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НЕХАЙ БУДЕ ВОЛЯ ТВОЯ


Передмова

Шлях вдосконалення

“Світ лежить у злі” – прорік святий апостол Іван Богослов. Світ лежить у злі й донині. І, як результат, сьогодні ми маємо дві найбільші зміїні перемоги світового зла:
– по-перше, спотворено Божественне вчення: як форму його (духовна символіка біблійних текстів), так і зміст (доктрина невипромінювання зла – церковною мовою СМИРЕННЯ – як путь здобуття вселенської енергії благодаті). Таким чином, сховано Істину, викривлено явлений Ісусом Христом Шлях;
– по-друге, поміняні місцями хода й засоби спасіння (дух і буква, зміст і форма, віра й обряд).
Наразі хочу торкнутися першої, і то найважливішої перемоги “князя світу цього”. Загалом чотири гори проблем зводить він у нашому житті. Це проблеми із здоров’ям, матеріальні, в сім’ї, на роботі (або пов’язані з її відсутністю). В результаті людина виявляється мовби затиснутою обставинами з усіх сторін, загнаною у пастку, в глухий кут, – а ворог роду людського накидає їй зашморг: “На, вішайся, бідаче!..” Творець же простягає руку згори і кличе: “Прийдіть до Мене, усі обтяжені та струджені гріхами й проблемами своїми, і Я заспокою вас...”
Як визволяє нас Господь, чим підбадьорює, чим утішає? Чим очищує, зміцнює, благословляє нас? Як змінює обставини нашого життя? Силою Духа Святого! Вселенською духовною енергією життя, добра, любові, яку Церква називає єдиним словом – БЛАГОДАТТЮ.
Як же здобути її, цю благословенну, благодатну силу Божу? Де знайти?
Немає іншої драбини в Небо, інших дверей у царство Сили, окрім дверей СМИРЕННЯ. Тут смирення синонім милосердя. У цьому слові – і покаяння, і самозречення, і власне смирення, і любов. У ньому – невипромінювання зла і випромінювання добра. У ньому – ввесь шлях Христів, шлях вдосконалення, шлях спасіння...
“Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене”;
“Навчіться від Мене, бо Я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим”;
“Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать...”
До Бога не приходять інакше, як тільки через Христа, через смирення! Отець (Бог) – через Сина (через найсолодше смирення Христове в нас) – Духом Своїм Святим (духом благодаті) діє: утішає, очищує, благословляє, змінює обставини життя нашого в усіх його сферах. Царство Боже – всередині нас суть!
Але й пекло – також в нас...
Сьогодні світ буквально потерпає від внутрішнього безсилля. На кожному кроці тільки й чуємо: “Ніби і їм не скажу що замало, і сплю достатньо, і ось щойно з відпустки – але усе дарма, вже зранку прокидаюся втомленим... Не допомагають ні вітаміни, ні стимулятори, ні транквілізатори... Немає снаги! Що робити?..”
З’ясуймо спочатку, де ж основа оцієї глобальної хронічної слабості нової цивілізації? У чому причина її? А вона – У ВІДСУТНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЗИТИВНОЇ ДУХОВНОЇ СИЛИ, власне – благодаті! Чому ж немає благодаті? Бо немає основи її – смирення. Чому ж немає смирення? Адже Євангелія правди, як шлях здобуття Сили, давним-давно проповідана по всьому світу? А тому, що сьогодні практично втраченим виявилось ПРАВИЛЬНЕ РОЗУМІННЯ (ПО ДУХУ!) вчення Христового: як форми його (духовна символіка Святого Письма), так і змісту (вчення смирення як шлях здобуття внутрішньої духовної сили благодаті).
“Погине народ Мій за те, що не має знання...” (Книга пророка Осії).
Шлях невипромінювання зла (смирення) був явлений Ісусом Христом понад 2000 років тому. Сьогодні ж ми майже втратили розуміння суті цього поняття: “смирення Христове”, і плутаємо його з рабською покірністю чи злочинною бездіяльністю, з ганебним догідництвом чи низькопоклонством, з холодною байдужістю чи святенницькою єлейністю. Ні ж бо!
Смирення – це пошук миру.
Смирення – це внутрішня доброта.
Смирення – це активна життєва позиція, а не опущення рук.
	Смирення – це не погодження зі злом або життєвими труднощами. Смиренно можна, а часто й просто необхідно сказати – “ні!”
У нас виникли проблеми? – давайте повернемося до них обличчям! Роби, що належить, і хай буде, що буде, – на волю Божу! – ось основний принцип смирення. Смирення – це прийняти ближнього свого, та обставини свого життя такими, які вони є: без гніву й роздратування, без страху й тривоги, без гордощів та образи. З миром, як із руки Божої.
“Смиренням перемагай ворогів”, – навчає старець Силуан. Смирення – це ВЧЕННЯ СВОБОДИ!
РОЗКРИТИСЯ ПЕРЕД НЕБОМ У САМОЗРЕЧЕННІ ТА ЛЮБОВІ. Розкритися духовно – внутрішньо, містично, серцем. Це-то у дійсності і є явлений нам Ісусом Христом ШЛЯХ СМИРЕННЯ...
Ця книга про те, як здобути Силу. В основі її – Святе Письмо, творіння святих отців, мій особистий досвід. Уважно прочитайте її та намагайтеся виконувати усі без виключення рекомендації – і Господь обов’язково дасть вам Свою силу, яка преобразить усе ваше життя...


Ðîçä³ë 1. ÂÍÓÒÐ²ØÍß ÑÈËÀ, ÀÁÎ ÄÓÕÎÂÍ² ÎÑÍÎÂÈ ÓÑÏ²ØÍÎÑÒ² ÒÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß

Ùî òàêå óñï³øí³ñòü?
Ñëîâî “óñï³øí³ñòü” ïîõîäèòü â³ä “âñï³âàòè”, “ïîñï³âàòè”, “óñòèãàòè” – ìàòè óñï³õ, óäà÷ó â ÷îìóñü, äîñÿãàòè áàæàíîãî.

Ç ÷îãî ñêëàäàºòüñÿ óñï³øí³ñòü?
Óñï³øí³ñòü ïîä³ëÿºòüñÿ íà çîâí³øíþ òà âíóòð³øíþ.
Çîâí³øíÿ óñï³øí³ñòü çíàõîäèòüñÿ í³áè íà ïîâåðõí³, ¿¿ óñ³ì âèäíî, à òîìó é çàö³êàâëþº ëþäåé ó ïåðøó ÷åðãó ñàìå âîíà. Îñü âèçíà÷àëüí³ ïîçèö³¿ çîâí³øíüî¿ óñï³øíîñò³ (¿õ º ÷îòèðè):
1) çäîðîâ’ÿ;
2) ìàòåð³àëüíà çàáåçïå÷åí³ñòü (ñþäè æ ðîáîòà, ñïðàâà, á³çíåñ);
3) ïîâàãà îòî÷óþ÷èõ;
4) ñ³ìåéíå áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Âíóòð³øíÿ æ óñï³øí³ñòü – öå âíóòð³øí³é ìèð, óïåâíåí³ñòü, ðàä³ñòü (“îïòèì³çì” – â³ä ëàòèíñüêîãî optimus, ñåáòî íàéêðàùèé: ïîçèòèâíå ñâ³òîñïðèéìàííÿ, ïðîéíÿòå æèòòºðàä³ñí³ñòþ, áàäüîð³ñòþ, â³ðîþ ó êðàùå ìàéáóòíº).

Ùî çóìîâëþº óñï³øí³ñòü çîâí³øíþ?
Íà äåâ’ÿíîñòî â³äñîòê³â çîâí³øíÿ óñï³øí³ñòü çàëåæèòü â³ä óñï³øíîñò³ âíóòð³øíüî¿ (äåñÿòü ïðîöåíò³â – ñïðèÿòëèâ³ ñòàðòîâ³ óìîâè, åëåìåíò âèïàäêîâîñò³ /ïîòàëàíèëî/). Ñêàçàíî: “Îêî (òóò âíóòð³øíº îêî äóø³) òî ñâ³òèëüíèê äëÿ ò³ëà. Òîæ ÿê îêî òâîº áóäå çäîðîâå (óñï³øí³ñòü âíóòð³øíÿ), òî é óñå ò³ëî òâîº áóäå ñâ³òëå. À êîëè á òâîº îêî ëèõå áóëî, òî é óñå ò³ëî òâîº áóäå òåìíå...” (ªâàíãåë³º â³ä Ìàòâ³ÿ).

Äîñèòü ðåìñòâóâàòè òà íàð³êàòè íà äîëþ. ÕÎ×ÅØ ÁÓÒÈ ÓÑÏ²ØÍÈÌ – ÁÓÄÜ ÍÈÌ!

Ùî çóìîâëþº âíóòð³øíþ óñï³øí³ñòü?
Âíóòð³øíþ óñï³øí³ñòü, à îòæå, é óñï³øí³ñòü âçàãàë³, çóìîâëþº íàÿâí³ñòü ïîçèòèâíî¿ ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎ¯ (äóõîâíî¿) ÑÈËÈ (åíåðã³¿): âíóòð³øíÿ ñèëà → âíóòð³øíÿ óñï³øí³ñòü → çîâí³øíÿ óñï³øí³ñòü.

Ùî ìàºìî ïðè â³äñóòíîñò³ âíóòð³øíüî¿ ñèëè?
Ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ:
	ïîíèæåíèé âíóòð³øí³é òîíóñ îðãàí³çìó, â³äïîâ³äíî

íååôåêòèâí³ñòü ³ìóííî¿ ñèñòåìè òà çíèæåíà îï³ðí³ñòü õâîðîáàì, â³ä ÷îãî
ïîñò³éíà õâîðîáëèâ³ñòü (÷àñò³øå, äîâøå ³ âàæ÷å õâîð³ºìî);
õðîí³÷íå â³ä÷óòòÿ ñëàáêîñò³ òà ïðèãí³÷åíîñò³;
íàäîêó÷ëèâ³ áîëüîâ³ â³ä÷óòòÿ (çàâøå ùîñü áîëèòü).

Ó ìàòåð³àëüí³é ñôåð³ (ðîáîòà, ñïðàâà, á³çíåñ):
	â’ÿë³ñòü, øâèäêà âòîìëþâàí³ñòü, íèçüêà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³;

ðîçñ³ÿí³ñòü, íåóâàæí³ñòü;
áåç³í³ö³àòèâí³ñòü, â³ä÷óòòÿ âëàñíî¿ ìàëîâàðò³ñíîñò³;
íåâïåâíåí³ñòü ó çàâòðàøíüîìó äí³, áîÿçíü ïåðåì³í, êîíñåðâàòèçì;
íåð³øó÷³ñòü, âòðàòà â³ðè ó ñåáå òà â ñâîþ ñïðàâó, çâ³äêè
	çàïîïàäëèâ³ñòü òà áîÿçê³ñòü ó âçàºìèíàõ ³ç íà÷àëüñòâîì, à òàêîæ âàãàííÿ òà áåçâ³ëüí³ñòü ïåðåä ï³äëåãëèìè (³íêîëè íàâïàêè – íåìîòèâîâàíà çóõâàë³ñòü òà àãðåñ³ÿ ïîâåä³íêè, ÿê ñâ³ä÷åííÿ ò³º¿-òàêè íåâïåâíåíîñò³);
	çàçäð³ñòü òà óðàçëèâ³ñòü â ïîºäíàíí³ ç â³äñóòí³ñòþ âîë³ äî ôàõîâîãî âäîñêîíàëþâàííÿ;
ìàòåð³àëüíà íåçàáåçïå÷åí³ñòü.

Ó ïëàí³ ñóñï³ëüíîãî ðåñïåêòó (ã³äíîñò³):
	â êðàùîìó âèïàäêó ïðèêðå â³ä÷óòòÿ æàëþ òà ñï³â÷óòòÿ ç³ ñòîðîíè îòî÷óþ÷èõ; ó ã³ðøîìó – ïî÷óòòÿ îïóùåíîñò³, ïðèõîâàíà àáî â³äâåðòà íåïîâàãà òà ïîñì³õ.


Íà ñ³ìåéí³é íèâ³:
	ïîâíà àáî ÷àñòêîâà âòðàòà ñ³ìåéíîãî ñòàòóñó ãîñïîäàðÿ (ãîñïîäèí³). ×îëîâ³ê óñå á³ëüøå íàáóâàº ÿêîñòåé ñëàáêîäóõîãî “ï³äêàáëó÷íèêà” (àáî íàâïàêè, øóêàþ÷è çàñïîêîºííÿ ó ÷àðö³ – åðçàö³ /çàì³ííèêó/ Ñèëè – ïåðåòâîðþºòüñÿ íà äîìàøíüîãî äåñïîòà, ñòàá³ëüíî äåãðàäóþ÷è äî çâ³ðîïîä³áíîãî ñòàíó); æ³íêà æ, óçÿâøè íà òåíä³òí³ ïëå÷³ ëåâîâó ÷àñòêó òóðáîòè ïðî ñ³ì’þ, ìàº äîêëàñòè óñ³õ çóñèëü, àáè ñïðîêâîëà íå â÷èíèòèñÿ ìóæîïîä³áíîþ ôóð³ºþ, àáî íåðâîâî âèñíàæåíîþ ³ñòåðè÷êîþ, ÷è íå îáåðíóòèñÿ íà çàáèòó, çàâæäè ïåðåëÿêàíó ðàáèíþ;

íèùåííÿ âåðòèêàë³ ÷îëîâ³ê – äðóæèíà – ä³òè: ÷îëîâ³ê âòðà÷àº ëþáîâ äî æîíè, äðóæèíà íå øàíóº é íå ïîâàæàº ÷îëîâ³êà; ä³òè, â³äïîâ³äíî, íå øàíóþòü îáîõ ñâî¿õ áàòüê³â;
íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿, – ÿê öå íå ïàðàäîêñàëüíî, – òàêîæ º îçíàêîþ âíóòð³øíüîãî áåçñèëëÿ. Áðàêóº ñíàãè, â³äïîâ³äíî é ÷àñó íà âèõîâàííÿ ä³òåé ñëîâîì òà ïðèêëàäîì ñâîãî æèòòÿ. Íå âèñòà÷àº í³ òåðï³ííÿ, í³ àâòîðèòåòó, àáè ïåðåêîíàòè ïîäðóææÿ ó âëàñí³é ïðàâîò³. Ëåãøå ïîñòàâèòè ó êóòîê àáî “ïðèêëàñòè ðóêó”, àí³æ çíàéòè ÷àñ ³ íàòõíåííÿ äëÿ ïðàâèëüíîãî âèõîâàííÿ... Âçàãàë³ êðèê – öå îçíàêà ñëàáêîñò³.

Ùî äàº íàì ïðèñóòí³ñòü äóõîâíî¿ åíåðã³¿ (âíóòð³øíüî¿ ñèëè)?
Ó ñôåð³ çäîðîâ’ÿ:
	ï³äâèùåíèé æèòòºâèé òîíóñ áåç âèêîðèñòàííÿ ðóéíóþ÷èõ îðãàí³çì ñóðîãàò³â ñèëè – àëêîãîëþ, íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí, ð³çíîãî ðîäó ñòèìóëÿòîð³â òà òðàíêâ³ë³çàòîð³â; âèâ³ëüíåííÿ åíåðã³¿ çäîðîâ’ÿ, â³äïîâ³äíî

âèñîêà åôåêòèâí³ñòü ³ìóííî¿ ñèñòåìè, ï³äâèùåíà îï³ðí³ñòü õâîðîáàì (îðãàí³çì ó ïåðåâàæí³é ê³ëüêîñò³ âèïàäê³â àáñîëþòíî ñàìîòóæêè óïðàâëÿºòüñÿ ç íåäóãàìè òà íåãàòèâíèì âïëèâîì îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà), â³ä ÷îãî
âèñîêèé ³íäåêñ çäîðîâ’ÿ (âêðàé ð³äêî õâîð³ºìî, à ÿêùî é äîâåäåòüñÿ, òî øâèäøå òà ëåãøå ïåðåíîñèìî çàõâîðþâàííÿ);

Çàáóäüòå ïðî õâîðîáè! Ïåðåñòàíüòå äóìàòè òà ãîâîðèòè ïðî íèõ. Çàïàì’ÿòàéòå ïðîñòó ³ñòèíó: íåìàº íåâèë³êîâíèõ õâîðîá, º íåâèë³êîâí³ õâîð³. Äåâ’ÿíîñòî â³äñîòê³â óñ³õ íàøèõ á³ä – â íàñ æå ñàìèõ, ó ñâ³äîìîñò³ íàø³é.
Ñâ³äîìî â³ääàéòå ñåáå ³ ñâîº çäîðîâ’ÿ ó ðóêè Áîæ³ – òàêèì ÷èíîì âè ïåðåêëàäåòå òóðáîòó íà Éîãî ïëå÷³. Ñêàçàíî: “Ïîêëàä³òü íà Íüîãî âñþ âàøó æóðáó, áî Â³í îï³êóºòüñÿ âàìè!”

	ðàä³ñíå â³ä÷óòòÿ ô³çè÷íî¿ ñèëè òà âíóòð³øíüî¿ ñâîáîäè;

âèçâîëåííÿ â³ä áîëþ.

Ó ìàòåð³àëüí³é ñôåð³ (ðîáîòà, ñïðàâà, á³çíåñ):
	åíåðã³éí³ñòü, íåâòîìí³ñòü, âèñîêà ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³;

ç³áðàí³ñòü, çîñåðåäæåí³ñòü, óâàæí³ñòü;
	ñâîáîäà ïðèéíÿòòÿ ïðàâèëüíèõ ð³øåíü (³í³ö³àòèâí³ñòü); ñïðîìîæí³ñòü íà âëàñíó òî÷êó çîðó, óì³ííÿ â³äñòîþâàòè ¿¿ áåç óïåðòîñò³ òà àãðåñèâíîñò³;
Áîãîì äàíà óïåâíåí³ñòü â çàâòðàøí³ì äí³, ïîâíå ñàìîçðå÷åííÿ, ö³ëêîâèòà íàä³ÿ íà Ãîñïîäà;
	äîö³ëüíà ð³øó÷³ñòü ä³é, çóìîâëåíà â³ðîþ â ñåáå òà â ñâîþ ñïðàâó;

	â³äñóòí³ñòü ãàíåáíîãî íèçüêîïîêëîíñòâà ó â³äíîøåííÿõ ³ç íà÷àëüñòâîì (àëå áåç ïîãîðäè, íåïîâàãè àáî çóõâàëüñòâà) òà íåîáõ³äíà òâåðä³ñòü ó ñòîñóíêàõ ç ï³äëåãëèìè (àëå áåç áðóòàëüíî¿ æîðñòêîñò³ – ç íåçëîáëèâ³ñòþ òà ñïðàâåäëèâ³ñòþ);

âåëèêîäóøí³ñòü, íåâðàçëèâ³ñòü, â³äñóòí³ñòü óïåðòîñò³ ÿê ñïðîáè ñàìîñòâåðäæåííÿ â êîëåêòèâ³;
îáîâ’ÿçêîâå ñòðåìë³ííÿ ïðîôåñ³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ, áàæàííÿ áóòè êðàùèì ó ñâî¿é ñïðàâ³;
	ìàòåð³àëüíà çàáåçïå÷åí³ñòü.

“Áåç â³ðè Áîãîâ³ äîãîäèòè íå ìîæíà” – íàâ÷àº àïîñòîë Ïàâëî. Äîäàì ëèøåíü: ñòàòè óñï³øíèì – òàêîæ. Ïîâ³ð ó ñåáå, â Áîãà òà ó ñâîþ ñïðàâó!
 ß â³ðþ Áîãîâ³. À òîìó – äîâ³ðÿþ Éîìó. À òîìó – é äîâ³ðÿþñü Éîìó!..

ÌÎËÈÒÂÀ ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍß:
“Â ðóêè Òâî¿, Ãîñïîäè, â³ääàþ äóõ, äóøó é ò³ëî ìî¿! Çäîðîâ’ÿ ìîº, ñ³ì’þ ìîþ, ðîáîòó ìîþ, äîñòàòîê, äîáðîáóò òà áåçïåêó ìî¿.
Òè æ ìåíå áëàãîñëîâè, Òè ìåíå ïîìèëóé ³ æèòòÿ â³÷íå äàðóé ìåí³. Àì³íü”.

Ïîâàãà îòî÷óþ÷èõ: âíóòð³øíÿ ñèëà çàâæäè âèêëèêàº ïîâàãó, õî÷à ïðîâîêóº é çàçäð³ñòü íåíàâ÷åíèõ. Âò³ì, äëÿ äåêîãî óæå ñàì ôàêò íàøîãî ³ñíóâàííÿ º ñïîêóñîþ. Òîæ ïàì’ÿòàéìî, ùî ìè íàðîäèëèñÿ òà æèâåìî íå äëÿ òîãî, àáè ò³øèòè ÷èºñü ñàìîëþáñòâî.

Áóäü ñàìèì ñîáîþ! Íå òðåáà ÷³ïëÿòè íà ñåáå æîäíî¿ ìàñêè.
Ïðîñòî ïðàöþé íàä ñîáîþ. Ïðîñòî çäîáóâàé Ñèëó. Âîíà – çîäÿãíå òåáå...

Íà ñ³ìåéí³é íèâ³:
	ïîáóäîâà ãàðìîí³éíèõ ðîäèííèõ ñòîñóíê³â, çáåðåæåííÿ ìóäðèõ ñ³ìåéíèõ óñòî¿â. ×îëîâ³ê – äîñòîéíèé ãëàâà ñ³ì’¿, øàíîâàíèé óñ³ìà â äîì³; æ³íêà – ëþáëÿ÷à (³ ëþáèìà!) äðóæèíà òà ìàòè;

â³äñóòí³ñòü íàñèëüñòâà ó âèõîâàíí³ ä³òåé. Ñëîâî òà àâòîðèòåò áàòüêà, ìàòåðèíñüêà ëàñêà, îñîáèñòèé ïðèêëàä çëàã³äíîãî ïîäðóææÿ – îñü âèçíà÷àëüíèé ñòèìóë âèõîâíîãî ïðîöåñó.

ßê Öåðêâà íàçèâàº îçíà÷åíó âíóòð³øíþ Ñèëó?
Öåðêâà íàçèâàº ¿¿ ÑÈËÎÞ ÄÓÕÀ ÑÂßÒÎÃÎ, àáî ÁËÀÃÎÄÀÒÒÞ.

Äå äæåðåëî ¿¿?
Äæåðåëî ¿¿ ÁÎÃ, ÿê áè ñâ³ò íå íàçèâàâ Éîãî – Âèùîþ ²äåºþ, Êîñì³÷íèì, àáî Àáñîëþòíèì Ðîçóìîì, Íåìàòåð³àëüíèì Íà÷àëîì, Âñåëåíñüêîþ Ñàìîêîíòðîëþþ÷îþ Ñèñòåìîþ...
Öåðêâà ³ìåíóº Öþ Ñàìîñóòí³ñòü Áîãîì, òîáòî Áàãàòèì íà âñå, Äæåðåëîì óñüîãî ñóùîãî – Çàêîíîäàâöåì, Òâîðöåì òà Âñåäåðæèòåëåì áóòòÿ. Áîãîì – Òâîðöåì åíåðã³é...

ßê çäîáóòè âíóòð³øíþ äóõîâíó ñèëó (åíåðã³þ) áëàãîäàò³?
1. Øëÿõ.
Øëÿõ çäîáóòòÿ ¿¿ äîñòóïíèé óñ³ì: öå øëÿõ íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà, öåðêîâíîþ ìîâîþ – ØËßÕ ÑÌÈÐÅÍÍÎÌÓÄÐÎÑÒ² (ÑÌÈÐÅÍÍß). ßê ³ ñêàçàíî: “Áîã ïðîòèâèòüñÿ ãîðäèì, à ñìèðåííèì äàº áëàãîäàòü”.
Øëÿõ ñìèðåííÿ, àáî æ íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà, áóâ ÿâëåíèé ²ñóñîì Õðèñòîì ïîíàä 2000 ðîê³â òîìó íàçàä. Ó ÷îìó â³í ïîëÿãàº? Ñüîãîäí³ ìè ìàéæå âòðàòèëè ðîçóì³ííÿ ñóò³ öüîãî ïîíÿòòÿ – ñìèðåííÿ Õðèñòîâå – ³ ïëóòàºìî éîãî ³ç ðàáñüêîþ ïîê³ðí³ñòþ ÷è çëî÷èííîþ áåçä³ÿëüí³ñòþ, ç ãàíåáíèì äîã³äíèöòâîì òà íèçüêîïîêëîíñòâîì, ç õîëîäíîþ áàéäóæ³ñòþ àáî ñâÿòåííèöüêîþ ºëåéí³ñòþ. Í³ æ áî!
	Ñìèðåííÿ – öå ïîøóê ìèðó.

Ñìèðåííÿ – öå âíóòð³øíÿ äîáðîòà.
Ñìèðåííÿ – öå àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ, à íå îïóùåííÿ ðóê.
	Ñìèðåííÿ – öå íå ïîãîäæåííÿ ç³ çëîì àáî æèòòºâèìè òðóäíîùàìè. Ñìèðåííî ìîæíà, à ÷àñòî é ïðîñòî íåîáõ³äíî ñêàçàòè “í³!”
Ó íàñ âèíèêëè ïðîáëåìè? – äàâàéòå ïîâåðíåìîñÿ äî íèõ îáëè÷÷ÿì! Ðîáè, ùî íàëåæèòü, ³ õàé áóäå, ùî áóäå, – íà âîëþ Áîæó! – îñü îñíîâíèé ïðèíöèï ñìèðåííÿ.

“Ñìèðåííÿì ïåðåìàãàé âîðîã³â” – íàâ÷àº ñòàðåöü Ñèëóàí...

Â÷åííÿ Ãîñïîäíº çâîäèòüñÿ äî ºäèíîãî ñëîâà: “âîçëþáè”! ÂÎÇËÞÁÈ, à äëÿ öüîãî ÑÌÈÐÈÑÜ, à îòæå, ïðèéìè áëèæíüîãî ñâîãî òà îáñòàâèíè ñâîãî æèòòÿ òàêèìè, ÿê³ âîíè º – áåç ñòðàõó é òðèâîãè, áåç ãí³âó é ðîçäðàòóâàííÿ, áåç ãîðäîù³â òà îáðàçè. Íå âèïðîì³íþþ÷è çëà. Ç ìèðîì!
Âíóòð³øíüî ñìèðÿòèñÿ, íå âèïðîì³íþâàòè çëî – îñü âèõ³äíå ãàñëî ïðàâäèâîãî õðèñòèÿíèíà. Ó öüîìó – øëÿõ çäîáóòòÿ Ñèëè.
Âèïðîì³íþþ÷è çëî ìè, çã³äíî ³ç çàêîíîì ñïîð³äíåíîñò³ (ñïîð³äíåíå øóêàº ñïîð³äíåíîãî), ñòÿãóºìî íà ñåáå çëî âñåëåíñüêå. Âîíî æ íå ëèøå ñìîê÷å ç íàñ åíåðã³þ, àëå ðóéíóº ÿê äóõ íàø (âëàñíå íàøå “ÿ”), òàê ³ äóøó (òîíêå, åô³ðíå ò³ëî), ³ á³îëîã³÷íå ò³ëî ëþäèíè (÷åðåç õâîðîáè, áîë³ñò³ òîùî).

“Õòî ñ³º â³òåð – òîé ïîæíå áóðþ”. ÍÀÌ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÂÈÃ²ÄÍÎ ÁÓÒÈ ÇËÈÌÈ!

