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 ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ 
Володимир (СОШИН),  

протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського храму. 
 
Знову заповнюється наш храм урочистою святковою 

відправою. Свята Церква 19 грудня прославляє велике світило 
церковного неба винятково чудесного угодника Божого —
святителя і чудотворця Миколая. 

Хто не знає цього скорого помічника у бідах, 
всесвітнього заступника і Церкводателя, хто не звертався по 
допомогу до нього, хто не молився до нього в подорожах, у 
важких життєвих обставинах шукав, благаючи невідкладної 
найближчої його участі, сприяння і допомоги? 

Істинно те, що ніхто не відходив від нього, не 
одержавши благодатної допомоги. І де тільки не світить 
лампадка перед святим його образом, де завжди підноситься 
до нього молитва і благання про поміч, там він швидко 
з'являється з допомогою — приходить чудесно, таємничо, 
іноді навіть попереджаючи прохання. І все це тому, що йому 
дана від Бога, більш ніж іншим святим, благодать визволити 
від бід, відвести нещасний випадок, визволити від смертельної 
небезпеки, зупинити злочинну руку злодія... Де святитель 
Миколай — там чудеса Божої милості, де він — там і милість, 
там уздоровлення і охорона! 

Це той святитель Миколай, якого ви всі знаєте, тому 
що він цілком наш, рідний — Великий Чудотворець, 
невичерпуване чудес море! 

Надзвичайно поширене в християнському світі 
шанування великого святителя Миколая, його світле життя яв-
ляє собою цілковитий ланцюг добрих діл, подвигів на користь 
скорботних та страждаючих. 

Незліченні випадки, як за життя, так і після 
блаженної кончини його, коли він з'явленнями своїми рятував 
людей, приречених на загибель. 

І ось осяяний лагідним теплим світлом, образ цього 
дивного заступника людства незрівнянними рисами врізався в 
пам'ять всього християнського світу.                                                   

I не тільки у нас, на Русі, але й скрізь, де тільки 
згадується ім'я Христове, день пам'яті святителя Миколая 
святкується з особливою урочистістю. У збережених звичаях 
можна бачити, яким щирим і палким віруванням народна 
відданість оточує святителя. Вірують у нього і не лише 
християни: знають його силу і магометани, і невірні шанують 
святителя Миколая. І їм являється він під час небезпек і за 
тяжких обставин. І ці люди пізнавали потім того свого 

рятівника і визволителя святителя Миколая, що їм являв-
ся, у зображеннях на іконах в православних храмах. 

Він зображується величним старцем з! 
смаглявим обличчям, коротким волоссям на голові, з 
проймаючим душу поглядом, в пам'ять того, що за життя 
він весь горів вогнем правди і милосердя і був таким же 
лагідним заступником нещасних, як і грізним викривачем 
кривдників і всяких людських несправедливостей та 
беззаконня. 

На більшості зображень він переважно лівою 
рукою тримає Євангеліє, а пальці правої руки складені 
для благословення. Зустрічаються також ікони, де в 
пам'ять про ревність його на першому вселенському 
соборі проти єресі Арія, над святителем у храмах 
зображені з одного боку Спаситель з Євангелієм, а з 
другого — Богомати з амофором. 

Ось і зараз, браття і сестри, ми стоїмо тут у 
нашому храмі на спільній молитві, і перед нами на аналої 
лежить його святий і дорогий нам образ. І  ось саме тепер 
святитель Миколай через цей образ чудодіє, але особливо 
благодатно, духовно, подаючи то отецьку любов, то 
співчуття і підтримку, а то й суворість і викривання. Він 
немов оволодіває нашим розумом, полонить нашу волю і 
почуття, безмовно повчає нас своїм поглядом, і ми відчу-
ваємо його живого серед нас, — чи це не благодатне 
чудодіяння? 

