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НЕДІЛЯ
ВСІХ

СВЯТИХ
Шляхи праведних подібно

світлу світяться: приходять і
освітлюють доки прийде день.

Дорогі браття і сестри! Як радісно
і приємно бачити світло сонця
вдень і світло місяця та зірок
вночі. Хто не милувався і не
захоплювався ними та не
сумував, коли позбавлявся
їхнього світла хоча б на
короткий час? Та
незрівнянно приємніше
бачити світло, яке йде від
мужів праведних, тому що це
світло не земне, а небесне,
не речове, а духовне - Світло,
котре освічує кожну людину,
що приходить у світ, у темряві
світить і темрява не
огорнула Його.

Ось саме на це Світло і
вказує Премудрий, коли
говорить, що шляхи
праведних подібно світлу
світяться: приходять і
освітлюють доки прийде
день. Він, освітлений Духом
Божим, міг спостерігати,
бачити і вірно оцінити їхнє
світосяйне життя. Премуд-
рий і нас повчає, що
світлоносні мужі приходять
і освітлюють всіх їхніх
послідовників прикладом свого
святого і богоугодного життя, словом
повчання і духом віри та терпіння.

В цьому ми можемо переко-
натися, коли частіше і частіше будемо
звертати свої погляди на угодників
Божих, небожителів, котрі удостої-
лись від Бога цієї слави шляхом
різних подвигів, понесених ними на
землі. В цьому сонмі святих ми
зустрічаємо великих пророків Божих,
які силою свого споглядального
розуму проникали в глибини
віддалених часів і піклувались про
славу Божу. Тут підносять славу

Богові і лики святих апостолів, котрі
через усю землю пронесли звістку
про Спасителя нашого і про
спасіння, і життям своїм засвідчили
своє вчення. Там багато і великих
святителів Церкви Христової і
світосяйні стовпи - златоусти,
богослови та сповідники, котрі не
боялися нічого в своїй ревній
проповіді Євангелія. Там радіють і
сонми мучеників та мучениць, які
кров'ю своєю засвідчили свою міцну
віру і палку любов до свого Спасителя
і Господа.

Всі ці сонми святих небожителів
поповнюють і прикрашають й сонми
преподобних, які мандрували в
горах, лісах і в пустелях. І всі ці

скромні та маловідомі люди своїми
непосильними подвигами і нестат-
ками дивували та направляли
людей до Христа. На чолі цих святих
на небі ми бачимо і Преблаго-
словенну Матір Господа, "чеснійшу
від Херувимів і славнійшу без
порівняння від Серафимів". Неда-
ремно з найглибшим благоговін-
ням і з смиренним подивом схи-
ляємо голови і серця наші перед
цими ликами святих, які світяться
різними досконалостями. Слава,
честь і поклоніння всім святим
Божим! Слава, честь і поклоніння

Господу, дивному у святих Своїх!
Дорогі браття і сестри! Нехай

кожен, враховуючи свої сили, обере
зразок для наслідування з життя і
подвигів святих людей Божих. Вони
різноманітні, але для нас вони
спасенні, бо всі вони вказують нам
шлях, який веде на Небо, веде до
Бога. Багато з нас вважають, що
людині, зв'язаній житейськими
турботами і обов'язками, неможли-
во спастись, але приклади святих
показують, що не тільки в пустинях
можна досягати успіхів у христи-
янських чеснотах, але що й серед
мирських турбот можна любити
Господа всією душею і всіма ділами
прославляти Його і таким чином

досягти вічного спасіння.
Іноді, браття і сестри,

ми впадаємо у відчай від
думки, ніби гріхи наші
непростимі. Але постара-
ймось згадати приклади з
життя святих і ми поба-
чимо, як митарі, пере-
любники, розбійники та
інші тяжкі грішники, не були
відкинуті Богом, коли
звертались до Нього з
істинним покаянням.
Часто буває так, що всякі
образи і неприємності,
яких завдають нам ближні,
ми сприймаємо як зневагу
і готові зразу ж відповісти
їм тим самим. І це все тому,
що ми не хочемо вчитися в
святих угодників Божих,
котрі завжди перемагали
зло добром.

