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Згідно з "Повістю
временних літ", Ольга
була родом із Пскова і
родичкою правлячому
тоді на Русі князю Олегу.
У 903 р. її ще маленькою
дівчинкою віддали заміж
за Ігоря, сина Рюрика,
майбутнього великого
князя, якому на той час
виповнилося 25 років.

Далекі походи відво-
лікали Ігоря від внут-
рішніх справ, і до Ользі
поступово перейшло
управління державою. У
ті часи в Києві було вже
багато християн. Їх від-
різняли грамотність і
широта світогляду, не-
обхідні при веденні
державних справ. Спи-
раючись в державних
справах на християн,
Ольга поступово схиля-
лася до їхньої віри.

Восени 945 р. Ігор
вирушив за даниною до
древлян, і ті вбили князя.
Ольга залишилася з
малолітнім сином Свя-

тославом. Після зміцнення Русі княгиня хотіла
встановити добрі відносини з Візантією. Її Хрещення в
Константинополі в 955 р. сприяло розширенню не тільки
політичних зв'язків, але поширенню саме грецького,
східного християнства. Ольга будувала на Русі церкви, в
яких ставила болгарських священиків, які прийшли з нею
з Константинополя. За поширення християнства княгиня
Ольга була названа рівноапостольною. У 1007 р. її онук
князь Володимир, Хреститель Русі, переніс тіло Ольги в
засновану ним церкву Пресвятої Богородиці (Десятинну)
в Києві.

РІВНОАПОСТОЛЬНИЙ
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ

ВОЛОДИМИР
Хреститель Русі,

Володимир Красне
Сонечко - з такими
визначеннями увійшло в
нашу історію ім'я князя
Володимира. Охрес-
тивши в 988 р. своїх синів
і жителів Києва, князь
Володимир всюди на
Русі, від давніх міст до
далеких цвинтарів, по-
велів повалити язични-
цькі жертовники й ідоли,
а на місці їх рубати на
горбах церкви. Для
утвердження віри в
н о в о п р о с в і т л е но м у
народі потрібні були
вчені люди і школа для
їх підготовки. Було
влаштовано безліч
училищ книжкових.
Святий Володимир
твердою рукою
стримував на рубежах
ворогів, будував міста,
фортеці. Ним побудова-
на перша в нашій історії
лінія оборонних пунктів
проти кочівників.

15 липня 1015 р. в
селі Спас-на-Берестові, після 37 років правління
Руссю, князь Володимир відійшов до Господа. Його
подвиг продовжили сини і внуки.

Звернення Володимира до Христа було справжнім
і глибоким. Князь не тільки сам навернувся до Христа,
але і, як государ, дбав про звернення народу. Віра
стала основою нашої писемності, живопису,
архітектури. Віра внесла в сім'ю і суспільство гуманні
принципи. Віра прославила сонми святих угодників -
наших співвітчизників, які клопочуть перед Богом за
нашу землю, за наш народ.

СВЯТА
РІВНОАПОСТОЛЬНА

КНЯГИНЯ ОЛЬГА
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СВЯТО ПЕРВОВЕРХОВНИХ АПОСТОЛІВ
ПЕТРА І ПАВЛА

12  л ипн я пра восл авна  церк ва  ві дзна чає
свято первоверховних апостолів Петра і Павла.
Святий Петро до апостольської діяльності був
риб ал ко ю і  назив ався  Снмо ном.  Це був
простий, бідний,  неграмотний і богобоязкий
чол овік.

"Ти - Симон, син Іонів, ти наречешся Кифа,
що значи ть "к амінь " (Пе тро)"  -  та к ска зав
Господь під час їхньої першої  зустрічі.  Довго
Господь перевіряв Петра, перш ніж поставити
його на апостольство. Апостол був з Христом
під  час  вс іх  Його  вел иких випро бува нь.
Три крат не с воє з рече ння с вяти й Пе тро
вип равд ав тр икрат ним доказ ом л ю бові  до
Спа сите л я.  Все  своє житт я ап осто л  Пе тро
присвятив служінню Господу.  Він  н іс іудеям
свою велику віру і любов до Христа. За наказом
імператора Нерона святий апостол Петро у 67
р. , 29 червня, був розіп'ятий. Перед стратою,
вва жаюч и себ е  нед осто йним прийм ати так
сам у му ку,  я к Хр истос ,  ап остол  про сив
роз іп'я ти  йо го го л ово ю дон изу,  бажа ючи
навіть перед смертю прихилити свою голову
перед Господом.

