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Церква називається соборною тому, що
знаходиться по всій вселенній від кінців землі
до кінців її, яка повсюдно і в повноті подає
все те вчення, яке повинні знати люди, вчення
про речі видимі і невидимі, небесні і земні,
яка весь рід людський приводить до істинної
віри, начальників і підлеглих, вчених і простих
людей, і яка повсюдно лікує і зцілює всі роди
гріхів, вчинених душею і тілом, має в собі
всякий вид досконалості, який виявляється в
ділах, словах і всяких духовних даруваннях.

Церквою ж (тобто скликанням або
зібранням) називається відповідно до самої
речі, оскільки всіх скликає і разом збирає, як
у книзі Левит Господь говорить: «І весь сонм
збери перед дверима скинії свідчення»
(Лев. 8: 3). Чудово, що слово «збери» в
перший раз в Писанні вжито тоді, коли Бог
поставив Аарона первосвящеником. І в книзі
Второзаконня Бог говорить до Мойсея:
«Збери до Мене людей, і нехай слухають
слова Мої, щоб навчилися боятися Мене
(Втор. 4: 10). Найменування Церкви
вживається також тоді, коли говорять
про скрижалі: «І на них були написані усі
слова, які говорив Господь до вас на горі
з середовища вогню в день зібрання»
(Втор. 9: 10). Ясніше ніби так говорить
Мойсей: в той день, в який, будучи скликані
Богом, ви зібралися. І псалмоспівець
говорить: «Прославлю Тебе, Господи, у
великій церкві: в людях численних буду
хвалити Тебе» (Пс. 34: 18).

Спочатку псалмоспівець оспівував: в церкві
«благословляйте Бога, Господа від
джерел Ізраїлевих» (Пс. 67: 27). Але з того
часу, як юдеї через злий замисел проти
Спасителя відкинені від благодаті, Спаситель
створив іншу з язичників християнську нашу
святу Церкву, про яку сказав Петру: «І на
цьому камені збудую Церкву Свою, і
ворота пекла не здолають її» (Мф. 16: 18).
Про ту й іншу з них передрікаючи, Давид ясно
говорив: і про першу відкинуту: «Зненавиджу
церкву лукавих» (Пс. 25: 5). Про другу, яка
повинна бути створена, говорить в тому
самому псалмі: «Господи, полюбив красу
дому Твого» (Пс. 25: 8), і потім тут же: «В
Церквах благословлю Тебе, Господи» (Пс.
25: 12). Бо коли перша Церква юдейська була
відкинена, то по всій вселенній вже
множилися Христові Церкви, про які сказано
в псалмах: «Співайте Господеві пісню нову,
хваліть Його в Церкві преподобних» (Пс.
149: 1). Відповідно до цього і пророк сказав
юдеям: «Немає волі Моєї до вас, –
говорить Господь Вседержитель» (Мал.
1: 10). І потім тут же: «Бо від сходу сонця
до заходу ім’я Моє прославиться в
народах» (Мал. 1: 11). Про цю святу
вселенську Церкву пише Павло до Тимофія:
«Так знай, як треба в домі Божому жити,
яким є Церква Бога живого, стовп і
утвердження істини» (1 Тим. 3: 15).

Оскільки назва Церкви вживається в різних
випадках, як, наприклад, про народ, який був
на Ефеському видовищі, написано: «І,
сказавши це, розпустив народ, який
зібрався» (Діян. 19: 40) (Церкву); по правді і
воістину можна назвати церквою лукавих,
зборище єретиків, тобто маркіонітів і маніхеїв
та інших, то тому Символ віри для
застереження тепер навчає тебе так: «І в

У червні 2013 року з ласки Божої і благословення
високопреосвященнішого Якова, архієпископа
Дрогобицького і Самбірського, вийшов у світ перший
номер єпархіальної газети «Духовна криниця».

Нелегко і непросто було випустити газету, але з Божою
допомогою і активній праці редколегії вилетіла перша
ластівка нашої газети. За час 5-літнього ювілею було
опубліковано безліч новин з церковного життя єпархії,
статей, проповідей, оповідань і віршів.

Для того, щоби наша газета була ще цікавішою і
змістовнішою, запрошую духовенство нашої єпархії, і не
тільки, а всіх небайдужих вірян внести свою лепту у
написанні цікавих, змістовних та актуальних публікацій
до газети. Редакція газети з нетерпінням чекає на нових
дописувачів, на нові побажання, пропозиції та поради.

Висловлюю щиру подяку членам редколегії,
дописувачам і читачам. Тільки від кожного з нас залежить
майбутнє нашої духовної газети. Тому не будьмо
байдужими, берімо активну участь у випуску нашої
газети.

Нехай газета «Духовна криниця» несе в наші душі і
домівки правду, мир і радість у Дусі Святому.

Упродовж п’яти років вийшов 61 випуск. У газеті
опубліковано матеріали чи замітки з історії
парафіяльного життя 79 громад, що становить 30 %
від усієї кількості парафій Дрогобицько-Самбірської
єпархії. Географічно найкраще презентований
Старосамбірський деканат, про 20 парафій якого
виходили публікації на шпальтах газети. Участь у
написанні матеріалів взяли близько 140 авторів –
священиків, парафіян та парафіянок, учнів та учениць
недільних шкіл. Найбільш активними дописувачами
виступили священики та віряни Дрогобицького,
Самбірського і Старосамбірського благочинь.

З повагою
головний редактор газети «Духовна криниця»

митр. прот. Іоан Альмес

ПОШИРЮЄМО СЛОВО БОЖЕ

З НАГОДИ П’ЯТИ
РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ГАЗЕТИ «ДУХОВНА

КРИНИЦЯ»

«ЦЕРКВА НАЗИВАЄТЬСЯ СОБОРНОЮ
ТОМУ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ ПО ВСІЙ

ВСЕЛЕННІЙ»: ПОВЧАННЯ СВЯТИТЕЛЯ
КИРИЛА ЄРУСАЛИМСЬКОГО

Єдину, Святу, Соборну Церкву», щоб ти
уникав цих осквернених зборищ, а перебував
би завжди у святій вселенській Церкві, в якій
ти і відродився. Якщо колись прийдеш в
місто, не просто запитуй, де храм Господній?
Бо й інші нечестиві єретики свої печери
називають храмами Господніми; і не
запитуй просто, де Церква? Але де
вселенська Церква? Бо це власне ім’я цієї
святої і спільної нашої Матері Церкви, яка є
Невістою Господа нашого Ісуса Христа,
Єдинородного Сина Божого. Бо написано:
«Як і Христос полюбив Церкву і Себе
віддав за неї»та ін. (Еф. 5: 23). Вона носить
образ і подобу «горнього Єрусалиму, який
є свобідним і мати всім нам» (Гал. 4: 26).
Вона раніше була безплідна, а нині має
багатьох дітей (Гал. 4: 27).

Після відкинення першої в цій другій
вселенській Церкві, за словами Павла: «Бог
настановив, по-перше, апостолів, по-
друге, пророків, по-третє, вчителів,
потім уже сили, також дарування
зцілення, заступництва, управління, роди
мов» (1 Кор. 12: 28), і всякий вид усіх чеснот,
тобто премудрість і розум, цнотливість і
правду, милостиню і чоловіколюбство і
непереможне терпіння серед гонінь. Ця
Церква – «зброя правди в правиці і лівиці,
у славі і безчесті» (2 Кор. 6: 7-8), спочатку
серед гонінь і напастей прикрашала святих
мучеників за терпіння різноманітними і
багатообразними вінцями, нині ж в час миру,
за благодаттю Божою, отримує належну
честь від царів і володарів, і від людей
всякого стану і роду. Царі країн і народів
мають межі своєї влади, одна свята
вселенська Церква у всьому світі має
безмежну силу. Бо Бог, як написано, «поклав
у її межах світ» (Пс. 147: 3). Якби я про
неї намірився говорити все, то для викладу
цього потрібно було б мені дуже багато часу.

У цій святій вселенській Церкві ми,
приймаючи настанови і проводячи добре
життя, досягнемо Царства Небесного і
успадкуємо вічне життя, для якого і
переносимо всі труди, щоб отримати його
від Господа. Бо не маловажливе в нас у
намірі; вічне життя – предмет нашого
піклування. Тому в сповідані віри після
цього: «І в воскресіння плоті», тобто
мертвих, про що ми говорили, навчаємося
вірувати «і в життя вічне», для якого ми,
християни, подвизаємося.
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У день свята Переполовення
П’ятидесятниці, 2 травня 2018 року,
паломницька група вірян Дрогобицько-
Самбірської єпархії на чолі з
благочинним деканом Самбірського
району отцем Миколаєм Бухнієм
взяла участь у соборному архи-
єрейському богослужінні, яке відбу-
лось у Свято-Троїцькому храмі на
Божій горі, що за 12 кілометрів від
Кременця, неподалік села Великі
Бережці Тернопільської області. Цю
гору видно з-під Почаєва і з дзвіниці
Почаївської лаври. Її вершина здій-
мається майже на 100 метрів над
околицями. Церква УПЦ КП побу-
дована на місці старовинної церкви,
козацької каплички на вершині гори, де
є печера, що розташована нижче.

Урочисте богослужіння очолив
митрополит Львівський і Сокальський
Димитрій у співслужінні архиєпископа
Тернопільського і Кременецького
Нестора, та єпископа Тернопільського
і Теребовлянського Павла. За
богослужінням молилась велика
кількість духовенства з Тернопільської,
Львівсько-Сокальської, Дрогобицько-

12 травня 2018 року у с. Мала
Іловиця Шумського району Терно-
пільської області відбулось урочисте
богослужіння з нагоди молитовного
вшанування пам’яті святого пре-
подобного схиігумена Амфілохія
Почаївського – великого святого
українського народу, який ще за життя
зцілював душі та тіла тисяч людей. Це
він у своїй маленькій капличці на
цвинтарі приймав щодня до п’ятисот
хворих і знедолених. Він сам про себе
говорив: «Знаю, хто до мене йде, що у
нього болить й скільки йому жити». І
це він своїми гарячими молитвами до
Бога та добрим батьківським бла-
гословенням обіймав нашу землю у
найважчі її часи – назавжди у віках
прославив нашу українську землю.