За земного життя спілкування з людьми 
великого чудотворця Николая було як у чадолюбивого 
батька з дітьми, вигляд же у нього був як у Ангела 
Божого. Він сяяв благодаттю і від лиця його, як від лиця 
пророка Божого Мойсея, сходили світлі промені. І кого, 
бувало, обтяжувала якась пристрасть чи душевний смуток, 
то лише глянувши на святого, всі знаходили втіху своїй 
скорботі. І хто розмовляв з ним, той набагато мінявся на 
краще. Так сяючи чеснотами, світив своїй пастві угодник 
Божий. І в глибокій старості він склав загальний борг 
людській природі. Недовго похворівши, він з радістю 
перейшов у нестаріюче  блаженне життя. Його 
проводжали святі ангели, і зустріли блаженні хори святих 
Божих.  

(Закінчення на 2-й сторінці). 
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ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
СВЯТИТЕЛЯ 
МИКОЛАЯ 

Володимир (СОШИН),  
протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського храму. 

 
(Закінчення. Початок на 1-й сторінці). 

 
З усієї Лікінської країни зібрались єпископи з 

кліриками, ченці і безліч народу з усіх міст і поклали чесне ті-
ло його в соборній церкві Мірської митрополії на шостий день 
грудня місяця. 

На землі і на морі дуже багато чудес творив 
святитель Николай, помагаючи в бідах людям, рятуючи від 
потоплення й виносячи з глибин морських на сушу, 
визволяючи від полону та переносячи полоненика в дім його, 
звільняючи від кайданів, ховаючи від смерті. Багатьом хворим 
подав він уздоровлення: сліпим — вернув зір, кульгавим — 
ходу, глухим — слух, німим — слово. 

Багатьом в убогості і крайній біді поміг і являвся 
кожному в усякій потребі готовим помічником, щирим за-
ступником, вірним охоронцем і рятівником. І тепер також 
допомагає тим, хто звертається до нього, та визволяє від бід. 
Неможливо перелічити    чудес    святителя, не можна описати 
їх словами; і знають всі кінці землі милості його, славиться в 
ньому Бог у Тройці славлений! Святитель Николай жив давно, 
у четвертому столітті, а нині кінець двадцятого. Він жив у тих 
же земних умовах, як і ми, вірував і молився так само, як і ми 
зараз віримо і молимось — все було таким же. Але якщо ко-
жен з нас за цих же земних умов, з такою вірою і старанням 
буде виконувати свої земні обов'язки, то, безперечно, буде 
правдивим наслідувачем святителя Николая в його чеснотах, 
вірі, лагідності, стриманості, смиренні. 

Існує, браття і сестри, давній звичай: у Великий 
Четвер на Страсному тижні богомольці беруть вогонь від 
лампади або свічки, яка горить у храмі при читанні Євангелії 
святих Страстей Христових, і цей вогонь несуть додому і 
зберігають протягом усього року, щоб поновити його в 
наступний Страсний Четвер, у переддень   празника   Святої   
Пасхи. 

Так і ми приходимо сюди на празник Святителя 
Николая, щоб знову обновити вогонь віри і благочестя в 
нашому серці. То нехай цей празник наповнить наші душі 
благодатним єлеєм, щоб непорожніми піти нам з нашого 
святого храму. В щирій молитві, в любові до святителя 
Николая поновимо священний вогонь віри нашої, вогонь 
любові, полум'я добрих діл! 

Нехай просвітяться тут усі тісні куточки нашої душі! 
Любов святителя і чудотворця нехай зігріває наші холодні 
серця, щоб нам було тепло і радісно приносити нашим 
близьким людям мир і спокій. 

Сьогодні, у празник Святителя Николая, ще раз 
прославимо його, звернувшись словами акафіста: 

—  Радуйся, крине райського зростання! 
—  Радуйся, миро Христового духмяні пахощі! 
—  Радуйся, бо тобою приноситься радіння! 
—  Радуйся, Николае, великий Чудотворче! Амінь. 
 