²äåÿ íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà – ñóòü, ãîëîâíà ³äåÿ Íîâîãî Çàïîâ³òó Á³áë³¿.
Ñòàðèé Çàâ³ò íàâ÷àâ íå ÷èíèòè çëî; Íîâèé æå – íå âèïðîì³íþâàòè éîãî. Ñòàðèé – “Íå âáèâàé”; Íîâèé – “Íàâ³òü íå ãí³âàéñÿ”. Ñòàðèé – “Íå êðàäè”, “Íå ÷èíè ïåðåëþáó”; Íîâèé – “Íå äèâèñÿ ç ïîæàäëèâ³ñòþ”.
Ñìèðåííÿ – öå íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà; ëþáîâ æå – âèïðîì³íþâàííÿ äîáðà. Òîæ çàâäàííÿ íîìåð îäèí äëÿ íàñ – ñìèðÿòèñÿ, íå âèïðîì³íþþ÷è çëî; çàâäàííÿ íîìåð äâà – ïåðåáóâàòè â ëþáîâ³ äîñêîíàë³é, âèïðîì³íþþ÷è äîáðî.
Ëþäèíà ñòâîðåíà íà îáðàç Áîæèé. Áîã º Äóõ – ³ ëþäèíà, çà îáðàçîì Éîãî, º äóõ. Áîã Òðè³ïîñòàñíèé: Îòåöü, Ñèí, Äóõ Ñâÿòèé. ² ëþäèíà, çà îáðàçîì Áîæèì, òàêîæ º òðè³ïîñòàñíîþ. Ëþäèíà – öå äóõ, ÿêèé ìàº äóøó (ðîçóì, âîëþ, åìîö³¿), ³ æèâå â ò³ë³. Òàêèì ÷èíîì, äëÿ òîãî, àáè ñïðàâà çäîáóòòÿ âíóòð³øíüî¿ åíåðã³¿ áëàãîäàò³ áóëà ïë³äíîþ, íåîáõ³äíî ñìèðÿòè óñ³ òðè ñêëàäîâ³ ëþäñüêîãî ºñòâà:
	ñìèðåííÿ äóõà – öå ÐÎÇÊÐÈÒÒß ÑÅÐÖß ÏÅÐÅÄ ÍÅÁÎÌ ó ñàìîçðå÷åíí³ òà ëþáîâ³;
	ñìèðåííÿ äóø³ – öå Â²ÄÌÎÂÀ Â²Ä ÓÒÐÎÁÍÎ-ÑÏÎÆÈÂÀÖÜÊÎ¯ ÏÑÈÕÎËÎÃ²¯ íàñèëüñòâà òà êîðèñòîëþáñòâà íà êîðèñòü ïñèõîëîã³¿ äóõîâíîñò³ (ïñèõîëîã³¿ äîáðîòè òà áåçêîðèñëèâîñò³, ïåðåâàãè äóõîâíèõ ³íòåðåñ³â íàä ìàòåð³àëüíèìè), òà ÇÌ²ÍÀ ÌÈÑËÅÍÍß Ç ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÃÎ ÍÀ ÏÎÇÈÒÈÂ (íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà ÿê íà äóõîâíîìó, òàê ³ íà äóøåâíîìó, ³íòåëåêòóàëüíî-åìîö³éíîìó ð³âí³);
	ñìèðåííÿ ò³ëà – öå ÑÒÐÈÌÀÍ²ÑÒÜ Ó ÑËÎÂ², Â ÐÓÕÀÕ ÒÀ Â ¯Æ².


2. Çàñîáè.
Òàê ñàìî é çàñîáè – äëÿ êîæíî¿ íèâè ñâî¿:
äëÿ äóõà – öå ÌÎËÈÒÂÀ (äîìàøíº ³ öåðêîâíî-ë³òóðã³éíå ìîëèòîâíå ÷óâàííÿ, ìåòîþ ÿêîãî º ïîøóê äóõîâíîãî, ì³ñòè÷íîãî çâ'ÿçêó ç Áîãîì, çäîáóòòÿ áëàãîñëîâåííî¿ ìîëèòâè ñåðöÿ, â³äêðèòòÿ ñåðöÿ ìåòàô³çè÷íîãî – ñåðåäèíè, ñåðöåâèíè äóø³ /òóò ð³âåíü ãëèáèí ñâ³äîìîñò³, ï³äñâ³äîìîñò³ òà íàäñâ³äîìîñò³ ëþäèíè/ ïåðåä Áîãîì, óñòàíîâëåííÿ áåçïîñåðåäíüîãî çâ'ÿçêó ³ç Íèì). Îñê³ëüêè áëàãîäàòü ïîäàºòüñÿ íàì ÷åðåç âíóòð³øíº, äóõîâíå â³ä÷óòòÿ ïîêàÿííÿ, ñàìîçðå÷åííÿ, ñìèðåííÿ òà ëþáîâ³, òî ìîëèòâà – öå, âëàñíå, ÏÎØÓÊ ÁÎÃÀ Â ÑÎÁ² ×ÅÐÅÇ ÄÓÕÎÂÍÅ Â²Ä×ÓÒÒß ÁËÀÃÎÄÀÒ²;
	äëÿ äóø³ – öå ïåðåäóñ³ì ÑÂßÒÅ ÏÈÑÜÌÎ, ÿê îïîñåðåäêîâàíèé çâ’ÿçîê ç Áîãîì ÷åðåç ïèñàíå ñëîâî Éîãî (äîìàøíº ÷èòàííÿ, â³äâ³äóâàííÿ íåä³ëüíèõ çàíÿòü Á³áë³éíî¿ øêîëè), òà äóõîâíà, íàñàìïåðåä ñâÿòîîòö³âñüêà ë³òåðàòóðà; òàêîæ ÷èòàííÿ ³íøèõ – õóäîæí³õ ³ íå ò³ëüêè, àëå îáîâ’ÿçêîâî “äëÿ äóø³”: ÷èñòèõ, ùî ñ³þòü “ðîçóìíå, äîáðå òà â³÷íå”, êíèã; çíàéîìñòâî ç âèñîêèì, ñâ³òëèì ìèñòåöòâîì ê³íî, òåàòðó, ìóçèêè, æèâîïèñó òîùî; ñï³ëêóâàííÿ ç õîðîøèìè, äîáðèìè ëþäüìè;

	äëÿ ò³ëà – öå:

à) Ï²ÑÒ (ó ïåðøó ÷åðãó ÿê ñòðèìóâàííÿ â³ä íàäì³ðíîñòåé, òàêîæ ³ ï³ñò áóêâàëüíèé – ñåðåäà, ï’ÿòíèöÿ é ³íø³ âèçíà÷åí³ äí³; ùå ÿ ðåêîìåíäóþ ÙÎÒÈÆÍÅÂÅ Î×ÈÙÓÂÀËÜÍÅ ÃÎÂ²ÍÍß – áåç ¿æ³, íà âîä³ – â³ä âå÷åð³ ï’ÿòíèö³ äî ñí³äàíêó íåä³ë³, – äèâ. ðîçä³ë 6, “ÏÐÀÊÒÈ×Í² ÏÎÐÀÄÈ ÏÐÎÒßÃÎÌ ÄÍß”, ï. 16): òóò çä³éñíþºòüñÿ ïåðåìîãà äóõà íàä ïëîòòþ, î÷èùåííÿ îðãàí³çìó òà ïåðåõ³ä íà ÿê³ñíî âèùèé (äóõîâíèé) ð³âåíü åíåðãåòèêè;
á) ò³ñíèé ÊÎÍÒÀÊÒ Ç ÏÐÈÐÎÄÎÞ (çâ’ÿçîê ç Áîãîì – Äæåðåëîì Ñèëè (!) – ÷åðåç Éîãî òâîð³ííÿ) – ç óñ³ìà òðüîìà äîñòóïíèìè íàì ñòèõ³ÿìè: ÂÎÄÎÞ (îáîâ’ÿçêîâî ÕÎËÎÄÍÀ ÂÎÄÀ – îáòèðàííÿ, îáëèâàííÿ, êóïàííÿ – äèâ. òîé æå ðîçä³ë, ïï. 4–6), ÏÎÂ²ÒÐßÌ (ìîëèòâà íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, ïðîãóëÿíêè, ñïîðò, òóðèçì) òà ÇÅÌËÅÞ (Ùîäåííî òîðêàòèñÿ áîñèìè íîãàìè çåìë³! Íàâ³òü ³ çèìîþ íå áîÿòèñÿ çðîáèòè äåê³ëüêà êðîê³â ïî ñí³ãó áîñîí³æ. Çåìëÿ çàáèðàº âòîìó, âèòÿãàº íåãàòèâ);

Ïðèðîäà – òî º íàéäîñêîíàë³øèé õðàì Áîæèé: Éîãî-áî ðóêàìè çáóäîâàíèé. Òâîðåöü ï³çíàºòüñÿ ÷åðåç òâîð³ííÿ Ñâîº.

â) Ô²ÇÈ×Í² ÂÏÐÀÂÈ (ðàíêîâà ã³ìíàñòèêà, ñïîðòèâí³ ³ãðè, ô³çè÷íà ïðàöÿ /Îòö³ íàçèâàëè ¿¿ “ðóêîä³ëëÿì”/ òîùî).

Îáîâ’ÿçêîâî âñòàíîâ³òü ñîá³ â³äïîâ³äíèé, çðó÷íèé äëÿ âàñ ÐÅÆÈÌ ÆÈÒÒß: ïðàö³, â³äïî÷èíêó, ñíó, õàð÷óâàííÿ, ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè äóõîâíî-ô³çè÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ (ìîëèòâà, ÷èòàííÿ, ï³ñò, îáëèâàííÿ, ñïîðò, ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ) é ïèëüíóéòå äåðæàòèñÿ éîãî.

Áîã º ëþáîâ, ñêàçàíî ó Ïèñàíí³. ² íàì íàëåæèòü øóêàòè ºäíàííÿ ³ç Íèì – Äæåðåëîì âíóòð³øíüî¿ äóõîâíî¿ ñèëè, âñåëåíñüêî¿ åíåðã³¿ ëþáîâ³ – íà âñ³õ äîñòóïíèõ íàì ð³âíÿõ: ÷åðåç ìîëèòâó – äóõîì; ÷åðåç Ñëîâî – ðîçóìîì; ÷åðåç ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ – ò³ëîì.
Öàðñòâî Áîæå – äåðæàâà ñèëè, çåìëÿ ìèëîñåðäÿ, êðà¿íà ñâîáîäè – â ñåðåäèí³ íàñ! Òîæ ðîçêðèéìîñÿ ïåðåä íåáîì ó ñàìîçðå÷åíí³ òà ëþáîâ³. Ðîçêðèéìîñÿ äóõîâíî – âíóòð³øíüî, ì³ñòè÷íî, ñåðöåì. Öå-òî ³ º íàñïðàâä³ ÿâëåíèé íàì ²ñóñîì Õðèñòîì Øëÿõ – ØËßÕ ÍÅÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍß ÇËÀ, ØËßÕ ÑÌÈÐÅÍÍß...

Ñâîáîäà ÷èñòîòè, ÑÂÎÁÎÄÀ ÄÎÑÊÎÍÀËÎÑÒ² (â³÷íå áîãîºäíàííÿ ëþáîâ³) – ÌÅÒÀ.
Î÷èùåííÿ, ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß Ä²ªÞ ÄÓÕÀ ÑÂßÒÎÃÎ (ä³ºþ áëàãîäàò³ – âíóòð³øíüî¿ äóõîâíî¿ ñèëè, âñåëåíñüêî¿ åíåðã³¿ äîáðà, æèòòÿ, ëþáîâ³ /öåðêîâíîþ ìîâîþ – ñïàñ³ííÿ/) ×ÅÐÅÇ ÍÅÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍß ÇËÀ (÷åðåç ñìèðåííÿ) – ØËßÕ.
ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²ß ÂÍÓÒÐ²ØÍ²Õ ÑÈË ÎÐÃÀÍ²ÇÌÓ (ïåðåáóâàííÿ ó Ñëîâ³, ï³ñò ³ ìîëèòâà /ìîâîþ öåðêâè – àñêåçà/) – ÇÀÑ²Á íà öüîìó øëÿõó.

ßê, çäîáóâøè, óòðèìàòè Ñèëó â ñîá³?
Ìè â³ääàºìî ñèëó Áîæó òîä³ ëèøåíü, êîëè ïîðóøóºìî çàêîí Éîãî, òîáòî âïàäàºìî â ãð³õ. Ïðè÷èíîþ æ óñ³õ ãð³õ³â íàøèõ º ãîðä³ñòü ëþäñüêà, òî÷í³øå íåãàòèâíà ¿¿ ñêëàäîâà – ÃÎÐÄÈÍß ÑÀÌÎÇÂÅËÈ×ÅÍÍß:
	Ãîðä³ñòü – öå í³ùî ³íøå, ÿê ïåðåêðó÷åíèé, çâåäåíèé äî íåãàòèâíîãî, ïðîòèïðèðîäíîãî ð³âíÿ çàêîí ïëîò³ (òâàðèííèé ³íñòèíêò ñàìîçáåðåæåííÿ) â íàñ.
	Ãîðäèíÿ – öå áóíäþ÷í³ñòü ñàìîëþáíîñò³ (åãî¿çì), ùî ñóïåðå÷èòü äóõîâíîìó çàêîíó óìà. Âîíà ïðîòèä³º âäîñêîíàëåííþ, äóõîâíîìó ïðåîáðàæåííþ ëþäèíè, ÿâëÿþ÷è ñîáîþ âîðîãà é ñóïðîòèâíèêà, âëàñíå – ñàòàíó (“ñàòàíà” ºâðåéñüêîþ ìîâîþ – ñóïðîòèâíèê) â íàñ.

Ãîðä³ñòü – öå ïåðøîïðè÷èíà ãð³õà, ïî÷àòîê ïîðóøåííÿ Áîæîãî çàêîíó ðîçâèòêó, çàêîíó âäîñêîíàëåííÿ, îäóõîòâîðåííÿ áóòòÿ (ñëîâî “ãð³õ” ³ îçíà÷àº áóêâàëüíî – ïîðóøåííÿ çàêîíó).
Ãîðä³ñòü – öå ïî÷àòîê âòðàòè Äóõà Ñâÿòîãî, çàìîê, ÿêèé çàêðèâàº ïåðåä íàìè äâåð³ ìåòàêîñì³÷íîãî Íåáà; ñò³íà, ùî â³äîêðåìëþº íàñ â³ä Áîãà òà íåâè÷åðïíîãî ìîðÿ Éîãî åíåðã³¿.
Â³ä ãîðäîñò³ áåðóòü ïî÷àòîê é óñ³ ³íø³ ÏÐÈÑÒÐÀÑÒ² ÄÓØÅÂÍ² ÒÀ ÏÎÆÀÄÀÍÍß Ò²ËÅÑÍ². Öå ïðàãíó÷³ âèéòè ç-ï³ä êîíòðîëþ, òðàíñôîðìóâàòèñÿ òà çàâîëîä³òè íàìè çâ³ðÿ÷³ ³íñòèíêòè íàø³.

Òàêèì ÷èíîì, ðîçãëÿíåìî ø³ñòü îñíîâíèõ âèïàäê³â, êîëè ìè â³ääàºìî Ñèëó (âêëþ÷àþ÷è ãîðä³ñòü òà ïîõ³äí³ â³ä íå¿). Çàïàì’ÿòàéìî ¿õ ³ ÓÂÀÃÎÞ, ÑÒÐÈÌÀÍ²ÑÒÞ ÒÀ ÌÎËÈÒÂÎÞ îãîðîä³ìî ñåáå:

1. Ãîðäîù³ òà îáðàçà (îáðàçà – çâîðîòíà ñòîðîíà ò³º¿-òàêè ãîðäîñò³).

Ñêàçàíî: “Áîã ïðîòèâèòüñÿ ãîðäèì, à ñìèðåííèì äàº áëàãîäàòü”.

2. Ãí³â ³ ðîçäðàòóâàííÿ.

Ñêàçàíî: “Ë³ïøèé â³ä ñèëà÷à òîé, õòî íå ñêîðèé äî ãí³âó; õòî æ ïàíóº íàä ñîáîþ ñàìèì – ë³ïøèé â³ä çàâîéîâíèêà ì³ñòà”; “Ñàìèé ïîðóõ ãí³âó – âæå º ïàä³ííÿ äëÿ ëþäèíè...”

3. Ñòðàõ ³ òðèâîãà.

Ñêàçàíî: “À ëÿêëèâèõ ³ íåâ³ðíèõ... – äîëÿ â îçåð³, ùî ãîðèòü âîãíåì òà ñ³ðêîþ”.

4. Ñóºòà ìèðñüêà (íåóâàæí³ñòü, ïîñï³øí³ñòü òà ìàðíîñë³â’ÿ).
Í³ùî òàê íå âãàøàº Äóõ, ÿê ñóºòà òà ìàðíîñë³â’ÿ. Ìè âòðà÷àºìî ñàìå òîä³, êîëè ïîñï³øàºìî. “Áóäüìî óâàæí³!” – ïîñò³éíî íàãîëîøóº Öåðêâà. Í³êóäè íå á³ãòè ³ í³êîëè íå êðè÷àòè. Çà çîâí³øíüîþ ñòðèìàí³ñòþ – âíóòð³øíÿ ñèëà! Ñâÿò³ îòö³ íàâ÷àþòü:

“Îãîðîäèñÿ ìîâ÷àííÿì ³ äîñëóõàéñÿ äî ñåáå”; “Â³ä ìîâ÷àííÿ í³õòî í³êîëè íå ðîçêàþâàâñÿ” (Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé).
“Áàãàòüîõ áà÷èâ ÿ, ùî ðÿòóþòüñÿ ìîâ÷àííÿì; áàãàòîìîâí³ñòþ æ – æîäíîãî” (Àìâðîñ³é Ìåä³îëàíñüêèé).
“Ãîâîðè, êîëè ìàºø ùîñü êðàùå, àí³æ ìîâ÷àííÿ” (Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ).
“Çàïèòóþòü – â³äïîâ³äàé; íå çàïèòóþòü – ìîâ÷è” (Éîñèï Âîëîöüêèé).
“Ìîâ÷àííÿ º òà¿íñòâî ìàéáóòíüîãî â³êó, ñëîâåñà æ – ñóòü çíàðÿääÿ ñâ³òó öüîãî” (Êàëë³ñò òà ²ãíàò³é).

5. Ïîæàäàííÿ ò³ëåñí³ òà ïðèñòðàñò³ äóøåâí³ – ÑËÀÑÒÎËÞÁÑÒÂÎ, ÑÐ²ÁËÎËÞÁÑÒÂÎ, ÑËÀÂÎËÞÁÑÒÂÎ.
ßêùî õî÷åø âîëîä³òè Ñèëîþ, áóòè óñï³øíèì âíóòð³øíüî òà çîâí³øíüî – íàñàìïåðåä ïðîòèñòàíü äóõàì çëîáè ï³äíåáåñíèì íàäì³ðíîñò³ òà ñëàñòîëþáñòâà. Ñàìå âîíè – íåñòðèìàí³ñòü, íàäì³ðí³ñòü ³ ñëàñòîëþáñòâî – çà÷èíÿþòü ïåðåä íàìè äâåð³ Íåáà: òîíêîãî, äóõîâíîãî ñâ³òó âèñîêèõ åíåðã³é. ² ÿê æå íå õî÷åòüñÿ íàì ïðîáóäæóâàòèñÿ â³ä ñîëîäêîãî ïîëîíó ãð³õà! Àëå, íå âèçâîëèâøèñü â³ä çàëåæíîñò³ – ÀËÊÎÃÎËÞ, Í²ÊÎÒÈÍÓ, ÍÀÐÊÎÒÈÊ²Â, ÁËÓÄÓ, ×ÅÐÅÂÎÓÃÎÄÍÈÖÒÂÀ, í³êîëè íå çäîáóäåø ïîâíîòè Ñèëè (âîíè-áî âãàøàþòü Äóõ!), íå çìîæåø óòðèìàòè ¿¿. Íå çìîæåø ñòàòè â³ëüíèì, ñèëüíèì, äîñêîíàëèì. Íå çìîæåø ñòàòè ä³éñíî óñï³øíèì.
Äîñèòü õîäèòè ïî êîëó! Äîñèòü ñëóæèòè äâîì ïàíàì! Âèçíà÷ñÿ, çàì³íè åðçàö-íàñîëîäó ãð³õà ïðàâäèâîþ íàñîëîäîþ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Íå â³äêëàäàé öå íà çàâòðà – çàâòðàøí³é äåíü ìîæå áóòè íå òâ³é...
Òðåáà ¿ñòè, ùîá æèòè, à íå æèòè, ùîá ¿ñòè. Æèòè òðåáà, ùîá âäîñêîíàëþâàòèñü. Íàäì³ðí³ñòþ ³ ñëàñòîëþáñòâîì ìè êóïóºìî ñîá³ ïîøêîäæåííÿ. Íå ¿æ äîñèòà, çàëèø ì³ñöå äëÿ Äóõà Ñâÿòîãî; â³ääàé ïëîòü òà ïðèéìè Äóõ – íàâ÷àþòü ñâÿò³ ñòàðö³:
“Ó íàïîâíåíîìó ÷åðåâ³ íåìàº áà÷åííÿ òàºìíèöü Áîæèõ” (Ñåðàôèì Ñàðîâñüêèé).
“¯ñòè òðåáà ñò³ëüêè, ùîá ï³ñëÿ òðàïåçè õîò³ëîñÿ ìîëèòèñÿ (òîáòî áðàòè ñèëó Áîæó, äóõîâíó åíåðã³þ áëàãîäàò³)” (Ñòàðåöü Ñèëóàí /Àíòîíîâ/).
“Êîæíîãî ðàçó, êîëè ìè ãîâîðèìî ñîá³ «í³», ìè ðîáèìîñÿ ñèëüí³øèìè; ³ êîæíîãî ðàçó, êîëè ìè ï³ääàºìîñÿ ÿêîìóñü ïîòÿãó, ìè ìîæåìî îñëàáíóòè” (Îëåêñàíäð Ìåíü).

6. Ïåðåâòîìà.
Ëþäèíà ïåðåâòîìëåíà íàãàäóº ñîáîþ ì³ñòî, ÿêå çíàõîäèòüñÿ ó îáëîç³, îòî÷åíå âîðîãàìè, à ñòîðîæà éîãî âòðàòèëà ïèëüí³ñòü – âèñíàæåíà, çíåñèëåíà, ëåäü òðèìàºòüñÿ íà íîãàõ â³ä óòîìè...

ßê ïðèìíîæèòè Ñèëó?
1. Íå çóïèíÿòèñÿ, âäîñêîíàëþâàòèñÿ, áðàòèñÿ óñå âèùå é âèùå – â³ä â³ðè ó â³ðó, â³ä ñëàâè ó ñëàâó, â³ä ñèëè ó ñèëó: “Áëàãîñëîâåí, õòî éäå â ²ì’ÿ Ãîñïîäíº...”
2. Íàâ÷àòèñÿ ëþáèòè òà â³ääàâàòè: “Áëàæåíí³øå äàâàòè, í³æ áðàòè!..”

“Øóêàéòå æ íàéïåðø Öàðñòâà Áîæîãî (âíóòð³øíüîãî, äóõîâíîãî êðàþ Ñèëè, ñòîðîíè Ëþáîâ³) ³ ïðàâäè éîãî (÷åðåç íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà – ñìèðåííÿ ÿçèêà, ñåðöÿ òà ÷åðåâà), – à âñå öå (óñï³øí³ñòü ÿê âíóòð³øíÿ, òàê ³ çîâí³øíÿ) âàì äîäàñòüñÿ!” (ªâàíãåë³º â³ä Ìàòâ³ÿ).

Íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà (ñìèðåííÿ) → âíóòð³øíÿ äóõîâíà ñèëà (áëàãîäàòü) → âíóòð³øíÿ òà çîâí³øíÿ óñï³øí³ñòü (îïòèìàëüíå çàáåçïå÷åííÿ äóõîâíèõ òà ô³çè÷íèõ ïîòðåá ëþäèíè).
Òîæ òåïåð, ï³çíàâøè ìåòó, øëÿõ ³ çàñîáè, îäíîãî ëèøå ïðîñ³ìî â Ãîñïîäà: ×ÀÑÓ òà ÑÈËÈ, àáè äîñÿãòè îá³òîâàíîãî.

Âèñíîâîê (îäíèì ðÿäêîì):
Ç ÷îãî ñêëàäàºòüñÿ óñï³øí³ñòü? – Ç óñï³øíîñò³ çîâí³øíüî¿ òà âíóòð³øíüî¿.
Ùî çóìîâëþº óñï³øí³ñòü çîâí³øíþ? – Íà 90% óñï³øí³ñòü âíóòð³øíÿ.
Ùî çóìîâëþº âíóòð³øíþ, à îòæå, é çîâí³øíþ óñï³øí³ñòü? – Ïîçèòèâíà âíóòð³øíÿ ñèëà (äóõîâíà åíåðã³ÿ, áëàãîäàòü).
ßê çäîáóòè âíóòð³øíþ äóõîâíó ñèëó (åíåðã³þ) áëàãîäàò³?
1. Øëÿõ – ÍÅÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍß ÇËÀ (ÑÌÈÐÅÍÍß):
à) ðîçêðèòèñÿ ïåðåä íåáîì ó ñàìîçðå÷åíí³ òà ëþáîâ³ (ïîâí³ñòþ äîâ³ðèòèñü Áîãîâ³) – öå ñìèðåííÿ äóõà;
á) â³äìîâèòèñü â³ä óòðîáíî-ñïîæèâàöüêî¿ ïñèõîëîã³¿ íà êîðèñòü ïñèõîëîã³¿ äóõîâíîñò³ (ïîñòàâèòè äóõîâí³ ³íòåðåñè âèùå ìàòåð³àëüíèõ, çàì³íèòè æèòòºâó ³äåîëîã³þ íàñèëüñòâà òà êîðèñòîëþáñòâà ³äåîëîã³ºþ äîáðîòè òà áåçêîðèñëèâîñò³), çì³íèòè ìèñëåííÿ ç íåãàòèâíîãî íà ïîçèòèâ (äóìàé äîáðå, ãîâîðè äîáðå, ðîáè äîáðå, ³ áóäå òîá³ äîáðå) – öå ñìèðåííÿ äóø³: ðîçóìó, âîë³, åìîö³é;
â) ñòðèìóâàòèñÿ ó ñëîâ³, â ðóõàõ òà â ¿æ³ (ïëàâí³ ðóõè, ïðèõèëüíà ìîâà, ñïîê³éíèé ïîãëÿä; í³êóäè íå á³ãòè ³ í³êîëè íå êðè÷àòè; ¿ñòè, ùîá æèòè, à íå æèòè, ùîá ¿ñòè) – öå ñìèðåííÿ ò³ëà.
2. Çàñîáè – ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²ß ÂÍÓÒÐ²ØÍ²Õ ÑÈË ÎÐÃÀÍ²ÇÌÓ (ÀÑÊÅÇÀ):
Äëÿ äóõà ëþäñüêîãî – ìîëèòâà; äëÿ äóø³ – ñëîâî; äëÿ ò³ëà – ï³ñò, ò³ñíèé êîíòàêò ç ïðèðîäîþ (õîëîäíà âîäà, ïîâ³òðÿ, çåìëÿ), ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü.
ßê, çäîáóâøè, óòðèìàòè Ñèëó â ñîá³? – Ñòðèìàí³ñòþ â³ä ïîðóøåííÿ äóõîâíèõ çàêîí³â (ñòðèìàí³ñòþ â³ä ãð³õà).
ßê ïðèìíîæèòè Ñèëó? – Ïîñò³éíèì âäîñêîíàëåííÿì òà çðîñòàííÿì â ëþáîâ³. Ëþáîâ – íàä óñå! Áîã º ëþáîâ...


Ðîçä³ë 2. ×ÎÌÓ ÌÈ ÕÂÎÐ²ªÌÎ, ÀÁÎ ßÊ ÑÒÀÒÈ ÇÄÎÐÎÂÈÌ

1. ×îìó ìè õâîð³ºìî?
Òóò çàâæäè îäíà çà äâîõ ïðè÷èí: àáî ÃÐ²ÕÎÂÍ²ÑÒÜ íàøà, àáî ÍÅÄÎÑÊÎÍÀË²ÑÒÜ (àáî æ îáèäâ³ âîíè ðàçîì).

2. Ùî òàêå ãð³õ?
Ãð³õ, çà âèçíà÷åííÿì ñâÿòîãî àïîñòîëà ²âàíà Áîãîñëîâà, º áåççàêîííÿ. Îòæå, ãð³õîâí³ñòü ëþäèíè ïîëÿãàº ó ïîðóøåíí³ íåþ ïåâíèõ ÄÓÕÎÂÍÈÕ ÇÀÊÎÍ²Â.