Святкову Божественну Літургію
очолив архиєпископ Тернопільський і
Кременецький Нестор у співслужінні
єпископа Тернопільського і Тере-
бовлянського Павла та численного
духовенства з Тернопільської, Воли-
нської, Рівненської, Дрогобицько-
Самбірської, Хмельницької, Львівської
та інших єпархій УПЦ КП.

Від Дрогобицько-Самбірської єпархії
на святковому богослужінні взяли
участь паломники на чолі з бла-
гочинним Самбірського району отцем
Миколаєм Бухнієм і настоятелем
парафії святого рівноапостольного
великого князя Володимира м. Новий
Калинів священиком Ярославом
Фабіровським.

Голова Тернопільської ОДА Степан
Барна від імені української влади
подякував священикам і мирянам за
те, що завжди у молитвах згадують
про українських військових, і привітав
із Днем матері Ірину Петрівну
Мельник і Євгенію Софронівну
Макаревич, чиї сини – В’ячеслав
Мельник і Борис Макаревич – поклали
життя у боротьбі проти російського
агресора і його поплічників на Сході
України.

До паломників і духовенства також
звернувся народний депутат України
Михайло Головко, котрий наголосив на
важливості об’єднання українських
Церков у Єдину Помісну Церкву.

Владика Нестор нагородив депу-
тата Тернопільської обласної ради
Володимира Бобка «За заслуги перед
Помісною Українською Православною
Церквою та побожним українським
народом» і вручив йому Благо-

20 травня 2018 року, у 7-му неділю після Пасхи, свв. Отців 1-го
Вселенського Собору, випускники Новокалинівського НВК 2017/18 року
навчання приступили до святих Таїнств Сповіді і Причастя у храмі святого
рівноапостольного великого князя Володимира м. Новий Калинів. Усі вони є
вихованцями недільної парафіяльної школи, серед них: паламарі, хористи.

Під час Літургії випускники з молитвою дякували Богу за роки навчання у
школі, просили здоров’я для батьків і вчителів, а також успішно скласти ЗНО.

Після завершення богослужіння, настоятель парафії священик Ярослав
Фабіровський вручив кожному випускникові на молитовну згадку книгу
проповідей Патріарха Філарета «Де і в чому шукати щастя?». Парафіяни, у
свою чергу, заспівали многоліття.

Бажаємо нашим випускникам духовного зростання у святій вірі
Православній, Божого благословення, міцного здоров’я, щастя, радості, добра,
успіхів у подальшому житті та нових духовних звершень: «Завжди будьте
готові всім, хто домагається від вас звіту про ваше уповання, дати відповідь
із лагідністю і благоговінням» (1Пет. 3, 15).

Після Божественної Літургії усі зробили пам’ятну світлину.
Прес-служба парафії св. кн. Володимира

м. Новий Калинів

МОЛИТОВНЕ ВШАНУВАННЯ
ПРЕПОДОБНОГО АМФІЛОХІЯ

ПОЧАЇВСЬКОГО

словенну патріаршу грамоту з
відзнакою.

Після завершення урочистої
частини відбувся виступ духового
оркестру 44-ї артбригади. Всі охочі
мали змогу взяти участь у спільній
трапезі.

Після урочистостей священики та
паломники з Самбірщини відвідали
такі святині: скит святої праведної
Анни Свято-Миколаївського Горо-
доцького жіночого монастиря села
Онишківці Дубенського району
Рівненської області, Свято-Успенську
Почаївську Лавру, де поклонились
святим мощам преподобного і
монастир Святого Юрія Переможця
УПЦ КП, який розташований на хуторі
Вірля (Орля) біля підніжжя
Почаївської гори, поблизу витоків
Кременецьких гір, на березі річки
Вірлянка та озера Вірля, недалеко від
Божої гори і джерела святої Анни,
відомому ще з XVI ст.. Обитель
розташована на тому місці, де колись
був маєток шляхтички Ганни Гойської,
в якої вперше відбулося чудо від
Почаївської ікони Божої Матері.

Преподобний отче наш Амфілохію,
моли Бога за нас!

Довідка. Преподобний Амфілохій
(у миру Яків Варнавович Головатюк)
народився 10 грудня 1894 року у Малої
Іловиці Шумського району
Тернопільської області. Останні роки
свого благочестивого земного життя
провів у рідному селі, зціляючи не лише
простих людей, а й воїнів УПА.
Протягом усього життя святий мав
намір збудувати храм у своєму селі,
але радянська влада всіляко цьому
перешкоджала. Не зважаючи на
перепони, преподобний завжди
говорив: «Мене не буде, а церква –
буде». Більш ніж через 40 років із дня
кончини преподобного (1 січня 1971
року), його заповіт було виконано. На
місці, де заповідав преподобний
Амфілохій збудувати храм, у
листопаді 2013-го було освячено храм
на його честь.

Нетлінні мощі святого Амфілохія
знаходяться у Свято-Успенській
Почаївській Лаврі у храмі препо-
добного Іова Почаївського і відкриті
для поклоніння.

Прес-служба Самбірського
благочиння

МОЛИТВА НА БОЖІЙ ГОРІ
Самбірської, Хмельницької, Волинської
та інших єпархій УПЦ КП.

Свято розпочалось урочистою
зустріччю архиєреїв біля підніжжя гори,
звідки розпочався хресний хід на її
вершину, до традиційного місця
богослужіння. Численна кількість вірян
мала змогу приступити до Святих
Таїнств Сповіді і Причастя Тіла і Крові
Христових. На службі звучали
прохання до Бога за створення в Україні
єдиної Помісної Православної Церкви
і молитва за Україну.

 Після Божественної Літургії
відбувся водосвятний молебень,
освячення новозбудованої дзвіниці та
дзвонів. Насамкінець богослужіння
були вручені нагороди архітектору
проекту, активним будівничим і всім
меценатам, які сприяли даному
будівництву.

Під співи пасхальних стихир усі
молільники, сповнені духовною
радістю, спустились з місця служби до
підніжжя гори.

Слава Воскреслому Христу!
Прес-служба Самбірського

благочиння

МОЛИТВА ЗА ВИПУСКНИКІВ
НОВОКАЛИНІВСЬКОГО НВК 2017/18

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
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У другу неділю травня у світі відзначають Свято
Матері. День матері – це день, коли ми можемо
подякувати своїм матерям за їхню самопожертву, велику
любов, доброту та надзвичайно добре серце до нас.

Напевно травень не випадково обрали для святкування
Дня матері.  Цей місяць – це місяць Пречистої Діви Марії, на
честь якої служаться молебніпротягом цілого місяця травня.
Пресвяту Богородицю молитовно вшановують усі християни,
як Матір Господа нашого Ісуса Христа та Матір усього
людства. В Україні з давніх-давен в особливій пошані була
Божа Матір, в честь якої збудовано багато храмів, каплиць,
складено багато пісень, віршів. Та взагалі, впродовж цілого
року Церква безліч разів свято та молитовно вшановує День
пам’яті Пресвятої Владичиці Богородиці. Пресвята
Богородиця – Матір над усіма матерями, приклад жертовної
любові, великої покори та безмежного терпіння. Це ідеальний
приклад для кожної матері.

Цього року свято Матері відзначалось 13 травня. У
цей день учні недільної школи «Чадо Боже» смт. Підбуж
підготували невеличке свято під назвою «Вдячний Богові

У День Святої Трійці, 27 травня 2018 року Божого, у храмі
святого рівноапостольного великого князя Володимира м.
Новий Калинів відбулось перша Сповідь і Святе Причастя
дітей, які досягнули семирічного віку. Цього року до святих
Таїнств уперше приступило 23 діточок. До цієї важливої події
протягом року готував дітей настоятель храму о. Ярослав
Фабіровський, навчав їх основ православної віри та заповідей
Божих. І ось настав той день, коли діти свідомо й добровільно
перепросили нашого Спасителя за свої прогрішення, а
наступного дня з великою радістю й захопленням прийняли
до свого серця Живого Бога у Таїнстві Святої Євхаристії.

До святого таїнства Сповіді дівчатка та хлопчики прийшли
у вишиванках, засвідчивши цим свій патріотизм та любов до
неньки України. Перша Сповідь для дитини – це перший іспит
у християнському житті. З трепетом та переживаннями
діточки відкривали перед Богом особливий світ своєї душі.
Пройшовши цю стежинку у своєму житті, в їхніх оченятах
читалося: «Я став трішки дорослішим, відтепер у мене
починається нове життя…».

Батьки подбали, щоб діти запам’ятали ці хвилини – гарно
прибрали церкву, що надало святу урочистості. У неділю
причасники прибули до храму разом з рідними, хрещеними
батьками, бабусями, дідусями, родичами та друзями. Перед
входом до церкви зустрів їх о. Ярослав. У супроводі свого
духовного батька діти увійшли до храму, де розпочалась
Свята Літургія.

Слухняні вихованці, вслухаючись у літургійні тексти,
молячись хотіли бути найкращими світлими дітьми Божими.

До урочистого Причастя діточки прийшли у прекрасному
благочестивому вбранні: дівчатка в однакових білих
платтячках з чудесними віночками, а хлопчики у білих
сорочках з метеликами. Немов ангелятка, причасники зі
свічечками у руках надихали на глибокі роздуми. Всі
розуміли, що діточки, прийнявши у своє серце Господа Бога,
стануть розсудливішими, для них розпочнеться нова сторінка
життя. Такі роздуми відчувались у спільній молитві, від чого
урочиста Літургія стала ще трепетнішою та ціннішою у Божих
очах.