  
 
 
 

 

ЧУДЕСА  
СВЯТИТЕЛЯ 

МІКОЛАЯ 
  

Вступне слово 
За життя своєї святитель Микола був 

добродійником роду людського. Не перестав він бути їм і 
по смерті своїй, будучи швидким заступником всіх 
знаходяться в бідах, рятуючи від потоплення і з глибини 
морської переносячи на сушу, захоплюючи від полонення 
і переносячи в будинок, позбавляючи від смертної страти 
мечем і інших пологів смерті, подаючи зцілення: 
сліпим — зір, кульгавим — ходіння, глухим — слух, 
німим — мову. Багато кого він збагатив, коли ті 
знаходилися в крайньому убозтві і убогості, голодним 
подавав їжу і всякому, який знаходиться в біді, був 
готовим помічником, старанним заступником і швидким 
предстателем і захисником. І тепер також допомагає всім 
з вірою тим, що вдається до нього і позбавляє від бід. 
Неможливо обчислити або описати всі його чудеса. 
Великого чудотворця Миколу знає весь Схід і Захід, і «всі 
кінці земні відомі про його чудотвореннях» (св. Дімітрій 
Ростовський). 

Тому і Церква, прославляючи в своїх співах 
угодника Божого Миколи, Мірлікийського чудотворця, 
закликає на поклоніння йому всіх: царі і князі та 
стечуться до нього, так вихвалять його пастирі і учителі, 
як доброго пастиря, який є в хворобах лікарем, в бідах — 
рятівником, грішникам — заступником, для жебраків — 
живильником, в скорботі — утішником, для 
мандрівників — супутником, плаваючим по морю — 
правителем, хай всі вихвалять великого святителя  
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Миколу. Вже з тих нечисленних оповідань про чудеса 
святителя Миколи, які вміщені нижче й взяті з «Служби» 
великому Чудотворцю, благочестиві читачі побачать, як була 
різноманітна допомога великого Угодника всім потребуючим 
в ній. 
 

ПОРЯТУНОК КОРАБЛЯ  
ВІД ПОТОПЛЕННЯ 

 
Світло чудес Божих Угодника покійного просяяло 

незабаром по блаженній його кончині, коли чесні його 
потужності почали виділяти цілюще і благовонне миро, і 
скоро досяг до самих крайніх меж, де тільки були християни. 
Так про них дізнались в Грецьких поселеннях поблизу гирла 
річки Танаїса (нині Дону). Знайшлися там благочестиві люди, 
які схотіли відправитися в Світи, щоб поклонитися 
потужностям великого Угодника Божого. Навантаживши 
кораблі пшеницею, вони відправилися в далеку Лікію. Але 
ворогу роду людського, якого так часто осоромлював за життя 
своїй святий Угодник Божий, була неприємна така пошана до 
пам'яті його, і він задумав розладнати благочестиве бажання 
танаїтян. Для цього він прийняв вид жінки, яка перед 
відплиттям благочестивих мужів в Світи, підійшла до них з 
посудиною, наповненим єлеєм, і звернулася з наступними 
словами: «Я і сама б хотіла віднести до труни святого Миколи 
цей єлей, але боюся пуститися в далеке морське плавання, 
оскільки я жінка слаба і хвора. Тому, прошу вас, візьміть цю 
посудину з єлеєм і відвезіть його в Світи, а там вилийте його в 
світильник при труні Святителя». З цими словами лукавий біс, 
який прийняв вид жінки, передав їм в руки посудину з єлеєм, 
який, як виявилося згодом, був змішаний з бісівськими 
чаруваннями, згубними для плавців. 