3. Ó ÷îìó ïîëÿãàº âèùèé äóõîâíèé çàêîí?
Óïðîäîâæ ñâîãî ³ñòîðè÷íîãî çðîñòàííÿ öèâ³ë³çàö³ÿ ëþäåé íàïîëåãëèâî îïàíîâóâàëà ð³çíîìàí³òí³ çàêîíè – ïðèðîäè, ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó, åêîíîì³êè òîùî. Ñàìå ö³ íàóêè äîì³íóþòü â óæèòêàõ ñóñï³ëüñòâà ñüîãîäí³. Íà æàëü, äîñÿãøè äîñêîíàëîñò³ ó äîñë³äæåíí³ ïðèðîäíè÷èõ ó÷åíü, ìè ïîìèíóëè íàéâàæëèâ³øå – íàëåæíó ðîçâ³äêó çàêîí³â äóõîâíèõ. Öå-òî ³ ñòàëî íàðàç³ ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ óñ³õ íàøèõ á³ä. “Ïîãèíå íàðîä Ì³é çà òå, ùî íå ìàº çíàííÿ: òîìó, ùî çíàííÿ òè â³äêèíóâ, â³äêèíó é òåáå!” – êàðòàº Ãîñïîäü.
Âèùèì äóõîâíèì çàêîíîì Âñåñâ³òó º ÇÀÊÎÍ ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß – çàêîí ÑÌÈÐÅÍÍß ² ËÞÁÎÂ², çàêîí ÌÈËÎÑÅÐÄß, – åâîëþö³éíèé çàêîí îäóõîòâîðåííÿ òâîð³ííÿ (öåðêîâíîþ ìîâîþ – îñâÿ÷åííÿ, “îáîæåííÿ” òâàð³). Öå çàêîí ðîçâèòêó ðå÷îâèíè â³ä íåæèâî¿, ÷åðåç æèâó, äî âèùî¿ ôîðìè ³ñíóâàííÿ ìàòåð³¿ – ìàòåð³¿ ìèñëÿ÷î¿ (ëþäèíà), ³ äî íàéâèùî¿ ¿¿ ôîðìè – ìàòåð³¿ òîíêî¿, äóõîâíî¿, ïðîñâ³÷åíî¿ äóõîì ëþáîâ³ (ñâ³ò àíãåëüñüêèé). Äîáðî – ³òè (æèòè) â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó; çëî æ – ïîðóøóâàòè éîãî.
Ïîðóøåííÿ çàêîíó (ãð³õ) ñòàº ìîæëèâèì ëèøå íà ð³âí³ ìàòåð³¿ ìèñëÿ÷î¿, òîáòî ëþäèíè ðîçóìíî¿, ÿêà äîñÿãëà ð³âíÿ îáðàçó Áîæîãî (²ì’ÿ ßãâå îçíà÷àº Ñóùèé – Òîé, Õòî ìàº ñóòí³ñòü ó Ñàìîìó Ñîá³, Àáñîëþòíî Â³ëüíèé). ßêà äîñÿãëà ùàáëÿ ñâîáîäè âèáîðó, ñâ³äîìîãî âèáîðó ì³æ äîáðîì ³ çëîì (îñü ÷îìó òâàð áåçñëîâåñíà àïð³îð³ º áåçãð³øíîþ). Íà öüîìó ð³âí³ çàêîí âäîñêîíàëåííÿ çâó÷èòü òàê: “Â³ääàé ïëîòü – ïðèéìè äóõ!”
Òàêèì ÷èíîì, ãð³õ – öå í³ùî ³íøå, ÿê íàñë³äîê êîíôë³êòó ÏËÎÒ² ² ÄÓÕÀ â ëþäèí³, çàêîí³â ÑÀÌÎÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÒÀ ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍß. Ïåðåäáà÷åíå Òâîðöåì ïðîòèáîðñòâî çâ³ðÿ÷èõ ³íñòèíêò³â, ÓÒÐÎÁÍÎ-ÑÏÎÆÈÂÀÖÜÊÎ¯ ÏÑÈÕÎËÎÃ²¯ (çà âèçíà÷åííÿì àïîñòîëà Ïàâëà – “çàêîíó ïëîò³”) â íàñ, ³ç âèùèì äóõîâíèì “çàêîíîì óìà” – ÏÑÈÕÎËÎÃ²ªÞ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒ² (äóõîâí³ñòü – ñóòü ïåðåâàãà äóõîâíèõ ³íòåðåñ³â íàä ìàòåð³àëüíèìè), ñàìîçðå÷íèì çàêîíîì ëþáîâ³, çàêîíîì ìèëîñåðäÿ â ëþäèí³.
Òâîðåöü ÷åêàº â³ä Ñâîãî òâîð³ííÿ ÑÂ²ÄÎÌÎÃÎ ÂÈÁÎÐÓ ÄÎÁÐÀ. Ñàìå íà ñõîäèíö³ Ëþäèíè ðîçóìíî¿, ÿê â³íöÿ òâîð³ííÿ ðå÷îâèííîãî ³ ïåðåõ³äíî¿ ëàíêè äî òîíêîãî, àíãåëüñüêîãî ïëàíó áóòòÿ, é â³äáóâàºòüñÿ öÿ áîðîòüáà. Òóò – äèëåìà â³ëüíîãî âèáîðó. Òóò – íåîáõ³äíà ëàíêà ì³æ çåìëåþ ³ íåáîì. Òóò – äâåð³ â öàðñòâî äîñêîíàëîñò³. Çâ³ðÿ÷à ëþòü, ïîðîäæåíà ïëîòñüêèì ³íñòèíêòîì ñàìîçáåðåæåííÿ, ìàº çì³íèòèñÿ â íàñ àíãåëüñüêîþ ëþáîâ’þ, íàðîäæåíîþ äóõîâíèì çàêîíîì ìèëîñåðäÿ. Òâàð-áî “ï³äêîðèëàñÿ ìàðíîò³ íå âèïàäêîâî...”, ÿê ñêàçàíî ó Ïîñëàíí³ ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà äî ðèìëÿí (÷èòàé 8 ðîçä³ë, 19–23 â³ðø³).
Ïðèìèðåííÿ òà ºäíàííÿ ç Áîãîì äîñÿãàºòüñÿ ×ÅÐÅÇ ÑÌÈÐÅÍÍß ÄÓÕÀ, ÄÓØ² É Ò²ËÀ ëþäñüêèõ. Ñàìå öèìè çóñèëëÿìè ³ çäîáóâàºòüñÿ âñåëåíñüêà äóõîâíà Åíåðã³ÿ, ÿêó Öåðêâà ³ìåíóº áëàãîäàòòþ Âñåñâÿòîãî Äóõà, ³ ÿêà îñâÿ÷óº, îáîæóº, âäîñêîíàëþº òâàð. ßêà îäóõîòâîðÿº ³ñòîòó, ââîäÿ÷è ¿¿ ó ÷åðòîãè â³÷íîãî æèòòÿ, ãîòóþ÷è äî çóñòð³÷³ ç ¿¿ Òâîðöåì. Â öüîìó – äóõîâíèé Çàêîí!
Áîã – ÷åðåç Ñëîâî (Çàêîí Ñìèðåííÿ é Ëþáîâ³) – Äóõîì Ñâî¿ì Ñâÿòèì ³ òâîðèòü, ³ âäîñêîíàëþº, ³ ïðèéìàº... Ïîðóøåííÿ æ Çàêîíó – ãð³õ, ñóòü ðåçóëüòàò ãîðäèí³ ñàìîçâåëè÷åííÿ íàøîãî – çàêðèâàº ïåðåä íàìè äâåð³ â³÷íîãî æèòòÿ. Àëå ùîéíî ïðîãðàìà äóõîâíîãî âäîñêîíàëåííÿ äàº çá³é – îäðàçó âìèêàºòüñÿ ÌÅÕÀÍ²ÇÌ ÍÀÂÅÐÍÅÍÍß ÍÀÑ ÄÎ ÑÌÈÐÅÍÍß. Ãîñïîäü ïðîïèñóº ã³ðê³ ë³êè ñòðàæäàííÿ é ñêîðáîòè (ó òîìó ÷èñë³ äîïóñêàþ÷è ³ õâîðîáè), ³ òàê íàâåðòàº íàñ äî ñïàñ³ííÿ. Çà ñëîâîì ñòàðöÿ Ñèëóàíà (Àíòîíîâà): “Ãîñïîäü ëþáèòü ëþäåé, àëå ïîñèëàº ñêîðáîòè äëÿ òîãî, ùîá ëþäè ï³çíàëè íåì³÷í³ñòü ñâîþ òà ñìèðèëèñÿ, ³ çà ñìèðåííÿ ñâîº ïðèéíÿëè Ñâÿòîãî Äóõà, à ç Äóõîì Ñâÿòèì – óñå äîáðå, óñå ðàä³ñíå, óñå ïðåêðàñíå...”

4. ßê ñòàòè çäîðîâèì?
Ïîâèííî çíàòè, ùî ë³êóâàòè íàëåæèòü íå õâîðîáó, à õâîðîãî. ² ùî ïðè÷èíà íåäóãè çàâæäè çíàõîäèòüñÿ ó ñàì³é ëþäèí³. ÍÅÌÀª ÍÅÂÈË²ÊÎÂÍÈÕ ÕÂÎÐÎÁ – ª ÍÅÂÈË²ÊÎÂÍ² ÕÂÎÐ²! Â³äñóòí³ñòü ïðàâèëüíîãî ðîçóì³ííÿ, íåçäîðîâå ìèñëåííÿ ïðèçâîäèòü äî çàõâîðþâàííÿ ò³ëà. ßê âèñëîâèâñÿ ñâÿòèé îòåöü Öåðêâè Ãðèãîð³é Áîãîñëîâ: “Ñëàñòîëþáñòâîì ìè êóïóºìî ñîá³ ïîøêîäæåííÿ”. ² òóò “ñëàñòîëþáñòâî” ó øèðîêîìó çíà÷åíí³ öüîãî ñëîâà: ñëàñòîëþáñòâî ÿê ãîðäèíÿ ñàìîçâåëè÷åííÿ íàøîãî, ÿê ïðèìàò çàêîíó ïëîò³ â íàñ. Îñü ñïðàâæíÿ ïðè÷èíà óñ³õ á³ä ³ õâîðîá – ÃÎÐÄ²ÑÒÜ ËÞÄÑÜÊÀ! ²íñòðóìåíò æå ¿¿ – ÍÀÄÌ²ÐÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÑËÀÑÒÎËÞÁÑÒÂÎ – îñíîâíà çáðîÿ ñàòàíè. Ñâî¿ìè íåïðàâèëüíèìè ä³ÿìè, ïî ñóò³ – êàïðèçàìè ñâî¿ìè (³ ñëàñòîëþáñòâîì ïåðåäóñ³ì!), ìè âãàøàºìî Ñèëó, Äóõ Áîæèé â ñîá³, ïðèð³êàþ÷è ñåáå íà íåäóãè é ñòðàæäàííÿ, äî òîãî æ âêîðî÷óþ÷è âëàñíå æèòòÿ.
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ òîãî, àáè çö³ëèòèñÿ ³ áóòè çàâæäè çäîðîâèì, íåîáõ³äíî ÇÄÎÁÓÒÈ Ö²ËÞÙÓ ÑÈËÓ áëàãîäàò³:
	Óñóíóòè ÄÓÕÎÂÍÓ ÏÐÈ×ÈÍÓ õâîðîáè.

Ìîá³ë³çóâàòè ÂÍÓÒÐ²ØÍ² ÑÈËÈ îðãàí³çìó íà áîðîòüáó ³ç íåþ.

5. ßê óñóíóòè äóõîâíó ïðè÷èíó õâîðîáè?
Öå çä³éñíþºòüñÿ íå ³íàêøå, ÿê ò³ëüêè ÑÌÈÐÅÍÍßÌ:
à) óñâ³äîìëåííÿì âëàñíî¿ ñâîº¿ ãð³õîâíîñò³ òà íåäîñêîíàëîñò³, ³ ùèðèì áàæàííÿì ïî÷àòè íîâå, ÷èñòå æèòòÿ;
á) íåâäàâàíèì ïîêàÿííÿì ç ïëîäàìè ñàìîçðå÷åííÿ:
– ïðîùåííÿì óñ³ì ñâî¿ì êðèâäíèêàì ¿õí³õ ïðîâèí;
– àáñîëþòíîþ äîâ³ðîþ Áîãîâ³ òà áåçóìîâíèì â³ääàííÿì ñåáå â Éîãî ðóêè;
– â³äìîâîþ â³ä óòðîáíî-ñïîæèâàöüêî¿ ïñèõîëîã³¿, ³ çì³íîþ ìèñëåííÿ ç íåãàòèâíîãî íà ïîçèòèâíå (íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà òà ïîøóê ëþáîâ³);
– ñòðèìàí³ñòþ ó ñëîâ³, â ðóõàõ òà â ¿æ³.

6. ßê ìîá³ë³çóâàòè âíóòð³øí³ ñèëè îðãàí³çìó?
Öå ðåàë³çóºòüñÿ ÀÑÊÅÇÎÞ – ÿêùî êîðîòêî, òî ïîñòîì ³ ìîëèòâîþ, íàñïðàâä³ æ çíà÷íî îá’ºìí³øå: àñêåçîþ äóõà, äóø³ é ò³ëà:
	äëÿ äóõà – öå ìîëèòâà (äîìàøíÿ, öåðêîâíî-ë³òóðã³éíà);
	äëÿ äóø³ – ñëîâî ³ñòèíè (Ñâÿòå Ïèñüìî òà ³íøà äóõîâíà ë³òåðàòóðà);
	äëÿ ò³ëà – öå:

	à) ï³ñò (ó ïåðøó ÷åðãó ÿê ñòðèìóâàííÿ â³ä íàäì³ðíîñòåé, òàêîæ ³ ï³ñò áóêâàëüíèé – ñåðåäà, ï’ÿòíèöÿ é ³íø³ âèçíà÷åí³ äí³; ùå íåîáõ³äíî á ùîòèæíåâå (1–1,5 äîáè) òà ùîêâàðòàëüíå (3–3,5 äîáè) î÷èùóâàëüíå ãîâ³ííÿ – äèâ. ðîçä³ë 6, “ÏÐÀÊÒÈ×Í² ÏÎÐÀÄÈ ÏÐÎÒßÃÎÌ ÄÍß”, ï. 16);
á) ò³ñíèé êîíòàêò ç ïðèðîäîþ – ç óñ³ìà òðüîìà äîñòóïíèìè íàì ñòèõ³ÿìè: âîäîþ (îáîâ’ÿçêîâî õîëîäíà âîäà – îáòèðàííÿ, îáëèâàííÿ, êóïàííÿ – äèâ. òîé æå ðîçä³ë, ïï. 4–6), ïîâ³òðÿì (ìîëèòâà íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, ïðîãóëÿíêè, ñïîðò, òóðèçì) òà çåìëåþ (Ñòàðàòèñÿ ùîäåííî òîðêàòèñÿ áîñèìè íîãàìè çåìë³! Íàâ³òü ³ çèìîþ íå áîÿòèñÿ çðîáèòè äåê³ëüêà êðîê³â ïî ñí³ãó áîñîí³æ);
â) ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü (ðàíêîâà ã³ìíàñòèêà, ïðîãóëÿíêè, ëåãê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè, ô³çè÷íà ïðàöÿ òîùî).
Âíóòð³øíÿ ñèëà, ö³ëþùà åíåðã³ÿ áëàãîäàò³ – ðàçþ÷à çáðîÿ ïðîòè õâîðîáè. Çäîáóòè ¿¿ – ³ íåäóãà â³ä³éäå ãåòü! ÑÌÈÐÅÍÍß – ØËßÕ; ÀÑÊÅÇÀ – ÇÀÑ²Á ¿¿ çäîáóòòÿ. Ï³ãóëêè æ – ñóìí³âíèé òà íåäîëóãèé çàì³ííèê äàíî¿ ñèëè – íà îñòàííüîìó ì³ñö³ ó ö³é áîðîòüá³. “Öåé ð³ä (ó ò.÷. é äóõ çëîáè ï³äíåáåñíèé õâîðîáè) íå âèõîäèòü ³íàêøå, ÿê ò³ëüêè â³ä ìîëèòâè òà ïîñòó”, – íàâ÷àº Ãîñïîäü. Ëèøå î÷èùåííÿ ñìèðåííÿì òà àñêåçîþ äàº íàì çâ³ëüíåííÿ! Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê áåçïîñåðåäíüî¿ áîðîòüáè ³ç õâîðîáîþ, òàê ³ ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàíü âçàãàë³.
Öàðñòâî Áîæå – Öàðñòâî Ñèëè – â íàñ ³ íàâêîëî íàñ: Áîã âñþäè º ³ âñå íàïîâíÿº. Åíåðã³ÿ Áîæà – ñóòü ÆÈÒÒªÂÀ ÑÈËÀ ïðèðîäè (ÿê ïðîÿâëåíî¿, òàê ³ íåïðîÿâëåíî¿), ³ íàì íåîáõ³äíî íàâ÷èòèñÿ æèòè, ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòîâóþ÷è öþ Åíåðã³þ:
– â íàøèõ ñåðöÿõ çàòàºí³ äâåð³ ó òîíêèé ñâ³ò ìåòàêîñìîñó, íàïîâíåíèé âñåëåíñüêîþ íåòâàðíîþ åíåðã³ºþ Äóõà;
– â íàñ æå, ïîä³áíî äî òóãî çàêðó÷åíî¿ ïðóæèíè, ï³ä êà¿íîâîþ ïå÷àòòþ ãîðäèí³, çàõîâóºòüñÿ ì³ñòè÷íèé ðåçåðâ äóõîâíîãî ïîòåíö³àëó áîãîëþäèíè;
– ³ â íàñ æå çàêëàäåí³ íåçâ³äàí³ ìîæëèâîñò³ çäîáóòòÿ êîñì³÷íî¿ ñèëè îòî÷óþ÷î¿ íàñ ïðîÿâëåíî¿ ïðèðîäè.
Ö³ ìîæëèâîñò³ – â íàñ! Íåîáõ³äíî ëèøå ïðîáóäèòè ¿õ ñîëîäêèì ïîäâèãîì ñìèðåííÿ òà àñêåçè.
Ñìèðåííÿ ÿâëÿº ñîáîþ âíóòð³øí³, äóõîâí³ çóñèëëÿ ïî çäîáóòòþ Ñèëè (ïîâí³ñòþ äîâ³ðèòèñÿ, â³ääàòè ñåáå â ðóêè Áîæ³ – öå ³ º íàñïðàâä³ ñìèðåííÿ); àñêåçà æ – çîâí³øí³, âîëüîâ³, äóøåâíî-ò³ëåñí³ íàø³ çóñèëëÿ.
Áóòòÿ â ñóâîðèõ óìîâàõ àñêåòè÷íîãî ä³ÿííÿ (ï³ñò òà ìîëèòâà, ùîòèæíåâå î÷èùóâàëüíå ãîâ³ííÿ Õðèñòà ðàäè, ùîäåííèé êîíòàêò ç ïðèðîäîþ – õîëîäíà âîäà /îáëèâàííÿ, çàíóðåííÿ/, ïîâ³òðÿ /ïîâ³òðÿí³ âàííè/, çåìëÿ /õîä³ííÿ áîñîí³æ/) âåäå äî ÌÎÁ²Ë²ÇÀÖ²¯ ÂÍÓÒÐ²ØÍ²Õ ÑÈË îðãàí³çìó, íà â³äì³íó â³ä ðîçñëàáëþþ÷î¿ ä³¿ òåïëè÷íèõ óìîâ êîìôîðòàáåëüíîãî ñïîñîáó æèòòÿ. (Äî ñëîâà, ùîäî “àñêåçè” áåçñëîâåñíèõ, òî é òóò âîíà ìàº ì³ñöå ÿê çàñ³á ðÿòóíêó – â³äîìî, ùî òâàðèíè ï³ä ÷àñ õâîðîáè çîâñ³ì íå ïðèéìàþòü ¿æ³. Öå – çíàê äëÿ íàñ ìàò³íêè-ïðèðîäè. Õâîð³þòü æå âîíè òîìó, ùî òåæ º ó÷àñíèêàìè åâîëþö³éíîãî ïðîöåñó, à îòæå – äëÿ âäîñêîíàëåííÿ. Òâàð áåçñëîâåñíà º áåçãð³øíîþ, àëå íå äîñêîíàëîþ. Äîñêîíàëèé ëèøå òîíêî-ðå÷îâèííèé ñâ³ò ñâÿòèõ àíãåë³â Áîæèõ. Ó íüîìó âî³ñòèíó “Ñìåðòü çíèùåíà áóäå íàçàâæäè, ³ âèòðå ñëüîçó Ãîñïîäü Áîã ³ç îáëè÷÷ÿ óñÿêîãî...” (Êíèãà ïðîðîêà ²ñà¿)).
²ñóñ íàçèâàâñÿ Íàçàðÿíèíîì. Öå íå ïðîñòî òîìó, ùî áàòüêè Éîãî áóëè ðîäîì ³ç Íàçàðåòó, àëå, â ïåðøó ÷åðãó, òîìó, ùî Â³í áóâ íàçîðåºì, ñåáòî àñêåòîì. (ªâðåéñüêîþ “íàçîðåé” – â³äîêðåìëåíèé; ãðåöüêîþ “àñêåçà” – âè÷èíêà øê³ðè. Òóò â³äîêðåìëåí³ñòü ïîäâèæíèêà äóõó â³ä ïëîòñüêîãî, íèçüêîãî, äîçåìíîãî ³ ÷èíåííÿ çâ³ðÿ÷èõ ³íñòèíêò³â – î÷èùåííÿ, îñâÿ÷åííÿ äóõà, äóø³ é ò³ëà – ìîëèòâîþ ³ ïîñòîì). Öèì ÿñíèì ³ ñóâîðèì øëÿõîì ïðîéøëè àïîñòîëè, îòö³ Öåðêâè, òèñÿ÷³ é òèñÿ÷³ ïîäâèæíèê³â â³ðè, ÿê³, â³ääàâøè ïëîòü ³ ïðèéíÿâøè Äóõ, ïåðåìîãëè ñåáå, ñòàâøè ñèíàìè Áîæèìè ïî áëàãîäàò³ Õðèñòîâ³é: çåìíèìè àíãåëàìè àáî íåáåñíèìè ëþäüìè. Öå – äîðîãà äî íåáà! Öå – øëÿõ Õðèñòà ³ Öåðêâè!

7. Ùî êîíêðåòíî äàº ìîá³ë³çàö³ÿ âíóòð³øí³õ ñèë?
1). Ï³äâèùåííÿ çàãàëüíîãî òîíóñó (æèòòºâî¿ àêòèâíîñò³) ³, ÿê ðåçóëüòàò, – äóæå ìàëà ñòîìëþâàí³ñòü ì’ÿç³â ³ íåðâîâèõ öåíòð³â òà íåàáèÿêå çìåíøåííÿ åíåðãåòè÷íèõ âèòðàò.
2). Îïòèì³çàö³ÿ ïðîöåñ³â ìåòàáîë³çìó (îáì³íó ðå÷îâèí òà åíåðã³é, ùî ñòàíîâëÿòü îñíîâó æèòòºä³ÿëüíîñò³; çàì³íà íèçüêèõ âèä³â åíåðã³¿ á³ëüø òîíêèìè, âèñîêèìè), â³äïîâ³äíî – çíèæåííÿ òà íîðìàë³çàö³ÿ âàãè ò³ëà ëþäèíè, ïîì³òíå çìåíøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà ñåðöåâî-ñóäèííó ñèñòåìó òîùî.
3). Àêòèâ³çàö³ÿ çàõèñíèõ òà î÷èùóâàëüíèõ ïîçèö³é, íàâ³òü íà êë³òèííîìó ð³âí³(!), ùî âåäå äî ö³ëêîâèòîãî îçäîðîâëåííÿ, à òàêîæ äî óíåìîæëèâëåííÿ ïîÿâè áóäü-ÿêèõ, ó òîìó ÷èñë³ é ðàêîâèõ çàõâîðþâàíü îðãàí³çìó íàäàë³.
4). Ðîçêðèòòÿ ïðèõîâàíèõ ðåçåðâ³â òà ìîæëèâîñòåé îðãàí³çìó, âëàñíå ïðåîáðàæåííÿ éîãî.
Òàêèì ÷èíîì, ðåçóëüòàòîì àñêåòè÷íîãî ïîäâèãó âäîñêîíàëåííÿ º ÀÁÑÎËÞÒÍÅ ÇÄÎÐÎÂ’ß ËÞÄÈÍÈ! Íå õâîðîáà íàä ëþäèíîþ, à ëþäèíà íàä õâîðîáîþ – îñü ïðèïèñ äîñêîíàëèõ...
Ï³çíàâøè ²ñòèíó (à âîíà â ëþáîâ³, ñìèðåíí³ òà àñêåç³) ëþäèíà ç íåì³÷íî¿ ³ñòîòè, çâ’ÿçàíî¿ ïî ðóêàì ³ íîãàì íåâáëàãàííèìè ïóòàìè çâ³ðÿ÷èõ ³íñòèíêò³â (îñü âîíî: “Ïóòà ÿðìà ðîçâ’ÿçàòè!..” – äèâ. ²ñà¿, 58 ðîçä³ë, 6 â³ðø), ìàº ñòàòè áîãîïîä³áíèì àíãåëîì – â³ëüíèì òà ÷èñòèì, â³÷íå ìàéáóòòÿ ÿêîãî – íàñîëîäà áîãîºäíàííÿ ç³ ñâî¿ì Òâîðöåì.
Ñêàçàíî: “Ïðèéä³òü äî Ìåíå, âñ³ îáòÿæåí³ é ñòðóäæåí³ (îáòÿæåí³ ó ò.÷. é õâîðîáàìè ñâî¿ìè!), ³ ß çàñïîêîþ âàñ...”;
“² ï³çíàºòå ²ñòèíó (äîðîãó ñïàñ³ííÿ: ñìèðåííÿ é àñêåçó ÿê øëÿõ ³ çàñîáè çäîáóòòÿ Ñèëè), ³ ²ñòèíà âèçâîëèòü âàñ (ó ò.÷. é â³ä óñ³õ âàøèõ õâîðîá!)...”;
“Äå Äóõ Ñâÿòèé – òàì âîëÿ (ñâîáîäà â³ä ñòðàõó, ñîðîìó, çëèäí³â, áîëþ, õâîðîá ³ ñàìî¿ ñìåðò³)!..”;
“² áóäåø ñëóæèòè òè Ãîñïîäó, Áîãó ñâîºìó. ² Â³í ïîáëàãîñëîâèòü òâ³é õë³á òà âîäó òâîþ, ³ ç-ïîñåðåä òåáå óñóíå õâîðîáó...”

ÃÎÑÏÎÄÜ ÍÅ ÄËß ÒÎÃÎ ÄÀÂ ÍÀÌ ÇÀÏÎÂ²Ä² ÁËÀÆÅÍÑÒÂ, ÙÎÁ ÌÈ ÑÒÐÀÆÄÀËÈ Â²Ä ÕÂÎÐÎÁ. ÁÎÃ ÍÅ ÎÁÌÀÍÞª!

