
Повесть о приходском
священнике.

Рукоположили меня почти
сразу. Помню конец февраля был,
снега навалило, мороз градусов
двадцать. 
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В НОМЕРІ:
Українська Церква

привітала свого

Предстоятеля.

23 листопада Українська Церква святкувала день
народження свого Предстоятеля Блаженнішого
Митрополита Володимира (Сабодана). Радість і вдячність
відчуває кожний хто спілкувався чи чув цього мудрого,
авторитетного пастиря. Саме тому бажаючих поздоровити
улюбленого пастиря щороку буває багато. Серед численних
привітань звучали також теплі слова духовенства і вірних
Васильківського району на чолі з благочинним о.Андрієм.  

продовження на 2 стор.

Святий мученик Лонгін
сотник.

Сам Лонгін був родом з
поселення Ардалес в Каппадокії.
Він був сотником, 

стор.8

Ми живемо в “диво -
вижний” час.
Наші житла стають більшими, а
сім’ї – меншими. У нас більше
вигод, проте менше часу, 

стор.9
Це було так давно, але дуже
близько. Про голодомор

Немов чорна чума прокотилася
нещасною країною, залишаючи
по собі тисячі сімей обдертих,
голодних...

стор.10
Людина має право на
покаяння. Роздуми про вічне

Бог пустих обіцянок не дає,
кожне Його слово – закон.
Сказав, що навіть жодна воло -
сина не впаде з голови чоловіка
без Його волі... стор.11-12

Благословіння Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України

Село Калиновка.
Находившиеся здесь хозяй -

ственные угодия обра ба тывали
лаврские монахи и местные
крестьяне. Храма здесь никогда
не было хотя неоднократ но...

стор.4
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Народився митрополит

Володимир 23 листопада 1935 року,
в селі Марківці. 

З часу вступу до Одеської семінарії,
після закінчення Меджибізької
десятирічки, й подосі, коли посідає в
Україні найвищу церковну посаду,
Митрополит Володимир постійно, а
особливо у світлі Великодні дні,
навідується у рідні Марківці. 

У Марківцях з рідних
Митрополита Володимира нікого не
зосталося - рідний брат мешкає у
сусідньому селі. Сім’я Сабоданів була
набожною. Мама Феодосія померла
у 1989 році, коли син Володимир
вже був у сані митрополита. Вона
казала: «Слава Богу, що ти живий-
здоровий. А те все від Бога». 

– Пригадую, коли мені було десять
років, - вдається до спогадів Владика,
- то йшли з мамою пішки до
Почаєва. Дорогою зустріли
стареньку бабусю-паломницю. Ноги
у неї опухли, стали важкими, що й
кроку не ступити. Але бабуся їх
лупцювала палицею зі словами:
«Йти не можете, а танцювати
знали?..». Мама вчила: ніколи нікому
не бреши. Це – великий гріх. Люби
Бога, а особливо стареньких.
Допомагай, чим можеш. У мами була
своя невелика молитва, якою молюся
тепер і я: «Господи, не лиши меня
ума, зрения и движения...». 

Йти по життю в післявоєнні роки
було дуже важко. А тим більше –

ставати на стезю священства за
лютого богоборства в державі.
Переслідування проти майбутнього
архієрея було постійно. Більше того,
300 школярів написали навіть листа
у семінарію з прокляттям на
Сабодана. Обзивали по-різному.
Багатьох їх уже немає в живих. Та за
всіх них Блаженніший молиться.
Правда, у селі зберігся Свято-
Архангело-Михайлівський храм, в
якому були перші кроки до Бога
Митрополита Володимира. 

– А ви часто приїжджаєте у
Марківці? 

– Завжди, коли буваю в
єпархіях західного регіону чи їду до
Почаєва, то на день-два заїжджаю до
рідної хати, відвідую могили, ловлю
рибу у Бугу, служу у сільському
храмі. На жаль, у селі мешканців
меншає: школа і дитсадок давно
відсутні. Коли приїжджаю, то за чаєм
збирається одна «старушенція»,
балакаємо, співаємо. 

– Правда, що Ви в дитинстві були
присутні, коли «забирали»
священика? 

– Я був пономарем. Тривав
перший тиждень Великого посту.
Читався покаянний канон. До храму
зайшли четверо людей у шкірянках,
шапках й зі словами: «Збирайся»
посадили отця Давида до «чорного
ворона». Коли він збирався, то до
мене звернувся зі словами: «Дочитуй,
синку, канон, бо я вже певно, не
повернуся. Служитимемо у кращі
часи, будеш у Церкві великою
людиною». 

Про Блаженнішого Володимира
можна розповідати дуже багато.
Завдяки молитвам, мудрості цієї
людини, таких називають святими,
Україна виборола свою незалежність
без кровопролиття, зберегла
Українську Православну Церкву. 

– Свята Церква ніколи не забуває і
тих своїх дітей, котрі заблукали на
шляхах розколів, – каже
Митрополит Володимир. – Кожного
дня вона молиться про те, щоби

Господь врозумив усіх заблудлих і
поєднав їх у лоні канонічної
Православної Церкви. Без сумніву,
саме щоденними молитвами усієї
Церкви ті, що раніше відійшли від
істини, знову починають
повертатися зі шляхів розколу до
спасительної церковної огорожі,
стають повноцінними членами
церковної сім’ї, співучасниками
благодатного церковного життя у
Святих Тайнах. 

Блаженніший відомий як поет.
Багато його віршів покладено на
музику, а пісня «Ромашки
спрятались...» таки є народною, бо
співають її різні покоління, хоча
далеко не всі знають, що автор слів
Митрополит Володимир. Відколи
Немирівський жіночий монастир
має статус ставропігійного, то кожна
людина Вінниччини може приїхати і
отримати благословення
Блаженнішого Володимира. Він таке
благословення отримав колись від
святих отців, зокрема, старця Кукші,
преподобного одеського
чудотворця, який прийняв після
постригу ієромонаха Володимира і

був йому духовним отцем і
наставником. Як добре, що ця
людина поряд у такий складний час
випробувань для нашого покоління.
За плечима Блаженнішого – як за
батьківськими плечима... 

Ольга ВІЛЬЧИНСЬКА
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РОЖДЕСТВО

В яслях лежит Ребенок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

А где-то в белых Афинах
Философы среди колонн
Спорят о первопричинах,
Обсуждают новый закон.

И толпы в театрах Рима,
Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неутомимо
Гладиаторам и слонам.

Придет Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.