Не підозрюючи диявольских підступів, навпаки, 
убачаючи в проханні дружини благочестивий намір, 
мандрівники узяли у неї посудину і відправилися в дорогу. 
Спочатку якийсь час вони пливли благополучно. Але потім 
подув сильний вітер, піднялося велике морське хвилювання, 
яке зробило неможливим продовжувати шлях в далеку Лікію. 
Тому танаїтяне вирішили повернутися додому, не виконавши 
свого благочестивого бажання, і вже повернули було свій 
корабель назад. Але в цю хвилину з'явився ним в невеликому 
човні святитель Микола. «Куди пливете, добрі люди? — 
звернувся він до них. — Навіщо залишаєте початий шлях і 
ворочаєтеся додому? У ваших руках знаходиться засіб 
угамувати бурю і безперешкодно продовжувати початий вами 
шлях. Знайте, що ходу вашого корабля опирається 
підступність диявола, який в образі жінки, дав вам посудину з 
єлеєм: киньте його в морі — і ви благополучно вчините свій 
шлях». 

Мореплавці послухалися дивного чоловіка і кинули 
посудину з єлеєм в морі. Раптово звідти піднявся чорний дим, 
полум'я і огидний сморід; море розсілося і з дна морського 
піднялося клекотінння, краплі морські звернулися у вогненні 
іскри. Смертельний жах обійняв мореплавців, і вони почали 
кричати. Угодник Божий не залишив їх і тепер. Знову 
з'явившись, він велів їм залишити страх і своїм владним 
словом знищив диявольську ману. Негайно подула тиха 
прохолода, і в повітрі розповсюдилися дивні пахощі. 
Досягнувши безперешкодно міста Мир, танаїтяни виконали 
своє благочестиве бажання, поклонившись  святому Угоднику. 
Потім благополучно повернулися додому і повідали про те, 
що сотворив їм святий Микола. 

 
 
 

ВИТОКИ  
СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОГО 

ХРАМУ -     
У ГЛИБИНІ ВІКІВ 

Василь БІЛОШАПКА, 
краєзнавець. 

 
(Закінчення. Початок у номері за листопад ц. р.) 

 
1925 року, як свідчать «Анкетні листи 

обслідування та опис матеріалів архівних частин церков 
Олександрівського району», у храмі ще зберігались 
сповідні книги з 1799 року. У цьому ж  документі 
вказується, що Свято-Миколаївська церква вже існувала 
до 200 років тому, тобто на початку ХУІІІ століття. Храм 
згадується в одному з документів, датованих 1778 роком. 
Найдавніша метрична книга церкви, що збереглась до 
нашого часу в архівах,  датована 1786 роком. Там можна 
знайти й ім’я священика. Це був Іоанн Євстафієв. В 1793 
році священиком був отець Василь. 1798 року службу 
Божу правив Матвій Фросин. 

Церква у Бірках розташована в мальовничій 
місцевості неподалік від лісу, в оточенні дерев.  Із 
західного боку до споруди прилягає триярусна дзвіниця, 
яка є вертикальною домінантою композиції церкви. Її 
склепіння виконане з металевого каркасу, "зашитого" 
дошками. В архітектурі храму відчувається вплив кла-
сицизму. У храмі збереглись первісні лаштунки інтер’єру, 
окрасою якого є дерев’яний, у три яруси, різьблений 
іконостас, виконанні у стилі класицизму. 

На дзвіниці Свято-Миколаївського храму 
знаходиться 6 дзвонів. Два великих дзвони, що були 
пошкодженими, відреставровані в 2000 році під 
керівництвом художника-реставратора В. Г. Кірмана.  
Виявилось, що один з великих дзвонів відлитий в 1816 
році, а інший - в 1884 році. Обидва мають вагу понад 100 
кілограмів кожен.   

Зовнішня поверхня всіх дзвонів декорована 
рельєфними одно- і трилінійними пасами, стилізованими 
рослинно-геометричними орнаментами та барельєфними 
зображеннями Богородиці, Святого Миколи Чудотворця, 
Святої Трійці. Всі п'ять дзвонів мають дату виготовлення: 
1776, 1816, 1865, 1878 і 1814 роки. Крім того на одному із 
дзвонів вигравіруваний напис, який свідчить, що дзвін 
був виготовлений на кошти народу слободи Броварки для 
храму Божої Матері.  Дзвони відлиті із дзвонарної бронзи. 
Якість лиття свідчить про високий рівень тогочасного 
ливарного виробництва. 