Äîñêîíàë³ ìàþòü ó ñîá³ Öàðñòâî Áîæå, ùî ïðèéøëî âîíî â ñèë³. À â Áîæîìó Öàðñòâ³ õâîðîá íå áóâàº. Òîìó-òî é ñêîðáîòè, ÿê³ òåðïëÿòü äîñêîíàë³ ïðàâåäíèêè (“Ñòðàæäàííÿ çàçíàºòå â ñâ³ò³, àëå áóäüòå â³äâàæí³: ß ñâ³ò ïåðåì³ã!..”) º íå âíóòð³øí³ìè, à çîâí³øí³ìè. Õâîðîáè äî íèõ íå íàëåæàòü! Íàâ³òü íåãàòèâíèé âïëèâ îòðóºíîãî íîâîþ öèâ³ë³çàö³ºþ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà íå ñïðîìîæíèé çàøêîäèòè ¿ì, ñêàçàíî áî: “À êîëè ñìåðòîä³éíå ùî âèï'þòü, íå áóäå ¿ì øêîäèòè; êëàñòèìóòü ðóêè íà õâîðèõ, ³ äîáðå ¿ì áóäå!..” (ªâàíãåë³º â³ä Ìàðêà).
Õâîðîáó äîñêîíàëèõ, êîëè Ãîñïîäü äîïóñêàº ¿¿ äîñòîéíèì, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ëèøå ÿê âèêëþ÷åííÿ ³ç çàãàëüíîãî ïðàâèëà, ñåáòî ÿê îñîáëèâèé âèïàäîê çîâí³øíüîãî ñëóæ³ííÿ ñâÿòèõ. ßê îò, ïðàâåäíîãî Éîâà (ñòðàæäàííÿ ñâÿòîãî ïðàâåäíèêà, ó òîìó ÷èñë³ é â³ä õâîðîáè, àáè çàñîðîìèòè ñàòàíó), àáî Õðèñòà (òóò âèùèé ð³âåíü æåðòîâíî¿ ëþáîâ³ – ñòðàæäàííÿ çà ÷óæ³ ãð³õè, êîëè áåðóòüñÿ íà ñåáå õâîðîáè íåì³÷íèõ ñâ³òó: “Íàïðàâäó æ Â³í íåìî÷³ íàø³ óçÿâ ³ íàø³ õâîðîáè ïîí³ñ. Éîãî æ ðàíàìè íàñ óçäîðîâëåíî” (Êíèãà ïðîðîêà ²ñà¿)). Õâîðîáà çð³ëèõ – ïèòàííÿ ñëóæ³ííÿ, âëàñíå ïèòàííÿ ñèëè, à íå íåìî÷³ ëþäñüêî¿. Òóò õâîðîáà, ÿê âèêëþ÷åííÿ. Ïðàâèëî æ – öå âíóòð³øíº òà çîâí³øíº çäîðîâ’ÿ äîñêîíàëèõ. Äîâåðøåí³ ïðàâåäíèêè çàçâè÷àé º àáñîëþòíî çäîðîâèìè ëþäüìè. Áîã – íå õâîð³º. Áîæ³ – òàêîæ. ² öå – äëÿ íàñ! Öå – ïîðó÷! Öå – ñüîãîäí³!..
Çà ñëîâîì àïîñòîëüñüêèì, äîñêîíàë³ íåñóòü â ò³ë³ “êîëþ÷êó, ïîñëàíöÿ ñàòàíè”, àëå öÿ êîëþ÷êà íå âíóòð³øíÿ (õ³áà ùî ïîìèñëè, ïîêè ùå íå âìåð ñïîâíà äëÿ ãð³õà), à çâåðõíÿ! Öå áîðîòüáà ïðîòè çîâí³øí³õ âîðîã³â. Âíóòð³øíüî æ áîæåñòâåíí³ ïðàâåäíèêè óìåðëè é âîñêðåñëè. ² òóò ëèøå óâàãà íà Áîæîìó, ïðàãíåííÿ âèùî¿ äîñêîíàëîñò³ (¿¿ – çàâæäè ìàëî, çàâæäè õî÷åòüñÿ ³ùå: “Ãð³øíèé, Ãîñïîäè! Íàâ÷è ìåíå ëþáîâ³ Ñâîº¿...”). Â³äîìèé æå âèïàäîê ñòàðöÿ Ñèëóàíà, êîëè Ãîñïîäü íå çàáèðàâ éîãî ãîëîâíèé á³ëü, çà ñëîâîì òîãî-òàêè ñòàðöÿ áóâ âèïàäêîì íåïîâíîòè äîñêîíàëîñò³: “×åðåç õâîðîáó ñìèðÿºòüñÿ äóøà, – âêàçóº ñòàðåöü. – Çíà÷èòü, ìåí³ öå íà êîðèñòü...”
ßÊÎÃÎ Ð²ÂÍß ÀÑÊÅÇÀ – ÒÀÊÎÃÎ É ÇÄÎÐÎÂ’ß. ßêùî ëèøå îáòèðàºìîñü ìîêðèì ðóøíèêîì òà ìèºìî íîãè çðàíêó òà íà í³÷ õîëîäíîþ âîäîþ – òî é çäîðîâ’ÿ íàøå áóäå òàêå-ñîá³ “îáòèðàëüíå”; ÿêùî æ îáëèâàºìîñÿ çðàíêó òà çàíóðþºìîñÿ ââå÷åð³ ó ïðèðîäíó õîëîäíó – òî é çäîðîâ’ÿ íàøå ñòàíå â³äïîâ³äíå, áî ïîâí³øèì áóäå çàíóðåííÿ â áëàãîäàòü.
Âçàãàë³ æ, êðàùå çàíóðþâàòèñÿ ó “æèâó”, ñåáòî ïðîòî÷íó, ðóõëèâó ïðèðîäíó âîäó (ð³÷êà), àí³æ ó ïðèðîäíó-æ, àëå ñòàòè÷íó. Àëå êðàùå çàíóðþâàòèñÿ ó ïðèðîäíó ñòàòè÷íó âîäîéìó (îçåðî, ñòàâîê), àí³æ ïðîñòî îáëèâàòèñÿ íà ïîäâ³ð’¿. Âò³ì, êðàùå îáëèâàòèñÿ íà ïîäâ³ð’¿, ñòîÿ÷è áîñèìè íîãàìè íà çåìë³, àí³æ ðîáèòè òå ñàìå ó âàíí³é ê³ìíàò³. ², íàðåøò³, êðàùå îáëèâàòèñÿ (ïðèéìàòè õîëîäíèé äóø) ó âàíí³é, àí³æ ïðîñòî ìèòè íîãè õîëîäíîþ âîäîþ ³ îáòèðàòèñÿ ìîêðèì õîëîäíèì ðóøíèêîì. Òà êðàùå ìèòè íîãè ³ îáòèðàòèñÿ ðóøíèêîì, àí³æ í³÷îãî íå ðîáèòè...
Òå ñàìå é ñòîñîâíî ìîëèòâè (ïðîòÿãîì òèæíÿ – ìîëèòâà äîìàøíÿ; â íåä³ëþ òà ñâÿòà – ë³òóðã³ÿ), ³ ïîñòó (ùîòèæíåâå òà ùîêâàðòàëüíå î÷èùóâàëüíå ãîâ³ííÿ Õðèñòà ðàäè), ³ Ñëîâà (çàíÿòòÿ Á³áë³éíî¿ øêîëè â íåä³ëþ, à íå ïî¿çäêà íà ãîðîä). Öå – àñêåçà! (Äî ðå÷³, é ùî ñòîñóºòüñÿ áóêâàëüíî¿ öåðêîâíî¿ äåñÿòèíè – ³ öå òàêîæ åëåìåíò àñêåçè. Çãàäàéìî Ìàëàõ³¿, 3 ðîçä³ë, 10 â³ðø: “Ïðèíåñ³òü æå âè âñþ äåñÿòèíó äî äîìó ñêàðáíèö³, ùîá ñòðàâà áóëà â Ìî¿ì õðàì³, ³ òèì Ìåíå âèïðîáóéòå, ïðîìîâëÿº Ãîñïîäü Ñàâàîô: ÷è íåáåñíèõ îòâîð³â âàì íå â³ä÷èíþ, òà íå âèëëþ âàì áëàãîñëîâåííÿ (ó òîìó ÷èñë³ é áëàãîñëîâåííÿ çäîðîâ’ÿ íàøîãî!) àæ íàäì³ð?” Öå ïèòàííÿ òîãî æ ð³âíÿ: “Â³ääàé ïëîòü – ³ ïðèéìè Äóõ!” Ñàìîçðå÷åííÿ – îñíîâà ñïàñ³ííÿ...).
Àñêåòè÷íèé ðåæèì – öå, âëàñíå, ìîá³ë³çàö³éíà òà äèñöèïë³íàðíî-îðãàí³çóþ÷à ïðóæèíà íàøîãî âäîñêîíàëåííÿ. Çîâí³øíüî öå âèãëÿäàº òàê: ïðîêèíóâñÿ – ïðèâ³òàâñÿ ç Áîãîì; âñòàâ – ïîìèâñÿ õîëîäíîþ âîäîþ; ïî÷èñòèâ çóáè – ï³øîâ íà îáëèâàííÿ; ïåðåä ñí³äàíêîì òà îï³ñëÿ – çíîâ êîðîòêà ìîëèòâà; ïî äîðîç³ íà ðîáîòó – ïðî÷èòàâ Êàíîí íàïàì’ÿòü, ²ñóñîâà ìîëèòâà; ïåðåä ðîáîòîþ òà ï³ñëÿ íå¿ – êîðîòêî ïîìîëèâñÿ; ïåðåä îá³äîì òà ïî íüîìó – òàêîæ; ïðèéøîâ ç ðîáîòè – çåëåíèé ÷àé ³ íà ð³÷êó çàíóðþâàòèñÿ (ïåðåä öèì ê³ëüêà â³ðø³â ³ç Á³áë³¿ ïðî÷èòàâøè); ïî äîðîç³ òóäè é íàçàä – ²ñóñîâà ìîëèòâà; ïåðåä âå÷åðåþ òà âñë³ä – ìîëèòâà; ïåðåä â³äõîäîì äî ñíó – äî ³êîíè: ïîäÿêóâàâ Áîãîâ³ çà äåíü, ïîïðîñèâ ñïîêîþ äóø³ é ò³ëó íà í³÷, ïåðåõðåñòèâ ë³æêî... Ï’ÿòíèöÿ – ãîòóºìî ¿æó íà íåä³ëþ; ñóáîòà – î÷èùóâàëüíå ãîâ³ííÿ Õðèñòà ðàäè, ó öåé æå äåíü – âå÷³ðíÿ ó õðàì³ (ÿê ãàðíî ìîëèòüñÿ!). Íåä³ëÿ – Áîãîâ³ äåíü: çðàíêó íà ë³òóðã³þ; ï³ñëÿ îá³äíüîãî â³äïî÷èíêó – íà çàíÿòòÿ Á³áë³éíî¿ øêîëè... Öå âñå – åëåìåíòè àñêåçè. Öå âñå – öåðêîâíà äèñöèïë³íà. Öå – çîâí³øíÿ ìîá³ë³çàö³ÿ âíóòð³øí³õ ñèë.
Òå æ ñàìå é ùîäî âíóòð³øíüî¿ àñêåçè, âíóòð³øíüî¿ óâàæíîñò³, âíóòð³øíüî¿ äèñöèïë³íè: õî÷åòüñÿ ñêàçàòè çàéâå – ñòðèìàéñÿ; õî÷åòüñÿ çðîáèòè ñóºòíèé ðóõ – çóïèíèñü; õî÷åòüñÿ ç’¿ñòè ëèøí³é øìàòîê – îòÿìñÿ! Ñòðàõ? – íà ñàìîâè÷èòêó! Ãí³â? – ï³ä õîëîäíó âîäó! Ñóºòà ìèðñüêà, ïðèñòðàñòü, ïîæàäàííÿ ò³ëåñí³? – çà ÷îòêè ³ íà ìîëèòâó!..
Ìè – âî¿íñòâî Õðèñòîâå. Ñèëà âñÿêî¿ àðì³¿ – â ¿¿ ³äåîëîã³¿ òà äèñöèïë³í³. ²äåîëîã³ÿ íàøà – ñìèðåííÿ é ëþáîâ; äèñöèïë³íà æ – óâàæí³ñòü òà àñêåçà, ÿê çàñ³á íà øëÿõó âäîñêîíàëåííÿ. Îñü çàïîðóêà íàøî¿ ïåðåìîãè! Îñü îñíîâà çäîáóòòÿ áëàãîäàò³! Îñü øëÿõ äî ñâîáîäè! Îñü óñâ³äîìëåíà íåîáõ³äí³ñòü!..
Äëÿ êîãîñü ÿñíèé ³ ñóâîðèé øëÿõ ñìèðåííÿ òà àñêåçè ìîæå âèäàòèñÿ çàíàäòî ñóâîðèì. Ùî æ, âèá³ð çàâæäè çà íàìè. Àëå, ÿê íà ìåíå, êðàùå ïîêàÿííÿ òà ñàìîçðå÷åííÿ, àí³æ ï³ãóëêè òà ðèçèêîâàí³ ë³êàðñüê³ ïðîöåäóðè; ñóâîðèé ï³ñò òà õîëîäíà âîäà, àí³æ ñêàëüïåëü õ³ðóðãà... ÂÈÁ²Ð – ÇÀ ÍÀÌÈ!

8. ßê í³êîëè íå õâîð³òè?
Ë³êàð³ ñâ³ä÷àòü: “Óñ³ õâîðîáè â³ä íåðâ³â”. Ö³ëêîì ñïðàâåäëèâî. Íåñìèðåíí³ñòü òà âíóòð³øíÿ ãðèçîòà, òîáòî óñå òå, ÷åðåç ùî ìè â³ääàºìî äóõîâíó åíåðã³þ æèòòÿ, – îñü ³ñòèííà ïðè÷èíà óñ³õ íàøèõ õâîðîá. Ñêàçàíî-áî: “Öå ðåìñòâóþ÷è, íåçàäîâîëåí³ ç äîë³ ñâîº¿, ùî õîäÿòü ó ñâî¿õ ïîæàäëèâîñòÿõ, à óñòà ¿õí³ ãîâîðÿòü ÷âàíëèâå...” (Ïîñëàííÿ ñâÿòîãî àïîñòîëà Þäè). Óñóíóòè öþ ïðè÷èíó, ñìèðèòèñü, â³äìîâèòèñü â³ä óòðîáíî-ñïîæèâàöüêî¿ ïñèõîëîã³¿ íà êîðèñòü ïñèõîëîã³¿ äóõîâíîñò³ (ïåðåâàãà äóõîâíèõ ³íòåðåñ³â íàä ìàòåð³àëüíèìè), çì³íèòè ñâ³äîì³ñòü ñâîþ, ìèñëåííÿ ñâîº ç íåãàòèâíîãî íà ïîçèòèâíå (íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà) – ³ õâîðîáè â³ä³éäóòü ó íåáóòòÿ!

ÑÌÈÐÅÍÍß ² ÀÑÊÅÇÀ – ÑÓÒÜ ÄÂÀ ÊÐÈËÀ, ßÊ² Ï²ÄÍ²ÌÀÞÒÜ ÍÀÑ ÄÎ ÍÅÁÀ ÍÅÁÅÑ ÑÈËÈ, ÍÅÁÀ ÍÅÁÅÑ ÇÄÎÐÎÂ’ß, ÍÅÁÀ ÍÅÁÅÑ ÄÎÑÊÎÍÀËÎÑÒ²!

Âèñíîâîê (îäíèì ðÿäêîì):
×îìó ìè õâîð³ºìî? – ×åðåç ãð³õîâí³ñòü òà íåäîñêîíàë³ñòü ñâîþ.
Ùî òàêå ãð³õ? – Ïîðóøåííÿ äóõîâíèõ çàêîí³â.
Ó ÷îìó êîíêðåòíî ïðîÿâëÿºòüñÿ öå ïîðóøåííÿ?
Ãð³õ òà íåäîñêîíàë³ñòü âèñòóïàþòü íà òðüîõ ð³âíÿõ:
	íà äóõîâíîìó ð³âí³ – ÿê ãîðä³ñòü (íåñìèðåíí³ñòü) òà íåëþáîâí³ñòü íàøà;

	íà äóøåâíîìó (ðîçóì, âîëÿ, åìîö³¿) – ÿê íåãàòèâí³ñòü ìèñëåííÿ (âèïðîì³íþâàííÿ çëà, âíóòð³øí³é òà çîâí³øí³é ïåñèì³çì) òà ïñèõîëîã³ÿ ñïîæèâàöòâà;

	íà ò³ëåñíîìó – ÿê íåñòðèìàí³ñòü, íàäì³ðí³ñòü ³ ñëàñòîëþáñòâî.

ßê ñòàòè çäîðîâèì? – Çäîáóòè ö³ëþùó âíóòð³øíþ ñèëó, äóõîâíó åíåðã³þ áëàãîäàò³. Öå – ïåâí³ òà ïðàâåäí³ ë³êè:
	Óñóíóòè äóõîâíó ïðè÷èíó õâîðîáè.

Ìîá³ë³çóâàòè âíóòð³øí³ ñèëè îðãàí³çìó íà áîðîòüáó ³ç íåþ.
ßê óñóíóòè ïðè÷èíó õâîðîáè?
Ïîêàÿííÿì, ñàìîçðå÷åííÿì, ñìèðåííÿì òà ëþáîâ’þ:
	äëÿ äóõà ëþäñüêîãî – ðîçêðèòèñÿ ïåðåä Íåáîì ó ñàìîçðå÷åíí³ ³ ëþáîâ³;

	äëÿ äóø³ – â³äìîâèòèñÿ â³ä óòðîáíî-ñïîæèâàöüêî¿ ïñèõîëîã³¿ òà íå âèïðîì³íþâàòè çëî;

äëÿ ò³ëà – ñòðèìóâàòèñÿ ó ñëîâ³, â ðóõàõ òà â ¿æ³.
ßê ìîá³ë³çóâàòè âíóòð³øí³ ñèëè?
Àñêåçîþ, àáî æ ïîñòîì òà ìîëèòâîþ:
	äëÿ äóõà – öå âëàñíå ìîëèòâà;

äëÿ äóø³ – ñëîâî ³ñòèíè;
äëÿ ò³ëà – ï³ñò (ó òîìó ÷èñë³ ñóâîðèé, íà ñàì³é âîä³), ò³ñíå ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ (õîëîäíà âîäà, ïîâ³òðÿ, çåìëÿ), ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü.
ßê í³êîëè íå õâîð³òè? – Íå ïîðóøóâàòè âñåëåíñüêèõ äóõîâíèõ çàêîí³â òà ç³éòè äî íåáà íåáåñ äîñêîíàëîñò³.


Ðîçä³ë 3. ÏÀÌ’ßÒÊÀ ÄËß ÒÈÕ, ÕÒÎ ÕÎ×Å ÁÓÒÈ ÇÄÎÐÎÂÈÌ

Íàéâàæëèâ³øèì äëÿ ëþäèíè º ¿¿ çäîðîâ’ÿ. Âò³ì, ïî-ñïðàâæíüîìó öå ðîçóì³ºø ëèøå òîä³, êîëè âòðà÷àºø éîãî...
²ÑÒÈÍÍÀ ÏÐÈ×ÈÍÀ ÓÑ²Õ ÍÀØÈÕ Á²Ä ² ÕÂÎÐÎÁ ÏÎËßÃÀª Â ÏÎÐÓØÅÍÍ² ÍÀÌÈ ÄÓÕÎÂÍÈÕ ÇÀÊÎÍ²Â (ìîâîþ Öåðêâè – öå ãð³õ òà íåäîñêîíàë³ñòü). Ïðîÿâëÿºòüñÿ æ âîíî íà òðüîõ ð³âíÿõ – äóõîâíîìó, äóøåâíîìó òà ò³ëåñíîìó.
Íà äóõîâíîìó ð³âí³ – ÿê ãîðä³ñòü (íåñìèðåíí³ñòü) òà íåëþáîâí³ñòü íàø³.
Íà äóøåâíîìó – ÿê íåãàòèâí³ñòü ìèñëåííÿ (âèïðîì³íþâàííÿ çëà, ïåñèì³çì) òà ïñèõîëîã³ÿ ñïîæèâàöòâà.
Íà ò³ëåñíîìó – ÿê íåñòðèìàí³ñòü, íàäì³ðí³ñòü òà ñëàñòîëþáñòâî.
Òîìó ó ä³éñíîñò³ âñå äóæå ïðîñòî, ÿê ³ Áîã íàø Ïðîñòèé. ÕÎ×ÅØ ÁÓÒÈ ÇÄÎÐÎÂÈÌ – ÁÓÄÜ ÍÈÌ! ÇÄÎÁÓÄÜ ÂÍÓÒÐ²ØÍÞ Ö²ËÞÙÓ ÑÈËÓ, ÄÓÕÎÂÍÓ ÅÍÅÐÃ²Þ ÁËÀÃÎÄÀÒ²:
	Âèçíàé âëàñíó ñâîþ íåäîñêîíàë³ñòü.

Ïîêàéñÿ ïåðåä Áîãîì (äëÿ òèõ, õòî ³ùå íå çíàéøîâ Éîãî, õî÷à á òàê: “Ãîñïîäè, ÿêùî Òè º! Ïðîñòè ìåíå, ãð³øíîãî...), ³ îáîâ’ÿçêîâî ñàì ïðîñòè âñ³ì ñâî¿ì êðèâäíèêàì.
Â³äêèíü óòðîáíî-ñïîæèâàöüêó ïñèõîëîã³þ, òà îáåðíè ìèñëåííÿ ñâîº ç íåãàòèâíîãî íà ïîçèòèâ (ïèëüíóé íå âèïðîì³íþâàòè çëà; â÷èñÿ ëþáèòè: äëÿ ïî÷àòêó ä³òåé, âíóê³â ñâî¿õ – öå íàéïðîñò³øå. Äóìàé äîáðå, ãîâîðè äîáðå, ðîáè äîáðå, ³ áóäå òîá³ äîáðå).
Ïî÷íè çâ³ëüíåííÿ ñâîº:
à) ìîëèñÿ (ÿê ìîæåø – òàê ³ ìîëèñü: óäîìà, â äîðîç³, ó ïàðêó, íà ïðèðîä³, ó öåðêâ³);
á) ÷èòàé Á³áë³þ (íàéêðàùå – ïñàëìè, ïðèò÷³ Ñîëîìîíîâ³, Åêêëåç³àñòà, êíèãè Íîâîãî çàâ³òó, ïî÷èíàþ÷è ç ªâàíãåë³é) òà ³íøó äóõîâíó ë³òåðàòóðó;
â) íå ïåðå¿äàé! Äîêëàäè çóñèëü, àáè çâ³ëüíèòèñÿ â³ä àëêîãîëþ òà òþòþíîïàë³ííÿ;
ã) ö³ëêîâèòî â³ääàâøèñü Áîãîâ³, äîâ³ðèâøèñü Éîìó, ñêóøòóé ñìàê ùîòèæíåâîãî òà ùîêâàðòàëüíîãî î÷èùóâàëüíîãî ãîâ³ííÿ âäîñêîíàëåííÿ ðàäè (ñóâîðèé ï³ñò áåç ¿æ³, íà âîä³, â³ä âå÷åð³ ï’ÿòíèö³ àæ äî ñí³äàíêó íåä³ë³ ùîòèæíÿ, òà òðüîõäîáîâ³ ãîâ³ííÿ ÷îòèðè ðàçè íà ð³ê);
ä) ïîëþáè õîëîäíó âîäó (äëÿ ïî÷àòêó çðàíêó òà íà í³÷ ìèé íîãè äî êîë³í õîëîäíîþ ïðîòî÷íîþ âîäîþ; îêð³ì öüîãî çðàíêó îáëèâàéñÿ, àáî õî÷à á îáòèðàéñÿ çìî÷åíèì ó õîëîäí³é âîä³ ðóøíèêîì. Öå – òâ³é ì³í³ìóì! Íàéêðàùå æ – ùîäåííå îáëèâàííÿ, áàæàíî íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, âðàíö³, òà êóïàííÿ â ïðèðîäí³é âîäîéì³ óâå÷åð³).
²äè ñåðåäí³ì øëÿõîì, àëå ïàì’ÿòàé: ÷èì âèùèì áóäå òâ³é ïîäâèã, òèì ë³ïøèì áóäå é ðåçóëüòàò.
Ùî êðàùå, ïîêàÿííÿ ÷è õ³ì³îòåðàï³ÿ? Ñàìîçðå÷åííÿ ÷è ë³êàðñüê³ ïðîöåäóðè? Ñóâîðèé ï³ñò òà õîëîäíà âîäà ÷è ñêàëüïåëü õ³ðóðãà?
ÂÈÁ²Ð – ÇÀ ÍÀÌÈ!..


Ðîçä³ë 4. ÏÀÌ’ßÒÊÀ ÄËß ÒÈÕ, ÕÒÎ ØÓÊÀª ÑÏÀÑ²ÍÍß

“Ãîñïîäü ëþáèòü ëþäåé, àëå ïîñèëàº (òî÷í³øå – äîïóñêàº) ñêîðáîòè, ùîá ëþäè ï³çíàëè íåì³÷í³ñòü ñâîþ òà ñìèðèëèñÿ, ³ çà ñìèðåííÿ ñâîº ïðèéíÿëè Ñâÿòîãî Äóõà. À ç Äóõîì Ñâÿòèì – âñå äîáðå, âñå ðàä³ñíå, âñå ïðåêðàñíå (!).
²íøèé áàãàòî ñòðàæäàº â³ä çëèãîäí³â òà õâîðîá, àëå íå ñìèðÿºòüñÿ, ³ òîìó áåç êîðèñò³ ñòðàæäàº. À õòî ñìèðèòüñÿ, òîé óñÿêîþ äîëåþ áóäå çàäîâîëåíèé, òîìó ùî Ãîñïîäü – éîãî áàãàòñòâî òà ðàä³ñòü, ³ âñ³ ëþäè äèâóâàòèìóòüñÿ êðàñ³ äóø³ éîãî.
Òè êàæåø: ó ìåíå áàãàòî ãîðÿ... Àëå ÿ òîá³ ñêàæó, àáî êðàùå Ñàì Ãîñïîäü êàæå: ñìèðèñÿ – ³ ïîáà÷èø, ùî òâî¿ á³äè ïåðåòâîðÿòüñÿ ó ñïîê³é, òàê ùî òè é ñàì äèâóâàòèìåøñÿ ³ ìîâèø: ÷îìó æ ÿ ðàí³øå òàê ìó÷èâñÿ òà ïîáèâàâñÿ?!
Àëå òåïåð òè ðàä³ºø, òîìó ùî ñìèðèâñÿ, ³ ïðèéøëà áëàãîäàòü Áîæà! Òåïåð òè õî÷ áè é îäèí ñèä³â ó á³äíîñò³ – ðàä³ñòü íå â³ä³éäå â³ä òåáå, òîìó ùî íà äóø³ ó òåáå ìèð, ïðî ÿêèé Ãîñïîäü ñêàçàâ: «Ìèð Ì³é äàþ âàì...» Òàê óñÿê³é ñìèðåíí³é äóø³ Ãîñïîäü äàº ìèð.
Äóøà ñìèðåííîãî, ÿê ìîðå. Êèíü â ìîðå êàì³íü – â³í íà õâèëèíó çáóðèòü çëåãêà ïîâåðõíþ, à ï³ñëÿ ïîòîíå â ãëèáèí³ éîãî.
Òàê ñêîðáîòè ïîòîïàþòü â ñåðö³ ñìèðåííîãî, òîìó ùî ç íèì ñèëà Ãîñïîäíÿ...”