Не царей назовет друзьями,
Не князей призовет в совет —
С галилейскими рыбарями
Образует Новый Завет.

Никого не отдаст на муки,
В оковы не закует,
Но Сам, распростерши руки,
В смертельной муке умрет.

И могучим победным звоном
Легионов не дрогнет строй.
К мироносицам, тихим женам,
Победитель придет зарей.

Со властию непостижимой
Протянет руку, один,
И рухнет гордыня Рима,
Растает мудрость Афин.

В яслях лежит Ребенок.
Матери кроток лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

Митрополит Владимир (Сабодан)

Васильківського благочиння №3, грудень, 2009 р. 3

21.11.2009// 
Собор Архистратига Михаїла та інших

Небесних Сил безплотних.
Престольне свято відзначали в селі Барахти.

24.11.2009// Київ - Ковалівка
Відбулося засідання Священного Синоду УПЦ на

якому було приянято рішення відкритти жіночий
монастир на честь Святої преподобної Анастасії
Київської в с.Ковалівка Васильківського району
Київської області. Настоятелькою монастиря
назначено монахиню Єлену (Гуцол) з возведенням її
в сан ігумені та возложенням наперсного хреста.

27.11.2009// смт. Глеваха
Єпископ Васильківський Пантелеімон при участі

духовенства Васильківщини освятив пам’ятний
хрест та відправив панахиду по жертвам
голодомору.

04.12.2009//
Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої

Богородиці.
Престольне свято відзначатимуть в селі Погреби.

13.12.2009//
Апостола Андрія Первозванного.
Престольне свято відзначатимуть в селі Іванковичі.
День ангела благочинного о.Андрія Гоєнко,

настоятеля Свято-Миколаївського храму
м.Васильків.

19.12.2009//
Святителя Миколая, архієпископа Мир

Лікійських, Чудотворця.
Престольне свято відзначатимуть у м.Василькові.
День ангела святкують о.Миколай, настоятель

храму Святого Духа с.Саливонки та о.Миколай,
настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці

ХРОНІКА ЦЕРКОВНИХ ПОДІЙ

14 листопада відійшов у
вічнітсть раб Божий Веніамін,
староста собору преподобних
Антонія і Феодосія
м.Василькова.  

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
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Посёлок Калиновка, более
известный как станция Васильков-
1, появился на карте сравнительно
недавно. Поначалу здесь распола -
га лось несколько казённых
строений, которые населяли
работники разъе зда. Через сравни -
тельно небо ль шой промежуток
времени, вдоль юго-западной
железной дороги вышеуказанной
станции, начали селиться люди, и
образовалось небольшое поселе -
ние, названное позже Калиновка.
Сегодня это крупная узловая
станция, посёлок городского типа,
с наличием предприятий,
этажных домов, нескольких школ.
Храма тут никогда не было,
поэтому в 2000 году стараниями
нескольких прихо жан, при
поддержке Васильков ского благо -
чинного и непо сред ственном

участии свяще нника села Здоровка отца Владимира,
была зарегистрирована христианская община.
Непросто все начиналось. Первое время
приходилось сталкиваться со мно жеством
трудностей.  Сельсовет категори чески отказывался
выде лять землю под постройку типо вого храма,
помещения для проведения богослужений не было,
крити чески не хватало средств и элементарных
предметов культа. 

Община святого пророка Божия Илии не
прекратила свое существо вание лишь благодаря
настой чивому  энтузиазму церков ной старосты
Ольги Дмитриевны Гуманицкой. Она тогда была
при хожанкой Киевского Покровского монастыря.
Тамошняя настоя тельница, игуменья Маргарита,
узнав об острой нужде Калиновской общины,
благосло вила немного денег и литографии икон.
Сейчас Ольга Дмитриевна вспоминает о том,
сколько искушений и скорбей пришлось пережить,
столкнуться с челове ческой безразличностью, равно -

душием, даже злобой, но лишь
одно укрепляло – искренняя вера в
Господа, в Его безграничную
помощь и поддержку. Нашелся
человек, знакомый Ольги
Дмитриевны, Олег Николаевич

Пономаренко, который предо ставил часть дома
своей покойной матери для проведения бого -
служений. Олег Николаевич возглавлял тогда в
Калиновке коммунистическую партийную ячейку,
он не был верующим человеком, а помещение
разрешил использовать из уважения к Ольге
Дмитриевне. В доме служили молебны, акафисты,
обедницы. Какое-то время приход духовно
окормляли отец Владимир со Здоровки и отец
Виктор из Песок. Вскоре, Божьей милостью, в
Калиновку прислали настоятеля – архимандрита
Ярослава, который и возглавил общину парафии. 13
мая 2001 года отец Ярослав отслужил первую
Божественную литургию. Этот торжественный,
трепетно радостный день навсегда запеча тлел ся в
памяти, тогда ещё, малочисленных прихожан. 

Враг рода человеческого – диавол – не оставил без
своих козней благое начинание. Очень скоро Олег
Николаевич отказал в аренде помещения своего
дома, и церкви пришлось ютиться в комнатушках
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своих прихожан. Больше года службы проводили
под крышей дома Лидии Степановны, жившей в
центре посёлка, возле железной дороги. Именно в
это время община стала при умножаться. Людям,
особенно пожилым, не только из Калиновки, но и из
других населённых пунктов было удобно добираться
на службу. Ольга Дмитриевна с энергичной
ревностью поддерживала бодрый дух молодого
прихода, во всём помогая священнику. Целыми
сутками не прекращалась молитва о созидании
церкви, об умножении любви и милости Божьей.
Люди, даже весьма преклонного возраста, читали
неусыпаемую псалтырь, акафисты пророку Илии,
Божьей Матери. И уже летом 2003 года, благодаря
председателю Валентине Никифоровне Саракул,
ставшей на то время прихожанкой Ильинской
парафии, церковь переходит в помещение бывшего
поселкового совета. 14 августа, на праздник
мучеников Маккавеев, отслужили первую литургию
и освятили зелья в новом храме. Прихожане
вспоминают, что людей, несмотря на ограниченные
возможности нового помещения, в этот день на
службу пришло много. Стало понятно, что община
нуждается в храме, и тогда Ольга Дмитриевна, по
благословению отца Ярослава,  отправилась на
прием к депутату Верховного Совета Засухе Татьяне
Владимировне с просьбой посодействовать в
строительстве храма. К тому времени Татьяна
Владимировна построила уже не одну церковь, и
парафияне Калиновки возымели надежду, что не
откажет она и им. После недолгих колебаний
Татьяна Владимировна согласилась принять
спонсорское участие в возведении церковного
здания, столкнувшись тут же с агрессивным
противостоянием прихожан общины конфессии
Киевского патриархата. Их лидер, будучи депутатом
поселкового совета, подстрекал и настраивал людей,
чтоб ни в коем случае не допустить появления
православного храма на территории поселка. Но,
вопреки всем козням, депутат Засуха добилась
разрешения на выделение земли в центре поселка, и
вскоре был заложен фундамент церкви. А в 2005
году на храмовый праздник состоялась литургия в
новосооруженном храме. На сегодняшний день
Ильинская парафия – духовный центр Калиновки.
Тут служат два священника: настоятель, кандидат
богословия, преподаватель Киевской духовной
академии архимандрит Ярослав и второй
священник – иерей Сергий. В последнее время на
территории церкви был построен общинный дом и
жилье для настоятеля. При участии прихожан идет