Після Літургії отець Ярослав звернувся із проханням до
батьків ставитися сумлінно до виховання дітей. Хресним
батькам нагадав про відповідальний обов’язок допомогти
зростати духовно, молитися щоденно за своїх похресників.
Подякував батькам за чудову організацію та підготовку дітей,
а також за жертву на розпис ікони святого царя і пророка
Соломона. Висловив вдячність помічникам недільної школи
Наталії Андреїшин, Лесі Касій та Галині Гриб за щиру
допомогу, подарував їм книгу «Проповіді» Патріарха Філарета
(т. 1). Отець Ярослав від імені парафії залишив на згадку про
цей особливий день кожному причаснику пам’ятку Першої
Сповіді й Урочистого Причастя, православний молитовник
та дитячу Біблію від Народного депутата Ярослава
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запитання,
навіщо перед

іконою
запалюється

лампадка
По-перше, тому, що віра наша є

світло. Сказав Христос: «Я світло
світу». Світло лампадки нагадує
нам про те світло, яким Спаситель
освітлює наші душі.

По-друге, для того, щоб нагадати
нам про світлу вдачу святого, перед
іконою якого ми запалюємо
лампадку. Тому що святі названі
синами світла.

По-третє, для того, щоб служити
нам докором за наші темні справи,
злі помисли й бажання, і для того,
щоб покликати нас на шлях
євангельського світла, щоб ми з
більшою ревністю піклувалися про
виконання заповіді Спасителя: «Так
хай світить світло ваше перед
людьми, щоб вони бачили ваші добрі
вчинки».

По-четверте, щоб стала вона
нашою малою жертвою Господу,
Який всього Себе приніс у жертву
за нас, малим знаком великої
вдячності й світлої нашої любові до
Того, у Кого в наших молитвах ми
просимо життя, здоров’я і спасіння
– усього того, що може дати одна
тільки безмежна Небесна Любов.

По-п’яте, щоб залякати сили зла,
які нападають на нас іноді й під час
молитви, відводячи наші думки від
Творця. Тому що сили зла люблять
пітьму й тремтять від світла,
особливо того, котре служить Богові
й угодникам Його.

По-шосте, щоб спонукати нас до
жертовності. Подібно до того як
горять у лампадці єлей і ґніт, покірні
нашій волі, так само хай горять
полум’ям любові й наші душі, у всіх
стражданнях покірні волі Божій.

По-сьоме, щоб нагадувати нам
про те, що як лампадка не може
запалитися без нашої руки, так і
серце наше, ця наша внутрішня
лампадка, не зможе зайнятися без
святого вогню Божественної
благодаті, навіть якщо буде
наповнене воно всякими чеснотами.
Бо чесноти наші – пальне, яке
запалює Своїм вогнем Господь.

Святитель Миколай
Сербський

Вдячний Богові за маму

за маму», щоб привітати своїх найрідніших матусь.
Весняне святкування розпочалось після Літургії у
актовому залі Підбузької недільної школи. Свято
проходило у нестандартному форматі: на
мультимедійному проекторі діти співали караоке,
дивились відеопривітання, яке зняли напередодні для
своїх матерів. Також діти декламували вірші на релігійну
тематику про Матір Божу, розповідали цікавинки та
загадки про матір. Після свята дітинедільної школи
вручили своїм матерям подарунки: молодша група –
власноруч розмальовані листівки та квіти, а старша –
букети квітів.

На святі були присутні: настоятель храму Собору св.
Іоана Хрестителя – митр. прот. ІоанАльмес, батьки
дітей, бабусі та всі охочі парафіяни селища Підбуж.
Отець Іоан вкінці подякував організаторам свята, усім
учасникам та батькам.

Закінчилась урочиста частина свята многоліттям та
спільною світлиною.

Анастасія Альмес

ПЕРША СПОВІДЬ ДІТЕЙ У М. НОВИЙ КАЛИНІВ

Дубневича. Прийнявши подарунки, діти щиро раділи і
дякували Богові за ці незабутні миті.

На запрошення настоятеля на цій урочистості була
присутня Оксана Богданівна Бобак – директор
Новокалинівського НВК, яка щиро молилась і раділа з усіма.
Від щирого серця привітала з важливим кроком у житті учнів,
побажала любові, успіхів та Божого благословення у всіх
починаннях і справах.

Храм у зеленому вбранні,
Усюди квіти, радість, щастя.
Як добре, що в «Зелені дні»
І Перша Сповідь, і Святе Причастя.
Після Святої Літургії в День Святої Трійці діти освятили

квіти і зелень – дарунок Божої природи. Тримаючись міцно
за руки, причасники зробили хід навколо храму, привітали
своїх рідних зі святом, самостійно заспівали «Многоліття»
для батьків і вчителів.

Опісля дітей вітали рідні та друзі, на згадку про цю подію
залишились фото.

Хлопчики й дівчатка надовго запам’ятають день, коли
прийняли тіло і Кров Христа – найбільший скарб для
безсмертної душі кожного християнина.

Парафіяни храму щиро вітають дітей і бажають у своєму
житті міцно триматися за руку Божу, яка завжди буде вести
їх дорогою правди, віри, любові та милосердя, допомагатиме
добре навчатися у школі, шанувати своїх батьків, учителів
та бути прикладом для інших дітей у духовному зростанні!

Нехай Всемогутній Господь благословить діток, батьків,
вчителів, наставників на добре християнське життя!

Прес-служба парафії св. кн. Володимира
м. Новий Калинів
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Що Бог існує, в цьому не мають сумніву ті, хто
приймає Священне Писання, тобто Старий і Новий Завіт,
подібно як і багато з еллінів; тому що, як ми вже сказали,
знання, що Бог існує, нам дане від природи. Але злоба
лукавого так заволоділа людським єством і деяких
вкинула в таку страшну і гіршу від усього злого безодню
загибелі, що стали говорити, ніби немає Бога.
Викриваючи їхнє безумство, тайновидець Давид сказав:
«Сказав безумний у серці своєму: «Бога нема»» [Пс.
13: 1]. Тому ученики і апостоли Господа нашого,
просвічені Всесвятим Духом, які Його силою і
благодаттю творили божественні знамення, сіткою своїх
чудес виловили таких людей з глибини невідання до
світла богопізнання. Подібним чином і приємники їхньої
благодаті і сану, пастирі і вчителі, прийнявши
освячуючу благодать Духа, силою чудес і словом
благодаті просвічували затьмарених і навертали
заблудлих. А ми, не отримавши ні дару чудес, ні дару
учительства – тому що, пристрастившись до чуттєвих
насолод, стали недостойними цього – закликавши на
поміч Отця і Сина, і Святого Духа, скажемо тепер про
цей предмет дещо небагато з того, що залишили у
спадок пророки благодаті.

Всі істоти або сотворені, або несотворені. Якщо
сотворені, то, безсумнівно, і змінні. Якщо буття
почалось переміною, то і, звичайно, буде підлягати
переміні або тлінню, або непередбаченій зміні. Якщо
не сотворені, то, за послідовності умовиводів,
безсумнівно, і незмінні. Чого буття протилежне, того і
образ буття протилежний, тобто його властивості. Хто
не погодиться, що всі істоти, не тільки ті, що підпадають
під наше відчуття, але й ангели, змінюються,
перетворюються і багатообразно преображаються. Так,
наприклад, розумні істоти, тобто ангели, душі і духи, зі
своєї волі більше чи менше зростаючи в добрі і
віддаляючись від добра, а інші істоти, змінюючись і за
своїм народженням, і за зникненням, і за збільшенням і
зменшенням, за зміною властивостей і за зміною місця?
А що змінюється, те, звичайно, і сотворене, якщо
сотворене, то, безсумнівно, сотворене ким-небудь.
Творець повинен бути істотою не сотвореною; якщо б
Він був сотворений, то, звичайно, ким-небудь, і так
дальше, поки не дійдемо до кого-небудь несотвореного.
Тому Творець, будучи несотвореним, безсумнівно, є і
незмінний: а хто ж це інший, як не Бог?

І сам склад, збереження і керування творінням
показують нам, що є Бог, Який все це сотворив,
утримує, зберігає і про все промишляє. Яким чином
такі ворожі між собою стихії як вогонь, вода, повітря,
земля могли б з’єднатися для сотворення одного світу і
перебувати в досконалій нероздільності, якщо б деяка
всемогутня сила не з’єднала їх і не зберігала їх завжди
нероздільними?

Хто розмістив у відомих місцях все те, що на небі і
що на землі, що в повітрі і що в воді, і що передує всьому
цьому: небо і землю, повітря і природу як вогню, так і
води? Хто все це з’єднав і розділив? Хто дав їм
безперестанний і безперешкодний рух і напрям? Чи не
художник цього, що започаткував всім речам закон, за
яким все відбувається і все керується? Хто ж цей
художник? Хіба не той, Який все це сотворив і привів до
буття. Ми не можемо приписати такої сили сліпому
випадку. Припустімо, що це сталося від випадку, але хто
привів все в такий порядок? Допустимо, якщо угодно, і
це випадку але хто ж тоді зберігає і охороняє за тими ж
законами, за якими все раніше сотворено? Хто-небудь
інший, звичайно, а не сліпий випадок. Тоді хто цей інший,
як не Бог?

Про те, що є Бог? Про те, що Божество неможливо
осягнути

Отже, те, що Бог є, це очевидно. Але що Він є за
сутністю та єством, – це абсолютно неосяжне і невідоме.
Те, що Він безтілесний, це ясно. Бо як може бути тілом
те, що безкінечне і безмежне, не має вигляду, не підлягає
виміру, невидиме, просте і нескладне? Бо як може бути
незмінним те, що обмежене і підвладне пристрастям? І
як може бути безпристрасним те, що складається зі
стихій і на них знову розпадається? Бо з’єднання –
початок боротьби, боротьба – початок поділу поділ –
розпаду; але розпад – абсолютно чужий Богу.

