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Дивується дехто, що сини Заведеєві ясно висловили прохання своє перед
Тим, Хто знає всі скритності серця. Він дозволив їм виректи прохання своє,
щоб навчити всіх хто просить, в молитвах своїх не переступати міри, але
приміряти прохання свої з мірою свого убожества.

Юність одне має на увазі, а саме, що Бог, за всемогутністю Своєю, все
може зробити, але не знає, що у всьому діє Бог премудро, і хоч все для
Нього є можливим, однак творить лиш те, чому слід статися.

Нерозумно просили учні, – і Всевідаючий сказав їм: не знаєте, про що
просите (Мф. 20, 22). Він засмутив їх, бажаючи показати, що й будь-яке
нерозумне прохання завдає прикрість тому, хто просить; такий плід збирає
душа, тому що просила нерозумно.

Перед тим, ніж учні висловили прохання своє, Господь підбадьорив їх
спочатку словами, які збудили в них радість, бажаючи показати, що двері
Його відкриті тим, хто просить Його право. А як тільки оповістили вони
прохання своє, – засмутив їх, бажаючи показати, що двері Його зачинені
для тих, хто просить лукаво.

Якщо б Господь наш, через Своє предвідання, відкинув молитву їх перед
тим, як виречена була устами їхніми; то можна би було подумати, що зачиняє
Він двері Свої молитвам нашим. Але тепер стало видно, що самі ті, хто
молиться, загороджують собі двері, якщо просять, не так, як треба.

Не так, як треба молиться той, хто в одній справі поєднує і викладає
безліч інших справ. Загине справа його, як і справа синів Заведеєвих. Нехай
не станеться і з нами того, щоб загинула справа наша.

Хоч би хто й хотів, не в стані буде вирахувати всі ті зачіпки, які придумують
і створюють люди: вони йдуть все вище й вище, і в прагненні своєму
переступають будь-яку міру, залишивши правильну дорогу. І якщо б хтось
зміг зобразити це; то міг би він і море виміряти жменею.

Мудрий Лікар бачить, що отрута зарозумілості починає розливатися в
синах Заведеєвих, і поспішає зупинити її дію, щоб не поширилася вона на
ціле тіло, тобто, на всіх дванадцять учнів Його, щоб і вони також не
наважилися на будь-які прохання. Лікар зупиняє причину хвороби,
перегороджує шкідливе джерело.

І ти, маючи намір просити, перед тим, як вдатися до Подателя, розглянь
прохання своє, чи чисте воно, уважно вникни в причину, яка спонукує до
прохання. Якщо спонукання, за яким просимо, тягне за собою шкоду; то
Той, Хто вилікував синів Заведеєвих нехай перегородить джерела наших
прохань.

Кожен, хто просить, повинен уподібнюватися Подателеві. Він може дати
нам все; але не дає того, що є пагубним. Він завжди може простити гріхи,
але не прощає іноді по правді Своїй; Він завжди може відмовити в милості;
але не допускає цього іноді доброта Його.

Страх і любов стоять на сторожі уст – цього джерела слів. Страх зупиняє
слова сороміцькі; любов виводить слова досточесні. Уста могли б не
вимовити доброго слова, але цього не допустить любов; могли б проголосити
слово лукаве, але цього не допустить страх правди.

Уста, з яких виходить і добре, і лукаве, – неприборканий кінь, тому
потрібна для них вузда, інакше прагнення їх потягне в прірву; тому що шлях
їхній серед прірв. Тільки при ретельній обачності можуть вони, навіть і вдень,
здійснювати шлях свій без спотикань і падінь.

Усі прохання наші сходять до єдиного Бога: єдиний слух невидимої Величі
схиляється до прохань наших, і розрізняє їх. Якщо просимо корисного, –
приймає прохання; якщо шкідливого, – відхиляє. Уста можуть просити
всього; але Бог сповнює тільки те, що корисне.

Усі прохання, принесені Божеству вірою, приймаються Ним з рук її.
Обітниці й дари, принесені руками її, бажані Богові. Божественна велич бажає
одержати плоди з рук віри; тому що віра очищає серце того, хто просить від
неподобства сумнівів розуму.

Прохання уст, якщо корінь їх твердо посаджений в серці, збираються в
Боже точило. Якщо ж Бог не спішить виконати їх, – не треба бідкатися нам,
як і виноградар не ремствує, але чекає, поки дозріє у винограднику його
плід, що дає життя свого часу.

Благий Податель дивиться і на прохання, і на час. Як плід, зірваний
передчасно, шкідливий: так і дар, не вчасно даний, завдає шкоду; а згодом
він же є корисний. Якщо прохання несвоєчасне; то Податель зволікає виконати
його.

Податель премудрий. Він дивиться на прохання і на час, і, якщо бачить,
що прохання на даний час марне, але буде корисним згодом, дотримує

ЧОМУ БОГ ОДНІ ПРОХАННЯ НАШІ
ПРИЙМАЄ, А ІНШІ ВІДХИЛЯЄ?

виконання його до іншого часу. Хоча й сумно тому, хто просить, що не
сповнилося прохання його в той же час; але Податель свого часу втішить
його користю.

Божество для нас те ж, що й для дитини матір, яка кормить її молоком.
Вона до визначеного часу притримує свою допомогу; знає,коли позбавити
дитину молока, і коли треба наситити її молоком, чи коли нагодувати хлібом;
і відповідно до її віку, пропонує їй свою допомогу.

Правда для всіх прохань те ж, що на морі пристань. Справедливе прохання
вона приймає, а несправедливому не дає в собі місця. Якщо б сповнювалися
всі прохання; то сталося б пагубне безладдя; тому що ті, які просять, стали
б своїми проханнями шкодити один одному.

Хвала Тому, Хто чує все! Його правда – горнило для всіх прохань.
Приймає вона прохання правдиве, тому що в ньому приховане життя для
тих, хто просить; засуджує прохання неправдиве, тому що в ньому ховається
смерть для того, хто просить. Незнанням прикрашується будь-яке прохання
в устах; але Всевідаючий досліджує його слухом Своїм.

Омана в устах Симона відображала прекрасним сказане ним слово: Це
хай не станеться з тобою! (Мф. 16, 22). Симон не розумів, що слово його
неправдиве. Але як тільки увійшло воно в слух Господа, як в горнило, –
зараз же викрилося, що воно неприємне Господеві.

Тому, прохання наші віддамо волі Правдивого і Милосердного. Він
правдою Своєю спокушає і відхиляє прохання для нас шкідливі, і, за
милосердям Своїм, виконує прохання корисні. Подякуймо ж Благому за те,
що дає Він, і поклонімося Правосудному за те, в чому відмовляє.

Він такий Податель, в якого скарбниця – рясне джерело благ, і Який ніколи
не відмовляє в дарах. Якщо ж і відмовляє іноді до часу, – відмовляє для
того, щоб дар став дорогоціннішим для тих, кому дається, і щоб той, хто
його приймає, був стараннішим в молитві. Якщо б дар подавався негайно;
то припинилася б молитва.

преп. Єфрем Сирин
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 24 червня о 13 годині
вдарили дзвони на Саліні, і
загули над схилами Карпат,
і відлунням пронеслись над
Добромильською землею.
Це – українці, прийшли
згадати про страшну
трагедію вкотре, яку
влаштувала російсько-
більшовицька окупація у
червні 1941 року.

Минуло 77 років з часу
страшного пекельного
вини-щування тисяч ні в
чому не винних людей.
Українцями були – ось і вся
вина.

Високопреосвященійший Яків, архієпископ Дрогобицький і Самбірський, очолив
панахиду, яку відслужив у співслужінні з секретарем Дрогобицько-Самбірської
єпархії прот. Андрієм Безушком, благочинним Старосамбірського благочиння прот.
Іваном Біликом та духовенством Старосамбірського благочиння. Владика Яків у
своєму слові наголосив на тому, що кожен Українець повинен пам’ятати про цю
трагедію нашого народу і не дозволити повторення таких страшних подій. Адже
ворог знову прагне реваншу. Але наша віра і наша пам’ять не дозволять повтору
такого трагізму.

На панахиді були присутні голова Львівської обласної державної адміністрації
Олег Синютка та численні гості з різних регіонів області, кожен з яких привіз корзину
квітів, як дар пам’яті жертвам трагедії.

 Повертаючись з меморіалу, всі йшли з понурою головою, в серці відчуваючи
біль і тугу за невинно вбитими мучениками, які просто любили свою Україну.

 Прес-служба єпархії

Владика Яків, архиєпископ Дрогобицький і Самбірський, 2 червня 2018 р. взяв
участь у відкритті І-зміни дитячого табору НОК Львів-Політехнік-2 у смт Славське.
На запрошення директора Білодіда В.П. прибув як і минулого року митр. прот.
Володимир Марцинів, священик храму Покрову Пресвятої Богородиці с. Росохач
Сколівського благочиння. Звертаючись до всіх присутніх, особливо до дітей, о.
Володимир помолився за мир і спокій в Україні та добрі наміри дітей під час
відпочинку, окропив освяченою водою всіх присутніх, кімнати де розміщені діти,
також роздав ікони Ангела-Охоронця.

У відповідь вельмишановний директор Володимир Білодід разом з персоналом
та дітьми привітали священика з днем народження. Проспівавши Гімн України, було
піднято державний прапор. Діти розпочали свій активний відпочинок на базі
відпочинку з Божого благословення. Насамкінець отець Володимир подякував
директору та усім присутнім за запрошення та щирі слова привітання.