строительство и храма в соседнем селе Багрин.
Службы проходят в субботу, воскресение и
праздничные дни, а также в течение недели
служатся молебны, полуночницы, ночные литургии.
По инициативе прихожан проходит ежедневное
обхождение храма с пением Богородичного
правила. «Недавно, – рассказывает отец Ярослав, –
была явлена нам Божья милость. Мы давно хотели
выкопать на территории церкви колодец, но все
попытки оказывались тщетными из-за
множественных коммуникаций, проложенных под
землей. И вот, как-то утром, одна из прихожанок
заметила небольшой бумажный образ Матери
Божьей, лежащий недалеко от забора. Иконочка
была чистой, не мятой, несмотря на то, что всю ночь
и утро шел дождь. В церковной лавке такие
литографии не продавались, и мы поняли, что это
какой-то особый знак Божий. Позже мы выяснили,
что найденная икона – образ Густынской
Богородицы, покровительницы родников и
колодцев. И что интересно, когда мы, отслужив
молебен, стали копать на месте явления иконы,
никаких препятствий не последовало, и мы успешно
добрались до воды. Теперь там находится колодец.
Говорят, вода в нем необычная, не дает осадка при
кипячении и очень полезна людям, страдающим
болезнями почек». 

Трудно переоценить труды настоятеля и
прихожан церкви святого Илии в духовной жизни
жителей Калиновки. Всякий ищущий спасения
может найти тихое пристанище под сводами
благолепного храма, не останется наедине со своим
горем, своими проблемами. Двери здесь открыты
каждый день, каждый день готовы вас выслушать,
дать духовный совет, проявить милосердие. «Мы
всегда делаем ударение на стоянии людей в единой
вере апостольской церкви, – говорит отец Ярослав.
– «Един Господь, одна церковь, одно крещение», –
пишет апостол Павел к Ефесским христианам в 4
главе 5 стиха. Надо помнить, что Господь, будучи
единым, создал и единую церковь, главою которой
Он и является. Это нужно помнить всегда, как и то,
что наши предки всегда старались держаться
истинной веры, и очень важно, чтобы мы, в начале
ХХI века, в условиях сложной человеческой
ментальности, помнили всегда слова Христовы и
прибывали в стоянии веры. А стояние в вере, прежде
всего, предполагает пребывание в вере истинной, а
также, то, что нам не нужно привязываться к
внешним вещам мира сего, к его всевозможным
прелестям и соблазнам».
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Рукоположили меня почти сразу. Помню конец
февраля был, снега навалило, мороз градусов двадцать.
Всё так красиво, светло вокруг. Внутри что-то вдруг
изменилось. Вроде я и вроде не я. Ко мне все подходят
в храме, благословения берут, поздравляют, о чём-то
спрашивают. А я словно и не на земле вовсе, такое
неописуемое чувство овладело мной, слов нет таких,
чтоб передать. «Вот, - думаю, - теперь совсем жить по-
другому стану. Каждый свой шаг, каждую мысль стану
контролировать, я ведь теперь не просто человек, а
пастырь духовный, батюшка». Конечно же в мыслях
всегда все проще, чем на деле, но очень уж хотелось
сразу походить на опытных, боговдохновенных
старцев из книг, которые в те дни я читал просто
запоем. Всё казалось так легко и просто, что хотелось
скорее на приход. Из книг я узнал и о  жизни на
приходе. Сколько трудностей, испытаний и
искушений предстоит пережить. Но в результате
всегда ждёт духовная
победа. И я, окрылё -
нный юношеской
роман тикой, старался
не слушать беседы
приходских священни -
ков, приезжа ющих в
собор, и не вникать в их
мрачные рассказы.

Как я и ожидал, дали
мне направление в
самую глубинку нашей
области. Село называ -
лось Покровское, видимо по названию храма, который
когда-то разрушили там большевики. Пять лет назад,
по просьбам верующих, открыли новый, в помещении
бывшего медпункта. Вручили командировку, и
владыка по-отечески взяв меня за плечи, сказал:

- Храни тебя Господь. Не сломайся под тяжестью
многих трудностей и искушений. Помни, что ты
пастырь и воин Христов. Каждый прихожанин твоего
храма - это не просто человек. Главное в нем, его
бессмертная душа, которую ты должен привести в
Царство Небесное. Ступай с Богом!

Решил ехать сразу же на следующий день. Перед
поездкой, утром, ещё раз зашёл к родителям Ани, но
дома оказалась только её мама Вера Дмитриевна.

- Похудел-то как, - пригласив меня в дом и, проходя
на кухню, сказала она, - волосы отпустил, не брился
давно.

Она глядела на меня ласковым, нежным взглядом, и
на глаза её накатывались слёзы.

- Я же теперь священником стал, - застенчиво
проговорил я, опустив голову вниз и нервно комкая в

руках старенькую меховую шапку.
Вера Дмитриевна по-доброму улыбнулась и сквозь

слёзы спросила:
- Значит уезжаешь?
- Да. В село Покровское Рассветненского района.

Там приход дали.
Я хотел, невыносимо хотел спросить тогда об Ане,

но молча поднялся со стульчика и, поклонившись
теще, произнес слова прощания. Она перекрестила
меня и, обняв, вдруг заплакала навзрыд.