Яким чином можливо те, що Бог проникає і
наповнює все, як говориться в Писанні: «Чи не
наповнюю Я небо і землю? – говорить Господь» (Єр.
23: 24). Бо неможливо, щоб тіло проходило крізь тіла, не
розділюючи їх, і саме не розділялось, не змішувалось і
не з’єднувалось із ними, подібно до того, як рідини разом

«ЩО БОГ ІСНУЄ, В ЦЬОМУ НЕ МАЮТЬ СУМНІВУ ТІ, ХТО ПРИЙМАЄ
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зливаються і розчиняються.
Якщо припустити, як деякі кажуть, що тіло

нематеріальне, подібне до того, яке у грецьких мудреців
називається п’ятим тілом, що, зрештою, неможливо, то
воно, звичайно, буде рухоме, як і небо, бо його ж і
називають п’ятим тілом? Але хто рухає цим тілом?
[Звичайно, інша істота], бо все рухоме приводиться в
рух від іншого. Ким же рухається і це інше? І так до
безкінечності, поки не зустрінемо що-небудь нерухоме.
Але те, що приводить в рух перше, є нерухоме, яким і є
Бог. Якби ж Він був рухомим, то як не був би обмежений
місцем? Тому один тільки Бог є нерухомим і своєю
нерухомістю рухає всім. Тому необхідно визнати, що
Божество безтілесне.

Але це не визначає його сутності, так само як ні
ненародженість, ні безначальність, ні незмінність, ні
нетлінність, ні все те, що говориться про Бога або про
його буття. Бо все це показує не те, що є Бог, але те, чим
Він не є. Хто ж хоче висловити сутність будь-якої речі,
той повинен сказати, чим вона є, а не те, чим не є. Проте
неможливо сказати про Бога, Ким Він є за сутністю, але
більш властиво говорити про Нього через заперечення
всього. Бо Він не є чим-небудь із переліку існуючих
речей не тому, що зовсім не існував, а тому, що найвище
всього існуючого, найвище, навіть, самого буття. Бо
якщо пізнання має своїм предметом речі існуючі, то
вже те, що вище пізнання, звичайно, вище від буття. І
знову: те, що перевищує буття, те вище від пізнання.

Отже, Бог безмежний і неосяжний, і одне в Ньому
осяжне – його безмежність і неосяжність. А те, що ми
говоримо про Бога ствердно, показує нам не його єство,
але те, що стосується єства. Бо чи назвемо Бога благим
чи праведним, чи премудрим, або чимось іншим,
виразимо не Його єство, а тільки те, що стосується
єства. А іноді те, що ствердно говориться про Бога, має
силу переважаючого заперечення. Так, наприклад,
говорячи про Бога, ми вживаємо слова морок (пітьма),
маючи на увазі не морок, а те, що не є світлом, але
вище усякого світла; чи вживаємо слово світло,
розуміючи, що не є мороком.

Доказ того, що є один Бог, а не багато
Отже, достатньо доведено, що Бог є і що його сутність

неосяжна. А що Бог є один, а не багато, це не викликає
сумніви у тих, що вірують Божественному Писанню.
Адже Господь на початку Свого законоположення
говорить: «Я, Господь, Бог твій. Який вивів тебе із землі
Єгипетської, з дому рабства, нехай не буде в тебе інших
богів перед лицем Моїм» (Вих. 20: 2); і знову: «Слухай,
Ізраїлю: Господь, Бог наш, Господь Єдиний є» (Втор. 6:
4); і у пророка Ісаї: «Я – Господь перший, і в останніх –
Я той самий» (Іс. 41: 4) – «Я: Раніше Мене не було Бога,
і після мене не буде… і немає Спасителя, крім Мене»
(Іс. 43: 10-11). І Господь у святих Євангеліях так говорить
Отцю: «Це ж є життя вічне, щоб знати Тебе, Єдиного
Істинного Бога» (Ін. 17: 3).

З тими, що не вірять Божественному Писанню, ми
будемо розмірковувати так: Бог є досконалий і не має
недоліків, щодо благості, мудрості, сили, безпочатковий,
безкінечний, завжди сущий, необмежений і, словом
кажучи, досконалий у всьому. Тому якщо допустимо
багатьох богів, то необхідно буде визнати відмінність
між ними багатьма. Бо якщо між ними немає ніякої
різниці, то це вже один, а не багато; якщо ж між ними є
відмінність, то де ж досконалість? Якщо ж не буде
вистачати досконалості чи у благості, чи в силі, чи в
премудрості, чи в часі, чи за місцем, то вже не буде Бог.
Тотожність у всьому вказує, швидше, на єдиного Бога,
а не на багатьох.

Більше того, якби було багато богів, то як збереглася
б їх неописанність? Бо де був би один, там не було б
іншого.

Яким чином багато керувало б світом, і він не
зруйнувався б і не розпався б, коли між керуючими

виникла б війна?Тому що відмінність вводить
протистояння. Якщо ж хтось скаже, що кожен з них
керує своєю частиною, то хто ж увів такий порядок і
зробив між ними поділ? Це власне і був би Бог. Тому
Бог єдиний, досконалий, неописуваний Творець всього,
Вседержитель і Правитель, найвищий і найперший за
всяку досконалість.

До цього необхідно додати і те, що із природної
необхідності одиниця є початком двоїці.

Про Слово і Сина Божого; доказ від розуму
Отже, цей єдиний і один Бог не без Слова. Якщо ж

Він має Слово, то повинен мати Слово не безіпостасне,
не те, що має початок буття і має припинитися. Бо не
було часу, коли Бог був без Слова. Навпаки, Бог завжди
має Своє Слово, Яке народжується від Нього і Яке не
таке, як наше слово, – неіпостасне і яке розливається в
повітрі, але іпостасне, живе, досконале, не поза Ним
(Богом), але завжди в Ньому перебуває. Бо де ж Йому
бути поза Богом? Але оскільки наше єство тимчасове і
легко руйнівне; то і слово наше не іпостасне. Бог як
всюдисущий і досконалий і Слово буде мати також
досконале й іпостасне. Яке завжди є, живе і має все, що
має Отець. Наше слово, що походить з розуму, не є ні
повністю тотожним з розумом, ні повністю відмінним.
Бо будучи з розуму, воно є дещо іншим щодо нього,
але оскільки воно виявляє розум, то і не є абсолютно
відмінним від розуму, але, будучи за єством одним з
ним, відрізняється від нього як особливо
підпорядковане. Так і Слово Боже, оскільки існує саме
собою, відрізняється від того, від кого має іпостась.
Оскільки проявляє в собі те ж саме, що є в Богові, то за
єством є одне з ним. Бо як в Отці споглядається
досконалість у всіх відношеннях, так видно теж і в
народженому від Нього Слові.

Про Святого Духа; доказ від розуму
Для Слова повинне бути і дихання, бо і наше слово

не без дихання. Але наше дихання відмінне від нашої
істоти: воно є вдихання і видихання повітря, яке втягуємо
і видихаємо для існування тіла. При вимові слова воно
стає звуком, що виявляє собою силу слова. І в Божому
єстві, простому і нескладному, належить благочестиво
визнавати буття Духа Божого, тому що Його Слово не є
недостатнішим від нашого слова. Але було б нечестивим
думати, що в Бозі Дух є чимось, що входить зовні, як це
буває в нас, істотах складних. Навпаки, коли чуємо про
Слово Боже, не визнаємо Його безіпостасним чи таким,
яке здобувається вченням, вимовляється голосом,
розливається в повітрі і щезає, але таким, яке іпостасно
існує, має свобідну волю, дієве і всесильне. Так,
дізнавшись, що Дух Божий супроводжує Слово і виявляє
Його дію, ми не шануємо Його як неіпостасне дихання;
бо таким чином ми принизили б до нікчемності велич
Божого єства, якби про Духа,Який в Ньому, мали таке
ж розуміння, яке маємо про наш дух, але шануємо Його
силою, яка справді існує, споглядається у її власному і
особистому бутті, яка сходить від Отця, спочиває у Слові
і Його виявляє, яка тому не може відділятися ні від Бога,
в Якому вона є, ні від Слова, яке супроводжує, і яка не
так виявляється, щоб щезнути, але, подібно до Слова,
існує особисто, живе, має свобідну волю, сама собою
рухається, дієва, завжди хоче добра, у всякому
волевиявленні силою супроводжує бажання і не має ні
початку, ні кінця; бо ні Отець ніколи не був без Слова,
ні Слово – без Духа.

Таким чином, єдинством єства повністю відкидається
багатобожжя еллінів, а прийняттям Слова і Духа
відкидається вчення юдеїв; і від тих, і від інших
залишається те, що корисне, тобто із вчення юдеїв –
єдність єства, а з еллінізму – одна відмінність в іпостасях.

Якщо юдей стане протирічити прийняттю Слова і
Духа, то належить викрити його і загородити йому уста
Божественним Писанням. Бо про Слово божественний
Давид говорить: «Навіки, Господи, Слово Твоє
перебуває на небесах» (Пс. 118: 89), і в іншому місці:
«Послав їм Слово Своє, і зцілив їх» (Пс. 106: 20). Але
слово, що вимовляється устами, не посилається і не
перебуває повік, І про Духа той же Давид говорить:
«Пошлеш Духа Свого – і створяться» (Пс. 103: 30); і в
іншому місці: «Словом Господнім сотворено небеса, і
Духом уст Його – вся сила їх» (Пс. 32: 6); а також Іов:
«Дух Божий сотворив мене, і подих Вседержителя дав
мені життя» (Іов. 33: 4). Але Дух, що посилається,
творчий, уверджуючий і зберігаючий не є дихання, яке
щезає, так само як і уста Божі не член тілесний: але те й
інше належить розуміти богопристойно.

Св. Йоан Дамаскин
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Християнська П’ятидесятниця, як сходження Святого
Духа на Апостолів та учнів Христових, змінила їх,
змінила багатьох-багатьох людей і народи, та продовжує
змінювати людський рід і до сьогодні. Так буде до
славного пришестя Христа Бога.

Від Святого Духа Апостоли отримали Христову
силу благовістити Боже слово спасіння всім народам
аж до краю землі. Проголошеним словом Божим
освятились народи і земля. Ті, що колись були чужі
Богу, стали дітьми Божими. Божий спадок, людство, що
його підступно викрав сатана з рук Божих, Духом
Святим знову повернуто Богу. Святий Дух людей, що
перебували у темряві – темряві гріха, привів до Світла
– Бога істинного, бо «Бог є Світло» і «у світлі
перебуває». У Святому Дусі люди стать святими, бо
збувається заповідане Богом ще в давнину: «Будьте
святі, бо Я, Бог ваш, – Святий».