Святий апостол Павло до свого апостольсь-
кого служіння називався Савлом, був злісним
противником християнства,  усюди пересл іду-
вав і вбивав прихильників Христа.

Ал е  він  став  "ви бран им со судо м",
покл иканим возвел ичувати ім'я Ісуса  Христа
"перед народами і царями і синами Ізраїл ю".

Апо стол  Павл о ст ав пр опов ідува ти в ір"
Хри стову  сер ед іу деїв та  я зични ків,  ходи в з
краю в край, розсилаючи свої послання, які до
цьо го ч асу захи щають  Все л енс ьку Церк ву,
"наче стіна  із  адаманту".

Дея кі  п ерек ази в казу ють,  що п ричи ною
смерті  апостол а Павл а став факт навернення
ним  до х ристи янств а  го л овно го ім перат ор-
ськ ого вино роба .  За  деяк ими дани ми д ень
сме рті  апос тол а  Павл а  сп івпа дає із  д нем
смерті  апостол а Петра.  Як римському грома-
дян ину,  свято му ап осто л у Па вл у в ідруб ал и
г ол о ву .

Пра восл авна  церкв а  по читає  свя тих
апостолів Петра і Павла  з давніх  часів. Місце
їх  захо ронен ня п о свя щенн е дл я  пер ших
християн.  У  IV  ст.  святим рівно апостол ьним
Костянтином Вел иким бул и збудовані  храми
на честь  свят их  пе рвовер ховни х апо стол і в у
Римі  та Константинополі.

Святител ь Іоанн Зл атоуст у  бес ід і  на  день
пам'яті апостолів Петра і Павла говорив:  "Що
біл ьше Петра!  Що може зрівнятися з  Павлом
ділом і словом! Вони перевершили всю природу
зем ну і  небе сну.  Зв'яз ані  тіл ом ,  вон и ст ал и
вищими від  ангелів.  Петро -  гл ава апостолів,
Павло - учитель усесвіту і  вишніх горніх  сил.
Петро - вудило для беззаконних іудеїв, Павло
-  з акл и чних  язи чникі в;  о т і  поди вуйт еся
прозорливості  і  передбачливості Премудрості
Госпо дній.  Ко трий Пет ра  вивів  з  рибал ок,  а
Пав л а  з і  ск інос товрц ів.  Петр о -  поча ток
пра восл ав'я,  вел и кий свяще нносл ужит ел ь
Цер кви,  нео бхідн ий п ол дни к хр исти ян,
ска рбниц я гор ніх  д уховн их да рів,  вибра ний
апостол Господа. Павло - великий проповідник
іст ини,  сл ава  усес віту,  що ши ряє у  висо ті ,
дух овна  міра ,  орг ан  Г оспод ній,  пил ь ний
кормчий Христової Церкви".

Любі Петри і Павли, Петрусі і Павлики, Петровичі і
Павловичі, Петрівни і Павлівни!

Вітаємо вас з Днем ангела.
Нехай славні першоверховні апостоли

наставляють вас у вашому земному житті. А Господь
має завжди у своїй опіці.

Зичимо вам і вашим родинам щастя кожної днини,
Ласки Божої на життєвій ниві. Хай нестатки ваш дім
обминають, хай у ньому ангельські співи лунають. Хай
вам доля, як сонце, сміється, хай добро в вашім домі
ведеться, хай здоров'я завжди буде, хай Господь вас
не забуде.
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СИЛА ДУМКИ І ВОДИ
(За книгою Анастасії Нових)

Для початку наведу цитату з цієї книги з
первинних пояснень головного героя:

"На нашій планеті вода входить до складу
всіх живих організмів, вміст якої від 45% до
98%, в тому числі і організму  людини, де її
до 8о% від загальної маси. Вода - це
поширений компонент природи. Навіть у вогні
присутні елементи води у вигляді водню і
кисню, за рахунок якого відбувається горіння...
Всі камені під великим тиском  виділяють
рідину, хоча і в малих кількостях".