Уезжал я с гнетущей тяжестью на душе. Ныло
сердце, и такая тоска овладела мною, что хотелось
просто плакать. Какой-то особенно долгой и
утомительной показалась дорога в райцентр
Рассветное, место моего назначения. Старенький
автобус с тяжелым ревом медленно петлял по
извилистым, заснеженным дорогам, сквозь густые
сосновые леса, посадки, убогие деревеньки. Было очень

холодно и хотелось есть. К
вечеру мороз усилился, и я
совсем уже было окоченел в
плохо отапливаемом салоне,
когда сосед рядом легонько
толкнул меня в бок,
прокричав на ухо:

- Просыпайся, милок, в
твое Рассветное въезжаем!

Рассветное оказалось
весьма мра чным, серым
городишком со старыми,
порой обветшалыми доми -

ками и избушками. В тускнеющем пейзаже зимнего
вечера оно казалось пустынным и неприветливо
угрюмым. Редкие прохожие сосредоточенно
проскальзывали мимо, совершенно не обращая
внимания на то, что делается по сторонам. Они
появлялись из темноты неосвещённых узких улиц и
тут же растворялись в непроглядной темени, с какой-
то неистовой скоростью наступавшей с востока. Ночь
пробивалась сквозь трухлявые заборы, заползала в
каждую щель, каждый угол, и лишь яркая белизна
свежего снега выражала свой решительный протест,
блистая бледным, искрящимся от бликов покрывалом.
Я шёл сам, не зная куда. В голове роились мысли,
наполняя душу унынием и тоской. Возле какого-то
переулка за мной увязалась маленькая, продрогшая
собачонка. От каждого моего движения она
вздрагивала, затем останавливалась и глядела на меня
таким несчастным взглядом, от которого щемило
сердце. Я, почему-то, в моей сложившейся жизненной
ситуации, представил себя этой собакой. Она слабая,
голодная, замерзшая до костей, блуждает пустынными
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Повесть о приходском священнике
(Продолжение повести «В чем разница?»)



лабиринтами улиц, и я такой же одинокий, никому не
нужный. Во всем огромном мире вряд ли найдётся
хотя бы один человек, которому было бы до меня дело.
Разве, что только родители.

- Господи, помилуй!! - Вместе со вздохом вырвалось у
меня из груди.

Это остановило молодую женщину, медленно
спускавшуюся по гладкому от ледовой корки спуску,
на высоких каблуках, совсем не зимних сапог.

- Что с вами, вам нехорошо?! - С искренним
участием спросила она, пристально вглядываясь в мою
сгорбленную от холода фигуру.

От ее слов я моментально опомнился и решил
спросить, как мне пройти к местной церкви.

- К церкви? - Удивилась она. - Вы идёте в
противоположную сторону! Так вы выйдете к
молитвенному дому
свидетелей Иеговы. Или
вам туда?

- Нет, мне нужна
православная церковь.
Там отец Георгий служит,
благочинный, - сказал я, но
мои слова почему-то на -
сме шили женщину.

Сдерживая смех, она
ответила:

- Я не знаю, кто такой
отец Георгий, тем более,
где он служит. В церковь
не хожу, да и не крещёная
я. А вот где она находится, с удовольствием покажу,
тем более, что нам по пути.

Алина, так звали мою новую знакомую, оказалась
очень общительной женщиной. Хотя женщиной её
вряд ли можно было назвать. Ей всего-то исполнилось
двадцать шесть, но в эти годы она успела уже хлебнуть
горя. С мужем рассталась в прошлом году, он выкрал у
нее их ребенка и уехал в неизвестном направлении.
Мама не выдержав такое, слегла в болезни и теперь не
встаёт с постели. А тут еще брат-наркоман недавно
вынес из дому все ценности, продал их и на
вырученные деньги накупил смертельного зелья,
обкурился, лежит теперь вторую неделю в коме, и нет
надежды на то, что придет в себя. Алина рассказывала,
и из ее глаз текли слёзы, горошинами скатываясь на
черное, дорогое пальто, оставляя тоненький
хрустальный след.

- А вы священник?! - Вдруг спросила она, смахивая
платком влагу с густых и тяжелых от косметики
ресниц.

Я лишь утвердительно кивнул головой в ответ.
- Ой, как интересно. - По её лицу проскользнула

неестественная улыбка, которая всё же не скрыла
природную искренность моей собеседницы. - И что, у
нас служить будете?

- Да нет. Меня в Покровское направили. Это я к
благочинному иду. Порядок такой.

- Как жаль. Давно душа болит, хочется с кем-то
поделиться и терпеть сил уж не хватает! Знаете, вот к
вам бы я пошла на исповедь. 

- Для начала надо крещение принять!
- Ну, да, конечно… Мы почти пришли. Вам наверх,

церковный забор уже отсюда видно, ну, а мне дальше.
- Алина вся сникла и вроде бы расстроилась.

Было видно, что разговор наш ей по душе, возникало
много вопросов, она искала выход из тупиковой
житейской ситуации, а главное, не будучи крещенной,
она верила. Причём, верила искренне, нужно было
только подсказать.

- Будет время, приезжайте в Покровское. Всё ещё
будет хорошо, обязательно будет. Бог милостив, -
сказал я прощаясь.

Алина вдруг остановилась, резко обернулась и,
улыбнувшись, сказала:

- А вот возьму и приеду!
Если б я знал тогда, как

важна была для неё эта
встреча. Нет, не только
для неё, но и для меня.
Через несколько лет
наши дороги снова
переплетутся, и, как мне
кажется, навсегда.
Судьбы Божьи неизведа -
нны, пути Господни
неисповедимы. Ну, а пока
я поднимался ступень -
ками к скромной кали -

точке церковной ограды, Алина растворилась в
темноте не осветленного переулка.

Храм в Рассветном выглядел весьма скромно.
Скорее всего, раньше это был обычный дом, на крыше
которого возвели купол и достроили колокольню.
Территория была обширной и ухоженной: скамейки,
расчищенная от снега, выложенная булыжником
дорожка, вдоль которой стройными великанами
выстроились мохнатые ели. Мне рассказывали, что дом
благочинного находится возле храма, да и найти его
оказалось несложно. Редкий частокол с мудрёной
резьбой и отвислой калиточкой отделял от церковных
владений небольшой домик. В домике ярко горел свет,
освещая тесный двор, посреди которого несуразной
фигурой застыл снеговик. Мне долго не открывали,
хотя я неистово тарабанил в оконное стекло. В какой-
то момент даже показалось, что из-за пластиковых
окон хозяева просто не слышат меня, и я безуспешно
пытаюсь достучаться в их дом. Но, наконец, в
коридоре послышалось движение, и на крыльцо
вышел человек средних лет с черной, как смола
бородой и густыми, вьющимися волосами.