Якщо нас турбують
хвороби і скорботи, згада-
ймо, з якою мужністю і
твердістю переносили
подібні і навіть більші

випробування угодники Божі. А тому
й ми, зустрічаючи і випробовуючи
всякі скорботи і нещастя, не будемо
сумувати і слабнути духом, а
скористаємося ними як засобом
для досягнення нескінченного
блаженства. З терпінням, браття і
сестри, будемо проходити поприще,
яке лежить перед нами, дивлячись
на Начальника і Виконавця віри
нашої, Господа Ісуса Христа, а також
і на подвиги святих угодників Божих,
які сяють своїми чеснотами, як
світила на тверді небесній.

Амінь.
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СПАСІННЯ ТІЛЬКИ В БОГОВІ!
Нинішнє Євангеліє є частиною

тієї прекрасної проповіді, котру
Господь  виголосив до народу,
зібраного біля підвищеного місця,
яка містить у собі багато важливих
для християнина істин. Господь тут
показує Свою велику любов до
людей, що Він є їхнім Отцем і дбає
не лише про їхнє вічне добро, але
й пам'ятає про земні турботи. Знає
Господь, як люди турбуються про
свої тілесні потреби, бачить, що в
багатьох випадках вони обирають
фальшиві засоби, щоб осягнути
свою мету: вони або покладаються
на свої сили, або на людську
допомогу ,багато розраховують, не
пам'ятаючи при тому про Бога.
Отже, щоб звернути увагу людську
на ту правдиву дорогу, котрою слід
іти, Спаситель дав їм між іншими
повчаннями і це: не. турбуйтеся
надмірно про скороминучі блага;
знає Бог, ваш Отець, про ваші
потреби і подасть вам усе
необхідне, на Нього покладайте
вашу надію.

Бог  створив людину за
образом і подобою Своєю, щоб
вона своїм життям показувала
світові славу Божу і в нагороду за
те осягнула колись вічне щастя. До
цієї мети ми повинні простувати
все наше життя. Але, щоб дійти до
бажаного к інця, ми повинні
пройти важким й небезпечним
шляхом земного життя, а на ньому
нас чекають численні перешкоди,
які важко і майже неможливо
подолати власними силами. Куди
ж нам звертатись , де шукати
допомоги? Чи можемо повністю
покладатися на людську ласку і
дружбу? Правда, в  багатьох
випадках і люди нам можуть
допомогти. Але часто, при
найщирішому бажанні, вони не
можуть зробити нам того, чого
потребуємо. Справедливо каже
Псалмоспівець: "Не надійтеся на
князів і на синів людських: в них
нема спасіння". Не покладаймо
на людей всю нашу надію, бо
людський порятунок марний.

Що ж нам тод і робити, чи
втрачати над ію? Ні,  браття й
сестри, є над нами Отець
Небесний, Котрий хоче і може
нам допомогти, отже, на Нього
надіймося. Тільки в Бозі спокій
душам нашим, тільки від Нього

спасіння наше.  "Виливайте перед
Ним серця ваші, бо Він є притулок
наш". "Так,  як мореплавці
дивляться завжди на якусь певну
з ірку, і,  ор ієнтуючись на неї,
проводять свої кораблі, так і ми
при кожній  потребі повинні
підносити наші серця до Бога,
щоб не збитися з  дороги
заповідей Божих", - говорить св.
Василій Великий. На Бога повинні
ми покладати нашу надію в усіх
наших речах і потребах.

До цього закликає нас  Сам
Господь  словами нинішнього
Євангелія: "Не журіться, кажучи:
"Що ми будемо їсти", чи : "Що
будемо пити",  або: "У що ми
зодягнемось?"... Знає Отець ваш
Небесний, що все те вам
потрібно".  Гляньте на птахів вони
не сіють, не жнуть, не збирають у
клуні, але Отець Небесний годує
їх.  А  коли Бог  те робить для
нерозумних створінь, коли Він не
забуває і про траву польову; то,
певно, не забудете і про нас, бо
ми - багато вищі створіння Божі,
ми є образ Божий на землі. Тому,
коли до якої справи беремося,
робімо все, що є в наших силах, і
молімо Бога, щоб Він допоміг нам.

А що Бог опікує нас, людей, і
пам'ятає про всі наші потреби, Він
прирівнює Себе до люблячої
матері і устами Свого пророка до
нас  промовляє: "Чи ж забуде
жінка своє немовля, щоб не
пожаліти їй сина утроби своєї? Та
коли б і вона забула, то Я не забуду
про тебе!"