Крім того, як описується далі в книзі, наша
планета - це 70%  океани і 30% - різна
модифікація матерії з включенням води.
Вельми цікаві відомості Сенсея з цього
питання і про можливості людини, і про ефекти
певного впливу на воду, згадка про матрицю
ДНК. Але швидше за все це можна віднести
до майбутнього науки. Тому поки зупинимося
на тих відомостях, які відомі нам нині.

  Наш організм, як уже було сказано,
складається в основному з води. Вміст її в
різних тканинах і рідинах різний. Так,
наприклад, в шкірі її міститься 65%, в кістках
- 30 %, в крові та лімфі - до 95%, в головному
і спинному мозку - 75% . Для підтримки
нормальної життєдіяльності доросла людина
щодня випиває близько 2,5 л води, та ще 1,5
л всмоктується через шкіру під час водних
процедур. Людина може прожити без їжі до
двох місяців, а ось без води не протримається
і десяти днів.

Що ж являє собою ця загадкова речовина -
вода? Це маленька молекула, яка має вкрай
специфічні, унікальні властивості. До цих пір
вчені не знають, чому тільки вода на нашій
планеті може перебувати в трьох станах:
рідкому, твердому та газоподібному? Чому
вона є найпотужнішим розчинником?

Як говориться в книзі "Сенсей-ІІ", і що
підтверджують нині вчені, будь-яка вода має

в своїй молекулярній структурі своєрідні
осередки, які образно можна порівняти з міні-
комп'ютерами, які вміщують в себе глобальну
пам'ять. В результаті багатьох експериментів,
проведених в різних країнах світу, з'ясувалося,
що вода сприймає і запам'ятовує будь-який
вплив. їй досить стикнутися з речовиною,
щоб дізнатися про її властивості, зберігши ці
відомості в своїй пам'яті. Цікаво, що,
зафіксувавши ці відомості, вода набуває нових
властивостей. Але при цьому її хімічний склад
не змінюється. Вчені проводили досліди при
вирощуванні овочів.. Поливаючи рослини
структурованою водою, вони помітили, що
термін дозрівання овочів скоротився, а кількість
корисних мікроелементів і рослинного білка в
них у декілька разів збільшилася. При чому ні
в ґрунт, ні в воду добрива не додавалися, і
витрати при поливі такою водою на 20% менші,
ніж звичайною. На питання "Чому це
відбувається?" вчені поки не знайшли
відповіді. Але в результаті подібних
експериментів стало зрозуміло, що
структурний склад води, тобто організація її
молекули, набагато важливіше хімічної
природи. Вчені припускають, що, якщо їм коли-
небудь вдасться зрозуміти цей "алфавіт"
води, то по ньому можна буде прочитати не
тільки те, що зашифровано в пам'яті води,
але і змінити в ній інформацію, скласти нові
"пропозиції" і навчитися управляти водою. Але
це справа далекого майбутнього.

Хоча про такі властивості води (про її
пам'ять і здібність зберігати та передавати
інформацію) люди знали з глибокої давнини.
Згадайте казки про мертву і живу воду. Де
зазвичай виникало поселення? Там, де було
живе природне джерело. Чому в сільській
місцевості біля колодязя садили дерево? Тому
що існувало повір'я, що дерево облагороджує
воду і робить її смачнішою. Чому ємності з

питною водою в саду ставили біля дерева? З
тієї ж причини. І можна довго перераховувати
такі "народні прикмети". Наші пращури
вважали воду живою істотою та обожнювали
прісні водойми, передаючи в переказах про них
різні прикмети і "забобони". І тільки зараз стає
зрозумілим, що все це було далеко не просто
так.

І найцікавіше, що ще з глибокої давнини
люди могли, передаючи інформацію через
воду, подумки впливати на інших людей.
Знахарі шепотіли на воду свої заговори,
чаклуни - закляття. Воду використовували
для очищення не тільки фізичного тіла, а й
"ментального", знімаючи порчу та врочення.
Воду намолювали та надавали їй
властивостей лікувальної.

Цікаво, що нині вчені, проводячи
експерименти і, спостерігаючи, як впливають
на воду різні поля і присутність людини,
з'ясували, що для води позитивні або
негативні емоції людини є найбільш сильним
об'єктом впливу. Вода змінювала свою
структуру так, що, наприклад, почуття
любові, подумки спроектованої на
експериментальну колбу, стабілізувало воду,
а агресія - різко деформувала структуру
звичайної води. Тобто було висунуто
припущення, що люди можуть певним чином
програмувати воду.