(Продолжение следует…)
Священник Андрей 

(Военный городок, с. Даниловка)
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Святому мученику Лонгіну
моляться при хворобах очей.

Сам Лонгін був родом з поселення
Ардалес в Каппадокії. Він був
сотником, командував загоном
солдат і служив в Іудеї під началом у
Понтійського Пілата. Саме його і
призначили командувати воїнами на
Голгофі, коли розпинали Іісуса
Христа. Коли після хресних мук
Господь відійшов духом, земля
потряслась, і каміння розкололось, і
гроби відкрились, і багато тіл
померлих святих воскресли. Тоді
Лонгін сотник і ті, що стерегли з ним
Іісуса, бувши свідками цих
страшних подій, сповнились страху і
говорили: "Воістину Він був Син
Божий". Лонгін за наказом Пілата
пробив списом ребра Іісуса, вже
мертвого, і в ту ж мить з рани
потекли кров і вода. Сотник з вірою
помазав ними свої хворі очі і

отримав зцілення. Потім його поставили
стерегти Гроб Господень, де лежало
Животворяще Тіло Іісуса Христа.
Неймовірний жах охопив сторожів, коли
Христос воскрес, але Лонгін сотник і інші
два воїни остаточно увірували, що Іісус є
Син Божий.

Невдовзі Лонгін прийняв хрещення від
апостолів, на нього зійшов Дух Святий, і він
став сам проповідником і апостолом
Христа, і багатьох навернув до Бога.

Потому святий зрікся мирського життя,
повернувся на батьківщину і став жити там
у мовчанні, пості і молитві. Але вороги Божі
звели наклеп на Лонгіна перед царем.
Пілат, намовлений іудеями, послав воїнів,
які вбили святого, відрубавши йому голову.
Голову мученика принесли для свідчення до
Ієрусалиму, а потім кинули її без
поховання за стінами міста. Через деякий
час чесна голова святого була чудесно
знайдена однією сліпою жінкою, котра при
цьому отримала зцілення: її очі прозріли.

М О Л И Т О В Н Е  З А С Т У П Н И Ц Т В О

Святий мученик Лонгін сотник, Каппадокійський. 29 жовтня

Молитва святому мученику Лонгіну сотнику, Каппадокійському

О святый мучениче Лонгине! Пилатом повелено тебе было с воинами стать на
страже при Кресте Господа Иисуса. Ты же, недуговав очима и исцелев от капли

крови Господа, капнувшей тебе в очи, обрел и духовное прозрение и, видя чудеса,
при распятии Господа происходившие: и трус, и солнечное затмение, и мертвых

из гробов воскресение, исповедал явно Иисуса Христа Сыном Божиим. 
И со стражею у гроба Господня находясь, и Воскресение Христово в трепете

зря, сребренники, даваемые синедрионом за скрытие Воскресения, ты отверг и, 
Христа проповедав, во главу усечен быв. И по усечении главы вдове некоей, 
очима недуговавшей, во сне явившеся и ей, обретшей честную главу твою, 

прозрение даровав еси.
Молим тя, святый мучениче Христов Лонгине, болящим очима яви скорую

помощь твою и исцели их, дабы, освободившись от недуга своего, не захотели
они видеть ничего, распаляющаго сластолюбие, но к созерцанию духовной

красоты устремились, славя Бога. Аминь.
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Через біль і сльозу ми стаємо кращими,
милосерднішими, через біль ми можемо пізнати біль
Христа, біль ближнього свого. Через біль і сльозу серце по-
іншому світ бачить. І не хочеться такому серцю бути
красивим, аби лише красиво
виглядати і світ спокушати, не
хочеться мудрувати, аби мудро
виглядати, а хочеться такому серцю
світити сонечком під небесами, аби
і світу, і людям, і Богові було любо й
мило від світла та тепла його.

Ми живемо у дивовижний час.
Наші житла стають більшими, а
сім’ї – меншими. У нас більше
вигод, проте менше часу, у нас
більше вчених, але менше смислу,
більше експертів, але й більше
проблем, більше медикаментів, але
менше здоров’я. Ми говоримо
надто багато, але не вміємо слухати
тишу, любимо надто слабо, проте
ненавидимо надто сильно. Ми
навчилися заробляти на життя, але
не навчилися жити. Ми побували на Місяці, але нам
важко переступити поріг і познайомитись з новим
сусідом.

Це сон пророчий чи гірка спокуса?
Це снилося чи, може, я не спав.
Я бачив одинокого Ісуса,
Що вулицями Києва блукав.
Ісус Христос Хрещатиком осіннім,
Повільний і прозорий, наче дим,
По вулиці, залузаній насінням,
Обдуреній базіканням пустим.
Ішов Ісус, посвічуючи німбом,
Прикривши тіло білим полотном.
Стояли люди за насущним хлібом,
За грішним злотом і гірким вином.
А в переходах тислись перехожі,
Там грало банджо і магнітофон,
І жваво продавали Матір Божу
В компанії оголених „мадон”.
Блуждав Ісус невпізнаний, забутий,
Самотній, мов дитина, у юрбі.
Скорботою наповнюючи груди, 
Шукаючи апостолів Собі.

І вдарив грім Великої Софії,
Здригнулась твердь,  і день на мить погас.
То повертавсь на небеса Месія
Молитися і плакати за нас.

Життя – безперервний іспит на
добро і зло. Життя – не ринок і не
театр, де можна купити квиток до
Царства Небесного. Чому ми, розумні
та мудрі, створюємо світ навколо себе
так, щоб пізнавати усілякі науки,
учитися шити, варити, співати,
танцювати, будувати і у космос
літати, а ось храм своєї душі, від якої
залежить наше життя, наше
спасіння, воздвигнути ніяк не
спроможні.

Змінюючи на краще себе
внутрішньо, не тільки самі стаємо
іншими, новими, але й оточуючий нас
світ робимо новим і кращим. І
зрозумілою стає істина, що не світ
перебудувався, а ти став іншим у

цьому світі. Ми багаті не тим, що маємо, а тим, що
віддаємо. Поспішаймо прочищати стежку до свого
внутрішнього вівтаря. Частіше треба класти до нього
добрі помисли і справи – і світ засвітиться для нас
барвами веселки.

Життя біжить, поспішає, не спиняючись ні на мить, і
як шкода, що часто ми не усвідомлюємо, що витрачаємо
ці дорогоцінні миттєвості на зведення рахунків,
заздрощів, забуваючи, що ставитись до людей треба так,
як хочеш, щоб вони ставились до тебе.