Усе це ясно і дуже часто
підтверджує Священна історія.
Згадаймо історію Йосифа. Він був
проданий братами в неволю,
потім звинувачений нечестивою
жінкою і здавалося, що у в'язниці
закінчить своє сумне життя. Тим
часом він із в'язня стає першою
після фараона людиною в Єгипті.
Хто ж опікав його,  визволив з
темниці і підніс так високо? Боже
Провидіння! Воно зробило так, що
Йосиф урятував своїх братів від
голоду. То ж саме Провидіння
промовляє до нас з історії Іллі,
годованого  круком; з історії
Даниїла, вкинутого  між диких
звірів; з історії Сусанни, безвинно
очорненої;  з  історії вдови
Сарапетської, та з багатьох інших

приклад ів,  які подає нам
Священна історія.

А наше власне життя, хіба воно
не повне випадків,  які ясно
свідчать, що Бог опікає нас. О,
браття і сестри, кожний з нас
відчуває на собі ласку Божу. Якщо
ми з увагою переглянемо наше
життя, то зможемо знайти багато
випадків, коли Божа опіка була
над нами. Чи в одній біді знайшли
рятунок? Чи в  однім нещасті
знайшли несподівану поміч? Чи в
одній  небезпеці знайшли
оборону? А навіть самі нещастя і
смуток наш, чи не були вони для
нас  доброю настановою і
пересторогою Божою?

Бог  чинить з нами так,  як
батьки з малими дітьми, коли
вибираються з  ними в  дорогу.
Вони кажуть їм іти там, де добра
дорога, а на небезпечних місцях
переносять дітей, так і Бог не
залишає нас ніколи. Однак ми не
повинні Божу опіку так розуміти,
що Бог дає нам усе без нашої
співпраці. Ні!  Бог каже до нас:
"Працюй, а тоді ні про що більше
не турбуйся: тобі допоможу". Що
нам треба працювати, про це
повчає нас  виразно Бог у Св.
Письмі.

Для чого ж Бог так виразно
наказує нам працювати? Бог каже
нам працювати для нашого
власного добра, бо Він хоче нас
зробити щасливими не лише у
вічності, але й тут, на землі. Праця,
дорогі мої, ущасливлює людину на
цім світі. Хто працює, той не знає,
що таке нужда і нестатки. На таких
людях справджуються слова Св.
Письма: "Ти живитимешся від
праці рук твоїх, будеш щасливий і
добре тобі буде".

Працьовиту і чесну людину
люблять також люди, тож коли
часом допустить Бог на її дім якісь
короткі нестатки, то  завжди
знайдуться люди, котр і охоче
допоможуть , бо  узнають
працьовит ість  і чесність  ціє ї
людини. І сам Бог допоможе їй,
щоб могла якнайшвидше
виправити своє становище. Історія
праведного Іова дає нам про це
ясне свідчення.

Закінчення.
на 3-й сторінці.
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Якщо ж для утримання життя
тілесного нам треба боротися, то
і життя наше духовне не може бути
без різних перешкод. Наша праця
принесе тоді нам правдиве щастя,
коли ми будемо пам'ятати про те,
що вона є засобом до досягнення
нашої найвищої мети, якою є
Царство Небесне. Лише тоді, коли
ми того  Царства Небесного
будемо шукати, обіцяє нам
Христос, що благословить нашу
щоденну працю і дасть нам те,
чого ми потребуємо для
підтримання нашого земного
життя. Господь каже: "Шукайте ж

Закінчення.
Початок

на 2-й сторінці.

СПАСІННЯ ТІЛЬКИ В БОГОВІ!
найгірше Царства Божого і правди
Його і все це вам додасться".

Наше духовне життя є в
благодаті Божій, яка веде нас до
джерела нашого, до Бога; а такому
життю противляться гріхи, які є
нашими ворогами, котрі хочуть
вбити нашу душу. Для того і тут
треба надіятись на Бога, як та
людина, що йде над проваллям і
повинна, дивитися не вниз, а вгору,
щоб її голова не закрутилася і щоб
вона не впала: так і грішник, якщо
не хоче впасти під тягарем своїх
гріхів, хай дивиться не на свої гріхи,
але на доброту і милосердя Бога,
Котрий всіх хоче спасти. Згадаймо
митаря, Марію Магдалину,
апостола Павла, який з гонителя
християн став апостолом

Христовим. В усіх наших духовних
потребах п ід іймаймо очі до
Господа, молімось йому з надією
і Вік помилує нас, бо "Господові
любі ті, що бояться його, і ті, хто
надію покладає на милість його".