Сам же вислів «святий» є глибоко духовний і багато
змістовний. Святість – це природна сутність Бога. Тому
Бога постійно оспівують ангели на небі, а люди на землі
словами: «Свят, Свят, Свят, Господь Бог…». Сама
святість – це сукупність Божих прикмет і властивостей.
Бог є Любов. Він – Творець, що викликає буття із нічого.
Бог є добрий і саме Добро. Він милосердний,
терпеливий і довготерпеливий, милостивий і
многомилостивий. Бог є Життя і дає життя всьому
сущому, охороняє життя та підтримує його. Бог –
звершена досконалість, в Якому нема переміни. Бог не
переходить з місця на місце, бо Він всюди є і все
наповняє. Бог є безмежний Дух у Своїх якостях,
властивостях і діях. Простіше є сказати: Бог – Святий!

Тому то все, що створив, творить Господь Бог, чого
торкається Його десниця, – є добрим, святим. Такими
були Адам і Єва. Однак не осмислили вони тоді Божих
дарувань, не осмислюють їх і сьогодні багато людей,
бо не усвідомлюють, що все добре, святість  у людині є
від Бога. І дієві вони при умові, що людина перебуває з
Богом через послух і виконання Його святої волі.

Адже, коли людина грішить, то тим нівечить свою
святість, витравлює із себе образ і подобу Божу. А
боротись із гріхом та наслідками гріхопадіння Адама і
Єви вкрай трудно. Бо сам сатана, як батько гріха і зла,
всіляко заохочує людину до гріха, до злого і докладає
всіх зусиль, щоб утримувати людину у гріху та
утвердити її у злі.

То чи може людина звільнитись від сатанинського
поневолення та повернутись у святість? Так, може. Із
цього безвихідного становища рятує людину, людський
рід Сам Господь Бог Ісус Христос – наш Спаситель.
Він, що прийняв нашу плоть, – природу, впокорив її
Богу, – Своїй Божественній природі. Будучи безгрішним
за Божеством і тілесним народженням, Христос не
допустив Своєю стриманістю і постом, молитвою і
добрими ділами, безкорисливим служінням Богу і
людям торкнутись гріху Своєї тілесної (людської)
природи. Ніяка земна, житейська пристрасть не мала
місця в Людині Ісусі Христі. Навіть сам сатана, що явно
прийшов спокушати Людину Ісуса, отримав поразку.
Послух Богу Отцю, радість у сповнені волі Божої – волі
Отчої, жертовне служіння людям дали підставу
Спасителеві сказати Апостолам і нам: «Будьте мужні,
Я переміг світ», – світ гріха і зла. А гріх, зло –
породження сатани. То ж сатана переможений нашим
Господом Ісусом Христом.

Цю Свою силу дає Спаситель і всім віруючим у
Нього та виконуючим Його заповіді, щоб могли вони
побороти всю супротивну силу святості у людині. І діє
Христова сила у Господніх послідовниках через Святого
Духа, Якого на благання Сина Божого послав роду
людському Бог Отець. Бо Отець хоче щоб людина,
надбавши Святого Духа, Ним збагачувалась. Хоче Бог,
щоб у Святому Дусі мали люди радість, освячення,
життя, а то життя вічне, блаженне у Небесному Царстві.

Сам же Святий Дух особливо перебуває і діє у лоні
Христової Православної Церкви, яку зродив на землі
Христос Бог Тим же Святим Духом. І члени Христової
Церкви – православні християни, як діти Божі,
отримують  Святого Духа не за заслугами, а як дар, що
по благодаті Божій та милосердю Господа посилається
нам на спасіння. Дарований нам Святий Дух, що всюди
є і все наповняє, притягує до себе людей, і кожен, хто
тільки забажає Його, – отримує і наповнюється Ним.
Та отримати Повноту Святого Духа може тільки істинно
віруючий, той, хто сповідує чистоту православної віри,
як її передали апостоли, а Святі Отці сприйняли і
утвердили на Вселенських Соборах.

З життя і духовного досвіду святих православним
християнам відомі і посередники отримання Святого
Духа. А саме: чистота серця і цнота, смирення,
читання-слухання слова Божого, молитва, повсякчасне
самозречення, послух Богу, Церкві, духівнику
(духовному наставнику), добрі діла, безкорисливе
служіння іншим, участь у Таїнствах Церкви, особливо
– Покаяння і Святого Причастя Тіла і Крові Господніх.
Співдіють тут і піст, поклони та інші духовно-аскетичні
практики.

Саме святі, що залишили нам духовний досвід і
духовно-аскетичну практику, і є у Христовій Церкві
Божими світильниками, що запалив їх Святий Дух. І
вони, святі, світять людству діяльною в них благодаттю

Коли Господь хрестився в Йордані, Дух Святий
з’явився у вигляді голуба. З’явився не для того,
щоб заповнити щось у Ньому, але щоб символічно
вказати на те, чим Він володіє,  – на незлобивість,
чистоту й лагідність. От що символізує голуб. А
коли зібралися апостоли на п’ятдесятий день по
воскресінні Христа, Дух з’явився їм у вигляді
вогню. З’явився, щоб щось вилучити з них і щось
привнести. Вилучити гріх, неміч, страх і душевну
нечистоту, а дарувати силу, світло й тепло. Вогонь
символічно означає цю троїчність – силу, світло й
тепло. Ти знаєш, яку силу має вогонь, як він
світить і як гріє. Але, коли говориш про Святого
Духа, бережися, щоб тобі він не уявився тілесно,
а тільки духовно. Отже, мова про силу духовну,
про світло духовне, про теплоту духовну. А це –
сила волі, світло розуму й тепло любові. Цією
духовною зброєю Дух Святий озброїв проти світу
воїнів Христових, котрим Учитель заборонив
будь-яку фізичну зброю, навіть ціпок.

Чому вогненне полум’я вилилося на голови
апостолів у вигляді язиків? Тому, що апостоли
повинні були язиком  благовістити народам благу
радісну звістку – Євангеліє істини й життя, науку
покаяння й прощення. Словом повинні були вчити,
словом зціляти, словом утішати, словом радити й
керувати, словом творити Церкву. Нарешті,
словом захищатися. Бо заповів і напророкував їм
Глава, щоб не боялися гонителів і не турбувалися,
що доведеться відповідати на судилищах, бо не
ви будете говорити, а  Дух Святий. Та й чи
можливо було повідомити звичайною людською
мовою найбільшу й Святий. Та й чи можливо було
повідомити звичайною людською мовою
найбільшу й найрадіснішу звістку, що коли-небудь
досягала людського вуха, звістку про те, що
Господь з’явився на землю й відкрив людям
ворота безсмертя? Хіба від людини й від смертної
людської природи міг пролитися цей життєдайний
бальзам на мертве тіло Римської імперії й світу?
Ні, ніколи. Тільки від Духа Божого вогненного,
Котрий вустами святих апостолів розсипав у
пітьмі земній небесні іскри.

Але, о сине людський, невже ніколи не відчував
ти Духа Божого в собі? Бо ж і ти хрещений Духом,
водою й Духом. Невже тебе ніколи раптом не
осявала велика й світла думка, безмовне слово
Духа Святого? Невже ніколи у твоєму серці
раптово, як вітер, не піднімалася любов до Творця
й не закипали від неї сльози на очах?

Віддайся на волю Божу і дослухайся до того,
що відбувається в душі твоїй, і ти пізнаєш чудо
П’ятидесятниці, що відбулося з апостолами.

Мир тобі й розрада від Духа Святого.
Святитель Миколай Сербський

ЛИСТ  42
ревному читачеві Святого

Письма, на запитання, чому
Дух Святий з’явився у

вигляді вогню

СВЯТІ – ПЛІД ДІЇ СВЯТОГО ДУХА НА ЗЕМЛІ
Святого Духа. Хоч святі на небі, але їхні нетлінні тіла –
мощі з нами тут на землі та благодатно діють на світ і
тих, що шанують їх.

Самі ж святі, як угодники Божі, – це звичайні люди,
як і кожен з нас. Але вони, ставши на шлях слідування
за Ісусом Христом, своїм Богом і Спасителем, зреклись
самих себе, залишили домівки і рідню, відмовились від
влади і слави, від матеріальних статків і засобів життя,
відсікли свою волю і у всьому поклались на єдиного
Бога.

Святі різними шляхами благочестя сповнились
благодаті Святого Духа та наблизились до
богоподібності. В них були сльози покаяння, піст,
поклони, денні та нічні стояння на молитві (в келії в
печері, на камені, на стовпі, над проваллям чи в багнюці
з комарами). Була терпеливість і прощення кривдників
до забуття завданих кривд. Було повне нехтування
земними благами та щира милостиня, любов до Бога і
людей, служіння Богу і людям та милосердя. Палацами
святих були печери чи вириті ями. Найприємнішою
поживою були корінці рослин, дві-три горошини чи
зернини на день та кухоль води. Для деяких пустинників
царським одягом було їхнє власне волосся, що
покривало їх з голови до ніг. Святі свої вчинки, слова і
думки скеровували до Бога, на прославу Бога. Вони
ніколи і ні в чому не шукали свого особистого. Заради
Бога, заради слави Божої служили Богу молитвою,
постом, працею і служінням навіть і
найупослідженішим серед людей. Святі настільки
переймались горем і болем інших, що часто приймали
ці болі та скорботи на себе. Заради нужденних святі
йшли на самопожертву. А це найвищий прояв любові,
тому і Бог полюбив Своїх угодників. Полюбив і
прославив їх у Своїх небесах.

І як не любити Богу святих? Адже це вони несли Його
слово до поган-язичників. Це вони наштовхували себе
на гоніння, тортури і смерть, але не зреклись своєї
відданості Христу Богу, не гасили в собі Божого світла,
а з упованням на Бога були укріплювані Святим Духом
та радо терпіли, а смерть сприймали як Боже пиття.
Святі – це справді ті, як свідчить ап. Павло, – яких не
вартий світ. Але як Сам Господь Бог Ісус Христос з
любові до людей сходив з небес ради нашого спасіння,
так і святі йшли на самопожертву ради спасіння своїх
душ і душ єдиновірних та однокровних по Адаму.