митр. прот. Володимир Марцинів

Кожного року, у другу неділю після
Пятидесятниці, неділю всіх святих землі
Української, Українська Православна
Церква Київського Патріархату молитовно
вшановує новомучеників та сповідників,
які в Україні та в інших землях у ХХ ст. за
Христа і віру православну постраждали.

10 червня 2018 року, паломники з
Дрогобицько-Самбірської єпархії: діти
недільних парафіяльних шкіл храму святого
рівноапостольного великого князя
Володимира м. Новий Калинів, храму
святого пророка і хрестителя Іоана смт.
Підбуж і парафіяни м. Самбора на чолі з
благочинним о. Миколаєм Бухнієм
відвідали Свято-Георгіївський чоловічий
монастир, що на Козацьких могилах. Із
нагоди 367-ї річниці битви під Берестечком
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет очолив Божественну
літургію.

За богослужінням були піднесенні
додаткові прохання про визволення нашої
Батьківщини від нашестя чужинців та
прохання про утворення в Україні Єдиної
Помісної Православної Церкви, і молитви
за убитих козаків і селян – героїв битви під
Берестечком, а також воїнів, які віддали своє
життя за волю, незалежність і цілісність
Української держави.

Після заамвонної молитви до усіх

ПАЛОМНИЦТВО ДО СВЯТО-
ГЕОРГІЇВСЬКОГО ЧОЛОВІЧОГО

МОНАСТИРЯ НА КОЗАЦЬКИХ МОГИЛАХ

присутніх з повчальним словом звернувся
Святійший Патріарх Філарет: «Ми
зібралися, аби вшанувати героїв – як
минулих, так і сьогоднішніх часів. На їх
прикладі ми вчимося любити рідну землю
та берегти віру православну. Віримо, що
Господь подарує не тільки мир, а і єдину
помісну автокефальну Церкву, за яку
молимося більше 25 років», – звернувся
до вірян під час проповіді глава УПЦ КП.

Після завершення літургії відбулася
заупокійна літія за загиблими героями
битви під Берестечком та новітніми
героями, загиблими за незалежність
України. Опісля відбувся хресний хід на чолі
із Святійшим Патріархом Філаретом,
архієреями та духовенством до пам’ятного
знаку козакам і селянам, які у 1651 році
тримали героїчну оборону на острові
Журавлиха, де всі охочі мали змогу
покласти до монумента квіти.

Також в цей день Святійший Патріарх
Філарет дав інтерв’ю представникам ЗМІ.

Дорогою додому паломники провели
флешмоб на маковому полі поблизу
Берестечка з проханням до Вселенського
Патріарха Варфоломія надати Українській
Православній Церкві Томос про
Автокефалію.

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

ВЛАДИКА ЯКІВ ВШАНУВАВ ПАМ’ЯТЬ
ЗАКАТОВАНИХ ЖЕРТВ НКВС

ВЛАДИКА ЯКІВ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ВІДКРИТТІ
ДИТЯЧОГО ТАБОРУ У СЕЛИЩІ СЛАВСЬКЕ

 ВЛАДИКА ЯКІВ ПРИВІТАВ ПРАЦІВНИКІВ
САНАТОРІЮ "КАРПАТИ" ІЗ 25-ТИ ЛІТТЯМ

1 липня святкував 25-річчя
з дня заснування Трускавець-
кий санаторій «Карпати». З
цієї нагоди у закладі відбулися
урочистості.

На ювілей у санаторій
зійшлося і з’їхалося багато
гостей серед яких були
запрошені високопреосвя-
щенний Яків, архієпископ
Дрогобицький і Самбірський
разом і секретарем єпархії
протоієреєм Андрієм Безу-
шко.

У своєму вітальному слові
владика відзначив що
санаторії «Карпати» давно
відомий відпочиваючим зі всієї
України і далеко за її межами. Також архієрей сказав що у оздоровниці вдалося поєднати
багаторічний досвід санаторно-курортного лікування та сучасний європейський підхід до
організації оздоровчого туризму.

Генерального директора санаторію «Карпати» п. Лева Ярославовича Грицака було
відзначено церковною нагородою.

Прес-служба єпархії

 ВЛАДИКА ЯКІВ ОСВЯТИВ МУЗЕЙ ІКОНИ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У М. МОРШИН

В рамках святкування Дня міста, відкрито і освячено музей ікони Пресвятої Богородиці
у приміщенні дерев’яної церкви,  яка є пам’яткою архітектури та була відновлена.

На порозі храму владику зустрів настоятель о. Йосиф Дорошевич, який попросив
помолитися за парафіян та за мир в Україні.

Урочисте Богослужіння розпочалося з Чину освячення нового престолу, а за
Божественною Літургією владиці співслужили  священнослужителі Дрогобицько-
Самбірської та сусідніх єпархій.

Захід продовжився освяченням музею та літургією. На святі були присутні почесні гості
– голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, міський голова Руслан
Ільницький,  обласний депутат Всеволод Білас, яких було нагороджено Церковними
нагородами за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та перед
побожним українським народом. Всіх учасників привітав Зразковий театр української пісні
«Джерельце».

По завершенні Божественної Літургії Владика Яків виголосив повчальне слово та привітав
усіх присутніх зі святом. Архієрей наголосив, що відкриття єдиного у своєму роді музею
ікони Пресвятої Богородиці у  регіоні, це історична подія для міста, бо сюди будуть
приходити люди не тільки з України але й з інших куточків землі а також буде підноситися
молитва за всіх парафіян на новоосвяченому престолі у відреставрованому храмі.

Прес-служба єпархії
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Вихованці недільної
парафіяльної школи і
парафіяни храму святого
рівноапостольного великого
князя Володимира м. Новий
Калинів Самбірського
району Львівської області
Дрогобицько-Самбірської
єпархії УПЦ КП разом із
своїм настоятелем свяще-
ником Ярославом Фабіров-
ським і благочинним Сам-
бірського району о. Ми-
колаєм Бухнієм, 25 червня
2018 року, здійснили
щорічну паломницьку
прощу до Хресто-Воздви-
женського чоловічого
монастиря (Манявський
Скит) с. Манява Івано-
Франківської області на
урочисте молитовне вшану-
вання чудотворної ікони
Божої Матері «Ізбавитель-
ниця», яка знаходиться над Царськими дверми
головного Соборного храму.

Чудотворну Манявську ікону Божої Матері
«Ізбавительниця» написано на Афоні 1788 р.,
яку архімандрит Філагрій (Камінський, + 2007)
передав у 2003 році до Манявської обителі.

Святкове богослужіння очолив митрополит
Івано-Франківський і Галицький Іосаф у
співслужінні єпископа Ужгородського і
Закарпатського Варсонофія, братії монастиря та
чисельного духовенства Івано-Франківської та
інших єпархій нашої Церкви.

На малому вході митрополит Івано-
Франківський і Галицький Іосаф, з
благословення Святійшого Патріарха Київського
і всієї Руси-України Філарета, возвів в сан
архимандрита намісника монастиря ігумена
Феогноста.

За Літургією співав священичий хор Свято-
Троїцького кафедрального собору міста Івано-
Франківська під керівництвом настоятеля собору
протоієрея Іоана Телятинського.

У цей день на прощу до Богородиці прибуло
багато паломників із різних областей України,
які підносили до Небесної Цариці, перед Її
чудотворною іконою, молитви за своїх рідних, за
Вітчизну, за нашу українську землю і наш
галицький край та Утворення Єдиної Української
Помісної Православної Церкви. Також
приступили до таїнства Сповіді та Причастя.
Після запричасного стиха проповідь виголосив
келар обителі ієромонах Герасим, у якій розповів
віруючим історію Ікони Божої Матері та те як
вона потрапила на Український Афон.

28 травня
2018 року на
свято Сход-жен-
ня Святого Духа
у храмі Воздви-
ження Чесного і
Ж и в о т в о р я -
щого Хреста Го-
споднього села
С т р а ш е в и ч і
в і д б у л а с я
незабутня подія
– свято урочи-
стої сповіді та
Святого Причастя.

Упродовж півріччя діти 2 класу разом із своїми батьками ходили на
навчання до храму, які проводив отець Іван Циквас. Скільки своєї праці
і святості він вклав у маленькі серця діточок і дав їм найбільш важливі
знання із християнського життя.

Більшість цих дітей часто відвідували храм, приймали святе Причастя,
а сповідь для них була вперше.

Другий день Зелених свят…
Біля церкви багатолюдно. Першою всіх зустрічає статуя Матері

Божої, якій всі поклонялися. Бог подарував нам гарний сонячний день.
І ось перед нами, немов ангели, стоять наші малі сповідники. Урочистою
ходою в білосніжних платтях, на голівках білі віночки, ішли дівчатка.
Білою вишиванкою виблискували сорочки – це наші хлопці. У кожного
з них у руках біла лілія – символ чистоти. За християнськими переказами,
коли Архангел Гавриїл з’явився до Діви Марії з благою звісткою він
тримав у руках лілію.

До церкви причасників урочисто запросив і провів отець Іван. Храм
був по особливому прибраний, що нагадувало частинку раю.

Кожен перехрестився і помолившись підійшов до тетраподу, щоб
поцілувати ікони. В цей час було опущено ікону Почаївської Божої
Матері, перед якою діти також вклонились. Із хвилюванням, щоб все
правильно зробити, підходили на сповідь до отця Івана. За ними
спостерігали їхні родичі, хресні і всі парафіяни, які були присутні.