Браття і сестри, нинішнє
Євангеліє приносить нам радісну
звістку, запевняє нас, що маємо
доброго  Отця на небі,  Котрий
пам'ятає про нас і допомагає нам
у кожній потребі духовній і
тілесній. До Нього звертаймось
завжди, до Нього підносьмо наші
серця і молімося з
Псалмоспівцем: "На Тебе,
Господи, я надіюсь. Не дай мені
осоромитись по віки, по правді
Твоїй спаси мене".

Амінь.

ПРО ВІРУ І СУМЛІННЯ
Улюблені в  Христ і браття і

сестри! Сьогодні ми чули єван-
гельське читання про чудесне
зцілення слуги капернаумського
сотника. Євангеліст Матфей подає
нам чудовий приклад того, яку
силу віри і милосердя повинна
мати кожна людина.

З євангельського оповідання
ми знаємо, що сотник жив у
іудейському місті Капернаумі і був
призначений начальником над
воїнами. Він з повагою ставився до
іудейської релігії і навіть побудував
для іудеїв молитовний дім. Це
говорить про його прихильність до
шанування істинного Бога.
Безперечно, що цей чоловік не
лише чув про Ісуса Христа як про
великого чудотворця, а, можливо,
і бачив Його. Сотник мав слугу,
котрий захворів і, як говориться в
Євангелії, тяжко страждав. Судячи
з розповіді, сотник любив його і
п іклувався про нього  як про
людину милосердну, з чуйним і
добрим серцем.

І ось, коли Спаситель прийшов
до Капернаума, сотник поспішив
до Нього. Незважаючи на свою
посаду і становище, він просто, з
в ідкритим серцем і душею,
сповненою щирої віри, звер-
тається до Ісуса Христа з такими
словами: "Господи!  Слуга мій
лежить вдома і тяжко страждає".

Дивлячись на віру його, Спаси-
тель сказав йому:  "Я прийду  та
зцілю його". Сотник напевно не
чекав тако ї швидкої і ласкавої
в ідповіді. Він не був готовий
прийняти  Господа  в  свій дім, але,
віруючи в чудодійну силу Христову,
сотник каже йому: "Господи, я
недостойний, щоб ти увійшов під
покрівлю мою,  але  промов  тіль-

ки слово і видужає слуга мій".
У  цих словах сотника

виявилася така велика сила віри,
що Господь , звертаючись  до
народу, сказав: "Істинно кажу вам,
що і в Ізраїлі не знайшов Я такої
віри".

Закінчення.
на 4-й сторінці.

Зцілення розслабленого.



4 Червень 2015 року

ПРАВОСЛАВНЕ ВИДАННЯ  СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ
Газета видається з  квітня 2003 року.

 

РЕДАКТОР - протоієрей Володимир (СОШИН).
АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 27321, Кіровоградська обл.,

Олександрівський район, с. Бірки,
Свято-Миколаївська церква.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ: (067)49-30-955.
E-mail: bozhaiskra@yandex.ru. Наш сайт: http://bozha-iskra.at.ua

 

Свідоцтво про реєстрацію КГ № 0317-У
від  25.03.2003 року.

Видання розповсюджується безкоштовно.
Газету видруковано в друкарні РВО

«Олександрівщина» (смт Олександрівка).
Зам.      . Тираж - 500 прим.

Редакція уклінно просить читачів з повагою ставитися до православної газети
і  не використовувати її у господарських цілях. Читайте нашу газету і давайте читати іншим!

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

ПРО ВІРУ І СУМЛІННЯ

Безперечно, така віра була
запорукою подальшої моральної
довершеності. Саме таку в іру
Христос прагнув збудити серед
усіх людей.