Виходячи із загальних характеристик духовних
подвигів святих, хочеться побіжно згадати і святих
нашого народу. Родовід наших святих був
започаткований ап. Андрієм Первозваним. А квітнути і
рясно плодоносити духовні дари почали з часів
рівноапостольного кн. Володимира Великого.
Приходили до нас, на Русь-Україну, святителі,
священики, монахи з інших земель, щоб настановити
наш народ у Бозі. Ходили і наші подвижники на Афон
та інші краї, і місця, прославлені Божою благодаттю, а
вернувшись на Батьківщину, стали січами Божої
благодаті в рідній землі та осередків, де бажаючі духовно
зростали Святим Духом.

А їхні учні та послідовники понесли слово Христове
та благодать Духа Святого на північ і схід Руси-України.
Стали наші подвижники Божими світильниками для
племен і народів від Балтійського і Білого морів аж до
Далекого Сходу. Знані і шановані наші святі земляки на
Поволжю, Уралі, в Сибіру, Монголії, Китаю, Японії та
на Північно-Американському континенті – на Алясці.

 Отак святі подвижники з різних земель і народів дією
Святого Духа вчинили по світу незбагненно великий
засів Божого слова. А благодать Божа це все зростила.
Тому, і безсумнівно, Дух Святий і по нині знову, і знову
являє світу нових святих. І це свідчить, що Христова
Церква квітне благодаттю Святого Духа та плодоносить.
А ми, духовно немічні, живимось благодатними
плодами наших святих і святих всієї Повноти
Православної Христової Церкви. Бо Господь Бог, як
Любов, сущих на небі і на землі у Святому Дусі зводить
воєдино. І святі, перебуваючи на небі та у Святому Дусі
споглядаючи славу Божу, у тому ж Дусі бачать і нашу
землю, нас і наше життя, наші діла. Вони знають наші
біди, скорботи, чують наші молитви. Духом Святим дана
їм благодать любити нас і увесь світ, молитись за
кожного з нас, зокрема, і в цілому за увесь світ. Святі
заступаються за нас перед Богом, сумують через наше
гріхопадіння, безмежно радіють нашому покаянню.

Як бачимо, всі святі жили на землі, трудились духовно
і тілесно, та дух їхній перебував у Бозі. Серцем і розумом
вони не відходили від Бога. Ради любові Христової вони
перетерпіли всі скорботи на землі, не боялись ніяких
страждань і тим прославили живучого в собі Христа
Бога. І Бог полюбив їх, прославив та дарував святим
Своїм вічне Царство з Собою.

Благодать Святого Духа нехай навідає кожного, хто
читає ці рядки та надихне відважно віддатись у руки
Божі, щоб ревно потрудитись у духовному зростанні та
збагаченні Святим Духом. А Бог, швидкий на допомогу,
не забариться. І перебуватиме Він зі Своїми святими
поруч з трудівниками на духовній ниві.

свящ. Іван Владика
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Вознісся Ти у славі Христе Боже наш, радість сотворивши
ученикам обітницею Святого Духа, утвердивши їх Своїм
благословенням, що Ти є Син Божий, Визволитель світу.

Свято Вознесіння звеличили своїми проповідями святий Іоан
Золотоуст, святий Григорій Ніський, святий Епіфаній Кіпрський,
Лев Великий та інші. У IV ст. цариця Єлена побудувала храм на
честь цієї події на місці Христового Вознесіння.

Святий Іоан Золотоуст у своїй проповіді на Вознесіння казав:
«Сьогодні людський рід повністю примирений з Богом. Зникла
давня боротьба й ворожнеча. Ми, що були недостойні жити на
землі, – вознесені на небо. Сьогодні стаємо наступниками
небесного царства, ми, що не варті й земного, – виходимо на
небо і успадковуємо престол Царя і Господа. А людська природа,
перед якою херувим боронив рай, піднесена тепер понад усякого
херувима».

 У шостому члені Символу віри говориться про те, що Ісус
Христос з пречистою Своєю плоттю вознісся на небо і сів праворуч
Бога Отця.

Господь Ісус Христос вознісся на небеса людською природою
Своєю плоттю і душею, а Божеством Своїм Він завжди перебував
з Отцем.

Своїм Вознесінням Господь наш Ісус Христос з’єднав земне з
небесним і прославив нашу людську природу, піднісши її на престол
Божий; і показав нам, що й наша вітчизна на небі, у Царстві Божому,
яке відкрите тепер для всіх істинно віруючих у Нього.

17 травня 2018р. після Світлого Христового Воскресіння свята
Православна Церква святкує одне із найвеличніших дванадесятих
свят – Вознесіння Господнє. Саме в цей день свій храмовий празник
відсвяткували парафіяни храму Вознесіння Господнього с. Ралівка
Самбірського благочиння.

На запрошення настоятеля храму митр. прот. Володимира
Лернатовича на святкування престольного празника прибули
священики Самбірського благочиння , Старо- Самбірського
благочиння та священики із Самбірського благочиння (УАПЦ).

Божественну Літургію святого Отця Нашого Іоана Золотоустого
очолив митр.прот. Василь Бухній (села Нагірне – Чуква), якому
співслужили: настоятель храму митр. прот. Володимир
Лернатович, прот. Ярослав Фабіровський (м. Новий –Калинів), прот.
Богдан Лернатович (села Турчиновичі – Бачина, Старо-Самбірське
благочииння). прот. Богдан Лернатович (с. Бісковичі, Самбірське
благочиння УАПЦ), прот. Роман Вовкунович (села Сприня – Воля
Блажівська), прот. Анатолій Драб (с. Задністря), митр. прот.
Михайло Межівник(с. Кульчиці, Самбірське благочиння УАПЦ).

Прославили богослужіння своїми духовними піснеспівами
церковний хор на чолі із нашим дяком Ігорем Бродою.

На богослужінні молилась велика кількість вірних прихожан
святого храму, та запрошених гостей із навколишніх сіл, м. Самбора,
парафій Самбірського благочиння.

Під час Божественній Літургії були піднесені молитви за Україну,
за наших воїнів солдатів, які перебувають в Зоні АТО, які захищають
свій народ, свою землю, свою Батьківщину від агресора. Також
молились на Богослужінні за створення в Україні Єдиної Помісної
Православної Церкви. Молились також і за Святішого Патріарха
Варфоломія, за Президента України, за Верховну Раду, та розпочате
діло рук їх.

Після закінчення Божественної літургії до вірних із повчальним
словом звернувся митр. прот. Василь Бухній. У своєму
повчальному слові отець Василь розказав про історію свята
Вознесіння Господнього. Потім до парафіян звернувся настоятель
храму митр. прот. Володимир Лернатович, привітавши всіх парафіян
святого храму, хористів, дяка, паламарів із престольним празником
Вознесіння Господнього. Настоятель подякував усім священикам
за спільну молитву, побажавши їм Божої опіки, Божої допомоги у
житті, та у Винограднику Христовому.

Після слів подяки, всі священнослужителі разом із настоятелем
та парафіянами вирушили хресною ходою до джерела. Біля
Живоносного Джерела було звершено чин малого освячення води;
після чого митр. прот. Василь Бухній окропив всіх парафіян та
запрошених гостей освяченою водою. Після завершення чину
малого освячення води, відбулася Хресна хода навколо храму. На
кінець пролунало уставне многоліття.

 Юрій Бобик,
 парафіянин храму Вознесіння Господнього

 с. Ралівка Самбірського благочиння.

У підніжжі Карпат, на
мальовничому правому березі
Дністра, неподалік від Старого
Самбора, розташува-лось село
із майже тисячо-літньою
історією – Страшевичі. Саме тут
ось уже 8 років проводить своє
пастирське служіння митр.
прот. Іван Циквас. І в ці святкові
дні, а саме на свято Вознесіння
Господ-нього, парафія села
Страшевичі відзначає свій
престольний празник.

Чому саме на Вознесіння,
адже храм споруджений і
освячений на згадку про
Воздвиження Чесного і
Животворчого Хреста Господ-
нього? Історичні джерела та архівні документи
свідчать про те, що на місці сучасного храму
Воздвиження Чесного Хреста у давнину
красувалася дерев‘яна святиня Вознесіння
Господнього. Жителі села з покоління до покоління
передають розповіді про неї і свято бережуть її в
своїх серцях. Саме тому парафія двічі на рік святкує
свій престольний празник – на свято Вознесіння
Господнього (як пам‘ять про древній храм) та в день
Воздвиження Чесного та Животворчого Хреста.

У цей святковий і величний для парафії день
звідусіль поспішали священнослужителі на
торжество до Страшевич. Очолив святкове
богослужіння благочинний Старосамбірського
благочиння митр. прот. Іван Білик, якому
співслужили: митр. прот. Богдан Федак (с.
Муроване), митр. прот. Василь Ігнатищ (с.
Стрільбичі), митр. прот. Іван Унятивич (села Воля,
Кобло), митр. прот. Степан Миживник (с. Воютичі,
Самбірського благочиння), прот. Микола Корольчук
(с. Стара Сіль), прот. Петро Пазак (с. Созань), а
також настоятель храму митр. прот. Іван Циквас та
диякон Ігор Гудз. У супроводі парафіяльного хору
під керівництвом Марії Фляк, священнослужителі
піднесли свої молитви до престолу Всевишнього за
парафіян та гостей храму, за створення в Україні
єдиної Помісної Православної Церкви, за захисників
нашої держави.

Зі словами проповіді до парафіян звернувся о.
Іван Білик, який догматично окреслив значення
вознесіння на небеса Господа нашого Ісуса Христа

Престольне храмове святкування, 17 травня
цього року, відбулося у церкві Вознесіння
Господнього в с. Явора. У сороковий день після
Великодня християни відзначають Вознесіння
Господнє. До речі з 1991 по 1996 роки громада села
Явора будувала новий храм, а в 1996 році якраз на
свято Вознесіння урочисто його відкривала за
участю великої кількості, як місцевих прихожан та
гостей, так і церковної пастви. А урочисто відкривав
храм спільно з церковними діячами від громади
села тодішній депутат Турківської районної ради ,
уродженець та житель цього села Петро Косачевич.
Цікавим є те, що в цьому відкритті у Святій Літургії
та церковних піснях взяв участь хоровий колектив
під керівництвом нашої землячки Людмили
Юсипович-Сухар з м. Радехів, а її син Михайло
мелодійно та гарно читав Апостол.