Святкова Літургія… Діти у ній також приймали участь, співали
молитви. А подумкою весь час наближалися до Святого Причастя. І ось
Дух Святий , який панував у другий день свят, допоміг очистити їхні
маленькі душі. Діти стояли щасливими, спокійними, із чистою душею.

Після Богослужіння отець Іван насамперед подякував Богові та
привітав своїх маленьких сповідників із великим днем у їхньому житті,
побажав кожному Божого Благословення на дорозі до святості. З його
уст ми чули багато похвали для цих дітей, а в його очах сяяла радість за
них. Раділи всі присутні в церкві. Діти і батьки також від щирого серця
подякували отцю Івану за його велику науку. А щоб свята церква
пам’ятала про малих сповідників вони віддячились щирою молитвою і
скромною пожертвою.

Велику роль у проведенні даного свята відіграли батьки, які доклали
максимум зусиль, щоб дане свято пройшло на високому рівні. Цей день
юні парафіяни пам’ятатимуть як особливий, світлий, чистий, коли вони
свідомо прийняли Ісуса у своє життя. Дуже віримо, що у цих чистих
дитячих серцях завжди палатиме вогник великої святої Божої любові.
Що вони любитимуть і шануватимуть своїх рідних, будуть взірцем
служіння Богові, людям і своїй країні.

Апостол Павло – другий у Новому Завіті після Ісуса
Христа. Послання Павла займають майже третину Нового
Завіту. Більша половина книги Діяння апостолів розповідає
ранню історію християнської церкви, а також розповідь про
навернення Павла і його місіонерські подорожі.

Значення апостола для розвитку християнства важко
оцінити. Його нерідко називають творцем
християнського богослов’я. Павла вважають творцем
християнської моралі.

Якщо Ісуса можна назвати «Автором християнства»,
то Павла – його «співавтором». Павло не тільки не
затаював свого співавторства, але навпаки,
підкреслював його, в деяких випадках попереджував
свої настанови словами «заповідаю не я, а Господь»,
іншим же кажу я, а не Господь» (1Кор. 7, 10 12).

Ісус не створив для Церкви цілісну і закінчену
богословську систему, не дав Своїм учням вичерпний
звіт моральних правил. Вказавши людям дорогу у
Царство Небесне, Він розставив на ній дорожні знаки у
вигляді настанов і заповідей, які торкаються окремих
питань богослов’я і моралі. Але детальний дороговказ
на цьому шляху належало зробити іншій людині. Ім’я
цієї людини – Павло. Про нього і до цих пір говорять, як
про «архітектора християнства».

Значення його особистості було надзвичайно велике
для всіх письменників Древньої Церкви, починаючи з
Іринея Ліонського (ІІ ст.).

Канон Нового Завіту створювався поступово. Його
формування завершилось у ІV столітті. З творів Іринея
Ліонського відомо, що вже в кінці ІІ століття згадуються
послання апостола Павла, які й стають частиною
новозавітнього канону, хоча і не прирівнюються за
статусом до чотирьох Євангелій.

А в ІV столітті Іоан Златоуст навіть стверджував, що
через Павла Христос сказав людям більше, чим встиг

СВЯТИЙ АПОСТОЛ ПАВЛО – СПІВАВТОР ХРИСТИЯНСТВА
сказати Сам під час Свого земного служіння.

Хоча Павло називається апостолом, однак він не
належав ні до числа дванадцяти, ні до числа семидесяти
апостолів, вибраних Ісусом. Найвірогідніше, він взагалі
не зустрічав Христа за Його життя. Принаймні, ніде у
своїх посланнях він про це не згадує.

На початковому етапі існування Церкви Павло був
гонителем.  І лише безпосереднє втручання воскреслого
Ісуса в життя Павла перетворило його із гонителя
Христа у Його ревного апологета і апостола.

Павло – один із учнів Христа, який належав до партії
фарисеїв. До свого навернення, він був носієм тих
самих ідей, проти яких Ісус виступав систематично і
послідовно. Як відомо, конфлікт з фарисеями став
причиною суду над Ісусом і Його смерті. І саме з секти
фарисеїв вийшов той, хто найбільше за всіх апостолів
потрудився (1Кор. 15, 10) для розповсюдження Його
вчення.

Із того часу, коли Павло відкрив для себе Христа, а
точніше – коли Сам Христос відкрився йому, все його
життя було присвячене бажанню відкрити Христа
найбільшій кількості людей. З тою метою він
проповідував серед юдеїв і серед поган, обходячи моря
і землі: «Для всіх я став усім, щоб спасти хоч деяких»
(1Кор. 9, 22).

Головною рушійною силою його місіонерського
подвигу була любов до Бога, яка полягала в безумовній
відданості Христові і бажанні померти за Нього. Про
цю любов Павло писав римським християнам: «Хто
відлучить нас від любові Божої: скорботи чи утиски, чи
гоніння чи голод, чи нагота чи небезпека, чи меч? Як
написано: «За Тебе умертвляють нас кожен день;
вважають нас за овець, приречених на заколення»». Але
все це переборюємо силою Того, Хто полюбив нас. Бо
я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки,

ні сили, ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина,
ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від
любови Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашому»
(Рим. 8, 35-39).

прот. Іоан Альмес

ПРОЩА ДО СКИТА МАНЯВСЬКОГО ДЛЯ ВШАНУВАННЯ
МАНЯВСЬКОЇ ІКОНИ БОЖОЇ МАТЕРІ «ІЗБАВИТЕЛЬНИЦЯ»

ПЕРША СПОВІДЬ
У СЕЛІ СТРАШЕВИЧІ

Після хресного ходу з читанням Євангелія й
окропленням вірних освяченою водою, на
монастирському подвір’ї відбувся флешмоб на
підтримку єдиної помісної Української
Православної Церки, у якому взяли участь діти
Івано-Франківської єпархії, а також вихованці
недільної парафіяльної школи м. Новий Калинів.

Владика Іосаф після відпусту на паперті
соборного храму привітав усіх присутніх з
величним для обителі святом. Подякував владиці
Варсонофію і священикам за спільну молитву, і
закликав на всіх Боже благословення та
заступництво Його Пречистої Матері.

Монастирське свято завершилося многоліттям,
після чого була опущена чудотворна ікона
Пресвятої Богородиці для поклоніння.

Після обіду паломники ознайомились зі
святинями монастиря, помолились у
монастирських храмах та піднялись на 400 м вгору
від обителі до місця, яке називають «Блаженний
камінь». На думку церковних істориків, саме тут
знаходилось перше типове давнє житло ченців –
скит, де поселилися «перші апостоли карпатського
Підгір’я» Іоаникій і Пахомій у 1281 році.

На кінець паломництва, прочани привітали
парафіянку, хористку, вчителя молодшої групи
недільної школи Гриб Галину з Днем народження і
побажали міцного здоров’я, щастя, радості, добра,
любові від ближніх, сімейного і родинного щастя і
Божого благословення та многих і благих літ!

Дякуємо Богові і Його Пречистій Матері!
Прес-служба парафії св. кн. Володимира м.

Новий Калинів
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Після напруженого літнього дня сидить
Оксана під хатою на лавочці, милується роз-
маїттям барв, які щедро розливає по небесній
голубизні натомлене за день сонечко. Світлу і
чисту її замріяність перериває трагічний голос
восьмирічного внучка Петрика:

- Бабусю, планшет замовк і погас. Що мені
робити?!! А що я мамі й татові скажу, – вже
почав схлипувати хлопчик. – Ой, що ж мені
робити?!!

Оксана, взявши внучка за руку, пригорнула
до себе, посадила поруч, обтерла слізки,
стишеним голосом запитала:

- А знаєш, що відповідав твій Небесний Покровитель, коли до нього
звертались із подібним питанням?

- Апостол Петро? – перепитує все ще тремтячим голосом хлопчина.
- Так, так, мій онучку.
- І що ж він відповідав? – з надією дивиться Петрик  у лагідні бабусині

очі.
- Покайтеся, – спокійно з легкою посмішкою відповідає Оксана.
- Оце і все, – недовірливо перепитує внук у бабусі.
- Оце і все, – тим же спокійним голосом стверджує Оксана.
Раніше Петрик вже декілька разів сповідався, тому трішки помовчавши,

говорить:
- Бабусю, я знаю, що покаятись це означає пригадати, що ти злого зробив,

кого образив, не послухався, потім потрібно пожаліти за тим, що вчинив
поганого, перепросити тих, кого образив, і старатися більш не повторювати
недобрих вчинків, хоч це ой як нелегко, – зітхнув хлопчина, а потім додав, –
але яке це має відношення до мого планшета і в чому я повинен каятись? Я ж
тільки бавився своєю улюбленою грою «Сlash of clans».

- Ага, «Війна кланів», – розуміюче з усміхом промовила Оксана. – Але
ж, дорогий мій хлопчику, пригадай, що ти почав «мучити» планшет одразу
ж після обіду і не припиняв до цього ось часу, поки він не перегрівся і вирішив
сам відпочити і дати перепочинок твоїм почервонілим оченятам, твоїм вухам
і твоєму сердечку. Пригадай, скільки разів я пропонувала тобі вимкнути
планшет, а ти, що відповідав? – тим же лагідним голосом продовжувала
Оксана.

- Ще трішечки, – похиливши голову, відповів Петрусь.
- А коли я пропонувала тобі відірватись від планшета і йти зі мною до

церкви на молебень до Святого Апостола Петра, ти, що відповів? –
пригортаючи онука міцніше до себе, питає Оксана.