Кожна людина сама визначає, як Господові служити.
Царство Отця Небесного затверджується на землі
добрими вчинками, щирою вірою в Бога, любов’ю до
людей, бо найвищою наукою Христа є любов. Світові
ідеали справедливості, братерства, самовідданого
служіння Богові та рідній землі, перемоги добра над злом
– все черпає живу воду з Євангельського джерела. Хай не
впадемо. А як належить впасти, хай гідно піднімемось.
Хай не змаліємо душею. Ми тоді сильні, коли силу нам
посилає Всевишній, тоді все можемо, коли Він нам
допомагає, тоді мудрі, коли нас Господь благословить.
Прости і перебувай, Господи, у храмах душ наших, а ми
очищатимемо наші душі молитвою.

Ми живемо в “дивовижний” час
С У Ч А С Н І С Т Ь  І  В І Р А

Всі прагнуть пошуку дороги до Господа нашого Ісуса Христа. І щоб хоча б частинку своєї душі прихилити до Бога,
кожен прагне стати сам на сам із собою, озирнутися довкола, зазирнути у свою душу і промовити до нашого
Творця: „Вкажи, Боже, той шлях, ту пречисту дорогу, мені, моїм дітям і онукам, усім нам, аби стати ближче до
Тебе. Бо ніде так не є нам безпечно, як із Тобою, Господи!”
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У 1932 році план хлібозаготівель вже
був непосильний для селянства. В
окремих місцях він перевищував
валовий урожай. Колгоспного хліба не
вистачало. І тоді ударні бригади
поїхали по хатах – забирати зерно з
селянських комор... Люди пухли і
помирали з голоду. А тим часом вартові
з гвинтівками пильно охороняли гори
зерна у зерносховищах, яким досхочу
ласували пацюки та голуби. Їли люди і
птицю, і пацюків, і котів, і своїх дітей,
але до зерна не сміли доторкнутися.
Адже соц. Власність суворо охороняв
закон „про п’ять колосків”, як його
прозвали в народі. За зірвані колоски
людей навіть розстрілювали.

В день всенародної скорботи по
безвинно замучених голодною смертю
земляках наших хочеться щиро
подякувати Миколі Полікарповичу
Тарану за збірку опублікованих
матеріалів в його книзі „Розіп’яте село”.
Спогади очевидців та архівні матеріали
зібрані Миколою Полікарповичем
розкривають страшну суть голодомору
1932 – 33 рр. Поцікавтесь, почитайте
цю книгу обов’язково. Доречі, вона є у
нашій церковній бібліотеці
(с.Саливонки). Велика подяка
ентузіастам, що знайшли страшні
списки наших односельчан
саливінківців, які загинули
мученицькою смертю в ті роки. Через
75 років неможливо спокійно читати
ті списки. Їх не було в жодному
архівному закладі. Світла пам’ять і
наша щира вдячність священикові
нашого села того часу, який вів облік
померлих і допоміг зберегти цей

список до наших часів. Більше 400 душ
з одного лише села Саливонки
загинули від голоду 1932 – 33 рр. Ще є
живі свідки тих подій. У нашому селі
живе і нині Горбаченко Петро
Євдокимович, 1927 року народження.

Він був ще маленьким хлопчиком, але
назавжди закарбувались страшні
картини голодомору в його пам’яті. Він
розповідає, як їздили селом підводи, на
які збирали мертвих (що часто лежали
просто на дорозі), і звозили їх до
цвинтаря, де була викопана величезна
яма, до якої їх усіх разом скидали,
навіть не закопуючи. Петро
Євдокимович написав невеличкого
вірша:

„Шість років мені тоді минало,
Я бачив голод у селі.
Померлих у велику яму
З возів на цвинтарі скидали.
І по одному на драбинах
До цвинтаря несли,
І там у землю заривали.”

Тоді живі були схожі на мерців.
Нерідко на підводи разом з уже
померлими потрапляли і ще живі. Але,
самі змучені, знесилені і отупілі від
постійного горя і голоду їздові мало на
це звертали уваги, говорячи, що яка
різниця: як не сьогодні, то завтра все
одно „дойде”. 

Їздовий Іван Кулида з напарником
привезли до ями чергову підводу
померлих і скинули їх. Раптом почули
чийсь слабкий голос, а потім побачили,
як хтось із купи тіл тягне руку і благає
витягти його з ями. Витягли вони. То
була жінка років 45, дружина уже
покійного Сисмана. Ця жінка вижила,
дожила до глибокої старості. В знак
вдячності щороку на Великдень вона
ходила до Івана Кулиди із подарунками
аж до самої смерті. Ще Петро
Євдокимович згадує, як на його очах
був розстріляний міліціонером житель
нашого села, який зарубав сокирою
свою сестру, частину її тіла спік у печі і
спожив. Все інше знайшли на горищі
хати.

Даценко Пилип привіз із Києва хліба
додому, поїв і вмер. Його дочка, Тереня
Пилипівна, живе, і їй зараз 95 років.
Важко все це людям пам’ятати, але
неможливо й забути. Жахливі
випробування випали на долю тих
поколінь. Але ще жахливіші можуть
спіткати нас тепер, якщо ми будемо
байдужими і легковажними до уроків
історії. До уроків, яким навчає нас
Господь. Не можна забувати про Бога.
Не можна забувати, хто ми і для чого
ми прийшли у цей Божий світ. 

Леонід Матвійчук, с.Саливонки

Це було так давно,
але дуже близько

Немов чорна чума прокотилася нещасною країною, залишаючи по собі тисячі сімей обдертих, голодних, вигнаних з
домівок і вивезених в далекі й суворі північні райони імперії. Надходив страшний час суцільного голодомору в українських
селах. Розтавали важкі сніги 1933 року, і світові являли страхітливі картини. Не було тоді на Вкраїні весни. Не бігали й
не гралися на подвір’ях діти. Сиділи на призьбах, на дорогах, на обніжках. Пухлі, з великими, похиленими до землі
головами. Сидять, похитуються і просять: „Їсти...їсти...їсти.” А скрізь трупи, трупи і трупи. Бо не було вже сил і не
було кому копати ями і навіть зносити тіла до цвинтаря.