У сороковий день після Великодня християни
відзначають Вознесіння Господнє.   17 травня – одне
з дванадцяти найбільших церковних свят, коли
християни  східного обряду пригадують, як Ісус
Христос піднісся до неба після того, як Христос
Воскрес. Він упродовж сорока днів являвся
Апостолам та проповідував. Якраз на сороковий
день, Ісус мовив до своїх учнів: «Ідіть по всьому
світові і проповідуйте Євангеліє усьому
творінню…». Христос разом із Апостолами вийшли
на Оливну гору, де апостоли побачили, як Христос
піднісся до неба. Коли Апостоли повернулися до
Єрусалима, на них зійшов Святий Дух .

У день свята, 17 травня, святкова Божествення
Літургія розпочалася о 12.00 год. Для відзначення
цієї духовної радості громади с. Явора до парафіян
прибули запрошені священики та гості.

Настоятелю храму митр. прот. Василю Даниліву,
який відзначив вже 25-річчя свого пастирського
служіння у с. Явора співслужили: митр. прот
Олексій Чернецький (с. Мала Волосянка), митр.

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК У
С. РАЛІВКА САМБІРСЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ

ХРАМОВЕ СВЯТО ПАРАФІЇ ВОЗДВИЖЕННЯ
ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЧОГО ХРЕСТА
ГОСПОДНЬОГО СЕЛА СТРАШЕВИЧІ

СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

як невід‘ємної частини подвигу спасіння нашим
Спасителем роду людського, та привітав
настоятеля храму разом із парафіянами з
престольним празником. До проповіді
долучився також і прот. Богдан Федак,
прочитавши власний поетичний твір «Возне-
сіння». Проповідники також відзначили, що з
року в рік, прибуваючи на святкування
храмового празника до Страшевич, місцева
святиня, стараннями настоятеля митр. прот.
Івана Цикваса, набуває все нових обрисів,
щороку оновлюється і прикрашається.

Після уставного многоліття, священно-
служителі з процесією вийшли на церковне
подвір‘я, де відбувся чин малого освячення
води. Після цього, усі присутні хресним ходом
попрямували до могили спочилого митр. прот.
Михайла Фляка, де духовенство помолилось за
спокій його душі.

Завершальне слово виголосив настоятель
храму, який подякував священнослужителям та
всім присутнім за спільну молитву, ще раз привітав
усіх з престольним празником та побажав
здоров‘я усім родинам та сім‘ям парафії, миру,
злагоди, та Божого благо-словення.

 диякон Ігор Гудз,
клірик храму Воздвиження Чесного і

Животворчого Хреста Господнього села
Страшевичі

ХРАМОВЕ СВЯТО У С. ЯВОРА
ТУРКІВСЬКОГО ДЕКАНАТУ

прот Микола Різак (м. Турка, УАПЦ), митр. прот
Віталій Височанський (с. Присліп), митр. прот.
Андрій Клуб (с. Розлуч, декан УАПЦ), митр.
прот. Ігор Дудик (с. Ріп’яна і с. Смерічка
Старосамбірського деканату), митр. прот.
Теодор Бруч (с. Явора, церква Святого Миколая
УАПЦ), прот. Іоан Лепкий (с. Завадівка).

Священики, парафіяни і гості щиро
помолилися за вічний упокій усіх воїнів та Героїв
Небесної Сотні, та військових, що загинули в
АТО, зокрема за односельчанина Михайла
Романовича, який загинув на сході України, за
тих, що віддали своє життя за волю та
Незалежність України.

Петро Косачевич,
житель с. Явора,

заслужений працівник культури України
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Дорогі браття і сестри! Кожного року,
24 липня, молитовно вшановуємо
пам’ять святої рівноапостольної великої
княгині Ольги. Хто така була свята
рівноапостольна велика княгиня Ольга?
Звідки вона походила? І за що свята
Церква причислила її до лику святих?

Літописці не є одностайними щодо
народження і походження святої Ольги.
Одні вважали, що вона походила з-під
Пскова, інші казали, що вона  була
правнучкою Новгородського князя
Густомисла. А ще інші говорили, що вона
походила з Болгарії. Але наш літописець
Нестор говорить, що в 903 році вона
вийшла заміж за князя Ігоря з роду
Рюриковичів. І прожила з ним в
подружньому житті 42 роки. Спочатку
була язичницею. У 945 році древляни
вбили її чоловіка Ігоря. І вона жорстоко
помстилася древлянам за смерть свого
чоловіка. Княгиня Ольга в час юного віку
свого сина Святослава керувала

державою, була мудрою правителькою, справедливою, об’єднувала
велику на той час державу – Київську Русь, яка за могутністю на той
час поступалася лише Візантії  і королівству саксів.

Згідно з твердженнями митрополита Іларіона (в миру Івана Огієнка),
який посилається на відомого історика Голубинського, прийняла
хрещення в Києві з рук свого духівника Григорія. Є інша версія, що
вона прийняла хрещення у Константинополі в 955 році з рук патріарха
Феофілакта. А хресним батьком її був імператор тодішньої
Візантійської  імперії  Костянтин Багрянородний.

Після хрещення свята княгиня Ольга розповсюджувала віру
Христову серед тих, які її оточували. Час був нелегкий, непростий. Її
син Святослав не бажав прийняти християнства, тому що в Києві була
досить міцною проязичницька партія. Але не дивлячись на це, свята
княгиня Ольга будувала храми. Її стараннями був побудований храм,
присвячений Софії, а також храм на Аскольдовій горі, де був похований
князь Аскольд, який прийняв хрещення з іменем Миколай. Вона
побудувала також храм у Білорусі, у Вітебську, присвячений
Благовіщенню Пресвятої Богородиці і в Пскові, в пам’ять живоначальної
Тройці.

У хрещенні вона прожила 15 років. І упокоїлася 11 липня за старим
стилем, 24 липня за новим 969 року на вісімдесятому році життя. Її
онук, святий рівноапостольний великий князь Володимир, пам’ять
якого ми з вами будемо згадувати 28 липня, побудувавши храм Успіння
Пресвятої Богородиці, який ще має назву Десятинної церкви, переніс
її нетлінні останки в 1007 році. І з цього часу починається шанування
святої рівноапостольної великої княгині Ольги, яка, як говорить
літописець, була немовби «місяцем серед темної ночі». Вона була
зіркою, яка передвіщала хрещення землі української, яке відбулося в
988 році за часів князя, її онука, Володимира. Бо вона впливала на
виховання своїх онуків – Ярополка, Володимира і Олега. І ці
євангельські зерна, які вона сіяла, принесли плід. І, як приклад, ми
бачимо хрещення її онука Володимира, який охрестив всю Русь-
Україну.

Дорогі браття і сестри, свята княгиня Ольга жила в непростий час,
бо більшість населення було поганами, які вороже ставились до
християн. Але свята, незважаючи на те, своїм особистим прикладом
показувала перевагу християнства над поганством. До хрещення вона
була жорстока, владолюбна і мстива. Після хрещення стала іншою. Що
її змінило? Божа благодать, яка змінює людську природу. І дія благодаті
Божої на святу рівноапостольну Ольгу була очевидною. Вона змінилася
поведінкою, у ставленні до людей, у розповсюдженні віри, будівництві
храмів. Свята старалася виконувати євангельські заповіді. І ті, які її
оточували, бачили це. І оточення її було християнське.

 Сьогодні також читалося святе Євангеліє про зцілення Ісусом
Христом розслабленого чоловіка. Хто зцілив цього розслабленого
чоловіка, і що було причиною його розслаблення, тобто паралічу.
Причиною був гріх. І Христос сказав: «Прощаються тобі гріхи твої!»
(Мф. 9:2). І ось Господь Бог через святу рівноапостольну Ольгу теж
діяв в нашій українській землі. Бо вона зцілилась. Вона перейшла від
способу  поганського життя до християнського. І цим вона сама не
задовольнялася, вона хотіла, щоб і інші стали причасниками Божої
благодаті, стали християнами. І вона це зробила. І це був великий подвиг
для неї. Тому свята Церква вшанувала її титулом рівноапостольної,
тобто, труди її були подібні до трудів святих апостолів. Свята Церква
причислила її до лику святих. І ми з вами, дорогі браття і сестри, маємо
можливість кожного року в день її пам’яті приходити до Божого храму,
іменинниці – приступати до сповіді, до святого Причастя, чути її життя,
молитовно звертатись до неї і наслідувати її в своєму житті.

 За прикладом святої  рівноапостольної великої княгині Ольги і ми з
вами будьмо апостолами – батьки серед своїх дітей, вчителі серед своїх
учнів, начальники серед своїх підлеглих, сусіди серед своїх сусідів. Щоби,
як через святу княгиню Ольгу, ім’я Господнє прославлялося, щоб воно
прославлялося і серед нас. А воно буде прославлятися тоді, коли
Христос буде прославлений у нашому серці, коли він буде жити в
нашій душі і своєю благодаттю нас буде просвічувати. Бо святитель
Григорій Богослов говорить так: «Той може вчити, хто навчений, той
може просвічувати, хто просвічений, той може випромінювати Божу
благодать, яку сам має в своєму серці».

Навчімося, дорогі браття і сестри, від святої рівноапостольної княгині
Ольги. І стараймося любити Бога, виконувати його Божі заповіді, сяяти
чеснотами: вірою, надією і любов’ю. Нехай же в цьому допоможе нам
Господь Бог за молитвами святої рівноапостольної великої княгині
Ольги.