Те, що описано в книзі Анастасії Нових
"Сенсей-ІІ", змусило мене ширше
поглянути на цей феномен. Виявляється,
людина може не тільки за допомогою води
впливати на іншу людину, а й впливати на
навколишнє середовище, на природні стихії,
які в більшості своїй водного походження.
Це підштовхнуло мене звернутися до
історії. І дійсно, в ній згадуються випадки,
коли стихія нез'ясовним чином обходила
села або місця, в яких жили "божі люди".
Що це - випадкові збіги чи все ж втручання
величезної волі духовно сильної людини?
А як пояснити наявність в різних релігіях
світу древньої молитви про відведення бурі,
повені та інших природних стихій? Невже
тільки традиційною відмовкою атеїстів про
природний страх людський?

З огляду на сучасні досягнення науки щодо
феномену води, вплив людини на навколишнє
середовище мені не здається таким вже
безпідставним. А враховуючи, що глобальні
зміни клімату йдуть нині повним
(непередбачуваним для людства) ходом, ця
тема стає ще актуальнішою.

Я думаю, що книга "Сенсей-ІІ" вийшла
дуже своєчасно. Для мене вона - забуте
попередження древніх, які знали більше, ніж
сучасні люди, і передавали ці знання в
поколіннях. Адже не дарма в книзі
акцентується увага на непізнаних досі
властивостях води і феноменах людських
можливостей, на особистості святого
Агапіта і його непростих методах лікування,
пов'язаних з водою. А також йдеться про
те, що в наш важкий час кожна людина
може налаштувати свої думки позитивно і
тим самим (в накопиченому позитиві)
надійно захистити своє здоров'я від
недобро-зичливців і ударів стихій.

Так, думка людська - це найпотужніша
сила перетворення! Як свідчить стародавній
вислів: "Людина стає тим, про що вона
думає".

Ілля ГЛЄБОВ.

Продовжуючи досліджувати теми, порушені в книзі Анастасії Нових
"Сенсей-ІІ", мене зацікавили демонстрації та здатності головного героя
- Сенсея - впливати на природу матерії через воду. Чи справді думка
людська здатна творити подібні феномени? Що наразі відомо людям
про воду? І що говорить про де наука?
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Дорогі браття і сестри! Людина
має свій початок у Бога, і до Бога
має колись повернутися. Тому ми
повинні виявляти пошану і
складати подяку Богові, Котрий
Своїми незліченними дарами
потішає і підтримує нас. Але як
показати, що ми душею і тілом
визнаємо свою залежність від Бога.
Від душі нашої ми складаємо Богові
честь і славу через смирення
визнання своєї слабості і через
щиру молитву, а від тіла людина
може виявити Богові честь і славу
зовнішнім богослужінням, під яким
розуміємо різні обряди і діла, які
ми на славу Божу робимо. Як
необхідно молитися нам і само-
вдосконалюватися внутрішньо, так
само незаперечною є істина, що, ми
повинні і зовнішнім способом
складати честь і хвалу Богові. Адже
людина складається з душі і тіла,
котрі у Бога мають свій початок і
щоденно від Нього одержують
багато милості. Отже, ми повинні
прославляти Бога і душею, і тілом.
Ми знаємо з досвіду, яке неприємне
враження справляє людина, котрій
роблять добро, а вона не визнає цієї
доброти і не показує за неї своєї
вдячності. Так само і тут: хто не хоче
молитися і Богові поклонятися, той
виявляє до Нього, свого
найбільшого добродійника, грубу
невдячність.