(Ñòàðåöü Ñèëóàí /Àíòîíîâ/)

ßêùî ó âàñ àáî ó âàø³é ñ³ì’¿ âèíèêëè ïðîáëåìè (ÿê ïðàâèëî, ÷îòèðè “ãîðè”, ÷îòèðè ñò³íè ïðîáëåì çâîäèòü íàâêîëî íàñ ñàòàíà, òèì ñàìèì âãàíÿþ÷è íàñ ó ãëóõèé êóò: öå ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì, ìàòåð³àëüí³, ñ³ìåéí³ òà íà ðîáîò³), òî:
Íàñàìïåðåä, ÏÎ×Í²ÒÜ ²Ç ÑÅÁÅ!
1. Ó òîìó, ùî ñòàëîñÿ, íå çâèíóâà÷óéìî í³êîãî, îêð³ì ñåáå ñàìèõ: ìè çàñëóæèëè öå ÿê ïëàòó çà ãð³õè íàø³, à ð³âíî æ ³ áàòüê³â òà ä³ä³â íàøèõ, àáî æ öå âèïðîáóâàííÿ ïðàâåäíîñò³, ãîðíèëî ³ñïèòó íàøîãî.
Áî Ãîñïîäü, Áîã íàø – Áîã ùåäðèé ³ ìèëîñåðäíèé, äîâãîòåðïåëèâèé òà áàãàòîìèëîñòèâèé. Â³í ïðîùàº ãð³øíèêà, çàãëàäæóº ïðîâèíó òà ïåðåñòóï íàø, àëå íå çàëèøàº íàñ áåç ïîêàðàííÿ. Â³í “êàðàº çà ïðîâèíó áàòüê³â íà ñèíàõ – íà òðåò³õ ³ íà ÷åòâåðòèõ ïîêîë³ííÿõ òèõ, õòî íåíàâèäèòü Éîãî...” (Êíèãà Âèõ³ä).
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, Áîã äîïóñêàº íàì ñêîðáîòè äëÿ òîãî, àáè ïîêàçàòè íàì íåì³÷í³ñòü íàøó, à òàêîæ ñìèðèòè íàñ, ãð³øíèõ. ×åðåç ñìèðåííÿ æ – äàòè ñèëó î÷èùåííÿ òà ñïàñ³ííÿ: áëàãîäàòü Âñåñâÿòîãî Äóõà, íåòâàðíó åíåðã³þ Áîæåñòâà (áî æ “Áîã ïðîòèâèòüñÿ ãîðäèì, à ñìèðåííèì äàº áëàãîäàòü...” (Ïîñëàííÿ àïîñòîëà Ïåòðà)).
ÑÊÎÐÁÎÒÀ → ÑÌÈÐÅÍÍß → ÑÈËÀ → ÂÍÓÒÐ²ØÍ²É ÌÈÐ → ÑÏÀÑ²ÍÍß
Óñâ³äîìòå öå!
2. Òåïåð, ïåðåäóñ³ì, ùèðî ðîçêàéòåñÿ, ïàì’ÿòàþ÷è, ùî ïîêàÿííÿ – öå êëþ÷ äî äâåðåé ñìèðåííÿ, à îòæå, é ñïàñ³ííÿ: “Ãîñïîäè, ïðîñòè ìåí³: òÿæêî çãð³øèâ ÿ ïåðåä Òîáîþ!..”
3. Â³äêðèéòå äâåð³ ñìèðåííÿ ïåðåä Òèì, Õòî ñòóêàº. Âïóñò³òü Õðèñòà â ñåðöå ñâîº ç ìèðîì: “Ñëàâà Áîãó, ùî íå ã³ðøå! Äÿêóþ Òîá³, Ãîñïîäè, áî çàñëóãîâóâàâ ïîãàí³øîãî...”
4. Îáîâ’ÿçêîâî ïåðåðâ³òü ðîäîâå ïðîêëÿòòÿ, íà÷èñòî ïðîñòèâøè óñ³õ, õòî çãð³øèâ ïåðåä âàìè òà âàøèì ðîäîì, ³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ – õàé íàâ³òü ³ ìèñëåíî – ïîïðîñèâøè ïðîùåííÿ ó âñ³õ, ïåðåä êèì çãð³øèëè âè é ð³ä âàø (äèâ. Äîäàòîê 5: “ÌÎËÈÒÂÀ ÍÀ ÏÅÐÅÐÈÂÀÍÍß ÏÐÎÊËßÒÒß ÐÎÄÓ”).
5. Ëþäèíà ñòâîðåíà íà îáðàç Áîæèé.
Áîã º Äóõ – ³ ëþäèíà, çà îáðàçîì Áîæèì, º äóõ. Áîã Òðè³ïîñòàñíèé: Îòåöü, Ñèí, Äóõ Ñâÿòèé – ³ ëþäèíà, çà îáðàçîì Áîæèì, òàêîæ òðè³ïîñòàñíà. Ëþäèíà öå äóõ, ÿêèé ìàº äóøó (ðîçóì, âîëþ, åìîö³¿), ³ æèâå ó ò³ë³.
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ òîãî, àáè ñïðàâà î÷èùåííÿ, îñâÿ÷åííÿ, ñïàñ³ííÿ íàøîãî áóëà ïë³äíîþ, íåîáõ³äíà ïðàöÿ íàä óñ³ìà òðüîìà ñêëàäîâèìè íàøîãî ºñòâà:
– äëÿ äóõà – öå ìîëèòâà;
– äëÿ äóø³ – ñëîâî Áîæå òà äóõîâíà (ó ò.÷. ñâÿòîîòö³âñüêà) ë³òåðàòóðà;
– äëÿ ò³ëà – ï³ñò (ñåðåäà, ï’ÿòíèöÿ òà ³íø³ âèçíà÷åí³ äí³) ³, ÿê ñâ³ä÷èòü äîñâ³ä (ó òîìó ÷èñë³ é ì³é îñîáèñòèé), ÷óäîâî ñëóãóº òóò õîëîäíà âîäà òà ñï³ëêóâàííÿ ç ïðèðîäîþ.
Ïàì’ÿòàéìî: öå – íåîäì³íí³ ñêëàäîâ³ óñï³øíîãî äóõîâíîãî ä³ÿííÿ. Ðîçïî÷í³òü ùîäåííèé ïîäâèã ñâ³é! (äèâ. ðîçä³ë 6, “ÏÐÀÊÒÈ×Í² ÏÎÐÀÄÈ ÏÐÎÒßÃÎÌ ÄÍß”). Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äíèé ðåæèì äíÿ, ³ ïèëüíóéòå òðèìàòèñÿ éîãî.
6. Ïî÷í³òü æèòè ë³òóðã³éíèì æèòòÿì:
	“Ïàì’ÿòàé äåíü ñïîêîþ, ùîá ñâÿòèòè éîãî! Ø³ñòü äí³â ïðàöþé ³ ðîáè âñþ ïðàöþ ñâîþ, à äåíü ñüîìèé – ñïîê³é äëÿ Ãîñïîäà, Áîãà òâîãî...” (IV çàïîâ³äü çàêîíó Áîæîãî). Ó íåä³ëüí³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ íå íàâàæóéòåñÿ ðîáèòè æîäíî¿ ñïðàâè, àëå ïîñï³ø³òü äî õðàìó Áîæîãî – ñïîâ³äàéòåñü, ïðè÷àñò³òüñÿ ñâÿòèõ òàéí ò³ëà é êðîâ³ Õðèñòîâèõ.
	Ïîäàéòå çàïèñêó-ïðîõàííÿ ïðî ñïàñ³ííÿ ñâîº ³ äîìàøí³õ ñâî¿õ íà ë³òóðã³éíó ìîëèòâó, áî “äå äâîº ÷è òðîº â ²ì’ÿ Ìîº ç³áðàí³ – òàì ß ñåðåä íèõ”, òà “äóæå ìîãóòíÿ ðåâíà ìîëèòâà ïðàâåäíîãî” (à õàé ³ îäèí, àëå ïðàâåäíèê ó õðàì³ ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ìîëèòâè çàâøå çíàéäåòüñÿ!).
	Çíàéä³òü ñîá³ äîáðîãî äóõ³âíèêà – äîñâ³ä÷åíîãî é äîñêîíàëîãî ïîðàäíèêà òà ìîëèòâåíèêà; íàéë³ïøå, ÿêáè òàêèé âèÿâèâñÿ ñåðåä ñâÿùåííîñëóæèòåë³â.

Ïîñò³éíî, ùîíåä³ë³ â³äâ³äóéòå á³áë³éíó àáî êàòåõ³çàö³éíó øêîëó äëÿ äîðîñëèõ (ä³òè – äèòÿ÷ó íåä³ëüíó øêîëó), áî æ “â³ðà â³ä ñëóõàííÿ, à ñëóõàííÿ ÷åðåç Ñëîâî Õðèñòîâå”, òà “Íå êèäàéìî çáîðó ñâîãî, ÿê òî çâè÷àé ó äåÿêèõ, àëå çàîõî÷óéìîñÿ...” (Ïîñëàííÿ àïîñòîëà Ïàâëà).
7. Òàê çä³éñíþéòå ñïàñ³ííÿ âàøå, ³ä³òü ÿñíèì øëÿõîì â³ðè – øëÿõîì ìèëîñåðäÿ, äîðîãîþ ñìèðåííÿ òà àñêåçè, ïàì’ÿòàþ÷è, ùî ñóòü ïîäâèãó ñâÿòîãî òðóä³âíèöòâà õðèñòèÿíñüêîãî ïîëÿãàº ó ïîñò³éíîìó, íàïðóæåíîìó ³ ñâ³äîìîìó ÏÎØÓÊÓ ÁÎÃÀ Â ÑÎÁ² ×ÅÐÅÇ ÄÓÕÎÂÍÅ Â²Ä×ÓÒÒß ÁËÀÃÎÄÀÒ², ÿêà ïîäàºòüñÿ íàì â ïîêàÿíí³, ñàìîçðå÷åíí³, ñìèðåíí³ òà ëþáîâ³.


Ðîçä³ë 5. ÏÐÀÊÒÈ×ÍI ÏÎÐÀÄÈ ÏÐÎÒßÃÎÌ ÄÍß

1. Ïðîêèíóâøèñü â³ä ñíó, íàéïåðøå âîçíåñ³òüñÿ äóìêîþ ³ ñåðöåì äî Ãîñïîäà, ³ ïðèâ³òàéòåñÿ ç Íèì, ÿê ç ä³éñíî Æèâèì Áîãîì-Îñîáîþ:
“Äîáðèé ðàíîê, Ãîñïîäè!”
² îäðàçó, ³ùå ïåðåáóâàþ÷è ó ë³æêó, çâåðí³òüñÿ äî Íüîãî ç ìîëèòâîþ:
“Ãîñïîäè, Äóøå Ñâÿòèé, óâ³éäè â ìîº ñåðöå! Îæèâè ìåíå ³ ïîìîæè ìåí³ ìîëèòèñÿ. Äàé ìåí³ ñèëè Òâîº¿, ìèðó Òâîãî, î÷èñòè ³ áëàãîñëîâè ìåíå ³ìåí³ Òâîãî ðàäè.
Äÿêóþ Òîá³, Ãîñïîäè, çà öå. Ñëàâà Òîá³, Áîæå íàø, ñëàâà Òîá³...”
2. Ï³ñëÿ öüîãî (³ùå ëåæà÷è ó ïîñòåë³):
à) äîáðå ðîçòèðàºìî îáèäâà çàï’ÿñòÿ ðóê;
á) óñ³ ïàëüö³ îäí³º¿ ðóêè âêëàäàºìî ó æìåíþ äðóãî¿, ³ äîáðå ¿õ ðîçìèíàºìî;
â) ðîç³ãð³òèìè òàêèì ÷èíîì ðóêàìè ðîçòèðàºìî ñîá³ ãðóäè, ïëå÷³ â ä³ëÿíö³ êëþ÷èöü, ÷îëî, ïåðåí³ññÿ, ðîáèìî ëåãêèé ìàñàæ øè¿ (ùèòîâèäíî¿ çàëîçè) ³ íàâêîëî î÷åé.
3. Äàë³, âñòàâøè, îäðàçó ï³äõîäèìî äî ³êîíè, ³, ïåðåõðåñòèâøèñü, ïðîìîâëÿºìî êîðîòêó âðàí³øíþ ìîëèòâó:
“Äÿêóºìî Òîá³, Õðèñòå, Áîæå íàø, ùî Òè áóâ ç íàìè ïðîòÿãîì íî÷³. Ïîäàé, Ãîñïîäè, ñèëè Äóõà Òâîãî Ñâÿòîãî, âèêîíóâàòè çàïîâ³ä³ Òâî¿ ïðîòÿãîì äíÿ. Àì³íü”.
4. Òåïåð ïðèñòóïàºìî äî âîäíèõ ïðîöåäóð. Ñïî÷àòêó – çâè÷íå óìèâàííÿ (ðóêè é ëèöå ìèºìî ò³ëüêè õîëîäíîþ âîäîþ), ÷èùåííÿ çóá³â òîùî. Äàë³ ðåêîìåíäóþ îáëèâàííÿ (ÿêùî ðàíêîâå îáëèâàííÿ º çàíàäòî âàæêèì, òî îáîâ’ÿçêîâî õî÷à á îáòèðàííÿ äî ïîÿñà!) òà ìèòòÿ í³ã äî êîë³í õîëîäíîþ âîäîþ.
Íåîáõ³äíî ïðèâ÷àòè ñåáå äî ùîäåííîãî îáëèâàííÿ (àáî îáòèðàííÿ) ç ìèòòÿì í³ã õîëîäíîþ âîäîþ âðàíö³ (íàéêðàùèé ñïîñ³á îáëèâàííÿ – íàäâîð³, ñòîÿ÷è áîñèìè íîãàìè íà çåìë³; ìîæíà òàêîæ ïðîñòî ïðèéìàòè çðàíêó êîíòðàñòíèé äóø), òà äî êóïàííÿ (çàíóðåííÿ) ó ð³÷ö³, â ñòàâêó, â îçåð³ (àáî õî÷à á îáëèâàííÿ, ó êðàéíüîìó âèïàäêó – äî ñàìîãî ëèøå ìèòòÿ í³ã õîëîäíîþ ïðîòî÷íîþ âîäîþ) – óâå÷åð³. 
Òèì, õòî ò³ëüêè-íî ïðèñòóïàº äî îáëèâàííÿ, ³ íå ìàº â³äïîâ³äíîãî äîñâ³äó, ñïî÷àòêó ðåêîìåíäóºòüñÿ îáòèðàòèñÿ äî ïîÿñà çìî÷åíèì ó õîëîäí³é âîä³ ðóøíèêîì. Ï³ñëÿ îáòèðàííÿ íåîáõ³äíî ðîçòåðòèñÿ âåëèêèì ñóõèì ðóøíèêîì, ³ îäðàçó âäÿãíóòè ùîñü òåïëå. Òàêå ïîñòóïîâå çàãàðòóâàííÿ íåîáõ³äíå, àáè íå äîïóñòèòè çàñòóäè, çàïàëåííÿ òîùî.
ßêùî çàãàðòóâàííÿ ³äå óñï³øíî, òî çà ê³ëüêà òèæí³â ìîæíà ïåðåõîäèòè óæå ³ äî ïîâíîö³ííîãî îáëèâàííÿ. Äîáðå çàâæäè ìàòè íàïîãîòîâ³ äâà â³äðà õîëîäíî¿ âîäè ³ çðàíêó (àáî é ïðîòÿãîì äíÿ, ÿêùî öå íåîáõ³äíî), ïîìîëèâøèñü ³ ïåðåõðåñòèâøè âîäó, îáëèòèñÿ íåþ (îäíå â³äðî íà ñïèíó, äðóãå – íà ãðóäè). Ìîæíà ïðîñòî ïðèéíÿòè õîëîäíèé äóø. Ï³ñëÿ öüîãî çíîâ-òàêè ðîçòåðòèñÿ ñóõèì ðóøíèêîì. Ëþäèíà çàãàðòîâàíà ïðè öüîìó â³ä÷óâàº íå õîëîä, à æàð, ³ íå ïîòðåáóº óæå òåïëîãî îäÿãó äëÿ çàïîá³ãàííÿ çàñòóä³. Íà ãîëîâó âîäó ìîæíà íå ëèòè (õî÷à îäèí ðàç íà òèæäåíü, ÿê ïðàâèëî, ï³ä ÷àñ òðàäèö³éíî¿ âàííè /ëàçí³, äóøó/, – îáîâ’ÿçêîâî).

×èí îáëèâàííÿ õîëîäíîþ âîäîþ (êóïàííÿ àáî çàíóðåííÿ):
4.1. Âèõîäÿ÷è ó äâ³ð (äî ð³÷êè, ñòàâêà, îçåðà) äëÿ îáëèâàííÿ (êóïàííÿ, çàíóðåííÿ), ÷èòàºìî ÌÎËÈÒÂÓ ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍß:
“Â ðóêè Òâî¿, Ãîñïîäè, â³ääàþ äóõ, äóøó é ò³ëî ìî¿! Çäîðîâ’ÿ ìîº, ñ³ì’þ ìîþ, ðîáîòó ìîþ, äîñòàòîê, äîáðîáóò òà áåçïåêó ìî¿.
Òè æ ìåíå áëàãîñëîâè, Òè ìåíå ïîìèëóé, ³ æèòòÿ â³÷íå äàðóé ìåí³. Àì³íü”.
4.2. Ñòàâøè ïåðåä âîäîþ (ïåðåä â³äðàìè ç âîäîþ, ð³÷êîþ, ñòàâêîì) áîñèìè íîãàìè íà çåìë³ àáî íà ñí³ãó, ìîëèìîñÿ, ÷èòàþ÷è “ÖÀÐÞ ÍÅÁÅÑÍÈÉ...”:
“Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбе добра і життя подателю – прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші”.
4.3. Опісля благословляємо воду хресним знаменням, і читаємо коротку МОЛИТВУ БЛАГОСЛОВЕННЯ ВОДИ:
“Благослови, Господи, воду цю. Хай через обливання водою цією, освяченою молитвою віри (через купання у воді цій, освяченій молитвою віри), зійде на мене благодать Всесвятого Твого Духа: дасть мені сили Твоєї, миру Твого, очистить і благословить мене. І хай буде Тобі за це слава, подяка й поклоніння як єдиному Богу – Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь”.
4.4. Затим, високо піднявши руки, потягнувшись до Неба, читаємо МОЛИТВУ НА ЗДОБУТТЯ СИЛИ:
“(Вдихнути повітря на повні груди) Господи, увійди в моє серце! (видихнути);
(вдих) Господи, дай мені сили Твоєї, миру Твого, очисти і благослови мене! (видих);
(вдих) Господи, спаси мене, сім’ю мою і увесь світ Твій імені Твого ради! (видих).
Дякую Тобі, Боже милостивий, за це. Хай буде Тобі за все слава, подяка й поклоніння як Єдиному Богу – Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь”.
4.5. І обливаємося холодною водою (виливаємо одне відро на спину, друге – на груди) або ж занурюємося у воду.
5. Холодна вода не лише покращує кровообіг, а й відновлює діяльність капілярів, і таким чином допомагає нам збадьоритися. Освячена молитвою віри, вона є просто незамінною помічницею у боротьбі проти негативних сутностей світу невидимого. (Досвід показує, що біси дуже бояться холодної, особливо освяченої води – недаремно спрадавна навісних забіяк розливали холодною водою. Безтямна істерія також гамується саме нею. Одержимі – як явні, так і приховані – завше противляться холодній воді). Тому необхідно взяти за правило, прийшовши з вулиці, обов’язково змити з себе холодною водою низькочастотний інформативно-енергетичний бруд: вимити обличчя й руки, розчесати мокрими пальцями волосся.
Секрет відсутності боязні перед холодом, коли навіть і в мороз не страшно виходити босими ногами на сніг для обливання, або й занурення у зимну воду, полягає у тому, щоб не зіщулюватися перед стужею, але навпаки – РОЗКРИТИСЯ НАЗУСТРІЧ СТИХІЇ! А для цього – ПОВНІСТЮ РОЗКРИТИСЯ ПЕРЕД НЕБОМ у самозреченні та любові. Ось хід до Царства Сили, Царства Благодаті.
Коли серце /потайна внутрішність душі/ зігрівається щирою, відданою молитвою; коли відкривається вхід у тонкий світ метакосмосу; коли переступає поріг вогненне море енергії – тоді гарячий подих благодаті охоплює всю душу, все тіло людини. Тоді практично розумієш, що то є благословенна лазня вічного буття...
Необхідно пам’ятати, що зимове короткочасне занурення /я не кажу тут про довготривале “моржування” – це тема окремої розмови: воно, навпаки, забирає енергію/ у природних водоймах, як власне й суворий щотижневий добовий піст на воді, це “для тих, хто може понести”. Для тих, хто має необхідний рівень підготовки, молитви, і, насамперед, відчуває на це Боже благословення. Оптимальний же варіант взимку – обливатися холодною водою на свіжому повітрі.
6. Після обливання або обтирання – коротка фіззарядка. Гімнастичні вправи конче потрібні, по-перше, для підтримки необхідного тонусу організму і, по-друге, для виведення з нього та запобігання відкладенню солей та шлаків. Взагалі ж, холодна вода пробуджує енергетику; повітря – живить позитивною енергією; земля – забирає негатив. Фізичні вправи – каталізують (підтримують та пришвидшують) процес.
7. Далі коротка МОЛИТВА ПОДЯКИ:
“Дякую Тобі, Боже Милостивий, за те, що Ти благословив мені очищення, вдосконалення та оздоровлення це. Не полиши мене ласкою Твоєю і надалі, амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі!”
Якщо дозволяє час, то після гімнастики одразу стаємо на ранішнє моління – МОЛИТОВНИЙ КАНОН. Моління триває до тридцяти хвилин. За ним сніданок, та заняття своїми повсякденними справами.
Якщо часу на читання Канону бракує, то молитви чину обливання (див. вище) можна вважати за ранішні молитви, а сам Канон – вичитати по дорозі на роботу. Для цього його просто треба вивчити напам’ять (насправді це дуже легко зробити).

Схема Молитовного канону: 
(Повністю молитви – див. Додаток 1: “МОЛИТОВНИЙ КАНОН”)
1) Молитва митаря (“Боже, будь милостивий до мене, грішного...”).
2) Молитва до Святого Духа (“Царю Небесний...”).
3) Трисвяте по Отче наш:
	а) трисвяте (“Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний...”) – тричі;
	б) мале славослів’я (“Слава Отцю, Сину, Святому Духу...”);
	в) молитва до Пресвятої Тройці (“Пресвята Тройце, помилуй нас...”);
	г) “Господи, помилуй” – тричі;
	д) мале славослів’я (“Слава Отцю, Сину, Святому Духу...”);
	є) молитва Господня (“Отче наш...”).
4) Символ віри (“Вірую...”).
5) Псалом 50/51/ (“Помилуй мене, Боже...”).
6) “Господи, помилуй” – 12 раз.
7) Мале славослів’я (“Слава Отцю, Сину, Святому Духу...”).
8) Поклоніння Ісусу Христу (“Прийдіть, поклонімось Царю нашому, Богу...”).
9) Псалом 90/91/ (“Хто живе під опікою Вишнього...”).
10) Мале славослів’я (“Слава Отцю, Сину, Святому Духу...”).
11) “Алилуя, Алилуя, Алилуя, слава Тобі, Боже” – тричі.
12) До Богородиці (“Богородице, Діво, радуйся!..” + “Достойно є...”).
13) Мале славослів’я (“Слава Отцю, Сину, Святому Духу...”).
14) Молитва до Ангела-Охоронителя та усіх Небожителів (“Ангеле Божий, охоронителю мій святий...”).
15) Молитва святого Єфрема Сирійського (“Господи і Владико життя мого...”).
16) Молитва самозречення (“В руки Твої, Господи...”).
17) Псалом 102/103/ (“Благослови, душе моя, Господа...”).
18) Ісусова молитва на чотках (“Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене...”) – якщо вдома, то обернути чотки тричі, якщо ж по дорозі, то творити молитву упродовж усієї подальшої путі.
7. Перед сніданком, обідом та вечерею завжди, усією сім’єю промовляємо молитву Господню “Отче наш…” Зазвичай її виголошує батько – глава сім’ї. Втім, дуже корисно і повчально, коли він доручає це робити комусь із дітей, а сам тільки закінчує її, благословляючи хресним знаменням їжу і питво.

 Молитва перед їжею:
В Ім’я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.
Отче наш, що є на Небесах. Хай святиться Ім’я Твоє, хай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя як на Небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І відведи нас від спокуси, та визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, сила і слава Отця, Сина, Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
(Тут старший благословляє трапезу):
 Поблагослови, Господи, їжу і пиття рабам Твоїм, Бо Ти Святий завжди: нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8. Після їжі також усі встають, молитовно складають руки на грудях, і так само, як на початку, проголошують уже молитву після їжі:

Молитва після їжі:
Дякуємо Тобі, Христе, Боже наш, що ти наситив нас земних Твоїх благ, – і не лиши нас Небесного Твого Царства. Але як посеред учеників Твоїх прийшов Ти, Спасе, мир даючи їм, – прийди до нас, і спаси нас.
9. Кожну справу протягом дня необхідно починати і закінчувати короткою молитвою:
“Поблагослови, Господи, працю цю”.
А по закінченні:
“Дякую Тобі, Господи, Боже мій, за те, що Ти благословив мені здійснити працю цю. Хай буде Тобі за це слава, честь і поклоніння як Єдиному Богу: Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь”.
10. По дорозі на роботу і з роботи, та й узагалі під час руху (ходи або їзди у транспорті) безперервно внутрішньо творимо молитву Ісусову: “ГОСПОДИ, ІСУСЕ ХРИСТЕ, СИНУ БОЖИЙ, ПОМИЛУЙ МЕНЕ...” Ритм молитви добре узгодити з ритмом поступу: “Господи (крок лівою ногою), Ісусе Христе (крок правою), Сину Божий (лівою), помилуй мене (правою)...”
11. Увечері після роботи, або й зранку, чи протягом дня (кому як виходить) обов’язково знайдіть хоча б 10–15 хвилин для читання Святого Письма та духовної літератури.
Покладіть Біблію на видне, почесне в хаті місце (добре, якщо на вишитому рушничку, або на гарній серветці) – це може бути, наприклад, журнальний столик у вітальні. В книгу як закладку покладіть олівець (для поміток та підкреслень найважливіших місць Писання). І тільки-но видасться вільна хвилина – сядьте поруч у крісло та прочитайте декілька віршів...
Пам’ятаймо, що віра – від слухання Слова Божого, благодать же дається – по вірі. Тож привчаймо себе щоденно приносити Богові цю “жертву ливну”. Бо коли людина не їсть достатньо хліба фізичного – вона з часом слабшає, перетворюється на дистрофіка, а згодом помирає. Так же й щодо хліба духовного: якщо ми не харчуємося, не зміцнюємося ним щодня, то слабшаємо, стаємо духовними “дистрофіками”, а отже, легкою здобиччю різноманітних духів злоби піднебесних, які тільки й чекають цього. А там – і духовна смерть... 
Читання Писання та духовних книг повинно увійти в наше життя як хліб, як повітря. Це має бути так, що якщо ми за увесь день не прочитали жодного псалма, жодного розділу або хоча б вірша із Святого Письма, то почуваємося некомфортно – так, ніби не почистили сьогодні зуби, або не зробили чогось звичного і необхідного; або ніби увесь день прожили, не ївши, і так от і ляжемо спати...
СЛОВО БОЖЕ – ОСНОВА ДУХОВНОГО ДІЯННЯ! “На початку було Слово…”
(Для того аби навчитися правильно, по-духу розуміти Святе Письмо, раджу прочитати такі мої книги: книгу проповідей “КЛЮЧ ДАВИДІВ”, а також книги з серії “Відповіді священнослужителя” – “ІЩЕ НІЧ...” і “СМАК БЛАГОДАТІ”). 
12. Вечірню молитву рекомендую звершувати на самих тільки чотках (див. Додаток 2: “МОЛІННЯ ПО ЧОТКАХ /НА ВЕРВИЦІ/”). Кількість молитов Ісусових визначається індивідуально, в залежності від досвіду молільника. Дуже добре поєднати вечірню молитву з вечірньою прогулянкою і здійснювати її у парку, в саду, у тихому сквері. А ще краще – творити її дорогою на водойму та з водойми (вечірнє купання або занурення).
13. Перед відходом до сну, якщо увечері не обливалися та не занурювалися, обов’язково миємо ноги (до колін) холодною проточною водою! Але спочатку, перехрестивши воду, молимося:
“Господи, в Ім’я Ісуса, прошу Тебе: змий з мене водою цією, освяченою молитвою віри, увесь бруд сьогоднішнього дня – всі біди, проблеми, спокуси, хвороби”. І не забути подякувати Господу за очищення.
Коли тільки іще привчаємося до миття ніг холодною водою, то перші тиждень-два їх треба розтирати (добре також одразу одягати теплі шкарпетки). Надалі ж, коли повністю відновиться кровообіг, ноги від холодної води будуть гарячими.
14. Перед сном підходимо до ікони (яка обов’язково мусить бути у спальні), і звертаємось до Господа з короткою молитвою:
“Дякуємо Тобі, Христе, Боже наш, що Ти був з нами протягом дня. Подай, Господи, спокій душі й тілу нашим протягом ночі. Амінь”.
І, перехрестившись та перехрестивши постіль, лягаємо спати.
Добре також покласти під подушку (якщо спите неспокійно – то під матрац) Святе Євангеліє, а ліжко час від часу окроплювати свяченою водою.
15. Коли засинаємо – промовляємо:

Молитва на сон грядущий:
В руки Твої, Господи, віддаю дух, душу й тіло мої. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй, і життя вічне даруй мені. Амінь.