- Що в мене сьогодні болять голова і ноги, що піду колись іншим разом,
– зітхнувши, видавив із себе Петрик.

- То в чому ж ти сьогодні маєш потребу покаятись, дорогий мій онучку,
– лагідно запитує Оксана. – Кого ти сьогодні образив?

Мить подумавши, хлопчина шепоче:
- Апостола Петра, вас, бабусю…
Із співчуттям Оксана додає:
- Найперше – Бога, бо не схотів іти до Його Храму, бо порушив Його

настанови, в тому числі й щодо бережливого ставлення до власного здоров’я.
- І як же мені сказати мамі й татові про зламаний планшет? Вони ж так

довго збирали гроші на нього, – ледь не плаче Петрусь.
- Головне, кайся щиро, розкажи батькам все чесно, нічого не затаюючи,

і вони тебе зрозуміють. Тобі ж після цього на душі полегшає, ось побачиш,
– гладить похилену голівку Оксана.

В цей час на подвір’я заїздить темно-синій «Форд», з нього виходять
Оксанина дочка Ярина та зять Віталій. Вітаються, перекидаються звичними
фразами, заходять в дім. Оксана злегка підштовхує Петрика, який встає наче
хтозна з яким тягарем, похнюпившись, плентає за батьками.

Зітхнувши, Оксана кидає прощальний погляд на останній цього дня
жовтогарячий промінчик сонечка.

- Підожду ще трішки, поки Петрик з батьками розмовляє, – думає Оксана.
В цей час мелодійно озивається її мобільник, на табло висвічує «Павлик».

За хвилю чує схвильований голос старшого внука Павла:
- Бабусю, завтра – іспит з філософії, а я ще десять питань не повторив. Що

мені робити? А якщо на екзамені попадуться саме ці неповторені питання?
А якщо не складу? Що скажуть мама з татом?

Зітхнувши знову, Оксана повторює питання, яке нещодавно поставила
Петрику:

- А знаєш, що відповів Апостол Петро на питання «Що нам робити?»
- Покайтеся, – чує здивований голос онука.
- А що почув твій Небесний Покровитель Апостол Павло від Господа на

Скаржишся на свою нудну роботу: вона набридла
тобі. Всі інші професії здаються тобі кращими. Ти
бентежишся й сумуєш, що не можеш знайти кращої
роботи. Я довго міркував, перш ніж узятися за перо й
відповісти тобі. Подумки я вживався у твоє становище
й у твою роботу. Я уявляв себе на твоєму місці, у
машинному відділенні, у гуркоті й шумі. Спітнілий,
закіптюжений, я вдивлявся в дорогу. За моєю спиною
справжня маленька держава – старші люди, діти, батьки,
князі, дипломати, чиновники, селяни, робітники,
службовці. Всі вони, в силу обставин, у вимушеному
«спорідненні», і всі залежать від мене, розмовляють
між собою або сидять мовчки, у роздумах. Кожен
подумки прагне до станції призначення, до тих, хто
чекає. Але чи добереться він туди, залежить від мене, а
я – тільки від Бога. Вони й не припускають, скільки від
мене залежить, вони й не замислюються про мене, не
знають мене. І це радує мене. Коли поїзд рушив у
дорогу, ніхто не прийшов подивитися на мене й
познайомитися зі мною. Ні в кого не виникло питання:
чи не божевільна ця людина? Чи не сліпа або п’яна?
Адже ми всі довірили йому свої життя! Він – головна
людина в цьому гуркітливому «місті», жителями якого
ми на деякий час стаємо. Нікому не спало на думку, і
це мене нескінченно радує. Радує те, що стільки людей
без роздумувань довірили мені свої життя, мені,
невидимому, незнайомому, прихованому серед
гуркітливих машин. І в радісному трепеті я прославляю
Бога: «О Господи, великий і дивовижний! Слава Тобі, і
дякую, що дав Ти мені життя й розум і таку важливу
роботу! Дав Ти мені роботу, подібну до Твоєї, Боже.
Тому що й Ти, Господи мій, незнаний, прихований і
невидимий, керуєш поїздом життя нашого Святим
Своїм Духом. Ти машиніст всесвіту, багато й багато
мандрівників і не замислюються про Тебе, не
досліджують таємниці Твого буття, але з довірою
входять у Твій поїзд і їдуть, їдуть... І це, мабуть, радує
Тебе, нескінченно радує. Ти знаєш місце, де даси
відпочинок Своїм втомленим подорожнім, де нагодуєш
їх, підкажеш, де кому слід зійти. Вони неясно уявляють
собі кінцеву станцію Твого чудесного поїзда, але з
довірою розсідаються, з довірою їдуть, з довірою
виходять – з довірою до Тебе, невідомого, прихованого,
незримого. Тисячі й тисячі разів вихваляю Тебе, і
славлю, і вклоняюся Тобі, всевидючий і всемогутній
Творець мій і Водій мій. На Тебе одного уповаю  у всіх
випробуваннях моїх».

Друже мій молодий, яку ж кращу роботу хочеш?
Хіба може бути робота кращою за твою? Апостол
Петро ловив рибу, Павло робив намети. Задумайся,
наскільки твоя робота важливіша й вища, ніж їхні
заняття. І поклонися Промислу, що довірив тобі саме
таку роботу.

Від Бога тобі здоров’я й благословення.
Святитель Миколай Сербський

(лист 45)

«ДЯКУЮ, ЩО ДАВ ТИ МЕНІ
ЖИТТЯ Й РОЗУМ І ТАКУ

ВАЖЛИВУ РОБОТУ!»: ЛЮДИНІ,
КОТРА СКАРЖИТЬСЯ НА

НУДНУ РОБОТУ

ЩО НАМ РОБИТИ?
(оповідання)

своє питання « Господи, що повелиш мені
робити?» – строгіше запитує Оксана.

- Встань і йди, – трохи помовчавши,
відповідає Павло. Але ж… але ж в чому
каятись?.. Позавчора Ігор з Тарасом
покликали скупатись на озері, бо вода вже
тепла. Ми й конспекти прихопили, щоб
лежачи на піску, почитати, та якось не
вийшло. А вчора?.. Вчора в однокурсниці
Ірини був день народження. З Тарасом та
Ігорем вирішили тільки піти й привітати, але
якось так вийшло, що засиділись.

- Отже? – строго перепитує бабуся.
- Отже, бабусю, згрішив недобросовісним ставленням до виконання

своїх обов’язків, лінощами, пустослів’ям, безнадією. Дякую, що ви у мене
є; вірю, що молитесь за мене; «встаю і йду» збиратися з думками,
сконцентровувати увагу, повторювати.

Оксана вимкнула мобільник, похитала головою, кинула прощальний
погляд на ледь помітну світлу смужку горизонту в намірі і собі встати та
йти в оселю, та в цей час рвучко відчинились двері, знервований Віталій
різко попрямував до автомашини, завів її та рвонув з подвір’я.

Вийшла Ярина, знеможено впала біля Оксани:
- Мамо, що мені робити? Так Віталій розізлився на Петрика за той

злощасний планшет, що помчав хтозна-куди… Їдь, їдь, може, охолонеш, –
промовила наче навздогін чоловіку.

Оксана заспокійливо подивилась в доччині очі, погладила її плечі, що
знервовано здіймались та опускались, і вже втретє цього вечора запитала:

- А знаєш, що відповідав Апостол Петро, коли його запитували «Що
нам робити?».

Ярина здивовано поглянула на маму.
- Покайтеся, – лагідно з усміхом відповіла Оксана.
- Ну… і в чому я повинна каятись? – все ще здивовано перепитала дочка

в матері.
- Жінки, коріться чоловікам своїм.
- Ну, це я знаю, мамо, – вже спокійніше відповіла Ярина.
- Сильніші, носіть немочі слабших.
- Тобто, Віталій – мої?
- Ні, доню. Ти – жінка, ти – мати… Пам’ятаєш, донечко, як Апостол

Петро повчав жінок : «Нехай буде прикрасою вашою не зовнішнє –
заплітання волосся, золоте вбрання або нарядність в одязі, а потаємна
людина серця в нетлінній красі лагідного і мовчазного духу, що
дорогоцінне перед Богом».

Більше дбай про виховання дітей, зумій переконати Петрика, щоб він не
засиджувався довго біля планшета навіть, як тебе немає вдома.

Не суди, щоб і тебе не судили, постарайся зрозуміти, чому Віталій так
вийшов із себе. Можливо, в нього на роботі якісь негаразди, може, щось із
батьками, а може, якийсь біль турбує. Переконана, що він уже жалкує за
сказаними різкими словами, подумки просить вибачення, – розмірковувала
Оксана.

- Ну добре, мамо, добре. Ви – праві, як завжди. Іду зателефоную, взнаю,
де він, бо вже й вечеряти пора. Заодно, нагадаю, щоб не забув хліба купити,
– примирливо мовила Ярина, – прямуючи в хату. – Ходіть і ви, мамо, бо вже
вечоріє та й холоднішає.

- Та йду, йду, – відповіла, посміхнувшись Оксана.
По деякім часі  встала, скривившись від болю, промовила:
- Ой ноги мої, ноги… Що мені робити? – раптом засміялась і сама собі

відповіла.
 - Казав Апостол Петро: «Покайтесь». Каюсь, бо згрішила осудом.