На знімку: Свято-Миколаївська церква. Фото 
1952 року. 
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Дайте нам право 
жити без особистих 
номерів 
Відкритим лист 
 

Президенту України,  
Прем'єр-міністру України,  

міністру внутрішніх справ України,  
редакції журналу «Спасите наши души!» 

 
Ми, православні християни м. Здолбунів Рівненської 

області, протестуємо проти прийняття електронних паспортів, 
пластикових банківських карток, пенсійних карток та інших 
можливих способів ідентифікації особистості людини з 
використанням видимого і невидимого числа диявола 666. 

Ми - раби Божі, православні християни, діти своїх 
православних предків, які любили Бога, Царя, Вітчизну, ми - 
люди, створені за образом і подобою Божою, отримали від 
Бога вільну свободу і святе ім'я. Наші імена ми називаємо в 
молитвах до Господа, до Пресвятої Богородиці, до ангелів і 
святих Божих, звертаємося до них також по імені. Цифрова 
ідентифікація і комп'ютерний облік позбавляють нас святого 
християнського імені, присвоюючи сатанинське цифрове ім'я. 

Приймаючи замість імені номер з трьома шістками, 
зашифрований в штрих-коді чи на магнітних носіях невидимо, 
ми стаємо знаряддям диявола, починаємо допомагати 
розповсюджувати глобалізацію по всьому світу. 

Про це сказав в Апокаліпсисі святий апостол і 
євангеліст Іоанн Богослов:  «І він (диявол) зробить, щоб усім - 
малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам - було 
дано знамено на їхню правицю або на їхнє чоло, щоб ніхто не 
зміг ані купити, ані продати, якщо він не має  
знамена імені звіра, або числа імені його. Тут мудрість. Хто 
має розум, нехай порахує число звіра, бо воно число людське. 
А число його - шістсот шістдесят шість». 

Знаючи суть глобалізації, ми бачимо, як 
актуально і близько стає це пророцтво святого апостола, 
якщо будемо пасивно приймати нав'язані нам коди і чіпи. 
Ми приєднуємося до багатьох православних громадян 
України в прагненні не допустити безперешкодно 
захопити владу над людськими душами і рішуче будемо 
виступати проти прийняття сатанинських документів. 
Істинно віруючі ніколи не погодяться прийняти тавро ан-
тихриста. 

Тому ми вимагаємо забезпечити наше 
громадянське право жити на Богом даній нам землі, а не в 
концтаборі, без особистих номерів і електронних 
паспортів. 

Вимагаємо невідкладного прийняття 
законопроекту №3711-3, який затверджує чіткий механізм 
дії права жити без особистих кодів в Україні. 

Господи, допоможи нам! 
Господи, не введи нас в спокусу! 

Православні християни УПЦ МП 
м. Здолбунів Рівненської обп. 

Всього 140 підписів. 
 
(Журнал «Спасите наши души!», № 10 за 

2006 рік). 
До уваги читачів, які бажають допомогти та пожертвувати на Свято-Миколаївську  церкву, або на видання   

газети «Божа Іскр»а! Ви можете перерахувати пожертвування почтовим переказом або внести в банк «Аваль» на 
рахунок Свято-Миколаївської церкви. Наш р/р 260073654 в ВАТ  «Райфайзен Банк Аваль», м. Кіровоград,  МФО 323538, 
ідент. номер 23229484. Газета приймає також оголошення та рекламу. 
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          ПРОХАННЯ ДО ВСІХ ЧИТАЧІВ У СВОЇХ МОЛИТВАХ ПОМ’ЯНУТИ О ЗДРАВІЇ: 
ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЄПИСКОПА ПАНТЕЛЕІМОНА, АРХІМАНДРИТА ПАВЛА, ПРОТОІЄРЕЯ ПЕТРА, 
ПРОТОІЄРЕЯ ВОЛОДИМИРА. 
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