16. Що стосується посту – середа, п’ятниця та інші визначені дні, – то тим, хто шукає високого подвигу (відповідно й набагато більшого містичного досвіду, сили, здоров’я, очищення та досконалості), рекомендую встановити собі щотижневе (1–1,5 доби) та щоквартальне (3–3,5 доби) очищувальне говіння Христа ради. (Говіння – церковнослов’янською побожність, святе очищення себе для Бога).
Щотижневе говіння – це суворий піст (без їжі, на самій воді) від вечері п’ятниці аж до сніданку після літургії у неділю. Тривалість його – від 24 до 42 годин у залежності від фізичних можливостей, наснаги та рівня досконалості. (Існують хвороби, при яких таке говіння не можна практикувати до повної їх ремісії, або ж треба робити це, проконсультувавшись із лікарем. Зокрема при виразковій хворобі шлунка, загостренні гастриту, туберкульозі, діабеті та деяких інших.)
Що стосується щоквартального говіння (3–3,5 доби на воді), то його добре пристосовувати до чотирьох великих постів церковного року. Тут важливим є момент не стільки входу в говіння, скільки виходу із нього. Рекомендую в день виходу з такого роду голодування на сніданок випити склянку розведеного наполовину водою морквяно-яблучного соку; через 15 хвилин з'їсти салат із сирих овочів, трохи приправлений соком лимона або апельсина; і ще через півгодини – якусь легку варену овочеву страву без хліба й олії. На обід – легкий суп на олії зі шматочком підсушеного хліба. Вечеря – як звичайно, тільки помірна.
Під час самого говіння важливим чинником є молитва, особливо – суботнє вечірнє чування у храмі. Про їжу стараймося не думати – відганяйте помисли молитвою Ісусовою. Страви на неділю готуємо у п’ятницю, субота ж – день очищення: прибираємо в хаті, надворі, опоряджуємося самі, готуємось до недільного святого дня Господнього.
Початковий період очищення організму від шлаків (загалом фаза грубого очищення триває приблизно півроку) починається десь на десятому-одинадцятому тижні, і йде зазвичай досить динамічно, тому цей час – час особливої уваги.
Вечеряйте не пізно і не багато. На ніч добре випивати склянку ряжанки, кислого молока, або кефіру – це оптимізує мікрофлору шлунка та позитивно впливає на здоров’я (дана рекомендація, як і всі подальші, стосується не лише етапу очищення, але є корисною для усього вашого життя).
Якщо у вас немає загострення хвороб шлунково-кишкового тракту, то зранку, після фіззарядки, натщесерце ковтніть як пігулку (не розжовуючи) очищений від шкірки невеличкий зубок часнику, запивши його свяченою водою (це – очищення ваше). Затим споживіть неповну чайну ложку справжнього меду, і теж запийте половиною склянки води (це – оздоровлення). Термін застосування процедури – 2-3 місяці на рік (місяць через місяць).
(Взагалі вода для пиття має бути “живою” /не перевареною і в жодному випадку не газованою – мало що так шкодить підшлунковій залозі, як газована вода та інші “шипучі” напої/. Якщо немає джерельної або криничної, то користуймося сирою відстояною або краще – фільтрованою водою).
Після обіду розжуйте пігулку глюконату кальцію або візьміть на кінчику чайної ложки меленої на борошно шкаралупи від яєць. Це необхідно для зміцнення кісток та тканини зубів. Тривалість застосування визначається індивідуально, в залежності від віку та стану організму: від 1 до 3 місяців на рік.
Перед тим, як вирушати до річки (водойми) для вечірнього занурення, добре випити склянку несолодкого зеленого чаю із медом “в прикуску”.
Необхідно зазначити, що прийом помічних речовин (часнику, меду, кальцієвого порошку) відміняється під час самого говіння (від вечері п’ятниці – до сніданку неділі).
Очищувальне говіння на початковій стадії обов’язково супроводжується різноманітними загостреннями, тому дуже важливим тут є уважний і індивідуальний підхід. При незначному запаленні хронічних недугів рекомендується послуговуватись фітотерапією, іншими щадними методами лікування.
Негативні відчуття на стадії грубої очистки є такі (знайте їх, аби не допустити сатані налякати вас):
	інтоксикація організму;

загальна слабкість, інколи до млості;
нудота, головні болі;
різь у животі, пронос;
висипки, прищі, чиряки на тілі;
гульки на голові, свербіж, загострення грибкових захворювань шкіри;
біль у суглобах, м’язах та в усьому тілі;
серцеві болі;
печінкові болі;
біль у попереку, в нирках;
розтріскування підошов.
Взагалі, що чиститься – те й болить.
Окрім того, – і це дошкульніше, – пекучі духовні болі, насамперед страх, тривога, сумнів, невпевненість; під час же викидів – гнів, роздратування... Через це тою чи іншою мірою проходять усі. ЦЕ – БОРОТЬБА! Найважче – початок. Далі – чистіше, світліше, легше... Попереду ж – Небо небес свободи. “А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений!” (Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 13 вірш).
	 

Ðîçä³ë 6. ÑÈËÀ:

Ïåðøà çàïîâ³äü çàêîíó Áîæîãî çâó÷èòü òàê: “ß – Ãîñïîäü, Áîã òâ³é! Õàé íå áóäå òîá³ ³íøèõ áîã³â ïåðåä³ Ìíîþ...”
Ùî ïðàêòè÷íî îçíà÷àº öÿ Çàïîâ³äü? À îçíà÷àº âîíà òå, ùî íà ïåðøîìó ì³ñö³ â íàøîìó æèòò³ ìàº áóòè ÁÎÃ, ìàº áóòè ÁËÀÃÎÄÀÒÜ, ÿêîþ Áîã ï³çíàºòüñÿ, ³ ìàº áóòè ÑÌÈÐÅÍÍß, ÷åðåç ÿêå çäîáóâàºòüñÿ áëàãîäàòü. Ùî íå ìîæåìî ñëóæèòè äâîì ïàíàì – ³ àáî ç Áîãîì, àáî í³. Ùî ëèøå ïîâíå ñìèðåííÿ – àæ äî ñìåðò³! – âåäå äî ïîâíî¿ ïåðåìîãè ³ çóìîâëþº ïîâíå ñïàñ³ííÿ. Ùî öå íå º ïèòàííÿì çîâí³øí³ì, äðóãîðÿäíèì, àëå âíóòð³øí³ì, îñíîâíèì ïèòàííÿì äëÿ êîæíîãî ³ç íàñ. 
ÏÈÒÀÍÍß ÑÏÀÑ²ÍÍß (ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß) ÄÓØ² – ÃÎËÎÂÍÅ ÏÈÒÀÍÍß ÍÀØÎÃÎ ÆÈÒÒß!
Ëþäèíà ñòâîðåíà íà îáðàç Áîæèé.
Áîã º Äóõ – ³ ëþäèíà, çà îáðàçîì Áîæèì, º äóõ.
Áîã Òðè³ïîñòàñíèé: Îòåöü, Ñèí, Äóõ Ñâÿòèé. ² ëþäèíà, çà îáðàçîì Áîæèì, òàêîæ º òðè³ïîñòàñíîþ: ëþäèíà – öå äóõ (âëàñíå öå íàøå “ÿ”, íàø “âíóòð³øí³é ÷îëîâ³ê”), ÿêèé ìàº äóøó (ðîçóì, âîëþ, åìîö³¿) ³ æèâå ó ò³ë³ (ÿê ó òîíêîìó, åô³ðíîìó, òàê ³ â ãðóáî-ô³çè÷íîìó, ðå÷îâèííîìó).
Òàêèì ÷èíîì, äëÿ òîãî, àáè ñïðàâà î÷èùåííÿ, îñâÿ÷åííÿ, ñïàñ³ííÿ (âäîñêîíàëåííÿ) íàøîãî áóëà ïë³äíîþ, íåîáõ³äíà ïðàöÿ íàä óñ³ìà òðüîìà ñêëàäîâèìè ëþäñüêîãî ºñòâà.
Ðîçð³çíÿéìî ÌÅÒÓ, ØËßÕ ² ÇÀÑÎÁÈ ñïàñ³ííÿ (âäîñêîíàëåííÿ):
ÌÅÒÀ.
Ìåòà ñïàñ³ííÿ – ÑÂÎÁÎÄÀ ÄÎÑÊÎÍÀËÎÑÒ² (ëþáîâ äîñêîíàëà, Áîã º ëþáîâ):
	îñâÿ÷åííÿ äóõà ëþäñüêîãî Ëþáîâ’þ;
	ïðîñâ³÷åííÿ äóø³ ²ñòèíîþ;
	ïðåîáðàæåííÿ ò³ëà Ñèëîþ.

2. ØËßÕ.
Øëÿõ ñïàñ³ííÿ (âäîñêîíàëåííÿ) – ÑÌÈÐÅÍÍß (íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà):
	ñìèðåííÿ äóõà – öå ðîçêðèòèñÿ ïåðåä Íåáîì ó ñàìîçðå÷åíí³ òà ëþáîâ³, ïîâí³ñòþ äîâ³ðèâøèñü Áîãîâ³;
	ñìèðåííÿ äóø³ – â³äìîâèòèñÿ â³ä óòðîáíî-ñïîæèâàöüêî¿ ïñèõîëîã³¿ (íàñèëüñòâà òà êîðèñòîëþáñòâà) íà êîðèñòü ïñèõîëîã³¿ äóõîâíîñò³ (äîáðîòè òà áåçêîðèñëèâîñò³) òà çì³íèòè ìèñëåííÿ ç íåãàòèâíîãî íà ïîçèòèâ;
	ñìèðåííÿ ò³ëà – ñòðèìóâàòèñÿ ó ñëîâ³, â ðóõàõ òà â ¿æ³.

3. ÇÀÑÎÁÈ.
Çàñîáè ñïàñ³ííÿ (âäîñêîíàëåííÿ) – ÀÑÊÅÇÀ (ìîá³ë³çàö³ÿ âíóòð³øí³õ ñèë):
	äëÿ äóõà ëþäñüêîãî – öå ìîëèòâà;
	äëÿ äóø³ – äóõîâíå ñëîâî, ìèñòåöòâî, ñï³ëêóâàííÿ ç äóøåâíèìè ëþäüìè;
	äëÿ ò³ëà – ï³ñò, ò³ñíèé êîíòàêò ç ïðèðîäîþ (õîëîäíà âîäà, ïîâ³òðÿ, çåìëÿ), ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü.

Ïàì’ÿòàéìî, öå – íåîäì³íí³ ñêëàäîâ³ óñï³øíîãî äóõîâíîãî ä³ÿííÿ. Îñâÿ÷åííÿ äóõà, ïðîñâ³÷åííÿ äóø³, ³ ïðåîáðàæåííÿ ò³ëà äîñÿãàºòüñÿ ëèøå ñèëîþ Äóõà Ñâÿòîãî, ÿêà äàºòüñÿ íàì Áîãîì ³ çäîáóâàºòüñÿ ëþäñüêèìè çóñèëëÿìè ñìèðåííÿ òà àñêåçè. 
Íà ïåðøîìó ì³ñö³ – Áîã. Ïîñò³éíèé ïîøóê Áîãà ó ñîá³ ÷åðåç äóõîâíå â³ä÷óòòÿ áëàãîäàò³ – îñü íàéâàæëèâ³øå ó íàøîìó æèòò³. Íåçì³ííèì çàêëèêîì Öåðêâè ç ÷àñ³â ïåðøèõ õðèñòèÿí º âèãîëîñ “Áóäüìî óâàæí³!” Öå çàïîâ³äàíà Îòöÿìè ïàì’ÿòü Áîæà – ïîñò³éíî òðèìàòè óâàãó íà ãîëîâíîìó, ùîõâèëèíè ïàì’ÿòàòè ÏÐÎ ØËßÕ ² ÇÀÑÎÁÈ, ñìèðÿþ÷è äóõ, äóøó é ò³ëî ñâî¿. 
Ó ÖÜÎÌÓ – ÑÈËÀ!


Ðîçä³ë 7. ÄÓÕÎÂÍ² ÄÎÐÎÃÎÂÊÀÇÈ

Ó ÷îìó ïîëÿãàº ñåíñ æèòòÿ? – Ó ÏÎÑÒ²ÉÍÎÌÓ ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍ² (îäóõîòâîðåíí³, “îáîæåíí³”) òâîð³ííÿ àæ äî ïîâíîãî áîãîºäíàííÿ ³ç Òâîðöåì ó â³÷íîìó æèòò³ (âëàñíå, äî çäîáóòòÿ òàêèì ÷èíîì æèòòÿ â³÷íîãî).
Ùî æ äàë³, ó â³÷í³ì æèòò³? – ÑÂÎÁÎÄÀ ÄÎÑÊÎÍÀËÎÑÒ², áåçñìåðòíå áëàæåíñòâî áîãîï³çíàííÿ, ñîëîäêà áåçìåæí³ñòü äóõîâíîãî çðîñòàííÿ, ïåðåõ³ä óñå íà íîâèé ³ íîâèé ÿê³ñíèé ð³âåíü áóòòÿ. “Æèòòÿ æ â³÷íå – öå òå, ùîá ï³çíàëè Òåáå, ºäèíîãî Áîãà ïðàâäèâîãî...”
ßêèì ÷èíîì, ÿêîþ ñèëîþ ä³ºòüñÿ öå? – Öå òâîðèòüñÿ ñèëîþ Äóõà Ñâÿòîãî – íåðå÷îâèííîþ, âñåëåíñüêîþ åíåðã³ºþ Áîæîþ, ÿêó Öåðêâà ³ìåíóº ÁËÀÃÎÄÀÒÒÞ.
Ùî äàº íàì îçíà÷åíà Ñèëà ó öüîìó æèòò³? – Íàñàìïåðåä, ïîðîäæóº â ñåðö³ íàøîìó ÌÈÐ àáî ÄÓÕÎÂÍÅ ÓÒ²ØÅÍÍß – îñíîâó ëþäñüêîãî ùàñòÿ; äàë³ äàðóº Î×ÈÙÅÍÍß, ùî âëàñíå ³ º äæåðåëîì âäîñêîíàëåííÿ; ³, íàðåøò³, ïîäàº ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÍß óñ³õ ñôåð íàøîãî æèòòÿ – ÿê âíóòð³øíüî¿, òàê ³ çîâí³øíüî¿ (çäîðîâ’ÿ, ìàòåð³àëüíèé ñòàòîê, ðîáîòà, ñ³ìåéíå áëàãîïîëó÷÷ÿ òîùî).
ßê îòðèìàòè îçíà÷åíó áëàãîäàòü? – Âîíà äàºòüñÿ â³ëüíî – òèì, õòî ïðàâåäíî æèâå.
À ùî îçíà÷àº ïðàâåäíî æèòè? – Öå çíà÷èòü ØÓÊÀÒÈ ïðàâäó, ÇÍÀÉÒÈ ¿¿ â ²ñóñ³ Õðèñò³ ³ ÉÒÈ äîðîãîþ ïðàâäè, ÿêà âåäå ó æèòòÿ â³÷íå.
Ó ÷îìó ïîëÿãàº ïðàâäà Áîæà? – Ó ÑÌÈÐÅÍÍ² ÒÀ ËÞÁÎÂ², òî÷í³øå ó ÏÎÊÀßÍÍ², ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍ², ÑÌÈÐÅÍÍ² òà ËÞÁÎÂ². Ðîçêðèòè ñåðöå ñâîº ïåðåä Íåáîì íåáåñ, íå ðîáèòè ³ íå âèïðîì³íþâàòè çëà, ñìèðèòè äóøó é ò³ëî ñâî¿ – îñü â³õè ö³º¿ Ïðàâäè.
“Ñìèðåííÿ – öå äóõîâíå â÷åííÿ Õðèñòîâå, ÿêå ìèñëåíî ïðèéìàºòüñÿ ãîòîâèìè ïðèéíÿòè éîãî ó æèòíèöþ äóø³”, – íàâ÷àº ñâÿòèé ïðåïîäîáíèé ²âàí Ë³ñòâè÷íèê.

٭ ٭ ٭
Â÷åííÿ Ãîñïîäíº ïîëÿãàº â ºäèíîìó ñëîâ³: ÂÎÇËÞÁÈ!
ÂÎÇËÞÁÈ, à äëÿ öüîãî ÑÌÈÐÈÑÜ, à îòæå, ïðèéìè áëèæíüîãî ñâîãî òà îáñòàâèíè ñâîãî æèòòÿ òàêèìè, ÿê³ âîíè º – òîáòî áåç ñòðàõó é òðèâîãè, áåç ãí³âó é ðîçäðàòóâàííÿ, áåç ãîðäîù³â òà îáðàçè. Ç ÌÈÐÎÌ! Íå âèïðîì³íþþ÷è çëî.

٭ ٭ ٭
ÑÌÈÐÅÍÍß – öå ÿâëåíèé ²ñóñîì Õðèñòîì ØËßÕ ÑÏÀÑ²ÍÍß (âäîñêîíàëåííÿ). Ó ÷îìó âîíî ïîëÿãàº? Ñüîãîäí³ ìè ìàéæå âòðàòèëè ðîçóì³ííÿ ñóò³ öüîãî ñëîâà ³ ïëóòàºìî éîãî ³ç ðàáñüêîþ ïîê³ðí³ñòþ ÷è çëî÷èííîþ áåçä³ÿëüí³ñòþ, ç ãàíåáíèì äîã³äíèöòâîì òà íèçüêîïîêëîíñòâîì, ç õîëîäíîþ áàéäóæ³ñòþ àáî ç ñâÿòåííèöüêîþ ºëåéí³ñòþ. Í³ æ áî! Ñìèðåííÿ – öå àáñîëþòíî àêòèâíà æèòòºâà ïîçèö³ÿ, à í³ÿê íå ïîãîäæåííÿ ç³ çëîì ÷è æèòòºâèìè òðóäíîùàìè. Ó íàñ âèíèêëè ïðîáëåìè? – äàâàéòå ïîâåðíåìîñÿ äî íèõ îáëè÷÷ÿì. Ñìèðåííî ìîæíà (à ÷àñòî é ïðîñòî íåîáõ³äíî) ñêàçàòè “í³!” “Ñìèðåííÿì ïåðåìàãàé âîðîã³â” – íàâ÷àº ñòàðåöü Ñèëóàí.
Ñìèðåííÿ – öå âíóòð³øíÿ äîáðîòà, öå äóõîâíà òâåðåç³ñòü, öå ÍÅÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍß ÇËÀ. Óñÿêèé íåñïîê³é ñóòü ïðèñòðàñòü. ÑÌÈÐÅÍÍß Æ – ÖÅ ÏÎØÓÊ ÌÈÐÓ. Óñå ïðèéìàòè, ÿê ³ç ðóêè Áîæî¿. ÐÎÁÈ, ÙÎ ÍÀËÅÆÈÒÜ, ² ÕÀÉ ÁÓÄÅ, ÙÎ ÁÓÄÅ: ÍÀ ÂÎËÞ ÁÎÆÓ – îñü îñíîâíèé ïðèíöèï ñìèðåííÿ.

٭ ٭ ٭
Ùàñòÿ – öå âíóòð³øí³é ñïîê³é, ÌÈÐ ÄÓØ², áëàæåííèé ñòàí äóõà.

٭ ٭ ٭
Ìèð äóøåâíèé äàºòüñÿ ìèðíèì ÄÓÕÎÌ ÑÂßÒÈÌ; Äóõ Ñâÿòèé çäîáóâàºòüñÿ ÏÎÊÀßÍÍßÌ, ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍßÌ òà ÑÌÈÐÅÍÍßÌ; ñìèðåííÿ æ – ÑËÓÆ²ÍÍßÌ, òîáòî ÏÅÐÅÁÓÂÀÍÍßÌ Ó ÑËÎÂ², ÏÎÑÒ² (ñòðèìàíîñò³) ÒÀ ÌÎËÈÒÂ² (ñèð³÷ àñêåçîþ).

٭ ٭ ٭
Ï³ñò – öå ÑÒÐÈÌÀÍÍß ßÇÈÊÀ, ÑÅÐÖß ² ×ÅÐÅÂÀ; ìîëèòâà – ÏÎØÓÊ ÇÂ’ßÇÊÓ ²Ç ÁÎÃÎÌ.
Ïåðåáóâàòè ó Ñëîâ³ – çíà÷èòü ×ÈÒÀÒÈ É ÂÈÊÎÍÓÂÀÒÈ (íàìàãàòèñÿ âèêîíóâàòè) éîãî.
Ñàìîçðå÷åííÿ – Â²ÄÑ²ÊÀÍÍß ÑÂÎª¯ ÂÎË² òà ïîâíå ïîêëàäàííÿ íà âîëþ Áîæó, â³äñóòí³ñòü óñÿêîãî ï³êëóâàííÿ: “² âñå æèòòÿ íàøå Õðèñòó, Áîãó â³ääàìî...”
Ïîêàÿííÿ íàðîäæóºòüñÿ Â²Ä×ÓÒÒßÌ ÂËÀÑÍÎ¯ ÃÐ²ÕÎÂÍÎÑÒ² òà ÙÈÐÎÑÅÐÄÍÈÌ ÁÀÆÀÍÍßÌ Î×ÈÑÒÈÒÈÑß (ñïàñòèñÿ).

٭ ٭ ٭
²ñòèííà ïðèðîäà æèòòÿ – öå áîðîòüáà çà Ñèëó, çäîáóòòÿ ñìèðåííÿì ìèðíîãî Äóõà Áîæîãî. Â²Í ÆÅ – ÓÑÜÎÌÓ ÍÀÂ×ÈÒÜ.

٭ ٭ ٭
Öàðñòâî Áîæå – òî öàðñòâî ËÞÁÎÂ². Äâåð³ ó íüîãî – ðàéñüê³ âðàòà ÑÌÈÐÅÍÍß. Êëþ÷ äî öèõ âðàò – ñâÿòèé êëþ÷ ÏÎÊÀßÍÍß ç ïëîäàìè ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍß.

٭ ٭ ٭
Íàéâèùà íàñîëîäà – öå ïðàâäèâà ÍÀÑÎËÎÄÀ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß.

٭ ٭ ٭

Ñ³ì êðîê³â ñïàñ³ííÿ:
Ïåðøèé êðîê – Â²Ä×ÓÒÒß ÑÂÎª¯ ÃÐ²ÕÎÂÍÎÑÒ² (íåäîñêîíàëîñò³, íå÷èñòîòè) òà ÁÀÆÀÍÍß ÑÏÀÑÒÈÑß (î÷èñòèòèñü).
Äðóãèé êðîê – âîäíà êóï³ëü ÏÎÊÀßÍÍß.
Òðåò³é êðîê – çàòóëèòè âóñòà “ñàääóêåÿì òà ôàðèñåÿì” ó ñîá³: ñóìí³âó òà ëóêàâñòâó íàøîìó, áàæàííþ ñëóæèòè “³ Ãîñïîäó, ³ ìàìîí³”, – ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍß.
×åòâåðòèé êðîê – ðîçï’ÿòòÿ òà ñìåðòü äëÿ ãð³õà íà õðåñò³ ÑÌÈÐÅÍÍß É ÀÑÊÅÇÈ ÑÒÐÀÆÄÀÍÍß (ïîñòó ³ ìîëèòâè).
Ï’ÿòèé êðîê – áëàãîäàòíå â³äðîäæåííÿ ó Áîç³, “ïàõó÷³ ïåëåíè” ÑÌÈÐÅÍÍß É ÀÑÊÅÇÈ ÍÀÑÎËÎÄÈ (ñâÿùåííî¿ ìîëèòâè ñåðöÿ ³ óâàãè): “òðèäåííå ñóáîòóâàííÿ ó ãðîá³”, çðîñòàííÿ ó â³ð³, íàä³¿ òà ëþáîâ³.
Øîñòèé êðîê – â³äâàëþâàííÿ êàìåíÿ ãð³õà â³ä ãðîáó ñåðöÿ íàøîãî: âîñêðåñ³ííÿ, ëþáîâ äî âîðîã³â, ÑÂÎÁÎÄÀ.
Ñüîìèé êðîê – âîçíåñ³ííÿ, îñâÿ÷åííÿ äóø³ é ò³ëà, ÑÂßÒ²ÑÒÜ ÁÎÃÎªÄÍÀÍÍß.

٭ ٭ ٭
Àñêåçà – öå ïîäâèã äóõîâíîãî âäîñêîíàëåííÿ, “âè÷èíêà øê³ðè”, ëþäñüê³ çóñèëëÿ ÏÎÑÒÓ É ÌÎËÈÒÂÈ (ìîá³ë³çàö³¿ âíóòð³øí³õ ñèë îðãàí³çìó).

٭ ٭ ٭
Çàêîí ïëîò³ íàøî¿ – òîé “çì³é âåëèêèé, âóæ ñòàðîäàâí³é, ùî çâåòüñÿ äèÿâîë ³ ñàòàíà” – ìàº òðè ãîëîâè: ÃÎÐÄ²ÑÒÜ, Ë²ÍÈÂÑÒÂÎ ÒÀ ËÓÊÀÂÑÒÂÎ.
Ç ãîðä³ñòþ âîþé ÑÌÈÐÅÍÍßÌ; ç ë³íèâñòâîì – ÐÅÂÍ²ÑÒÞ ÄÎ ÁÎÆÎÃÎ (ðåâí³ñòþ äî ñïàñ³ííÿ); ç ëóêàâñòâîì – ÑÂßÒÎÞ ÏÐÎÑÒÎÒÎÞ ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍß.

٭ ٭ ٭
Ñìèðåííÿ áåðåòüñÿ òà ïðèìíîæóºòüñÿ ÑËÓÆ²ÍÍßÌ – ïåðåáóâàííÿì ó Ñëîâ³, çóñèëëÿìè ïîñòó ³ ìîëèòâè (àñêåçîþ).
Ðåâí³ñòü äî Áîæîãî óìíîæàºòüñÿ ÍÀÃÀÄÓÂÀÍÍßÌ ÏÐÎ ÑÒÐÀÆÄÀÍÍß É ÒÓÃÓ ÏÎËÎÍÓ ÃÐ²ÕÀ, à òàêîæ ³ ÏÐÎ ÍÀÑÎËÎÄÓ ÒÀ ÐÀÄ²ÑÒÜ ÏÐÎÁÓÂÀÍÍß Ó ÄÓÑ² ÑÂßÒ²Ì.
Ñàìîçðå÷åííÿ æ – ÓÑÂ²ÄÎÌËÅÍÍßÌ ÍÅÌ²×ÍÎÑÒ² ÑÂÎª¯, ÍÀÄ²ªÞ ÍÀ ªÄÈÍÎÃÎ ÁÎÃÀ ÒÀ ÏÀÌ’ßÒÀÍÍßÌ ÏÐÎ ÑÌÅÐÒÜ, â³ä ÿêî¿ í³õòî íå â³äêóïèòüñÿ.

٭ ٭ ٭
Øëÿõ ³ñòèííîãî ïðàâîñëàâ’ÿ – öå ñóãóáèé, ïîäâ³éíèé ÏÎÄÂÈÃ ÑÌÈÐÅÍÍß ÒÀ ÀÑÊÅÇÈ, ïóòü íàçîðåéñòâà äóõîâíîãî, ñóâîðèé ³ ÿñíèé øëÿõ â³ðè.

٭ ٭ ٭
ËÞÁÎÂ – ÌÅÒÀ; ÑÌÈÐÅÍÍß – ØËßÕ; ÏÅÐÅÁÓÂÀÍÍß Â ÑËÎÂ², Ï²ÑÒ ² ÌÎËÈÒÂÀ – ÇÀÑÎÁÈ ÍÀ ÖÜÎÌÓ ØËßÕÓ.

Íå âèïðîì³íþâàòè çëî:
ÍÅ ÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÒÈ ÇËÎ! – îñü ïåðøå ãàñëî õðèñòèÿíèíà. Ó öüîìó – øëÿõ íàøîãî ñïàñ³ííÿ.
Âèïðîì³íþþ÷è çëî, ìè, çã³äíî ³ç çàêîíîì ñïîð³äíåíîñò³ (ñïîð³äíåíå øóêàº ñïîð³äíåíîãî), ñòÿãóºìî íà ñåáå çëî âñåëåíñüêå. Âîíî æ ðóéíóº ÿê äóõ íàø (íàøå “ÿ”), òàê ³ äóøó (òîíêå ò³ëî), ³ á³îëîã³÷íå ò³ëî ëþäèíè (÷åðåç õâîðîáè, áîë³ñò³ òîùî). “Õòî ñ³º â³òåð – òîé ïîæíå áóðþ”. ÍÀÌ ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÂÈÃ²ÄÍÎ ÁÓÒÈ ÇËÈÌÈ!
²äåÿ íåâèïðîì³íþâàííÿ çëà – ñóòü ÃÎËÎÂÍÀ ²ÄÅß ÍÎÂÎÃÎ ÇÀÏÎÂ²ÒÓ. Ñòàðèé Çàâ³ò íàâ÷àâ ÍÅ ×ÈÍÈÒÈ ÇËÀ; Íîâèé æå – ÍÅ ÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÒÈ ÉÎÃÎ. Ñòàðèé – “Íå âáèâàé”; Íîâèé – “Íàâ³òü íå ãí³âàéñÿ”. Ñòàðèé – “Íå êðàäè”, “Íå ÷èíè ïåðåëþáó”; Íîâèé – “Íå äèâèñÿ ç ïîæàäëèâ³ñòþ”.
Ñòàðèé Çàïîâ³ò áîðåòüñÿ Ç ÃÐ²ÕÎÌ, Íîâèé – Ç ÏÐÈÑÒÐÀÑÒßÌÈ ÿê ïåðøîïðè÷èíîþ ãð³õà. Ñòàðèé Çàïîâ³ò íå ñïàñàº, â³í ÂÅÄÅ ÄÎ ÑÏÀÑ²ÍÍß, ÿêå çàõîâóºòüñÿ â Íîâîìó Çàïîâ³ò³ – âëàñíå â ³äå¿ ÑÌÈÐÅÍÍß, ùî ³ º ÍÅÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍßÌ ÇËÀ.
ÑÌÈÐÅÍÍß – öå ÍÅÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍß ÇËÀ, ËÞÁÎÂ æå – ÂÈÏÐÎÌ²ÍÞÂÀÍÍß ÄÎÁÐÀ. Òîæ, çàäà÷à íîìåð îäèí äëÿ íàñ – ñìèðÿòèñÿ, íå âèïðîì³íþþ÷è çëî; çàäà÷à íîìåð äâà – ïåðåáóâàòè â ëþáîâ³, âèïðîì³íþþ÷è äîáðî.
Ùî òàêå çëî, ³ ùî – äîáðî? ÓÑÅ, ÙÎ ÂÃÀØÀª ÄÓÕ ÑÂßÒÈÉ, ª ÇËÎ; ÓÑÅ Æ, ÙÎ ÇÄÎÁÓÂÀª ÉÎÃÎ, – ÄÎÁÐÎ. Òîæ, çëî – öå íå ëèøå ãí³â ³ ðîçäðàòóâàííÿ, àëå é ñòðàõ ³ òðèâîãà, ãîðä³ñòü òà îáðàçà, ïîæàäàííÿ ò³ëåñí³, ïðèñòðàñò³ äóøåâí³ (íàñàìïåðåä æàä³áí³ñòü òà çàçäð³ñòü), ñóºòà ìèðñüêà (ðîçñ³ÿí³ñòü, ïîñï³õ òà ïóñòîìîâñòâî) ³ íàâ³òü ïåðåâòîìà, ÷åðåç ÿêó òàêîæ óãàøàºòüñÿ Äóõ...