Осудила, хай і подумки, своїх дітей, що не дуже строгі по відношенню до
моїх онуків, забагато їм дозволяють, не привчають до порядку, забаганки
їхні надто спішно виконують. Осудила рідну дочку,хай і подумки, що
забагато уваги приділяє своїй зовнішності. Каюсь, що мовчала на гріх,
бачачи, як Петрик по півдня «сидить» в планшеті і не зуміла знайти підходу,
того ключика, щоб переконати його йти зі мною на молебень. Тоді б дитина
і порухалась, і подихала свіжим повітрям, і набралась Благодаті Божої.
Отак то, Оксано…Каюсь…Господи, прости…Встаю і йду… Почитаю в
«Діяннях Апостолів», як Петро з Йоаном зцілили кривого чоловіка при
Красних воротах іменем Ісуса Христа Назорея. Мабуть же, й мені
допоможе…

06.06.2016 р.
Любов Тюльченко

Діти недільних шкіл парафій святого рівноапостольного
великого князя Володимира м. Новий Калинів й святого апостола
і євангелиста Іоана Богослова с. Бабина Самбірського району
Львівської області Дрогобицько-Самбірської єпархії, 7 червня
провели флешмоб на підтримку Єдиної Помісної Української
Православної Церкви. Також спільно звернулись до
Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням надати
Українській Православній Церкві Томос про автокефалію.

У свою чергу українські діти привітали Вселенського
Патріарха Варфоломія з Тезоімеництвом на честь ап. Варфоломія,
яке відзначає Константинопольська Церква 11 червня за новим

ФЛЕШМОБ НА ПІДТРИМКУ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У М. НОВИЙ КАЛИНІВ

стилем і подарували Його Всесвятості невеличкі подарунки –
власноруч виготовлені вітальні листівки і український танець
«Черевички»!

Бажаємо Вселенському Патріарху Божого благословення у
служінні Христу на Першокафедрі Вселенської Православної
Церкви, яка є для нашої Української Церкви – Церквою-
Матір’ю.

Нехай Всещедрий і Милостивий Господь наш Ісус Христос
зміцнить Його духовно і тілесно й збереже на многії і благії літа!

Іс полла еті деспота!
Прес-служба парафії св. кн. Володимира м. Новий Калинів
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З нагоди початку шостого року діяльності
 газети «Духовна Криниця»

З благословенням правлячого архиєрея Якова,
архиєпископа Дрогобицького і Самбірського, виходить у
світ наша єпархіальна газета «Духовна криниця».
Стараннями редакції, священиків та мирян вона
наповнюється різноманітним матеріалом. З її сторінок до
нас промовляє Сам Господь Бог, святі Отці, спілкуємось
на сторінках газети між собою і всі ми. Радіємо один за
одного і переживаємо. І так, завдяки дії Святого Духа,
поволі зростаємо Божою благодаттю від сили в силу. А
хтось доходить і до міри Христової. Але, очевидно, газета
як така, не може вирішити всі наші проблеми, проблеми
кожного з нас та суспільства. Однак, нашій газеті, як
духовному потоку Слова Божого і святих Отців, є властиво
благодатно впливати на її читача. Відтак людина в молитві
вдається до Бога та покладається на волю Божу.

Сучасне життя занурює людину і суспільство в цілому
у вир місцевих, державних і світових подій. Перед нами
постають проблеми релігійні й духовні, екологічні й
політичні, соціальні та просто банальні. Цих проблем
безліч та різного характеру. І вирішують їх часто
силовими методами, шантажем і війнами.

І йдуть таким шляхом вирішення своїх проблем не
просто люди різних рас і національностей, різних культур,
релігій і духовних цінностей, а люди, як творіння і діти
одного і єдиного Бога. А Бог то створив людину для
блаженства, – блаженства вічного. Бог розмножив
людину, щоб не почувалась вона одинокою у своїм роді.
Бо бачила людина (Адам) Бога у Тройці, Ангелів у
безмежності, тварин і птахів у незліченності.

І повинні були радіти люди від свого розмноження. Та
вже перші брати, Каїн та Авель, стали жертвою зіпсутої
гріхопадінням людської природи. Каїн піддався спокусі
зависті, бо Бог прийняв щиру і чисту жертву Авеля. А
Каїн, замість того, щоб роздумати над своєю поведінкою,
щиро вдатись до Бога, розрішив свою духовну проблему
вбивством брата.

З часом історія людства зарясніла подібними
вирішеннями проблем і непорозумінь. Є і такі, що свої
проблеми вирішують самогубством (нема в таких надії
на  Бога). Тож підкуп, обман, залякування, шантаж,
надуживання сили, окремі вбивства і війни вже давно
увійшли, як щось невід’ємне, у життя людства. Тільки
тепер все набуло більш витончених форм та подається
суспільству, як вимушені дії ради добра в якійсь даній
країні, ради миру, добробуту та економічного зростання
всього світового суспільства. Насправді ж все це заради
ще більшого матеріального збагачення окремих кланів,
політичних маніпуляцій та впливів.

Такий стан речей і життя світової спільноти
сприймається православними християнами як
панування «князя світу цього», – сатани, який є батьком
зла, бо «немає правди в ньому».

Тому Бог певного часу вивів із Авраама, вірного Собі,
обраний народ. Цьому народу дав Бог Свої заповіді,
законами оформив його суспільне життя та взяв цей народ
під Свою опіку перед іншими народами. То ж синам
Ізраїлевим залишалось лише ходити перед Богом стежками

Хрещення – це кінець Старого Завіту і початок
Нового. Бо почав його Іоан, «більшого за якого не
було серед народжених жінками» (Мф. 11: 11).
Він є кінцем пророків: «Всі пророки і закон до
Іоана» (Мф. 11: 13), він же початок Євангельських
подій. Бо «початок Євангелія Ісуса Христа» та
ін. «Явився Іоан, який хрестив» (Мк. 1: 4)
хрещенням. Ти скажеш, Ілля Фесвитянин взятий на
небо, проте він не більший за Іоана. Перенесений на
небо Єнох, але він не більший за Іоана. Мойсей був
найвеличнішим законодавцем, і всі пророки були дивні,
але вони не більші за Іоана. Я не наважуюся
порівнювати пророків з пророками, але Сам Владика
їхній і наш Господь Ісус промовив таке судження:
«Не постав між народженими від жінок більший від
Іоана»; між народженими не дівами, але жінками.
Великий служитель порівнюється зі співслужителям,
перевага ж і благодать Сина незрівнянні стосовно
рабів. Чи бачиш ти, якого мужа обрав Бог
попередником цієї благодаті? Бідного,
пустелелюбного, однак не чоловіконенависника; він
їв акриди та окрилену мав душу; споживав мед, і
слова його були солодшими і кориснішими за мед;
носив одяг з верблюжого волосу, і показував собою
взірець подвижницького життя; ще будучи в утробі
матері, він був освячений Святим Духом. Правда,
також освячений був і Єремія, проте Єремія не прорік
в ній. Один Іоан, будучи в утробі матері, «радісно
заворушився» (Лк. 1: 4) і, не бачачи тілесними
очима, пізнав Владику духом. Оскільки благодать

БОГ,  ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
Господніх заповідей і ретельно дотримуватись Його закону.
Такого життя мали навчитись від ізраїльтян  і інші народи.
Але євреї не завжди були ревними перед Богом.
Відступали від життя з Богом, втрачали Божу опіку над
собою та часто ставали здобиччю поганських народів. Тоді
ревнителям по Бозі було дуже сутужно жити в правді
Божій. Подібний стан є і сьогодні для православного
християнина, хоч закон держави голосить релігійну
свободу. На православного тисне оточення різноманітних
релігій і псевдо-духовних тлумачень, зухвала поведінка тих,
що нехтують християнськими цінностями та ведуть
виродження людського роду (це чоловіки і жінки, що ведуть
невластивий людській природі спосіб життя).

Відтак зійшов на землю у людській природі Сам Син
Божий та дав людям заповіді вдосконалення і Себе, як
силу і допомогу на шляху вдосконалення. У Собі Ісус
Христос явив людству Людину досконалу, святу, Сина
Людського як Сина Божого, Який вознесений Богом на
небеса та возсідає по правиці Бога, бо Син Божий
перебуває вічно в лоні Отця, як і Отець перебуває у
Своєму Сині.

І як факт того, що людині звичайній є під силу,
всупереч політичних ситуацій, в країні вільній чи
поневоленій, раб це чи вільний, – бути вищим над усім
тим, стати паном над усіма ситуаціями, здобути
досконалість та зрости до міри Христової, Бог серед роду
людського явив людей, яких Православна Церква
величає святими. А так як тепер у нас місяць липень, то
зосередимо свою увагу на найбільш шанованих святих
цього місяця.

Іван Предтеча і Хреститель Господній народився у
сім’ї священика Захарії, як дар Божий за праведне життя,
молитву і уповання на Бога його батьків. Ще в утробі
матері Єлисавети наповнився  Святим Духом. Це був
час римського поневолення, розбіжностей у релігійних
і політичних поглядах єврейських угруповань, апогей
очікування Месії та сповнення Ним людських сподівань,
які із духовних вимірів перейшли у матеріально –
політичну площину. Іван з дворічного віку –
напівсирота, а через нетривалий час  сирота, житель гір
і пустель. Він зрощений і вихований Ангелами Божими.
Іван духовно тілесний аскет, ревнитель правди Божої. У
Дусі Святому він бачив внутрішній стан тих, що
приходили нього.

Іван закликав людей через покаяння та дотримання
духовних і державних законів входити у Царство
Небесне. Пропонував піклуватись про бідних і
знедолених. Вказав Іван людям Ягня Боже – Ісуса
Христа, що бере на Себе наші гріхи, та запропонував
прийняти від Нього хрещення Святим Духом.