ГОЛОДОМОР



Яке ти маєш право не простити, коли у тебе просять
прощення? Або навіть і не просять? Яке ти маєш право
тримати образу, плекати неприязнь у своєму серці до
людини – образу Божого? Ти сам, хто такий? Хто тобі давав
таке право? І тобі, і мені, і, взагалі, всьому людству…

Бог пустих обіцянок не дає, кожне Його слово – закон.
Сказав, що навіть жодна волосина не впаде з голови
чоловіка без Його, Божої, на то волі – так воно і є. Побили
тебе, покалічили, обікрали, згвалтували, хату спалили, вірні
друзі зрадили, вбили когось – ну, так не бандитів, шахраїв і
інших людей треба винуватити. Вони лише зброя у руках
Божого правосуддя. Якщо ви шукаєте винного у своїх бідах
десь “на стороні”, то головним обвинувачуваним виявиться
лише Господь. Будемо нарікати на Господа?
Замість того, щоб зупинитись, задуматись і
розібратись у своєму житті, пошукати у
своїй душі, де ж та “собака зарита?”
Заповіді Бог давав не для Себе і не для
Ангелів, і не лише для святих. Він давав їх
для всього без виключення людства і для
кожної особи зокрема. А хто ж їх
дотримується? Це тепер “не в моді”. Тож,
якщо тобі надавали по обличчю, або
“послали” подалі, то в цьому, без сумніву, є
для тебе якась користь. Те, що ти не
розумієш її, зовсім не означає, що її не
існує. Не хочеш сам вилазити, то Боженька
силоміць тягне Сам тебе за чуба з болота.
Боляче? Так. Але ж корисно. 

Ну, добре, ти у своєму житті не знайшов
нічого такого поганого, за що тебе варто
було б покарати. Але ж, знову-таки,
Творець наш не є голослівним. До сьомого коліна, сказав
Він, будуть відповідати нащадки за тяжкі нерозкаяні гріхи
своїх предків. То, може, корінь твоїх бід тут знаходиться?
Здавалося б, така хороша сім’я, такі добрі люди, ще й до
церкви ходять, а на них біда за бідою звалюється. Де ж та
справедливість, де ж той Бог? А все на місці. Просто треба
замислюватись у цьому житті про наслідки своїх вчинків і
не вважати себе поза законом, щоб не довелося страждати
твоїм нащадкам. А за покійних треба молитися,
вимолювати їх, нести за них покаянні труди, роздавати
милостиню, робити добрі справи. Не злом поминати їх, а,
навпаки, жаліти їх щиро, бо їм на тому світі дуже погано
через їхнє зло. За наше щире прощення і турботу про них
Господь і нас пожаліє і, можливо, позбавить якоїсь біди.
Господь чекає від нас цього розуміння, співчуття,
співстраждання до ближнього. 

Св. Паісій Святогорець писав: “Той, хто любить усіх людей
і страждає через їх нещастя, тому Бог ніколи не попустить
страждати від своїх власних нещасть”.

Співчувати кожному, жаліти кожного і усіх без винятку
просто так, заради Христа, а не за те добро, що вони нам
роблять. Не осуджувати нікого. Завжди пам’ятати: “за які
гріхи тілесні або душевні осудимо ближнього, в ті впадемо

самі, і інакше не буває” (І. Лествічник). Озирніться,
проаналізуйте кожен своє життя і побачите всю
справедливість цих слів. 

Господь любить всіх однаковісінько. Сонячне тепло і
дощик посилає і на добрих, і на лихих. Нікого не ділить на
“достойних” і “недостойних”, як це робимо ми.
Милосердний наш Спаситель всім дає можливості
виправитись, спастись. До останнього чекає, прямо Сам
“підсовує” шанси. Нам лише треба зрозуміти і, змирившись,
підкоритись волі Божій. Ліпше нам тут постраждати
(скільки цього земного життя, нехай сто років, в порівнянні
з вічністю це мить), заплатити за свої провини, ніж потім
безкінечну вічність терпіти пекло. Якби Господь нас не

любив, не жалів, то Він би кожного злодія,
кожного вбивцю карав би відразу на місці
злочину, але Він цього не робить. Чому?
Тому, що любить і цього нещасного,
пропащого. Дає йому час на покаяння,
щоб навіть і ця душа змогла прийти до
Царства Небесного, бо ціна і цієї душі –
Господь наш Іісус Христос на хресті. А ми
злостивимось, виношуємо плани помсти,
накликаючи гнів Божий, бо беремо на себе
не свої повноваження, ліземо туди, куди
нам нашим недалеким розумом не дано
залізти, – у тайни Божого мироустрою.

В одному місті біля храму жив злидар.
Ніхто не пам’ятав, коли і звідки він узявся,
але видно було, що не завжди він був
таким. Благородна статура, манери, мова
видавали в ньому людину освічену і,
мабуть, не останню у суспільстві. Він не

пропускав жодного богослужіння. Харчувався тим, що
подадуть сердобольні прихожани. Вдягався теж з чужого
плеча. Як дадуть яку копійочку, то, спитавши ім’я, він
відразу купляв на ці гроші свічку і ставив за того, хто
пожертвував йому. Спав просто неба, або, де приютить
якась жаліслива душа. Люди є різні. Траплялось, що й
ображали і били його, знущались. Проте ніхто ніколи не
бачив його роздратованим чи засмученим, чи у розпачі.
Завжди був у доброму гуморі, привітний і ласкавий. Він
говорив: “Нещасний той, хто шукає щастя; а на землі немає
іншого щастя, як у всьому покладатися на волю Божу;
приємне і гнітюче, гірке і солодке у житті я приймаю від
Бога завжди з любов'ю і покірністю і бажаю тільки того,
чого бажає Господь, – а тому все відбувається за моїм
бажанням”.

Чим ближче людина до Бога, тим більше вона усвідомлює
себе грішником, а тому і вартим усіляких бід і образ. “Аз же
єсмь чєрвь, а нє чєловєк, поношеніє чєловєков і унічіженіє
людєй”, – так писав про себе святий пророк Давид. Святий,
а як себе усвідомлював! А Творець наш, Творець всесвіту і
всього, що в ньому, який нам показав приклад смирення і
всепрщення! “Прости їм, Отче, бо не відають, що творять!”
– так молився Він за тих, що на Нього плювали, знущалися
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з Нього, розпинали Його. А Він же без жодного гріха! І
простив. І простив не на словах (як ми часто говоримо одне,
думаємо друге, а діємо третє), а на ділі. Він у Царстві
Небеснім поселив сотника Лонгіна, який приводив у
виконання несправедливий кривавий присуд, командував
розп’яттям Невинного. Але Лонгін ще при хресті покаявся,
за що Господь, простивши його, нагородив його
мученицьким вінцем. Вінець мученика – одна з найвищих
нагород. Далеко не кожен може його отримати. Це ще
треба заслужити, щоб постраждати за Христа, за Церкву, за
ближнього. Це нагорода для найвірніших, найсильніших. 