Господь  передбачав, що
багато язичників з усього світу, як
і цей сотник, увірують в Євангеліє
і наслідують Царство Небесне.
Господь знав, що в майбутньому
Його вчення розповсюдиться
серед усіх народів. Про це Він
говорить: "Багато прийдуть  з і
сходу і заходу та возляжуть з
Авраамом, Ісаком і Яковом у
Царстві Небесному, а сини
царства вигнані будуть у тьму
безпросвітну". Цими божествен-
ними словами Господь  Ісус
Христос указав нам на спасенну
віру і моральну довершеність. Бо
в іра в Христа дійсно оживляє
моральне життя людини, зміцнює
в молитві і добрих ділах подібно
до того, як сонячне тепло оживляє
навколишню природу, сприяючи
дозріванню її прекрасних плодів.
Бачачи тверду віру сотника,
Господь знов звернувся до нього
з словами: "Йди, і як ти вірував,
нехай буде тобі". І одужав слуга
його в ту ж мить.  Приклад цей
учить нас, що Господь наш Ісус
Христос єдиним словом Своїм
зцілив розслабленого  і страж-
даючого  юнака, так Він Своїм
божественним ученням зцілить і
всіх нас, хто, подібно до сотника,
звертається до Спасителя.

Із Святого Письма ми знаємо
багато прикладів зцілення хворих
Ісусом Христом. Зціляючи хворих,
Господь багато вчив про віру і
творив чудеса. "Якщо хоч трохи

можеш в ірувати, все можливе
віруючому", -  з такими словами
Він звертається до хворих, котрі
просять у Нього зцілення. І коли
вони вірили, Христос казав їм: "По
вірі вашій нехай буде вам", "віра
твоя спасла тебе". І хворі одер-
жували зцілення.

Не лише віра хворих, а й віра
інших людей, котрі просили про
зцілення, творила чудеса. За
проханням близьких і р ідних
Господь  зціляв багатьох
біснуватих, воскресив дочку Яіра,
сина наїнської вдови та інших.

Сьогоднішнє євангельське
оповідання вчить нас, браття і
сестри, щоб ми завжди з вірою
звертались  до Бога у своїх
потребах і так, як сотник, вірили,
що Господь може виконати всі
наші прохання. За словом
Спасителя, щира віра, нав іть
мала, як "гірчичне зерно", може
робити великі діла.

Прикладом істинної живої і
діяльної віри в Бога, поєднаної з
добрими д ілами, є  для нас ,
християн, всі святі угодники Божі.
Вони словом і прикладом свого
життя вчать нас, як ми повинні
вірувати і спасати свою душу.

Будемо ж, браття і сестри,
наслідувати святих у вірі, любові та
праведност і.  Помолімось  до
Господа нашого Ісуса Христа, щоб
Він дарував нам нелицемірну та
мідну віру, подібну до тієї, яку мав
євангельський сотник, яку мали
всі святі угодники Божі.

Амінь.

Закінчення.
Початок

на 3-й сторінці.

ЛИШЕ МИТЬ
ПЕРЕД

ВІЧНІСТЮ....
 Наше життя - це тимчасовий

проміжок перед Вічністю. Наше життя -
це час нашого вибору, де ми хочемо
провести Вічність: у Царстві Небесному
або в пеклі. Іншого не дано. Проживаючи
життя безтурботно, не замислюючись
про свою майбутню долю, ми самі собі
робимо погано, самі собі шкодимо, бо
страшно те, що Бог сховав від людини
час її смерті , щоб людина завжди
духовно не спала і завжди була готова
перейти у Вічність.

Одна жінка в цьому житті  дуже
багато трудиться. Коли їй радять
відпочити, вона завжди каже: "На тому
світі відпочинемо". І правильно! Тут і
зараз ми повинні трудитися,
готуватися до Вічного життя, а вже
потім, у Райських обителях, ми
відпочиватимемо і пожинатимемо плоди
своїх праць.

Один із наших шляхів порятунку -
це прийняття волі Божої про себе. Що
значить - прийняття волі Божої? Це
означає, що ми повинні заспокоїтися,
нічого більше собі не просити, а лише
дякувати Господу за Його милосердя.
Ви можете сказати: "У чому ж
милосердя Боже до мене? За що ж мені
дякувати Богові?!"

Як за що? За те, що ми живі, за те,
що у нас є час і шанс жити Божою
благодаттю і в кожній миті життя свого
вибирати Любов до Нього.