Святі первоверховні апп. Петро і Павло та решта із
дванадцяти  та із сімдесяти у своїй більшості – прості та
робітники. Лише деякі з них люди книжні та із заможних
родин. Але, володіючи багатством Святого Духа, у своїй
духовній простоті перемогли  мудрість світу цього та
увели у Христову Церкву багато народів і племен.

Так, гарячий і запальний у своїй відданості Христу,
ап. Петро, хоч і упадав у гріх, та тут же усвідомлював
свою слабкість, каявся і вдавався до Христа за

допомогою. Савл, ревний служитель Божий у
переданнях старших, під дією Христа Бога із гонителя
християн змінюється на самовідданого Христового ап.
Павла. Його вченість, знатний рід, римське
громадянство гармонійно поєднались із простотою,
вбогістю, працею над необхідним для тіла  та трудами
ради народження нових людей у Христі. Апостол жив у
Бозі і Бог був у ньому. Павло відчував як Христос
чинить через нього дивне в очах людей. Він слухався
Святого Духаі Той водив Апостола в його місійних
подорожах. Цим Святим Духом були наповнені всі
Апостоли та були Йому послушні. Вони ті, яких не
вартий світ.

Повноту Святого Духа у Святому Хрещенні
отримали і наші рівноапостольні князь Володимир
Великій і княгиня Ольга. Своїм життям у благочестю
Святим Духом вони збагатили себе, наш народ і край та
продовжують збагачувати.

Преподобний Антоній Печерський, родоначальник
нашого чернецтва, Іов та Феодосій Манявські та безліч
інших преподобних і святих мужів та жінок, пам’ять яких
звершує Церква цього місяця, знехтували славою і
владою, матеріальними статками і тілесними
вдоволеннями та відійшли від світу гріха, і посвятили
себе молитві та служінню Богу і людям. Ці люди
перетворили підземелля і пустелі перетворили на
духовні палаци і квітниками Святого Духа та розсадники
Божої благодаті. І тепер до цих святинь приходять ті, що
прагнуть миру в бозі. Навідуються спраглі Божої
благодаті, струджені і зморені розгулом матеріально –
політичним та бездуховності.

Тут люди знаходять заспокоєння, рівновагу, силу та
благодатну підтримку стати вище гріховного світу та
жити безгрішно. Бог, що Своїх обранців – святих,
наповнив Святим Духом, поставив так високо, щоб
простий люд, бачачи серед них князів і простолюдинів,
вчених і невчених, збагнув марність гоніння за владою,
славою, багатством, суспільним  положенням, бо все
це марнота марнот, а натомість запалився від святих
вірою і правдою служити Богу, а в Бозі і людям.

Згадані святі як світила і багатим та сильним світу
цього, можновладцям різних ступенів, щоб і вони, у
мить протверезіння від бездумної гонитви за марнотами
світу цього, від постійних змагань та ворожнеч між
собою ради цієї порожньої суєти, – збагнули як далеко
відійшли вони від Бога, від життя з Богом, від життя по
Господніх заповідях, як вони нехтують Конституцією,
Законами, які самі написали і утвердили для
суспільного життя. Бо милостивий і люблячий Бог не
хоче смерті грішника, а очікує на його покаяння та
навернення до життя по правді Божій і по законах
Держави. А коли хтось так вчинить, то Бог простить,
подасть благодать до життя нового і відтак уведе, як
вірного раба, у Свою радість.

Як це любо та приємно, браття, жити в любові і турботі
один про одного, про народ, лержаву і увесь світ. У такій
любові та турботі проглядаться в людині Сам Господь
Бог. Йому ж наша дяка, слава, честь і поклоніння Святій
Тройці, як нашому Творцю і Благодійнику, на віки віків.

Підготував свящ. Іван Владика

«ХТО НЕ ПРИЙМАЄ ХРЕЩЕННЯ, ТОЙ НЕ МАЄ СПАСІННЯ»:
СВЯТИТЕЛЬ КИРИЛО ЄРУСАЛИМСЬКИЙ ПРО ТАЇНСТВО ХРЕЩЕННЯ

хрещення була великим ділом, то і великим належало
бути її першому провіснику.

Що ж потрібно робити, і якими є плоди
покаяння? «Хто має дві ризи, нехай дасть тому,
хто не має» (Лк. 3: 11). Той, хто цьому навчав, вартий
того, щоб Йому вірити. Оскільки Сам Він перший і
виконував те, чого навчав. Він говорив без докорів,
бо совість не дорікала йому і не зв’язувала язика. «І
той, хто має їжу, нехай так само чинить». Ти
бажаєш отримати благодать Святого Духа, а чуттєвої
їжі не подаєш бідним? Ти шукаєш великого, а малого
не вділяєш? І якщо б ти був митарем і, навіть,
перелюбником, надійся на спасіння. «Митарі і
перелюбники попереду вас йдуть у Царство
Боже» (Мф. 21: 31). І Павло свідчить про це,
кажучи: «Ні блудниці, ні ідолослужителі», ні ті, кого
далі він перераховує, «Царства Божого не

успадкують. І такими були деякі з вас; але
обмилися, але освятилися» (1 Кор. 6: 9; 6: 11). Не
сказав він: «Такими є дехто з вас», – але
сказав: «Такими були деякі з вас». Гріх невідання
прощається, а закореніле зло осуджується.

Хрещення прославлене для тебе Самим
Єдинородним Сином Божим. Що ж мені ще говорити
про людину? Величним є Іоан, але що він порівняно з
Господом? Велегласний цей глас, але що він порівняно
зі Словом? Дуже знаменитий провісник, але що він
порівняно з Царем? Знаменитий той, хто хрестить
водою, але що він порівняно з тим, хто охрещує Духом
Святим і вогнем? Духом Святим і вогнем хрестив
апостолів Спаситель, коли «раптом зчинився шум
з неба, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь
дім, де вони перебували. І з’явились їм розділені
язики, мов вогненні, і спочили по одному на
кожному з них. І сповнилися всі Духа
Святого» (Діян 2: 2-4).

Хто не приймає хрещення, той не має спасіння,
окрім тільки мучеників, які і без води отримують
Царство Небесне. Бо Спаситель, викупляючи
вселенну Хрестом і будучи проколеним в ребро, вивів
з нього кров і воду, щоб одні в часи миру хрестилися
водою, а інші під час гонінь хрестилися власного
кров’ю. Та й мучеництво Спаситель назвав
хрещенням, кажучи: «Чи можете пити чашу, яку
Я п’ю, і хрещенням, яким Я хрещусь,

Закінчення на 6 стор.
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До всього цього долучається інша форма
спокуси, набагато небезпечніша. Бо, крім
похотей тіла, що спираються на дозволяння
всіх тілесних розкошів, рабами яких стають
ті, хто на погибель собі віддаляється від Тебе,
у душі існує ще інша форма похоті. Вона
переходить через ті самі тілесні чуття, але
звертається не так дотілесної втіхи, як до
досвіду, для якого тіло стає тільки знаряддям.
Це пуста цікавість, що прикривається іменем
пізнання й знання. Боже віщування назвало її
«похіттю очей», оскільки вона спирається на
бажання пізнавати оскільки з-поміж чуттів при
пізнаванні очі займають перше місце.

Бо справді – це риса, притаманна очам. Але
ми послуговуємося цим словом, говорячи й про
інші чутгя, коли пропонуємо пізнати їх. Бо ми
не кажемо: «Послухай, як це мерехтить», ані:
«Понюхай, як це блищить», ані: «Покуштуй, як
це промениться». Слово «бачити» надається
до всіх цих вражень. Ми кажемо не тільки:
«Дивись, що за світло!» (це можуть помітити
тільки очі), – а й : «Дивись, що за звук, дивись,
що за запах, дивись, що за смак, дивись, яка
твердість!» Ось чому кожен досвід, осягнений
за посередництвом чутгя, назвали, як я вже
сказав, «похіттю очей», бо бачити – це
властивість лише очей, але й говорячи про інші
чуття, коли за їх допомогою досліджуємо
якусь річ, щоб її пізнати, ми за аналогією
вживаємо це слово.

З цього можна наочно бачити, що чуття
переслідують дві речі: одна – це розкіш, друга
– цікавість. Розкіш шукає краси,
милозвучності, того, що гарно пахне, солодко
смакує, що ніжне при дотику; цікавість,
навпаки, шукає цілком протилежних вражень
лише для самого випробовування, не для того,
щоб наразитися на неприємні враження, а для
самої приємності досвіду й пізнання. Бо хіба
це розкіш – оглядати зовсім розпанаханий
труп, що викликає дрож? Та коли він лежить
де-небудь, збираються люди, щоб співчувати
й бліднути. Але бояться побачити це у сні,
начебто наяву хтось змушував їх дивитися на
це, або начебто їх схилило до цього сподівання
побачити якусь красу. Таке саме трапляється
і з іншими чуттями, але я не хочу довго
розводитися з цього приводу. З цієї пошесті
цікавості походять усі чудасії, що їх
виставляють у театрі. З неї походить і
намагання досліджувати таємниці природи, які
поза нами, і таємниці, пізнання яких не дає
жодної користі, бо люди не шукають нічого,
крім самого пізнання. З неї походить і те, що
коли хтось має на меті підступне знання, то
шукає його за допомогою магії. Через цікавість
навіть у самій релігії люди «спокушають Бога»,
домагаються знаків і чудес не для спасіння, а
лише для самого досвіду.