Ðîçä³ë 8. ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎÐÎÒÜÁÈ ÍÅÂÈÄÈÌÎ¯

	ÎÃÎÐÎÄÈÑß ÑÌÈÐÅÍÍßÌ, ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍßÌ ² ËÞÁÎÂ’Þ – ³ òè çðîçóì³ºø, ùî òî º ÁÎÆÈÉ ÇÀÕÈÑÒ, ùèò â³ðè, ÿêèé â³äáèâàº óñ³ ÇÎÂÍ²ØÍ² ñòð³ëè ëóêàâîãî.

Ï²ÄÏÅÐÅÆÈÑß ÒÅÐÏ²ÍÍßÌ, Â²ÇÜÌÈ ÇÁÐÎÞ ÏÎÊÀßÍÍß, ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍß ÒÀ ÍÀÄ²¯ – ³ íå ñòðàøí³ òîá³ áóäóòü ÂÍÓÒÐ²ØÍ² âîðîãè.
Ïîñò³éíî òâîðè ó ñåðö³ ñâî¿ì ìîëèòâó – ÒÐÈÌÀÉ ÓÂÀÃÓ ÍÀ ÁÎÆÎÌÓ (ÏÀÌ’ßÒÜ ÁÎÆÀ). Ï³ä ÷àñ æå íàïàä³â á³ñ³âñüêèõ – çîâí³øí³õ àáî âíóòð³øí³õ – ÏÎÑÈËÜ ÍÀÏÐÓÆÅÍ²ÑÒÜ Ö²ª¯ ÌÎËÈÒÂÈ (íàéë³ïøå ²ñóñîâî¿: “Ãîñïîäè, ²ñóñå Õðèñòå, Ñèíó Áîæèé, ïîìèëóé ìåíå!” àáî, ïðèíàéìí³, êîðîòêî¿: “Ãîñïîäè, ïîìèëóé!”), ² ÒÀÊ ÑÒ²É ÄÎ Ê²ÍÖß...
	Ó÷èñÿ òðèìàòè óäàð. Ùî á íå ñòàëîñÿ – íå ëÿêàéñÿ, íå ðîçäðàòîâóéñÿ ³ íå îáðàæàéñÿ, àëå îäðàçó ñêàæè ñîá³: “Ñòîï! Óâàãà! Âèïðîáóâàííÿ!” – òà íà ìîëèòâó...
	Íàéêîðîòøà ìîëèòâà ïîêàÿííÿ, ñàìîçðå÷åííÿ òà ñìèðåííÿ: “Áîæå, ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍÅ! Áîæå, ÂÅÄÈ ÌÅÍÅ! Ñëàâà Òîá³, Áîæå íàø, ÑËÀÂÀ ÒÎÁ²!..”

Çàâæäè áóäü ñòðèìàíèì ó ÑËÎÂ², ó ÐÓÕÀÕ, ó ¯Æ² – ³ ÿâëÿòèìåø ñîáîþ äîñòîéíîãî âî¿íà Ãîñïîäà íàøîãî ²ñóñà Õðèñòà.
	Óñÿêå ñóì'ÿòòÿ – â³ä ëóêàâîãî; â³ä Ãîñïîäà æ – ïðîñòîòà ñåðöÿ, äóìîê òà ä³é.
	Áîã – ÏÐÎÑÒÈÉ, ³ øëÿõ äî Íüîãî – ÏÐÎÑÒÈÉ: ÇÐÅ×ÈÑÜ ÑÅÁÅ ÏÎÂÍ²ÑÒÞ, ÑÌÈÐÈÑß ÀÆ ÄÎ ÑÌÅÐÒ² – ÎÑÜ ² ÓÂÅÑÜ ØËßÕ.
Íàéïåðøå, ïîòðóäèñÿ çäîëàòè äóõ³â çëîáè ï³äíåáåñíèõ ÑËÀÑÒÎËÞÁÑÒÂÀ, ÑÐ²ÁËÎËÞÁÑÒÂÀ òà ÑËÀÂÎËÞÁÑÒÂÀ. À ï³ñëÿ – íå ñòðàøí³ òîá³ áóäóòü é óñ³ ³íø³.
	Ç äâîõ çîë îáèðàé ìåíøå, à ç äâîõ áëàã – á³ëüøå (ïðàâäèâå áëàãî ÄÓÕÎÂÍÎ¯ ÍÀÑÎËÎÄÈ).
Òðèìàé ñîâ³ñòü ñâîþ çàâæäè ÷èñòîþ! Öå – çàïîðóêà ïåðåìîãè.
	Íàéãîëîâí³øå – ùî á íå òðàïèëîñü, Í²ÊÎËÈ ÍÅ ÂÏÀÄÀÉ Ó Â²Ä×ÀÉ! Óïàâ – îäðàçó ÏÎÊÀÉÑß: “ÃÎÑÏÎÄÈ, ÏÐÎÑÒÈ!” – ³ çíîâó ï³äí³ìàéñÿ. Ó öüîìó ïîëÿãàº ìóæí³ñòü âî¿íà Õðèñòîâîãî.
	Íàâ÷èñÿ ïðîùàòè íå ëèøå áëèæíüîãî, àëå é ñàìîãî ñåáå. Öå äîïîìîæå òîá³ çíîâó ï³äíÿòèñÿ íà íîãè.
	Íå âïàäàé ó ðîçïà÷ ³ ÷åðåç ïîøêîäæåííÿ â³ä ìèíóëèõ ãð³õ³â. Öå òâîÿ ÏËÀÒÀ ÇÀ ÄÎÑÂ²Ä! Áåç äîñâ³äó æ – ÿê çìîæåø ïîñëóæèòèñÿ áëèæíüîìó?
	Умилостивлююча жертва Богові за гріх – щира молитва ПОКАЯННЯ, САМОЗРЕЧЕННЯ ТА СМИРЕННЯ. За неї дає Господь благодать УТІШАННЯ в скорботах, ОЧИЩЕННЯ та БЛАГОСЛОВЕННЯ нашого життя.


Êîëè ïðîñèø ó Ãîñïîäà ùîñü, òî ïàì’ÿòàé ïðî òàêå:
Áîã ÂÑÅÌÈËÎÑÒÈÂÈÉ. Â³í çíàº, ùî íàì ïîòð³áíî, ³ùå äî òîãî, ÿê ìè ñàì³ ïîïðîñèìî, ³ çàâøå áàæàº äîïîìîãòè íàì.
Áîã ÂÑÅÌÎÃÓÒÍ²É. Äëÿ Íüîãî íåìàº íåìîæëèâî¿ æîäíî¿ ðå÷³. Ïðîñè ç â³ðîþ, áåç í³ÿêîãî ñóìí³âó, ³ îòðèìàºø.
ßêùî æ ïðîñèø – ³ íå îòðèìóºø, òî àáî ÍÅ ÒÀÊ ïðîñèø (íå ðîçêðèâ ñåðöå ñâîº äëÿ ïðèéíÿòòÿ áëàãîäàò³), àáî ÍÅ ÏÐÎ ÒÅ ïðîñèø (öå òîá³ íå êîðèñíî òåïåð ÷è â ìàéáóòíüîìó, àáî æ ó Áîãà ùîäî òåáå äåùî ³íø³ ïëàíè).


Розділ 9. ЗОВНІШНЕЄ ПРАВИЛО

1) ÎÃÎÐÍÈÑß ÑÌÈÐÅÍÍßÌ ² ËÞÁÎÂ’Þ. Çàâæäè óòðèìóé:
– ïëàâí³ ðóõè; 
– ïðèõèëüíó ìîâó;
– ñïîê³éíèé ïîãëÿä.

2) Á²ËÜØÅ ÌÎÂ×È, ÀÍ²Æ ÃÎÂÎÐÈ:
– í³êîëè íå êðè÷è, ³ í³êóäè íå á³æè: í³ùî òàê íå âãàøàº Äóõ, ÿê ñóºòà òà ïóñòîìîâñòâî;
– ñòàðàéñÿ áóòè ñïîê³éíèì òà ñåðéîçíèì, àëå íå ñìóòíèì, íå ïîõìóðèì ³ íå ñòðîãèì;
– ìàéñÿ øâèäêèì íà ñëóõàííÿ ³ ïîâ³ëüíèì íà ãîâîð³ííÿ;
– íå áóäü ñóºòíî ö³êàâèì äî ÷óæèõ ñïðàâ (àëå é íå áàéäóæèì äî ëþäåé);
– çàïèòóþòü – â³äïîâ³äàé, íå çàïèòóþòü – ìîâ÷è;
– ãîâîðè ëèøå òîä³, êîëè ìàºø ùîñü êðàùå, àí³æ ìîâ÷àííÿ: êîëè áà÷èø, ùî ñëîâî òâîº íåîáõ³äíå, çàðàäè ëþáîâ³, ³ íåáàãàòî;
– ïèëüíóé ñòðèìóâàòèñÿ ó çîâí³øíüîìó ïðîÿâ³ ïî÷óòò³â, ùîá çàéâå ïàí³áðàòñòâî íå ñòàëî ñïîêóñîþ äëÿ áëèæíüîãî òâîãî.

3) Â²ÄÄÀÉ ÊÅÐÓÂÀÍÍß ÊÎÆÍÎÞ ÑÏÐÀÂÎÞ ÑÂÎªÞ ÁÎÃÎÂ². Â óñüîìó ïîêëàäàéñÿ ëèøå íà Éîãî áëàãó âîëþ:
– ñêîðî íå îá³öÿé í³÷îãî ³ íå ðó÷àéñÿ, ùîá íå áóòè òîá³ óëîâëåíèì ñëîâàìè óñò ñâî¿õ;
– “Ãîñïîäü â³äàº”, “Íà âîëþ Áîæó”, “ßê Áîã äàñòü”, “ß ïîìîëþñÿ...” – äî öüîãî ïðèë³ïèñÿ ³ íå ñîðîìñÿ óïîâàííÿ ñâîãî;
– ñòàðàéñÿ íå ðîçïîâ³äàòè ïðî äîáð³ ñïðàâè äîòè, äîêè âîíè íå áóäóòü çðîáëåí³.

4) ÏÎÂÎÄÜÑß ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÕÐÈÑÒÈßÍÈÍÀ, â³çüìè çà ïðèêëàä ñâÿòèõ îòö³â:
– ïåðåêîíàí³ñòü ³ áåçñòðàøíå ñïîâ³äàííÿ ³ñòèíè – áåç óïåðòîñò³;
– òâåðä³ñòü ³ ìóæí³ñòü – ç ëàã³äí³ñòþ òà ì’ÿê³ñòþ;
– ñìèðåííÿ ³ ïîñëóõ – áåç ïðèíèæåíîñò³ òà äîã³äëèâîñò³.

5) ßêùî íå çíàºø, ÿê ä³ÿòè – ïîñòàâ ²ñóñà íà ñâîº ì³ñöå, ³ óÿâè, ÿê ä³ÿâ áè Â³í.


Ðîçä³ë 10. ÙÎ ÒÀÊÅ ÙÀÑÒß

Ùî ìè, çàçâè÷àé, âêëàäàºìî ó ïîíÿòòÿ “ÙÀÑÒß”? Ùî áàæàºìî îäèí îäíîìó? Çäîðîâ’ÿ, äîñòàòêó, óñï³õ³â â ðîáîò³ òà íà ñ³ìåéí³é íèâ³.
Àëå ÿ áà÷èâ ëþäåé çäîðîâèõ – ³ ðàçîì ç òèì íåùàñëèâèõ.
Áà÷èâ áàãàòèõ – ³ âîäíî÷àñ íóæäåííèõ.
Áà÷èâ óñï³øíèõ â êàð’ºð³, íàä³ëåíèõ íåàáèÿêîþ âëàäîþ – ³ äî êðàþ çíåäîëåíèõ.
Áà÷èâ, çäàâàëîñÿ á, áëàãîïîëó÷íèõ ó ñ³ìåéíîìó ïëàí³ – ³ ñèëüíî ãîðüîâàíèõ.
Òàêèì ÷èíîì, ùàñòÿ – öå îïòèìàëüíå çàäîâîëåííÿ äóõîâíèõ ³ ô³çè÷íèõ ïîòðåá ëþäèíè, ³ ó ïåðøó ÷åðãó – äóõîâíèõ! ×è ìîæëèâå âîíî áåç ìèðíîãî äóõà, áåç äóõà ÑÌÈÐÅÍÍß ² ËÞÁÎÂ²? ×è ìîæëèâå âîíî âçàãàë³ ÁÅÇ ÁÎÃÀ?..
Í²!
Íå îáìàíþéòå ñåáå!
ÙÀÑÒß – ÖÅ ÌÈÐ ÄÓØ².
Öå ÄÓØÅÂÍÈÉ ÑÏÎÊ²É, ìèð äóõà ëþäñüêîãî.
Öå ÍÀÏÎÂÍÅÍ²ÑÒÜ ÁËÀÃÎÄÀÒÒÞ – ïîçèòèâíîþ âíóòð³øíüîþ (äóõîâíîþ) ñèëîþ (åíåðã³ºþ), ÿêà äîïîìàãàº äîëàòè óñ³ òðóäíîù³ çåìíîãî áóòòÿ.
Öå ÂÍÓÒÐ²ØÍß ÑÂÎÁÎÄÀ.
Öå ÐÀÉ ÄÓÕÎÂÍÎÃÎ ÂÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß.
Öå ÐÀÄ²ÑÒÜ ÁÎÃÎªÄÍÀÍÍß Ç ÎÒÖÅÌ (Áîã º Ëþáîâ) ×ÅÐÅÇ ÑÈÍÀ (÷åðåç ñìèðåííÿ Õðèñòîâå) ÄÓÕÎÌ ÑÂßÒÈÌ (âñåëåíñüêîþ äóõîâíîþ åíåðã³ºþ Ëþáîâ³).
ÕÎ×ÅØ ÁÓÒÈ ÙÀÑËÈÂÈÌ – ÁÓÄÜ ÍÈÌ!
“ÌÈÐ ÑÂ²É âàì äàþ!..” – óêàçóº Ãîñïîäü.
“Ïðèéä³òü äî Ìåíå, âñ³ ñòðóäæåí³ ³ îáòÿæåí³ (óñ³ íåùàñëèâ³), ³ ß çàñïîêîþ âàñ; â³çüì³òü ÿðìî Ìîº íà ñåáå (ÿðìî ïîêàÿííÿ, ñàìîçðå÷åííÿ òà ñìèðåííÿ) ³ íàâ÷³òüñÿ â³ä Ìåíå, áî ß ëàã³äíèé ³ ñìèðåííèé ñåðöåì, ² ÇÍÀÉÄÅÒÅ ÑÏÎÊ²É äóøàì âàøèì (³ çíàéäåòå ùàñòÿ!)...” (ªâàíãåë³º â³ä Ìàòâ³ÿ).


Ðîçä³ë 11. ßÊÙÎ ÂÀÌ ÏÎÐÎÁËÅÍÎ

ßêùî âàì ïîðîáëåíî, àáî âè ãàäàºòå, ùî ïîðîáëåíî (çíàéøëè íà ãîðîä³ ïîðîæíº ÿéöå, à â íüîìó – ÷èºñü âîëîññÿ; ï³ä ïîðîãîì ïîì³òèëè âóçëèêîì çàâ’ÿçàíèé êó÷åð àáî æ ÿê³ñü ´óäçèêè, êîï³éêè, íèòêè; â äâåð³ /â³êíî/ âñòðîìëåíà ãîëêà /áóëàâêà/; â õàò³ ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ /ãîñòèíè/ íàòðàïèëè íà ÷óæ³ ðå÷³ – õóñòèíó, òîðáó /ñóìêó/, ðóøíèê, ïðîñòèðàäëî â øàô³, îáð³çêè õòîçíà-ÿêî¿ òêàíèíè, ëîæêè, âèäåëêè, ³ í³õòî ç ãîñòåé íå ç³çíàâñÿ, ÷èº òî âîíî òîùî), íàéâàæëèâ³øå òóò – íå áðàòè íåãàòèâ ó ñâîº ñåðöå!
1. Ïðèéíÿòè òðàïóíîê ñìèðåííî, ñåáòî ³ç ìèðîì, ÿê ³ íàëåæèòü ïðàâîâ³ðíîìó õðèñòèÿíèíó. Òàêèì ÷èíîì çîäÿãíóòè íà ñåáå áðîíþ ïðàâåäíîñò³, ÿê³é íå ñòðàøí³ æîäí³ âîãíÿí³ ñòð³ëè ëóêàâîãî. (ßêùî öå ä³éñíî ïîðîáëåíî, òî ñàìå íåñìèðåííîñò³ – ãí³âó é ðîçäðàòóâàííÿ, ñòðàõó é òðèâîãè, ñóºòè, îáðàçè òà ï³äîçð³ëîñò³ â³ä âàñ ³ î÷³êóþòü!).
2. Ó æîäíîìó âèïàäêó íå éòè äî áàáêè-â³ùóíêè òà íå øóêàòè çëîâìèñíèêà.
3. Ñïîê³éíî, áåç áóäü-ÿêèõ îçíàê ñòðàõó, âèêèíóòè çíàéäåíó ð³÷ íà ñì³òíèê (íå õî÷åòå áðàòè ðóêàìè – â³äíåñ³òü íà ëîïàò³) àáî ñïàëèòè ¿¿.
4. Ïðî÷èòàâøè “Öàðþ Íåáåñíèé...” (äèâ. ÌÎËÈÒÂÓ ÄÎ ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ ÌÎËÈÒÎÂÍÎÃÎ ÊÀÍÎÍÓ, Äîäàòîê 1), îêðîïèòè îïîãàíåíå ì³ñöå ñâÿòîþ âîäîþ òà ñåðäå÷íî ïîìîëèòèñü äî Ãîñïîäà:
“Ãîñïîäè, ÿêùî öå ä³éñíî ïîðîáëåíî, òî íåõàé íå çàøêîäèòü âîíî í³ ìåí³, àí³ òîìó, õòî ïîðîáèâ. Ïðîñòè ìåíå, ãð³øíîãî, ³ òèõ, õòî ðîáèâ, ÿê ³ ÿ ïðîùàþ...” ² òóò æå ïðî÷èòàòè ÌÎËÈÒÂÓ ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍß:
“Â ðóêè Òâî¿, Ãîñïîäè, â³ääàþ äóõ, äóøó é ò³ëî ìî¿; çäîðîâ’ÿ ìîº, ñ³ì’þ ìîþ, ðîáîòó ìîþ; äîñòàòîê, äîáðîáóò òà áåçïåêó ìî¿. Òè æ ìåíå áëàãîñëîâè, Òè ìåíå ïîìèëóé ³ æèòòÿ â³÷íå äàðóé ìåí³. Àì³íü”.
5. Íåîäì³ííèì º õî÷à áè âíóòð³øíüî, à êðàùå áåçïîñåðåäíüî, íà ä³ë³, ïðèìèðèòèñÿ ç óñ³ìà, êîãî ââàæàºòå âîðîãàìè ñâî¿ìè. Ïðîñòèòè âñ³õ, õòî çàâèíèâ ïåðåä âàìè, ³ ùèðî ïîïðîñèòè ïðîùåííÿ (äîáðå, ÿêáè é îñîáèñòî, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî) ó âñ³õ òèõ, êîìó äîñàäèëè. Îòîä³ – çà ñëîâîì ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïåòðà – “² õòî çàïîä³º âàì çëå, êîëè áóäåòå âè îáîðîíöÿìè äîáðîãî?”
6. Îáîâ’ÿçêîâî òàêîæ î÷èñòèòè ñåðöå ñâîº, ï³øîâøè â íåä³ëþ äî ñïîâ³ä³ òà ïðè÷àñòÿ.
Â Ïèñàíí³ ñêàçàíî: “ßê ãîðîáåöü ñïóðõíå, ÿê ëàñò³âêà ïîëåòèòü, òàê íåçàñëóæåíå ïðîêëÿòòÿ íå çáóäåòüñÿ”. Ñêàçàíî é ³íøå: “Áî æàõëèâå, ÷îãî ÿ æàõàâñÿ, òå é îñÿãëî ìåíå; ³ ÷îãî ÿ áîÿâñÿ, òå ³ ïðèéøëî äî ìåíå...”
Íàì îáèðàòè – ÷è æàõàòèñÿ é áóòè çëîâëåíèì, ÷è çðåêòèñÿ ñåáå, â³äêèíóòè ñòðàõ, ïîâí³ñòþ ïîêëàñòèñÿ íà âîëþ Áîæó – ³ áóòè ñïàñåííèì.
“×îãî íå÷åñòèâèé áî¿òüñÿ – òå ïðèéäå íà íüîãî, à ïðàãíåííÿ ïðàâåäíèõ çä³éñíèòüñÿ...” (Ïðèò÷³ Ñîëîìîíîâ³).



ДОДАТКИ

1. МОЛИТОВНИЙ КАНОН

“Ââàæàéòå ìîëèòâó íàéïåðøîþ ó ñâîºìó æèòò³ ñïðàâîþ ³ òàêîþ â ñåðö³ ñâî¿ì ¿¿ é ìàéòå. À â³äòàê ³ ïðèñòóïàéòå äî íå¿, ÿê äî íàéâàæëèâ³øî¿ ñïðàâè, à íå äðóãîðÿäíî¿. 
Працюйте. Хай допоможе вам Бог. Але дивіться, виконуйте те… Якщо будете виконувати, то досить швидко побачите плід. Домагайтеся відчути солодкість справжньої молитви. Коли відчуєте, тоді це буде манити вас на молитву та надихати… Благослови вас, Господи!
…Так, необхідно мати молитовне правило задля немочі нашої… Найбільші молитвеники мали правило молитовне й дотримувалися його. Кожного разу вони починали молитву з усталених молитов і потім уже, якщо під час моління находила молитва самостійна, залишали їх і молилися цією молитвою. 
ßêùî âîíè ÷èíèëè òàê, òèì á³ëüøå íàì ïîòð³áíî òàê ÷èíèòè”.
(Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê)

Â ²ì’ÿ Îòöÿ, Ñèíà, Ñâÿòîãî Äóõà. Àì³íü.

Молитва митаря
Боже, будь милостивий до мене грішного; Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Молитва до Святого Духа
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди є і все наповняєш. Скарбе добра і життя подателю – прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте
Ñâÿòèé Áîæå, Ñâÿòèé Êð³ïêèé, Ñâÿòèé Áåçñìåðòíèé, ïîìèëóé íàñ (òðè÷³).

Мале славослів’я
Слава Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва до Пресвятої Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься, і зціли немочі наші Імені Твого ради. 

Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва Господня
 Отче наш, що є на Небесах. Хай святиться Ім’я Твоє, хай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І відведи нас від спокуси, та визволи нас від лукавого. 
Бо твоє є царство, сила і слава Отця, Сина, Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Символ Віри
Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя – Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.
І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця рожденного перше всіх віків. 
Світло від Світла, Бога Істинного від Бога Істинного – рожденного, несотворенного, одноістотного з Отцем, через Якого все сталося.
Він для нас, людей, і для нашого спасіння з Неба зійшов і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і стався людиною.
І розп’ятий був за нас при Понтійському Пилаті, і страждав, і був похований. 
І воскрес у третій день, як було написано. 
І вознісся на Небо, і сидить праворуч Отця. 
І знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царству Його не буде кінця. 
І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що з Отцем і з Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. 
В єдину, святу, соборну і апостольськую Церкву.
Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. 
Чекаю воскресіння мертвих і життя будучого віку.
Амінь.

Псалом 50 (51)
Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене. 
Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною…

(Тут можна зупинитися, і з словами: “Покаяння двері відкрий мені, Життєдавче Христе”, та зі сльозами розкаяння на очах і серцем упокореним сповідати Господу усі гріхи свої вільні й не вільні, свідомі й не свідомі, чи то в слові, чи в ділі, чи думкою. 
Осьде добре застосувати САМОВИЧИТКУ – див. Додаток 6. А після цього, подякувавши Милостивому Богу за благодать прощення та очищення, знову повернутися до покаянного Псалма…)
 
Проти Тебе Єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, отже, праведний Ти в слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось-бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя...
Бо Ти істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрості Твоєї явив Ти мені. Окропи мене ісопом – і очищуся, омий мене – і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість – і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости усі беззаконня мої.
Серце чисте створи в мені, Боже, і Духа Правди віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене. 
Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе. Визволи мене від провини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою! Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою… Бо коли б Ти жертви побажав – приніс би я: всепалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – дух сокрушенний, серцем скорботним і смиренним Ти не погорджуєш. 
Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і хай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді буде угодна Тобі жертва правди, приношення і всепалення; тоді покладуть на жертівник Твій тельців.

Господи, помилуй (12 разів).
Слава Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Поклоніння Ісусу Христу
Прийдіть, поклонімось Царю нашому, Богу.
Прийдіть, поклонімось і припадім до Христа, Царя нашого, Бога.
Прийдіть, поклонімось і припадім до Самого Христа – Царя і Бога нашого.

Псалом 90 (91)
Хто живе під опікою Вишнього – той під покровою Бога Небесного оселиться. Каже він Господу: “Ти заступник мій, Пристановище моє, Ти – мій Бог!”, і я надіюся на Нього. 
Він урятує тебе від сітки ловецької і від слова напасного. Він плечима Своїми закриє тебе, і під крильми Його будеш мати надію; зброєю оточить тебе правда Його. Ти не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що летить удень, ані чуми, що ходить у темряві, ані зарази, що нівечить у південь. Упаде з боку тебе тисяча, а праворуч десять тисяч – до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми будеш ти споглядати, та заплату грішникам бачити. 
“Бо Ти, Господи, Надія моя!” Ти Вишнього вибрав своїм пристановищем. Не прийде до тебе зло, і зараза не наблизиться до тіла твого. Бо ангелам Своїм Він накаже про тебе берегти тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти й ногою своєю не спіткнувся об камінь. Ти на аспида й василиска наступиш, і потопчеш лева та змія. 
“Він на Мене надіявся – за те Я визволю його; обороню його, бо він пізнав Ім’я Моє. Кликатиме до Мене він – і Я вислухаю його; з ним Я буду в журбі; Я визволю його і прославлю його. Довготою віку наділю його і дам йому бачити спасіння Моє”.

Слава Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
Алилуя, Алилуя, Алилуя, слава Тобі, Боже (тричі). 

До Богородиці
Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жонами, і благословен плід лона Твого, бо Ти породила Спаса душ наших.
Достойно є, поправді, величати Тебе, Богородицю – Всеблаженну і Пренепорочну, і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів, і незрівнянно славнішу від серафимів, що породила Бога Слово непорочно, правдиву Богородицю, Тебе величаємо.

Слава Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва до ангела-охоронителя та усіх Небожителів
Ангеле Божий, охоронителю мій святий, з неба мені Богом даний! Щиро благаю Тебе: просвіти мене сьогодні, і від усього злого охорони, і на діла добрі наведи, і на шлях спасенний настав.
Моліть Бога за мене, святі угодники Божі – архангели й ангели, бо я щиро звертаюсь до вас, скорих помічників та молитвеників за душу мою. Амінь.

