна своєї знати,
Доля для тебе лиш одна.

Доля ніким не продається,
Ні в тому і ні в якому житті.
Нехай нікому не здається,
Що Богом ми не захищені й одні.

Нас ангел всіх оберігає,
Просити треба лиш щодня.
Хто Бога й ангела благає,
Той з Богом проживе життя.

Мій любий брате, не вагайся,
Одежу не міняй життя.
В опіку Господу віддайся,
Бо це є доля лиш твоя

Благословлю тебе, прошу
Щасливим і здоровим буть щодня.
Молитви Богові приношу
За тебе і твоє життя.

Лише не знаю, що бажати,
У тебе є усе щодня –
Любов до Бога, віра і надія,
А щастя прийде свого дня.

Ти вийдеш на свою дорогу,
Любов життя свого знайдеш.
За все проси, ти, лише Бога,
Так долю свою збережеш.

Ігор Брода

 Коли імператор Феодосій довідався, що
мешканці Антіохії тягали вулицями міста статую
його дружини, він наказав зруйнувати місто. Що
зробить Господь нам, якщо ми гріхом
оскверняємо душу – Його образ і храм?

   Чи хочете знати ви ціну вашої душі?
Погляньте на ціну викуплення: не золото цілого
світу, не цілий світ, але Сам Бог Ісус Христос став
ціною нашого викуплення!
(св. І. Золотоустий)

Розкаяння
Один мудрий чоловік сказав своїм

послідовникам:

ÄÓÕÎÂÍÀ
ÊÐÈÍÈÖß

Редакційний відділ єпархії
Головний редактор прот.Іван

Альмес
тел.моб.: (097) 4506102

http://drogobychorthodox.info/ukr/
Email: almes.rk@gmail.com

Ціна душі людської
– Жалійте за гріхи свої за день до смерті.
– Але як? – запитали вони. – Ніхто не знає,

коли помре!
– Це може статися кожного дня: завтра,

через тиждень, а може, через рік.
– Отож кайтеся в гріхах, – сказав учений муж,

– кожного дня.

ГОСПОДИ, ПРОСТИ

Господи! До Тебе я взиваю,
Прости, нещасного раба
За те, що Заповіт ламаю,
За те, що плоть моя слаба.

За те, що Істину пізнавши,
Я знову відійшов назад...
За те, що правдоньку впіймавши,
Я не навів у серці лад.

За те, що я в пітьмі блукаю
І не знаходжу вороття;
За те, що Біблію читаю
І не прошу каяття.

підготував митр. прот. Володимир
Марцинів

Священики Самбірського благочиння помолились
на могилі митрополита Іоана Боднарчука

01 травня 2017 року священики Самбірського
благочиння Дрогобицько-Самбірської єпархії
УПЦ Київського Патріархату:

 Благочинний Микола Бухній (м. Самбір),
Ярослав Фабіровський (м. Новий Калинів),
Богдан Побурчак (с. Орховичі, с. Загіря), Василь
Попович (с. Чайковичі) здійснили паломницьку
поїздку на могилу владики Іоана Боднарчука,
митрополита Дрогобицького і Самбірського, який
загинів у ДТП 09 листопада 1994 року і похований
поряд зі своєю матір’ю на малій батьківщині в
с. ІванеПусте Борщівського району
Тернопільської області. У поїздці також взяли
участь клірик ЛьвівськоСокальської єпархії УПЦ
КП священик Дмитро Крищук, колишній водій
владики і настоятель храму Успіння Пресвятої
Богородиці м. Тернопіль отець Петро Скрип
(УАПЦ), який знав владику при житті й показав
дорогу до місця поховання.

Поїздка присвячена до Дня народження
владики.

На сільському цвинтарі священики засвітили
пам’ятну лампаду та звершили заупокійну
молитву на могилі владики і його матері.

Митрополит Іоан (в миру Василій Боднарчук)
– першоієрарх нововідродженої у 1990 році
Української Автокефальної Православної Церкви,
народився 12 квітня 1929 року в с. ІванеПусте
нині Борщівського району Тернопільської області
на Західній Україні, що знаходилася тоді на
території Польщі, в сім’ї псаломщикарегента.
Після закінчення середньої школи був
псаломщиком в храмі святого Іоана Богослова в
рідному селі, потім псаломщиком і регентом в
храмі святої Параскеви в с. Великий Ключів
Коломийського району ІваноФранківської
області.

У 1949 році був арештований і отримав 20 років
каторжних робіт в Степлазі, в мідних копальнях
Караганди. Звільнений в 1953 році по амністії.

22 жовтня 1989 року приєднується до УАПЦ і
стає її першоієрархом. Під час першої
архипастирської Служби Божої закликав:
«нарешті, усвідомити те, що пора вже самому
стати господарем у своєму домі, без вказівок і
керівництва зі сторони, а направду вільними,
направду самостійними».

У червні 1990 року головував на Помісному
Соборі УАПЦ, який оформив правове становище
Церкви.

З червня 1990 року — блаженнійший
митрополит Львівський і Галицький,
Місцеблюститель Київського Патріаршого
Престолу.

18 листопада 1990 року у Софійському
соборі м. Києва очолив Божественну Літургію, на
якій було інтронізовано митрополита Мстислава
(Скрипника) Патріархом всієї України. Саме
митрополит Іоан возложив патріарший куколь на
голову обраного Патріарха.

Після Всеукраїнського Православного
Об’єднавчого Собору, який відбувся 2526 червня
1992 року в Києві, що об’єднав Українську
Автокефальну Православну Церкву та частину
Української Православної Церкви (Московського
Патріархату) в єдину — Українську Православну
Церкву Київського Патріархату, владика Іоан
приєднався до УПЦ Київського Патріархату.

23 січня 1993 року рішенням Священного
Синоду УПЦ Київського Патріархату
призначений митрополитом Дрогобицьким і
Самбірським а згодом і Луцьким і Волинським.

Вічна пам’ять великому архипастирю й
патріоту України!

Прес-служба Самбірського благочиння
Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ КП 