Ось із цього безмежного лісу пасток та інших
небезпек я вже чимало з них усунув, я викинув
їх геть з мого серця завдяки Тобі, бо Ти дав
мені силу на це, «Боже мого спасіння!» Але
хіба я посмію сказати, що з тисяч
різноманітних вражень, які кожної днини

«НАШЕ СЕРЦЕ ДАЄ ПРИТУЛОК УСІЛЯКИМ
РЕЧАМ, ВОНО МІСТИТЬ У СОБІ БАГАТО ДУРНИЦЬ,

ЯКІ ЧАСТО ПЕРЕБИВАЮТЬ І СПОТВОРЮЮТЬ
НАШУ МОЛИТВУ»: ПРО ЦІКАВІСТЬ

накопичуються довкруги мого життя,
жодна не приковує моєї уваги, мого зору й
не полонить моєї цікавості?

Правда, театр уже не захоплює мене;
не дбаю вже й про пізнання зоряних
шляхів; ніколи моя душа не шукала віщої
відповіді у тіней небіжчиків; я цурався всіх
тих святотатських обрядів. Але скільки
підступних хитрощів вигадує ворог, щоб
накинути мені думку домагатися якогось
чуда від Тебе, Боже мій, від Тебе, чиїм
низьким і покірним рабом я маю служити!
Заклинаю Тебе нашим Царем, нашою
чистою й непорочною вітчизною
Єрусалимом, щоб кари гідна згода, що
сьогодні далеко від мене, віддалялася
завжди і щораз далі! А коли я прошу в Тебе
спасіння когось іншого, то я переслідую цим
заступництвом зовсім іншу мету: Ти
дозволяєш мені і завжди радо
дозволятимеш іти за Твоєю волею, хоч би
якою вона була.

Але якими ж численними дрібничками,
як презирливо кожен спокушає нашу
цікавість! Хто здатен виміряти наш чистий
занепад? Скільки ж то разів, наслухавшись
марних небилиць із чистої ввічливості, аби
не зробити прикрості слабостям іншого, ми
починаємо згодом поволеньки залюбки
прислухатися до них? Уже не йду більше
до цирку, щоб побачити, як собака
наздоганяє зайця, але коли випадково
побачу таку гонитву в полі, де прогулююся,
то вона захоплює мене, ба, навіть відриває
від глибоких роздумів; правда, вона не
зводить мого коня на манівці, а все ж моє
серце стежить за нею. І коли б Твій докір
щодо мого безсилля не напоумив мене
чимскоріше відвернутися від цього
видовища й повернутися до якихось
роздумів, які піднесли б мене аж до Тебе,
або махнути на все рукою й іти далі, то я б
і далі стояв, безглуздо відкривши вуста.
Та що це я кажу? Коли я сиджу в себе
вдома, а тим часом ящірка ловить мушок
або павук своїми сітями комашок, що
потрапляють туди, то хіба ж це не
привертає моєї уваги? Чи це вже не те
саме, оскільки ці тваринки дуже маленькі?
Переходжу звідси до Твоїх похвал,
Чудотворче і Розпоряднику Всесвіту, але
не з них починається моє зацікавлення.
Одна справа – вміти швидко підніматися,
а зовсім інша – ніколи не падати. А моє
життя було сповнене тих слабостей; єдина
моя надія на Твоє велике милосердя. Наше
серце дає притулок усіляким речам: воно
містить у собі багато дурниць, які часто
перебивають і спотворюють нашу
молитву; тож коли перед Твоїм обличчям
ми намагаємося піднести голос нашого
серця аж до Твоїх вух, ці свавільні думки
невідомо звідки тиснуть на нас і
несподівано перебивають нам таку
важливу справу.

блаженний Августин

«ХТО НЕ ПРИЙМАЄ
ХРЕЩЕННЯ, ТОЙ НЕ МАЄ
СПАСІННЯ»: СВЯТИТЕЛЬ

КИРИЛО
ЄРУСАЛИМСЬКИЙ ПРО
ТАЇНСТВО ХРЕЩЕННЯ

хреститися?» (Мк. 10: 38) І мученики усвідомлюють це,
стаючи видовищем для світу і ангелів, і людей; і ти з часом
пізнаєш, але зараз ще не час тобі чути це.

Ісус освятив хрещення, коли Сам хрестився. Якщо Син Божий
хрестився, то яка благочестива людина може зневажати
хрещення? Хрестився ж Він не для того, щоб отримати прощення
гріхів (бо Він був безгрішний), але, будучи безгрішним, хрестився
для того, щоб тим, які охрещуються, дарувати Божественну
благодать і славу. Бо як за прикладом дітей, що мають плоть і
кров, і Сам Він прийняв те ж саме, щоб ми з Ним стали
учасниками втіленого Його явлення, і разом з цим стали
учасниками Його Божественної благодаті, так і хрестився Ісус
для того, щоб ми через це знову стали з Ним спільниками, могли
отримати славу разом зі спасінням. За словами Іова, у водах
був дракон, який міг поглинути Йордан. Отже, оскільки належало
знищити голову дракона, Він, увійшовши у води, зв’язав сильного,
щоб ми отримали від Нього владу наступати на змій та скорпіонів.
Це був не малий звір, але звір страшний. Всі риболовні судна не
могли підняти однієї шкіри його хвоста; йому передувала
погибель, що поглинає тих, хто з ним зустрічався. Прийшло
життя, щоб нарешті припинити дію смерті, щоб всі ми, будучи
спасенними, могли сказати: «Смерте! Де твоє жало? Пекло!
Де твоя перемога?» (1 Кор. 15: 35). Хрещенням притупляється
жало смерті.

З гріхами сходиш у воду, але благодатне закликання, що
запечатало твою душу, вже не попустить бути тобі поглинутим
страшним драконом. Зійшовши мертвим через гріхи, виходиш
оживленим через правду. Бо якщо ти став
співобразний «подобою смерті» (Рим. 6: 5) Спасителя, то
удостоїшся і воскресіння. Оскільки Ісус взяв на Себе гріхи
вселенної, помер, щоб, умертвивши гріх, воскресити тебе
правдою, то ти, зійшовши у воду і деяким чином поховавшись в
ній, як Він у кам’яному гробі, устанеш знову, щоб «ходити в
оновленому житті» (Рим. 6: 4). Потім, коли ти удостоїшся
благодаті, Він подасть тобі міцність боротися з ворожими
силами. Бо як Він сорок днів був спокушуваним після хрещення,
не тому, що і раніше не міг перемогти цього ворога, але тому, що
все хотів робити за порядком і поступово, так і ти, який перед
хрещенням не наважувався боротися з ворогами, тепер прийняв
благодать і підбадьорений зброєю правди, озброюйся і, якщо
хочеш, проповідуй Євангеліє.

Ісус Христос є Син Божий. Але не раніше хрещення Він почав
проповідувати Євангеліє. Якщо Сам Владика спостерігав за
порядком часу, то хіба ми, раби, будемо приступати до чого-
небудь без дотримання порядку? З того часу Ісус почав
проповідувати, як Дух Святий зійшов на Нього в тілесному
вигляді – у вигляді голуба, не для того, щоб Ісус в перший раз
пізнав Його (бо Він знав Його і раніше тілесного зішестя), але
для того, щоб Його побачив Іоан, який хрестив. «Бо я не знав
Його, – говорить він, – але Той, Хто послав мене хрестити
водою, сказав мені: на Кому побачиш Духа, Який сходить і
перебуває на Ньому, Той і є» (Ін. 1: 33). Якщо і ти маєш
нелицемірне благочестя, то й на тебе сходить Святий Дух, голос
Отця з небес взиває до тебе, не той: «Це є Син Мій» (Мф. 3:
17), але нині став сином Моїм, бо «бути» Сином – належить
Йому, оскільки «споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і
Слово було Бог» (Ін. 1: 1). До Нього було сказано: «Є», – оскільки
Він завжди є Сином Божим; до тебе ж: нині став, – тому що ти
маєш синівство не за природою, а отримуєш його через
усиновлення. Він вічно є Сином, а ти отримуєш цю благодать у
міру вдосконалення себе.

Отже, приготуй душевний сосуд, щоб стати тобі сином Божим,
наслідником Божим, співспадкоємцем Христа, якщо тільки
справді готуєш себе до прийняття цього дару, якщо з вірою
бажаєш стати вірним, якщо добровільно скидаєш з себе стару
людину. Бо проститься все, що зроблено тобою, чи то блуд, чи
перелюб, чи інший який вид нестриманості. Що є жахливішим,
ніж розіп’ята Христа? Хрещення і від цього очищає. Бо тим, які,
навертаючись до Господа, запитували і говорили: «Що нам
робити, мужі-браття» (Діян. 2: 37), велика рана, уразив ти
нас, Петре, нашим злодіянням, сказавши: «Начальника життя
вбили» (Діян 3: 15), чим вилікувати таку рану? Як очистити таку
скверну? Як спастися від такої згуби? «Покайтеся, – провіщає
він, – і нехай охреститься кожен із вас в ім’я Ісуса Христа,
Господа нашого, на відпущення гріхів; і приймете дар
Святого Духа» (Діян 2: 38).

Закінчення. Початок  на 5 стор.
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ПРО ДУШУ СВОЮ
ПАМ’ЯТАЙ

Життя є незабута річ,
Назад Ти не повернеш.
День перейде як літня ніч,
В боргах його завершиш.

Скоріше сонця Ти ставай,
З весняною росою.
Про душу свою пам’ятай,
Вона завжди з тобою.