Але не тільки для того, щоб
показати свою вдячність Богові,
повинні ми прославляти і величати
Його зовнішнім способом; до цього
спонукає нас також і наша
внутрішня свідомість. Бо така
природа людини: вона прагне і
назовні виявити те, що в серці
відчуває. Якщо ми маємо на серці
якусь печаль, то нам легше, коли
ми цим з кимось поділимось. Так
само і радіснішим для нас є бодай
найменше щастя, якщо інші про
нього знають, а тому ми спішимо
поділитися ним з нашими друзями
та знайомими. Так роблять усі
люди, бо це властивість їхньої
внутрішньої природи. Тому, як ми
бачимо, Пречиста Діва, ледве

СВЯТЕ БОГОСЛУЖІННЯ
вийшов від Неї ангел, поспішила до
Своєї родички Єлисавети, щоб з нею
поділитися благою вісткою, яку
приніс їй ангел. А оскільки так
діється в житті, то й тут, коли треба
виявити, як наша душа настроєна
до Бога, що ми відчуваємо в серці,
ми це проявляємо зовнішніми
обрядами. Хто в серці має любов
до Бога, чиї груди переповнені
правдивою побожністю, той і зовні
виявить цю побожність. Для нього
свята дійсно будуть урочистими
днями, які він присвятить не
розвагам чи легковажним
розмовам, а справам богослуж-
бовим. Хто в душі правдиво
побожний, той у свято радо йде до
церкви і там поводиться з
належною гідністю, не соромиться
стати на коліна перед Богом, але з
покорою схиляється перед
Престолом Божим і з глибини
серця молиться про його святу
милість. Але не так робить людина,
яка не має в серці правдивої
побожності, бо годі показати те
назовні, чого немає в серці. Хоч і
прийде до церкви, хоч і буде
молитися, але її душа буде за
стінами церкви, вона буде думати
про свої житейські справи.

Але й  найсильнішим заохо-
ченням до зовнішнього бого-
служіння є добрий приклад, який
ми цим способом даємо для інших
людей. Бо скажіть, дорогі мої, які
почуття володіють нами, коли ми
бачимо, як у святковий день вірні
на голос дзвонів поспішають до
храму? Чи не правда, що і нас
тягне якась невидима сила до
храму? І як би важко не було нам,
то все-таки, коли бачимо, що інші
йдуть туди, і ми мимоволі встаємо
і йдемо помолитися Богові.

Можна розповісти вам про це
багато приклад ів . Так, преп.
Феодосій Печерський якось
слухав у церкві слова Євангелія:
"Хто любить  батька чи матір
більше, ніж Мене, недостойний
Мене; і хто любить сина чи дочку
більше, ніж Мене, недостойний
Мене слова так потрясли

Феодосія, і він побачив, що велика
любов матері до нього не корисна
ні їй, ні йому, й вирішив піти з дому,
щоб повністю присвятити себе
Богові.

У  давнину жив учений, але
легковажний юнак. Одного разу
він побачив, як в Медіолані люди
тиснуться до церкви. Не довго
думаючи, і він пішов з цікавості до
церкви. В той час  там зго-
лошувалась проповідь, яка так
зворушила його, що він вирішив
залишити своє гр ішне життя,
покаятися і присвятити себе
Богов і.  В ін став визначним
церковним богословом. Його ім'я -
блаженний Августин. І що ж було
причиною його навернення? Не що
інше, як добрий приклад.

Але коли я вам говорю про
необхідність зовнішнього бого-
служіння, пригадую собі слова
Господа: "Прийде час і прийшов
уже, коли справжні поклонники
кланятимуться Отцеві в дусі й істині,
бо таких поклонників шукає Отець
Собі. Бог є Дух, і ті, що
поклоняються Йому, повинні
поклонятися в дусі й істині". Цими
словами Ісус Христос нагадує нам,
що наші обряди не повинні бути
лише зовнішніми, без звернення
уваги на їх смисл і значення.

Наше служіння має бути
пройняте духом і істиною, тобто,
щоб наші зовнішні обряди були
перейняті духом, щоб ми розуміли,
що означає кожна молитва, яке
значення має кожна річ і кожний
церковний обряд.

Але важко це, якщо звернемо
увагу, які різноманітні обряди і
відправи в нашій Церкві, тому за
своїм душпастирським обов'язком
я беру на себе труд пояснити вам у
проповідях головні обряди і
богослужбові дії нашої Право-
славної Церкви.

Сподіваюсь, що це буде корисно
для нашого спасіння і ми єдиними
устами і єдиним серцем будемо
прославляти Бога.

Амінь.

Просимо читачів газети  помоли-
тись про здравіє рабів Божих Ксенії,
Анатолія, Віктора, Людмили,
Вікторії, Ольги, Миколая,
благодійників Едуарда і Тетяни.