прот. Іоан Альмес

Сьогодні в нашому величному
храмі Вознесіння Господнього с.
Ралівка Самбірського благочиння
відбулася радісна подія для всіх
наших парафіян святого храму. В
День Святого Духа, в першу
седмицю після П’ятидесятниці,
настоятель храму митр. прот.
Володимир Лернатович звершив Чин
благословення подружжя в день 50-
ліття їхнього шлюбу над нашими
парафіянами Ожгами Романом та
Марією. Після закінчення чину
благословення подружнього та
сімейного життя із повчальним
словом звернувся до пана Романа та
Марії, настоятель храму, побажавши
їм міцного здоров’я, любові, пошани,
поваги один до одного, терпіння у житті. Щоби Святий Дух, Божа присутність, Божа
благодать завжди перебувала біля них та їхньої родини.

У кінці чину благословення подружнього життя шановне подружжя привітали парафіяни
храму, хористи разом із дяком Бродою Ігорем Андрійовичем. Усі побажали пану Роману
та Марії, щоб Господь ціле їхнє життя опікувався над ними, Пресвята Богородиця
оберігала їх під своєю опікою, покривала своїм чесним омофором на довгі роки сімейного
та щасливого життя, на многії і благії літа!

 Після привітання хористи та парафіяни, разом із дяком, вручили пану Роману та Марії
букет квітів, та ікону Пресвятої Богородиці.

 З повагою та найщирішими побажаннями парафіяни святого храму,
хористи, дяк, та настоятель храму митр. прот. Володимир Лернатович

28.05.2018р. Б.

Скільки віків людство, читаючи ці
слова Богородиці, наведені єванге-
листом Лукою, прославляє Царицю
Небесну Матінку Божу в молитвах і
піснеспівах.

Річне коло богослужінь рясніє
датами на прославу тих чи інших
подій, пов’язаних із «Благого Царя
Благою Матір’ю», Заступницею всіх
християн, котра воістину є
«Спасінням роду християнського».
Тому не дивно, що їй як «Непе-
реможній Воєводі… переможеній
ми… вдячні пісні підносимо».

Навіть цілий травень, мабуть,
найпрекрасніший місяць року,
присвячений Преславній Приснодіві.

Одним з виявів подяки Матінці
Божій є прощі до святих місць. Це й зрозуміло,
адже коли хочемо в когось попросити допомоги, а
потім подякувати за неї, або поспілкуватись чи
просто подивитись на приємну нашому серцю
людину, йдемо її відвідати.

Вже стало доброю традицією для підбужан
весняними травневими вечорами разом зі своїм
настоятелем, отцем Іваном Альмесом, збиратись
на Молебні до Пресвятої Богородиці біля Хрестів
та каплиць, яких у Підбужі – близько тридцяти.
Особливістю цьогорічної прощі були ревні щирі
молитви за створення в Україні Єдиної Помісної
Православної Церкви. Віримо, що Господь
вислухає ці наші молитви і зішле цей важливий для
української держави дар.

Мабуть, ніхто з точністю не може сказати, де і
коли християни вперше почали зводити каплиці.
«Чому люди будували і будують каплиці?» –
запитує отець Іоан в одній зі своїх проповідей після
Молебню. І дає просту відповідь: «Бо Дух Святий,
Утішитель, що від Отця виходить і діє незримо скрізь
і завжди надихав». Когось надихав зводити
капличку з проханням за духовне і тілесне
оздоровлення себе або членів родини; когось – із
подякою за зцілення, за віднайдення тих, що безвісті
пропали, за добре вирішення благих справ і
задумів; когось – за мир і спокій на рідній землі.

Добре діло – чинити добрі справи на землі, в
тому числі, й будувати каплиці, бо проходять роки,
відходять у вічність їхні творці, а пам’ять людська
береже згадку про них, адже завдяки їм збираються
християни біля капличок, щоб у молитовному
єднанні прославити Царицю небесну.

Каплиці, як люди. Є історичні прадавні,
розписані знаменитими митцями, відомі всьому
світові, а є й сучасні; є великі і скромні, та всі вони
підтверджують відому істину: «даремно
будівничий будує, як Бог не будує» (126 псалом) і
що будівля вистоїть, якщо зведена на міцному

ПРОПОВІДЬ В ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
СВЯТОЇ РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ

ВЕЛИКОЇ КНЯГИНІ ОЛЬГИ

«Ось-бо віднині ублажатимуть
мене всі роди…»

фундаменті, а не на піску; не з сіна чи соломи,
що у вогні горить. І цією основою є істинна віра
в правдивого Бога, а будівельним матеріалом –
щире непідробне бажання чинити діла милосердя.

І християнський обов’язок і бажання чинити
діла милосердя спонукають нас бути учасниками
травневої прощі, щоб подякувати Богові, Цариці
Небесній та всім святим, особливо, на прославу
яких зведені каплиці, за всі блага, які Господь нам
вчинив, бо як сказав наш настоятель іншого разу,
мусимо молитись і трудитись, трудитись і
молитись.

З цього приводу отець Іоан пригадав нам
притчу про перевізника, що користувався
веслами із написами «Молитись!» і «Трудитись!».
На здивоване запитання чоловіка якого перевозив
човном, чи потрібно так багато молитись, відповів
«Пречудна Владична палато, мешканням Духа
Святого мене сотворить».

Слава Всевишньому, поклін Цариці Небесні,
хвала всім Святим і щира подяка нашому
настоятелю, отцю Іоану, що й цього року ми,
підбужани, і гості, діти й дорослі, молоді і старенькі
звершили травневу прощу.

Особливо вдячні отцю Іоану за можливість
молитися спільно, за мудрі повчальні слова.
Дякуємо і вітаємо з днем народження, який Ви
святкуєте 7 червня! Нехай Всемилостивий
Господь за молитвами Матінки Божої, Вашого
небесного Покровителя, Іоана Хрестителя, та всіх
святих щедро поблагословить Вам многі і благі
літа у міцному здоров’ї, достатку плодів земних
та небесних, і нехай жодна душа, якій Ви
проповідуєте Слово Боже, не зачинить дверей
свої перед Духом Святим.

Любов Тюльченко,
парафіянка храму Собору св. Іоана

Хрестителя смт. Підбуж

50–ЛІТНІЙ ЮВІЛЕЙ СІМЕЙНОГО ТА ПОДРУЖНЬОГО
ЖИТТЯ ПАРАФІЯН ХРАМУ ВОЗНЕСІННЯ

ГОСПОДНЬОГО С. РАЛІВКА ОЖГИ  РОМАНА ТА МАРІЇ
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У Юрія поразок і немає,

Він є у Господа вірний син,

Молитва Юрія усе перемагає,

Великомученик над перемож-цями один.

Даруй нам, Юрію, щасливу дорогу,

Від списа твого втікають вороги.

Не допусти на нас війни тривогу,

Ти  – воїн миру, ми – твої сини.

Ти – Юрій-переможець, грім лунає,

Ти син весни, не лютої зими.

Твій грім орди ворожі відганяє,

Задуми злої зрадниці війни.

Ти будь мені мій оберіг, мій Ангел,

Веди дорогою побожного життя,

Молюсь до твого образу Архангел,

І дякую, що ношу Юрія ім’я.

Я знову прийду до Святині твої,

Голову схилю до ніг твого коня.

Щиро помолюсь до Ікони твої,

Благослови, мене, в душпастирське життя.

ІгорБрода,

 дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка Самбірського благочиння

На дорогах життя
Є і літо, й зима,
Осінь примхлива,
Весела весна,

 Ніжна смерічка,
 Грайливий потічок,
У золоті гай,
 Квітів розмай,

Пагорби, гори,
Степи розлогі,
Скелі холодні,
Річки повноводні,

 Ніжні пахощі трав,
 Без країв океан,
 Співи пташині,
 Політ орлиний.

Сонце їх пестить,
Вітер їх чеше,
Небо вкриває,
Зорі моргають.

Та дороги життя
Часом сніг заміта,
 Сонце їх випіка,
Ранить люто їх град,

Полощуть їх зливи
Із шумом  тужливим,
Громи-блискавиці,
Криють багряниці,

 Дихом люті і зла
 Покриває їх тьма,
 Нізвідки, неждано
Їх рвуть урагани.

 Та ніщо не страшне,
 Якщо тільки тебе
 Око Боже пильнує,
 Рука Божа веде,

  Мати Божа голубить,
  Мов маленьке дитя
  І ніщо не страшне
На дорогах життя.

12.11.2016р.Б.
Любов Тюльченко

Славлять до нині Божі святині
Вірних апостолів Петра і Павла,
Ангельські хори Славу співають,
Дзвонами дзвонять й молитва одна.

Хай чує Господь: «Ми православні» –
Наші Святині й рідна Земля.
Благослови Боже задуми славні,
З’єднай у вірі наші серця.

Просять всі нині наші святині
Мудрих Рибалок Петра і Павла.
Дай Боже, єдність всій Україні, –
В єдності сила і Віра одна.

Хай чує Ворог – ми православні
Наші святині й рідна Земля.
Благослови Боже, задуми славні,
З’єднай у вірі наші серця.

Хай благословить нас Володимир,
Княгиня Ольга і Матір свята.
Щоб ми молились в єдиній вірі
Сумнів не ранив наші серця.
Хай чує Господь: Ми православні.

Пройде полями Петро з дарами,
Павло поверне нас до Христа.
Дай Боже, Волю всій Україні,
З’єднай у Вірі нас Пресвята!
Хай чує Ворог: Ми православні.

Даруй нам єдність, Господи, нині,
Збуди до Віри наші серця.
Ми православні були і нині,
Боже, хай буде Воля твоя!
Хай чує Господь: Ми православні.

Веди нас Боже, до миру, згоди,
Лікуй Любов’ю наші серця,
Хай щезнуть з вітром наші незгоди,
Хай Віра буде лише одна,
Хай православна буде одна!

 Ігор Брода,
 дяк, храму Вознесіння Господнього

 с. Ралівка Самбірського благочииння

ТИ –ВОЇН МИРУ,
МИ – ТВОЇ СИНИ

Присвячується  випускнику
Рівненської духовної семінарії
  та Львівської Православної

Богословської Академії  і
семінарії (УПЦ КП)

 Юрію Бобику в день його
іменнин ДОРОГИ ЖИТТЯ

ПРОСЯТЬ ВСІ
НИНІ НАШІ

СВЯТИНІ