Лице  помий, очі витри,
Ранковою росою.
Скрабницю пам’яті хрести,
Десницею правою.

Твоє життя – то Божий дар,
Лікує душу Твою.
Про неї лише пам’ятай,
Щоби була живою.

Душа розлучниця добра,
Від задуму лихого.
Вона у кожного одна.
Це промінь серця твого.

Нічим не вилікуєш зла,
Лікуй лише душею,
Молитва і вода свята.
Це лік за душу твою.

Ниву пройдеш, ноги зітреш,
У чорний ящик вложиш.
Лиш пам’ять про скарби земні,
Й гріха смерти не зможеш.

ТИ ПОКАЖИ МЕНІ ДОРОГУ

Дари мені Ти ласку свою,
Пречиста Діво Пресвята.
У храмі Твоїм у спокою,
Бути з Тобою все життя.

Ти повернись до мого серця,
Лікуй недугу від гріха.
Не дай душі моїй померти,
Хай буде Воля лише Твоя.

Ти пробуди в мені тривогу,
Боятись зла і суду дня.
Ти покажи мені дорогу,
Щоб була спасенна душа.

Прости мені мої провини,
Що у житті я нагрішив,
У блуді розуму дитини,
Гріхи у юності робив.

А я готов за ласку Твою,
Болі терпіти все життя,
Покуту про нести живою,
Щоб була спасенна душа.

Прошу Тебе Діво Пречиста,
Ще раз побачити Престіл.
Щоб була Ти лише у рочиста,
Душу не видер пекла звір.

Ти допусти до ризи Твої,
Блакиті Божого вікна,
Благословення руки Святої,
Хай зітре гріх мого життя.

Я сльозу вип’ю чаші Твої,
Що за розп’ятого Христа.
За всі гріхи недуги мої,
Миро точила Пресвята.

Дари мені святу годину,
Покаятись до суду дня,
Святу Варвару, Святу  Трійцю єдину
Я прошу Бога все життя.

ЦЕ  СЛОВО, ЩО ПРОБУДИТЬ
ДУШУ ТВОЮ

Я би хотів закінчити того листа,
Та все думки тривожать серце моє.
Це є не твір одного дня,
Це слово що зворушить життя твоє.

Це слово, що пробудить душу твою,
По жилах перейде у кров живу.
Очі Твої на малюються сльозою.
Комок в гортані перетворять в доброту.

То не вагайся візьми і почитай,
Молись за автора і Господа благай,
Щоби дібрав для Тебе ті слова,
Щоб лікувалась лиш Твоя душа.

Молись за всіх і Господа благай,
Для себе Щирості в душі своїй жадай,
Сльози з очей хай висушить вітри,
Налиють радістю любові й доброти.
Сльози з очей хай вип’ють вороги.

ІГУМЕНЯ ТВОЄЇ СВЯТИНІ

Присвячується Манявській іконі Божої
Матері «Ізбавительниця»

Вже дзвонять дзвони передзвони,
В Манявськім храмі нарід весь
Стрічають Образ Пресвятої,
Достойно є Воістинну  Небес.

Вже на Твоїм  Святім Афоні,
Братія Твого Вівтаря
Голосять славу святій іконі
Манявського монастиря.

Ігуменя твоєї святині,
Цілителька з Небес зійшла.
З козацької доби до нині,
Твоїх синів Покров Свята.

Вона на камені явилась
Щоб заступитись за життя.
Де перша келія відкрилась,
З каменя точиться вода.

Цариця Неба, життя, долі,
Блаженний камінь, вода свята,
До нині мироточать,
На образі Твого лиця.

Вилікуй рани в моїй тварі,
Прости найменшого гріха
Хай всім будуть відкриті двері,
Манявського монастиря.

Уже на кафедру виходить
Владика вхід благословить.
До образа руки підносить
Трикирієм поклін вершить.

Тут є усі що зі сльозами
Під клобуком братія вся,
В келіях моляться роками,
Просять заступництва Свята.

Благослови нас Мати нині,
Дай часточку Твою свята.
Достойні щоб були в святині,
Води із Твого джерела.

Ще раз дозволь мені припасти,
Прийти до твого джерела.
До Образа Твого  прикластись,
Благословення прошу Я.

ДЗВІН РАДІСНО ГОЛОСИТЬ

Ранковий сутінок світає,
Манява будиться зі сну,
Братія келії лишає
Йде на молитву ранішню.

Мантії чорні закрутились,
Двері риплять цю суєту.
Лише одна ряса лишилась,
Постриг чекає душу ту.

Вона чекає свого Сина,
Що вип’є чашу ту святу,
Мати його благословила,
Віддала Богові в сім’ю.

Матінки Божої нащадок,
Клобуком вкритий Богом Син.
Жертва для Бога його душі статок,
В молитві з Богом він один.

Давно він сумніву  немає,
Що Господу належить він.
Від Господа він давно чекає,
Що би покликав його дзвін.

І вже дзвін радісно голосить,
Що прийняв постриг ще один,
Що ім’я Боже уже носить
Під клобуком жених і син.

І двері вже йому відкрились,
В Маняві в храмі в монастир,
Вже син нічні йому звершились,
Слуга він Бога, Покрови син.

Ігор Брода,
дяк храму Вознесіння Господнього

с. Ралівка
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Ваше Високопреподобіє, Ви є
служителем Вівтаря Господнього, возносите свої молитви і прохання до
Всевишнього, проповідуєте Євангеліє і приносите Безкровну Жертву
подяки – за всіх і за все. 

У цей знаменний і радісний для Вас день, хочемо щиросердечно побажати
Вам, щоби Господь Бог, оберігаючи Вас в доброму здоров’ї, як фізичному,
так і душевному, в благополуччі, в любові й в подальшому подавав Вам
Свою благодатну допомогу в пастирському служінні на ниві Христовій!

Многії і благії літа!

СВЯТІСТЬ ПРОРОКА

Єлизавета й Захарія –
Для всіх нас приклад у житті.
Для старців – це свята надія,
Для жінки – це святе ім’я.

Прожити вік – і не згрішити,
Та різні проби перейти.
До старості життя прожити,
Та милість в Бога віднайти.

Ось Господь звістку посилає:
«Молитви ваші я почув».
Тобі народить жінка сина,
Щоб ти в житті щасливим був.

Йоан – пустиня і молитва,
Куди тримати треба путь.
Якщо в житті нам дуже важко,
То ангели туди зовуть.

Прожив Йоан нелегкі роки,
Та мужньо школу перейшов.
Та й сам Ісус про нього мовив:
У тілі ангела знайшов.

О! Скільки ангелів в пустині
Наодинці з Господом живуть.
Молитви молять, творять чуда,
До царства в вічність відійдуть.

Ой! Чи не раз пустиня кличе,
І чи не раз нас кличе храм!
Проста байдужість і спокуса…
Кажу вам щиро: горе вам!
Усім, що Господа забули,
Спокусам тіло віддали,
Хоча Ісус був близько, поруч,
Лукаві в пекло потягли.

Тому склади на грудях руки,
Молитви щиро промовляй.

Йоан піде з тобою в небо,
У царство вічне, – так і знай.

А там гріха більше не буде,
Спокуси згинуть – прийде час.
Дорога там буде безпечна,
Тому блаженство жде всіх нас.

21.06.2017

СЛЬОЗИ ПЕТРА

Камінь віри і учитель
Поруч в кожну днину йшли.
Правду Божу, слово Боже
Всім народам донесли.

Хоч простий рибалка, бідний,
Та у вірі він – багач.
В кожну днину із Ісусом
Бачив він і біль, і плач.

Десь вдовиця гірко плаче,
Хтось образив сироту,
Біснуватий за ним ходить,
Має долю непросту.

Фарисей зубом скрегоче,
Злоба серце обняла.
Бачив це Петро щоднини –
Аж текла не раз сльоза.

Та бувало, що він знову
В тихі води виходив.
Тут зривався буйний вітер –
Ісус хвилями ходив.

Та прийшла хвиля спокуси –
Засудив Христа Пилат.
І зламався дух Петрові,
Не навів у серці лад.

Так не раз Ісус питає:
Чи мене ти полюбив?

Різне було, любий Боже,
Що я ближнім нагрубив.

Так усі, бува, живемо
Ремонт в душах не ведемо.
Та потрібно чимскоріше
З Богом жити веселіше.

Як Петро вернув до Бога –
З серця зникла вся тривога.
Коли з Богом всі живемо –
Спокій в душах віднайдемо.

Час сьогодні не такий,
Небезпечний і сумний.
Віра в Бога спасе світ.
Всім Петрам многая літ!

22.06.2017

ЗА РІДНУ ЗЕМЛЮ
(пісня-вірш)

Щоб народ наш захистити,
Рідну землю зберегти,
Ідем ворога громити,
Йдем до щастя, до мети.

Хоч земля збагрена кров’ю
І сльозою вмивсь народ,
Та свободу ми здобудем
Без усяких нагород.

Юні хлопці і дівчата,
Кличе вас наша земля,
Кличе вас старенька мати
Й церква наша пресвята!

Хоч в борні багато впало,
Та не схилим голови.
За свободу, любі браття,
В землю ляжем я і ти!

І земля у мить здригнеться,
Лютий ворог затремтить,
Бо Господь нам всім поможе
Рідну землю захистить.

І ніхто вже не посміє
Більш ніколи нас лякать,
Не посміє кірзаками
Нашу землю більш топтать.

7.09.2014
о. Богдан Федак