А ми ще плачемо, що хтось нам не те сказав, не так
подивився, не привітався… Згадаймо праведного Іова
(Старий Заповіт), який втратив усе: і худоба вся пропала, і
поля вигоріли, і врожай, і все багатство, і житло втратив, і
навіть найдорожче – десятеро синів як орлів – всіх поховав,
та ще й жінка, впавши у розпач, нарікала на нього і на Бога,
а він все одно повторював: “Бог дав, Бог і взяв”. Наостанок
ще й здоров'я Господь відібрав: праведник цей лежав у
гноїщі, черви його живцем поїдали. Уявити навіть
неможливо, які він терпів муки. Не зважаючи ні на що, він
лишився вірним Богові. Не ремствував, ой, за що ж мені
такому доброму та такі страшні біди. Змирявся з усім, бо
вірив, що Господь його любить і все робить для його блага.
Бог щедро нагородив Святого Іова за його терпіння і
вірність. Все йому повернув: і здоров'я, і ще більше багатство,
і владу, і сім'ю з численними нащадками.

А життя праведного Авраама? Як він з покірністю
прийнявши волю Божу, збирався принести у жертву Богу
свою кровиночку, свого єдиного синочка, якого Господь дав
йому вже у глибокій старості! Праведникам Бог посилає такі
випробування, щоб вони здобули більшу славу.

Знайома мені одна сім'я. Батько, мати і двоє синів.
Старшому 24 роки, інвалід ДЦП, але якось ходить і трохи
розмовляє. Меншому 22 роки, також інвалід, але зовсім
прикутий до ліжка, не чує, не говорить і майже не бачить.
Здавалося б, можна впасти у розпач, озлобитись на весь світ,
на Бога: “За що? Чому саме мені?” Навпаки, у сім'ї мир і
любов, турбота і співчуття. Постійна молитва. Покірність
волі Всевишнього. По можливості, не пропускають
Богослужінь у храмі, відвідують святі місця. Старший
хлопець, хоч йому й дуже важко – викручує йому ті руки та
ноги, – ніколи за всю службу (а це ж 2-3 години) не присяде.
Оточуючі здорові мимоволі вчаться на його прикладі
терпінню і стійкості. Ще він має великий дар любові, яким
щедро ділиться з ближніми. У нього багато друзів. Він
листується, або спілкується смс-ками (говорити йому
важко) з каліками і іншими, хто потребує допомоги,
співчуття. Для кожного у нього знаходиться добре і розумне
слово. Чи завжди ми, здорові і благополучні, буваємо готові
поспівчувати, зрозуміти, простити?

Немає такого гріха, крім хули на Духа Святого, якого не
можна було б людині простити. Ангелам притаманна
здатність не падати. Бісам падати і не вставати, а людині –

упасти і підвестись. Людина упала, согрішила проти нас і
проти Бога, але вона покаялась, і Господь простив її. А ми
осудили, затамували зло на неї – взяли на себе більший гріх.
Не хочемо прощати, то й нас Господь не простить. “Суд бєз
мілості нє творящім мілості”, – сказав Він. “Ай, поки там
його Бог покарає на тому світі, та поки усі його сім колін
перестраждають, то ми зараз страждаємо і хочемо сьогодні
ж бачити його муки!” Ну, не нам це вирішувати. А, втім,
звідки нам знати, що робиться зараз у душі того негідника,
який спричинив нам біль, а сам “насолоджується” життям?
Можливо, усі ті бари, ресторани, напої, наїдки, наркотики,
казино, нічні клуби, яхти, Канари, будинки розпусти, шуби,
прикраси, будинки (ну, і все інше, що ще можна їм
закинути, коли від заздрощів очі розбігаються) – не що
інше, як несамовиті, відчайдушні намагання чимось
закидати, загасити той пекельний вогонь, що з’їдає живцем
душу, не дає спокою ні вдень, ні вночі і лишає по собі
страшне, чорне, смердюче попелище. Молитися треба за
ворогів своїх, бо їм завжди гірше через те, що вони зробили
зло. Якщо не можеш змиритися і простити, все одно молись.
Ходи частіше до храму, став свічку найдорожчу за здоров’я
свого ворога. Подавай за нього на проскомідію, на
сорокоуст, на псалтир. Господь, коли бачить наші
невідступні намагання, наше тверде бажання простити
рано чи пізно Своєю благодаттю торкнеться душі і стане
вона, як віск, і розтопиться, і заплаче від любові, і зрадіє досі
незнаною радістю всепрощення. І мир запанує в душі.

Простивши, ми притягуємо до себе прихильність і любов
ближніх. Прощенням невдячних і негідних ми притягуємо
до себе особливу Божу благодать, заробляємо собі більше
нагород від Господа. Згадаймо одну Євангельську притчу,
коли один вельможа простив своїм боржникам їх борги,
оскільки вони не мали змоги їх віддати. Один був винен 500
динаріїв, а другий 100. І, як ви гадаєте, запитує Господь, хто
з них буде більше вдячний, більшу любов відчує до цього
благодійника? Звісно ж, той, кому більше прощено.

Навіть, якщо вас незаслужено, як ви гадаєте, образили і
той, хто образив не поспішає примиритися з вами, то ви
самі першими зробіть цей крок, попросіть прощення. “Той,
хто говорить “прости”, попалює демонів”, – так учать нас
святі отці. Не людину треба ненавидіти, а той гріх (демона),
що сидить у людині. У здатності прощати проявляється
справжнє благородство душі. Древній філософ Пліній
Молодший писав: “Той дійсно благородний, хто легко
прощає помилки людей і в той же час так боїться зробити
щось осудливе, ніби сам ніколи нікого не прощав”.

Якщо ти не можеш простити, значить, у тебе є гордість.
Гордість є найкраща, найулюбленіша зброя диявола, якою
він дуже зручно нас зваблює, а потім губить.

Хто прощає, той уподібнюється Христу. Хто не прощає…
ну, йому біси роздають свої особливі “нагороди”: на голівку
– ріжки, нижче спини – хвостик. Красива “хвотограхвія”?
Невже моя?
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