Молитва святого Єфрема Сирійського
Господи і Владико життя мого. Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені.
Духа ж чистоти, смиренності, терпеливості і любові дай мені, рабу твоєму.
Так, Господи-Царю! Дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Молитва самозречення
В руки Твої, Господи, віддаю дух, душу й тіло мої; здоров’я моє, сім’ю мою, роботу мою (або служіння моє); достаток, добробут та безпеку мої.
Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь.

Псалом 102 (103)
Благослови, душе моя, Господа, і вся істото моя – ім’я святеє Його.
Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усі добродійства Його. 
Він прощає усі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої. Він визволяє від загибелі життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами.
Щедрий і Милостивий Господь, Довготерпеливий і Многомилостивий.
Благослови, душе моя, Господа, і вся істото моя – ім’я святеє Його. Благословенний Ти, Господи!

Молитва на чотках (вервицi)
(див. Додаток 2)


2. МОЛIННЯ ПО ЧОТКАХ (НА ВЕРВИЦI)

“Добрі молитвеники й придумали чотки, які й пропонуються для уживання… Використовують їх так: скажуть – «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного», або «грішну», і перекладуть одну намистинку пальцями; скажуть так в другий раз, і ще перекладуть…
Прочитавши це, не подумайте, ніби жену вас в монастир. Про молитву на вервиці я сам уперше почув від мирянина, а не від монаха. І багато мирян та мирянок моляться таким чином. І вам стане це у пригоді…
Найпотужніший, всеуражаючий меч для воюючого – це навик молитви Ісусової. Молитва й усяка – є меч… Але ця, якщо оволодіти нею, – буде меч, що безперестанно навколо обертається й ворогів настрашує…
Чого шукають молитвою Ісусовою? – Того, щоб увійшов у серце благодатний вогонь, і почалася безперестанна молитва, чим і визначається насправді благодатний стан...” 
(Святитель Феофан Затворник) 

В Ім’я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.

Молитва митаря
Боже, будь милостивий до мене грішного; Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.
 
Молитва до Святого Духа
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди є і все наповняєш. Скарбе добра, і життя подателю – прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Ісусова молитва
Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене (тут можна додавати “грішного”).
Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене.
Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене...

 (Чотки перебираються лівою рукою – права повинна бути вільною для покладання хресного знамення. 
Вервиця складається з п’яти рядів по десять близько посаджених одна від одної чоток. Кожен ряд завершується однією чоткою, яка дещо відстоїть від інших, або ж є більшою за розмірами.
По близько посаджених чотках читається Ісусова молитва. По відокремлених – “Царю Небесний…” Отже, повне коло складається з п’ятдесяти молитов Ісусових і чотирьох “Царю Небесний”. Окрім того, молитви на початок та кінець моління.
Кількість повних обертів вервиці молільник обирає в залежності від молитовного стану, а також особистого духовного досвіду. Для звершення Молитовного канону рекомендую від одного до трьох обертів чоток.)

…Ãîñïîäè, ²ñóñå Õðèñòå, Ñèíó Áîæèé, ïîìèëóé ìåíå (îñòàíí³é ðàç).

Молитва митаря
Боже, будь милостивий до мене грішного; Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, грішного.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Молитва до Святого Духа
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди є і все наповняєш. Скарбе добра і життя подателю – прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).

Мале славослів’я
Слава Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва до Пресвятої Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься, і зціли немочі наші Імені Твого ради.

Господи, помилуй (тричі).
Слава Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва Господня
 Отче наш, що є на Небесах. Хай святиться Ім’я Твоє, хай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І відведи нас від спокуси, та визволи нас від лукавого. 
Бо твоє є царство, сила і слава Отця, Сина, Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.


3. ÌÎËÈÒÂÀ ÑÀÌÎÇÐÅ×ÅÍÍß

“Âåëèêå áëàãî – â³ääàòèñÿ íà âîëþ Áîæó (òîáòî, ïîâí³ñòþ, äî ê³íöÿ ñìèðèòèñÿ). Â äóø³ òîä³ ëèøå Ãîñïîäü, ³ íåìàº ³íøî¿ äóìêè, ³ âîíà ÷èñòèì óìîì ìîëèòüñÿ Áîãó, ³ â³ä÷óâàº ëþáîâ Áîæó, õî÷à é ñòðàæäàº ò³ëîì.
Êîëè äóøà ïîâí³ñòþ â³ääàëàñÿ íà âîëþ Áîæó, òîä³ Ñàì Ãîñïîäü (áåçïîñåðåäíüî) ïî÷èíàº óïðàâëÿòè íåþ (îñü âîíî – ïðîâ³ä, öàðþâàííÿ, öàðñòâî Áîæå!), ³ äóøà áåçïîñåðåäíüî â÷èòüñÿ â³ä Áîãà, à ðàí³øå íàñòàâëÿëàñÿ ó÷èòåëÿìè òà Ïèñàííÿì. Àëå (íà æàëü, óò³ì) ð³äêî òðàïëÿºòüñÿ, ùîá Ó÷èòåëåì äóø³ áóâ Ñàì Ãîñïîäü Ñâîºþ áëàãîäàòòþ Ñâÿòîãî Äóõà, ³ ìàëî õòî çíàº ïðî öå – ëèøå òîé, õòî æèâå ïî âîë³ Áîæ³é...
ßê óçíàòè, ÷è æèâåø òè ïî âîë³ Áîæ³é?
Îñü îçíàêà: ÿêùî òè äîñàäóºø ïðî ÿêó-íåáóäü ð³÷ (!), òî, çíà÷èòü, íå ö³ëêîì â³ääàâñÿ âîë³ Áîæ³é, õî÷à òîá³, ìîæëèâî, é çäàºòüñÿ, ùî òè æèâåø ïî âîë³ Áîæ³é.
Õòî æèâå ïî âîë³ Áîæ³é, òîé íå ï³êëóºòüñÿ í³ ïðî ùî. ² ÿêùî éîìó ïîòð³áíà ÿêàñü ð³÷, òî â³í ³ ñåáå, ³ ¿¿ ïåðåäàº Áîãîâ³. À ÿêùî íå îòðèìóº ïîòð³áíî¿ ðå÷³, òî îäíàêîâî çàëèøàºòüñÿ ñïîê³éíèì òàê, ÿê í³áèòî ìàâ áè ¿¿.
Äóøà, ÿêà â³ääàëàñÿ íà âîëþ Áîæó, í³÷îãî íå áî¿òüñÿ – í³ ãðîçè, í³ çàð³çÿê, Í²×ÎÃÎ. Àëå ùî á íå òðàïèëîñÿ – âîíà êàæå: «Òàê Áîãó çàâãîäíî». ßêùî õâîðèé – äóìàº: «Çíà÷èòü, ìåí³ ïîòð³áíà õâîðîáà, ³íàêøå á Áîã íå äàâ ìåí³ ¿¿...»
² òàê çáåð³ãàºòüñÿ ìèð â äóø³ é ò³ë³...”
(Ñòàðåöü Ñèëóàí /Àíòîíîâ/)

Â ðóêè Òâî¿, Ãîñïîäè, â³ääàþ äóõ, äóøó é ò³ëî ìî¿; çäîðîâ’ÿ ìîº, ñ³ì’þ ìîþ, ðîáîòó ìîþ; äîñòàòîê, äîáðîáóò òà áåçïåêó ìî¿.
Òè æ ìåíå áëàãîñëîâè, Òè ìåíå ïîìèëóé ³ æèòòÿ â³÷íå äàðóé ìåí³. Àì³íü.


4. ÌÎËÈÒÂÀ ÏÎÄß×ÍÀ ÁÎÃÎÂ² ÇÀ ÂÈÏÐÎÁÓÂÀÍÍß

“ß çà âñå æèòòÿ æîäíîãî ðàçó, í³êîëè íå íàð³êàâ çà ñêîðáîòè, àëå âñå ïðèéìàâ ç ðóêè Áîæî¿, ÿê ë³êè, ³ çàâæäè äÿêóâàâ Áîãîâ³, ³ òîìó äàâ ìåí³ Ãîñïîäü ëåãêî íåñòè óñ³ ñêîðáîòè.
Âñ³ ëþäè íà çåìë³ íåìèíó÷å íåñóòü ñêîðáîòè; ³ õî÷à íåâåëèê³ ö³ ñêîðáîòè, ÿê³ ïîñèëàº íàì Ãîñïîäü, àëå ëþäÿì âîíè âèäàþòüñÿ íåïîñèëüíèìè ³ ãí³òÿòü ¿õ, ³ öå òîìó, ùî íå õî÷óòü âîíè ñìèðèòè ñâîþ äóøó ³ â³ääàòèñÿ íà âîëþ Áîæó.
Íà çåìë³ íåìîæëèâî óíèêíóòè ñêîðáîò, àëå õòî â³ääàâñÿ íà âîëþ Áîæó, òîé ëåãêî ¿õ çíîñèòü. Â³í áà÷èòü ñêîðáîòè, àëå óïîâàº íà Ãîñïîäà, ³ ñêîðáîòè ìèíàþòü.
Ãîñïîäü äàâ íà çåìëþ Äóõà Ñâÿòîãî, ³ â êîìó Â³í æèâå, òîé â³ä÷óâàº ðàé ó ñîá³.
Ìîæëèâî, òè ñêàæåø: «×îìó æ ç³ ìíîþ íåìàº òàêî¿ áëàãîäàò³?» Òîìó, ùî òè íå â³ääàâñÿ íà âîëþ Áîæó, àëå æèâåø ïî ñâî¿é.
Ïîäèâ³òüñÿ íà òîãî, õòî ëþáèòü ñâîþ âîëþ. Â³í í³êîëè íå ìàº ìèðó â äóø³ ³ çàâæäè íåçàäîâîëåíèé: òå íå òàê, öå íå äîáðå... À õòî ö³ëêîì â³ääàâñÿ íà âîëþ Áîæó – òîé ìàº ÷èñòó ìîëèòâó, äóøà éîãî ëþáèòü Ãîñïîäà, ³ âñå éîìó ïðèºìíå é ìèëå.
Òàê â³ääàëàñÿ Áîãó Ïðåñâÿòà Ä³âà: «ß ðàáà Ãîñïîäíÿ, õàé áóäå ìåí³ çã³äíî ç³ ñëîâîì Òâî¿ì!» ² ÿêáè ìè òàê ñàìî êàçàëè: «ß ðàá Ãîñïîäí³é, õàé áóäå ìåí³ çã³äíî ç³ ñëîâîì Òâî¿ì!», òî ªâàíãåëüñüê³ ãëàãîëè Ãîñïîäí³, Äóõîì Ñâÿòèì íàïèñàí³, ïðîáóâàëè áè â äóøàõ íàøèõ, ³ òîä³ ëþáîâ Áîæà áóëà á ó âñüîìó ñâ³ò³, ³ ÿêå ÷óäîâå æèòòÿ áóëî á ïî âñ³é çåìë³!
² õî÷à Ãîñïîäí³ ñëîâà ñò³ëüêè ñòîð³÷ óæå çâó÷àòü ïî âñüîìó âñåñâ³òó, òà ëþäè ¿õ íå ðîçóì³þòü ³ íå õî÷óòü ïðèéíÿòè...”
(Ñòàðåöü Ñèëóàí /Àíòîíîâ/)


Äÿêóþ Òîá³, Áîæå Ìèëîñåðäíèé, çà òå, ùî Òè äîïóñòèâ ìåí³ öå âèïðîáóâàííÿ äëÿ íàâåðíåííÿ, ñìèðåííÿ òà ñïàñ³ííÿ ìîãî.
Ïîäàé æå, Ãîñïîäè, ³ ìèðíîãî Òâîãî Äóõà, ùîá ì³ã ÿ, íåì³÷íèé (ùîá ìîãëà ÿ, íåì³÷íà), äîñòîéíî ïîíåñòè éîãî. Àì³íü.


5. МОЛИТВА НА ПЕРЕРИВАННЯ ПРОКЛЯТТЯ РОДУ

“Áî ß – Ãîñïîäü, Áîã òâ³é, Áîã çàçäð³ñíèé, ùî êàðàº çà ïðîâèíó íà ñèíàõ, íà òðåò³õ ³ íà ÷åòâåðòèõ ïîêîë³ííÿõ òèõ, õòî íåíàâèäèòü Ìåíå, ³ ùî ÷èíèòü ìèë³ñòü òèñÿ÷àì òèõ, õòî ëþáèòü Ìåíå ³ õòî òðèìàºòüñÿ Ìî¿õ çàïîâ³äåé...” 
(Âèõ³ä, 20 ðîçä³ë, 5–6 â³ðø³)

“Òà ñòàíåòüñÿ, êîëè òè íå áóäåø ñëóõàòèñÿ ãîëîñó Ãîñïîäà, Áîãà ñâîãî, ùîá äîäåðæóâàòè âèêîíàííÿ âñ³õ Éîãî çàïîâ³äåé òà ïîñòàíîâ Éîãî, òî ïðèéäóòü íà òåáå âñ³ îö³ ïðîêëÿòòÿ ³ äîñÿãíóòü òåáå: Ïðîêëÿòèé òè ó ì³ñò³ ³ ïðîêëÿòèé òè â ïîë³! Ïðîêëÿòèé ê³ø òâ³é òà ä³æà òâîÿ! Ïðîêëÿòèé ïë³ä òâîº¿ óòðîáè òà ïë³ä òâîº¿ çåìë³…” 
(äèâ. Ïîâòîðåííÿ Çàêîíó, 28-é ðîçä³ë)

“…² ïðîñòè íàì ïðîâèíè íàø³, ÿê ³ ìè ïðîùàºìî âèíóâàòöÿì íàøèì… 
Áî ÿê ëþäÿì âè ïðîñòèòå ïðîãð³õè ¿õí³, òî ïðîñòèòü ³ âàì âàø Íåáåñíèé Îòåöü. À êîëè âè íå áóäåòå ëþäÿì ïðîùàòè, òî é Îòåöü âàø íå ïðîñòèòü âàì ïðîãð³õ³â âàøèõ” 
(ªâàíãåë³º â³ä Ìàòâ³ÿ, 6 ðîçä³ë, 12, 14–15 â³ðø³) 


(Ìîëèòâà ïîâèííà éòè â³ä ñåðöÿ. Òîìó ïåðåä òèì, ÿê âîçíåñòè ¿¿, íåîáõ³äíî îáîâ’ÿçêîâî óâ³éòè â ìîëèòîâíèé ñòàí – ñòàí ðîç÷óëåííÿ, êîëè “ñåðöå ç³ãð³ëîñü, ³ òåïëî äî Áîãà âçèâàº…”)

Îòåöü íàø Íåáåñíèé! Â ²ì’ÿ ²ñóñà ïðîøó Òåáå: çí³ìè óñ³ ïðîêëÿòòÿ ç ìåíå, ÷îëîâ³êà ìîãî (äðóæèíè ìîº¿), ä³òåé ³ âíóê³â ìî¿õ, ³ ç ðîäó ìîãî äî òðåòüîãî é ÷åòâåðòîãî ïîêîë³ííÿ.
Â³ä ³ìåí³ ðîäó ñâîãî ç³ ñëüîçàìè ðîçêàÿííÿ ïðîøó ïðîùåííÿ ó âñ³õ, ïåðåä êèì çàâèíèâ ì³é ð³ä. ² â³ä ³ìåí³ ðîäó ñâîãî ùèðî ïðîùàþ âñ³ì, õòî âèíåí ïåðåä ðîäîì ìî¿ì, ÿê³ á ïðîâèíè íå â÷èíèëè âîíè.
Ãîñïîäè! Ïðîñòè ³ Òè óñ³ì íàì òàê, ÿê ÿ ïðîùàþ.
Õàé áóäå ìèð ³ ëþáîâ ì³æ óñ³ìà íàìè, ³ Òâîº áëàãîñëîâåííÿ íàä óñ³ìà íàìè. Àì³íü.


6. САМОВИЧИТКА

“À òèõ, õòî ââ³ðóº, ñóïðîâîäèòè áóäóòü îçíàêè òàê³: ó ²ì’ÿ Ìîº äåìîí³â áóäóòü âèãàíÿòè, ãîâîðèòèìóòü ìîâàìè íîâèìè, áðàòèìóòü çì³é; à êîëè ñìåðòîä³éíå ùî âèï’þòü, – íå áóäå ¿ì øêîäèòè; êëàñòèìóòü ðóêè íà õâîðèõ, – ³ äîáðå ¿ì áóäå!..” 
(ªâàíãåë³º â³ä Ìàðêà, 16 ðîçä³ë, 17–18 â³ðø³)

“Òîæ ñïðîòèâëÿéòåñü äèÿâîëîâ³ – òî é óòå÷å â³í â³ä âàñ” 
(Ñîáîðíå ïîñëàííÿ ñâÿòîãî àïîñòîëà ßêîâà, 4 ðîçä³ë, 7 â³ðø)

“Õòî íå ìàº ³ùå ä³éñòâà ìîëèòâè, òîé ³íøèì ÷èíîì ïåðåìàãàº ¿õ (âîðîã³â äóõîâíèõ), íàñë³äóþ÷è Ìîéñåÿ. Áî êîëè â³í âñòàº ³ äî íåáà ï³äí³ìàº ðóêè é î÷³ ñâî¿, òî Áîã ïðîãàíÿº ¿õ. Ïîò³ì çíîâó ñ³äàº é ïî÷èíàº ìîëèòâó ç òåðïåëèâ³ñòþ... Îñü òàêèé ñïîñ³á âèêîðèñòîâóº òîé, õòî ³ùå íå çäîáóâ ä³¿ ìîëèòâè (ìîëèòâè ñåðöÿ). Àëå é òîé, õòî ìàº ä³ºâó ìîëèòâó, ï³ä ÷àñ ïîðóõó ò³ëåñíèõ ïðèñòðàñòåé – ïðèñòðàñòåé ëþòèõ é òÿæêèõ, – ïî÷àñòó âñòàº, òà ïðîñòÿãàº ðóêè äëÿ ïîìî÷³ ïðîòè íèõ…
– ²ñóñîâèì ³ìåíåì, – êàæå Ë³ñòâè÷íèê, – áè÷óé ñóïîñòàò³â”
(Ñâÿòèé Ãðèãîð³é Ñèíàéñüêèé)

“Áîðîòüáà ³ç ïðèñòðàñòÿìè çàãàëüíà äëÿ âñ³õ… ×îìó á íå çàñòîñóâàòè âè÷èòêó? Àäæå âñ³ ïðèñòðàñí³ – ñóòü á³ñíóâàò³. Óñÿêà ïðèñòðàñòü ìàº ñâîãî á³ñà, ÿêèé ÷åðåç ëþäèíó æèâèòü ñâîþ ïðèñòðàñòü, òîáòî ñåáå. Âèãíàòè éîãî – ³ ñïðîòèâ ïðèñòðàñò³ ñïàäå…”
“Àäæå â êîæíîãî º ÿêàñü îäíà íàéãîëîâí³øà ïðèñòðàñòü, íàâêîëî ÿêî¿ â’þòüñÿ óæå é óñ³ ³íø³. Îñü öþ-òî ïåðø çà âñå ³ ïîòóðáóéòåñÿ â³äíàéòè…”
(Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê)

“Ñïîâíåíèé ëóêàâñòâà é ïîãèáåë³, õàé áóäå òâîÿ çëîáà ðàçîì ³ç òîáîþ â ïîãèáåëü! ß ëþäèíà ãð³øíà, àëå ìàþ íàä³þ íà áëàãîäàòü òà äîïîìîãó Áîãà ìîãî, ³ íå áîþñü òåáå, ð³âíî æ ÿê ³ íå çëÿêàþòü ìåíå òâî¿ ïîÿâè. Äëÿ ìåíå íåïåðåìîæíà ñò³íà – ²ì’ÿ Ñïàñèòåëÿ ìîãî, ²ñóñà Õðèñòà, ßêîãî ÿ âîçëþáèâ, ³ ²ìåíåì ßêîãî çàáîðîíÿþ òîá³, ïåñ íå÷èñòèé, öå ðîáèòè... Àì³íü”.
(Ñõè³ãóìåí Ñàââà. 
“Ìîëèòâè íà âñÿêó ïîòðåáó â äîïîâíåííÿ 
äî Çàãàëüíîãî Ìîëèòâîñëîâà”: 
Ìîëèòâà íà çàêëèíàííÿ âîðîã³â äóõîâíèõ 
ïðåïîäîáíîãî Àâðààì³ÿ)

“²ìåíåì Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà òà Éîãî ñòðàæäàíü çà ð³ä ëþäñüêèé – âèéäè, âîðîã ðîäó ëþäñüêîãî, ç öüîãî äîìó… Â ²ì’ÿ Îòöÿ, Ñèíà, Ñâÿòîãî Äóõà. Àì³íü”.
(Òàì æå: Ìîëèòâà íà âèãíàííÿ 
äóõà çëîáè ï³äíåáåñíîãî)

“Ñòàðö³ êàæóòü: «Òðèìàé óâàãó â ñåðö³… ³ ðóêó òðèìàé íà ãðóäÿõ»”
(Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê)

(Ïåðåä òèì, ÿê ïðèñòóïèòè äî ñàìîâè÷èòêè, íåîáõ³äíî óâ³éòè â ìîëèòîâíèé ñòàí. ßêùî ìîëèòâè ñåðöÿ ³ùå íåìàº, òî îáîâ’ÿçêîâî çì³öíèòèñÿ íà â³ð³, â³äêèíóâøè óñÿê³ ñóìí³âè, ñòâåðäèâøèñü ó ìîëèòâ³ ðîçóìó…
Ïîêëàñòè ðóêó íà ñîíÿ÷íå ñïëåò³ííÿ, ãðóäè ÷è íà õâîðå ì³ñöå ³ ç â³ðîþ, ñïîê³éíî é òâåðäî ïðîìîâëÿòè):

Â ²ì’ÿ Îòöÿ, Ñèíà, Ñâÿòîãî Äóõà. Àì³íü.
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбе добра і життя подателю – прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші...

Î, äóõ çëîáè ï³äíåáåñíèé (òàêèé-òî: íàçèâàºìî ³ì’ÿ êîíêðåòíîãî äóõà çëîáè ï³äíåáåñíîãî – ïðèñòðàñò³, õâîðîáè ÷è ïîæàäàííÿ ïëîò³ íàøî¿, ç ÿêèì ìè íàðàç³ ïðîâàäèìî áîðîòüáó.
Íàïðèêëàä: äóõ çëîáè ï³äíåáåñíèé ãîðäîñò³, ë³íèâñòâà, ëóêàâñòâà, ïèÿöòâà, êóð³ííÿ, íàðêîìàí³¿, àçàðòó, ³íøî¿ ÿêî¿ñü çàëåæíîñò³, ïîõîò³, ÷åðåâîóãîäíèöòâà, ñëàñòîëþáñòâà, ñð³áëîëþáñòâà, ñëàâîëþáñòâà, ñòðàõó, òðèâîãè, ëÿêëèâîñò³, íåâïåâíåíîñò³, ñóºòíîñò³, íåäîñòîéíîñò³, ïîìèñëèâîñò³, âëàäîëþáñòâà, ïóñòîìîâñòâà, ñóìí³âó, íåäîâ³ðñòâà, áåçíàä³éíîñò³, íåñòðèìàíîñò³, íåòåðïåëèâîñò³, íåñìèðåííîñò³, æîðñòîêîñåðäÿ, íåëþáîâíîñò³, ãí³âó, ðîçäðàòóâàííÿ, ðîçñ³ÿíîñò³, íåóâàæíîñò³, â³ä÷àþ, íåñïîêîþ, õâîðîáè òà ñèìïòîì³â õâîðîáè, ïåðåâòîìè òîùî)!..

Â ²ì’ÿ ²ñóñà ³ ²ìåíåì Éîãî ÿ çâ’ÿçóþ òåáå.
Â ²ì’ÿ ²ñóñà ³ ²ìåíåì Éîãî ÿ çàáîðîíÿþ òîá³ óñÿêèé ïîðóõ â ìåí³.
Â ²ì’ÿ ²ñóñà ³ ²ìåíåì Éîãî ÿ çàáîðîíÿþ òîá³ øêîäèòè ìîºìó äóõîâ³, äóø³ ³ ò³ëó.
Â ²ì’ÿ ²ñóñà ³ ²ìåíåì Éîãî ÿ ëàìàþ óñ³ ïëàíè òâî¿ ³ ðóéíóþ âñ³ òâåðäèí³ òâî¿, ùî òè ¿õ ïîíàáóäîâóâàâ ó ìåí³.
Â ²ì’ÿ ²ñóñà ³ ²ìåíåì Éîãî ÿ ïðîòèñòîþ òîá³, ÿê ³ ñêàçàíî: “ñïðîòèâëÿéòåñü äèÿâîëîâ³ – òî é óòå÷å â³í â³ä âàñ”.
Â ²ì’ÿ ²ñóñà, â ²ì’ÿ ²ñóñà, â ²ì’ÿ ²ñóñà!..

À òåïåð, äóõ çëîáè ï³äíåáåñíèé (òàêèé-òî), â ²ì’ÿ ²ñóñà ÿ íàêàçóþ òîá³: Âèéäè ç ìåíå, ³ á³ëüøå íå âõîäü! Âèéäè ç ìåíå, ³ á³ëüøå íå âõîäü! Âèéäè ç ìåíå, ³ á³ëüøå íå âõîäü!
Â ²ì’ÿ ²ñóñà, â ²ì’ÿ ²ñóñà, â ²ì’ÿ ²ñóñà!..
Î, ãîðî òè çãóáíàÿ, ãîðî âåëèêà – â ²ì’ÿ ²ñóñà ï³äí³ìèñü ³ ïîðóøñÿ â ìîðå ñâ³òó öüîãî, áî òàì òîá³ ì³ñöå.
Â ²ì’ÿ ²ñóñà, â ²ì’ÿ ²ñóñà, â ²ì’ÿ ²ñóñà!..
À òîá³, ñàòàíî, õàé çàáîðîíèòü Ñàì Ãîñïîäü Áîã! Â ²ì’ÿ ²ñóñà, â ²ì’ÿ ²ñóñà, â ²ì’ÿ ²ñóñà…

Дякую Тобі, Господи, Боже мій, що Ти очистив мене від духа злоби піднебесного (такого-то)! Хай буде Тобі за це слава, честь і поклоніння як Єдиному Богу: Отцю, Сину, Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Псалом 102 (103)
Благослови, душе моя, Господа, і вся істото моя – ім’я святеє Його.
Благослови, душе моя, Господа і не забувай усі добродійства Його. 
Він прощає всі беззаконня твої, зціляє всі недуги твої. Він визволяє від загибелі життя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами.
Щедрий і Милостивий Господь, Довготерпеливий і Многомилостивий.
Благослови, душе моя, Господа, і вся істото моя – ім’я святеє Його.
Благословен єси, Господи…


7. ВОЛЯ БОЖА СТОСОВНО ПРОБЛЕМ НАШОГО ЖИТТЯ

“Тож віра від слухання, а слухання – через слово Христове” 
(Послання святого апостола Павла до римлян, 10 розділ, 17 вірш)

“Бо Боже Слово живе та діяльне...” 
(До євреїв, 4 розділ, 12 вірш)
 
“Я пильную Свого слова, щоб справдилось воно” 
(Книга пророка Єремії, 1 розділ, 12 вірш)

“Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх вухо своє нахили! Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх в середині серця свого! Бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його – лікування” 
(Приповісти Соломона, 4 розділ, 20–22 вірші)

1) Страх, тривога
• “Не бійся, з тобою бо Я...” (Книга пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш і далі).
• “Не бійся, – Я тобі поможу!” (Ісаї, 41.13).
• “Шукав я був Господа, – і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив” (Псалом 33(34), 5 вірш).
• “Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму” (Друге послання святого апостола Павла до Тимофія, 1 розділ, 7 вірш). 
• “Сам бо сказав [Господь]: «Я тебе не покину ані не відступлюся від тебе!» Тому-то ми сміливо говоримо: «Господь – мені помічник, і я не злякаюсь нікого: що зробить людина мені?” (До євреїв, 13.5–6).
• “Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, – більший бо Той, Хто в вас, аніж той, хто у світі” (Перше соборне послання святого апостола Івана Богослова, 4 розділ, 4 вірш).
• “І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може; але бійтесь більше того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєнні” (Євангеліє від Матвія, 10 розділ, 28 вірш).
• “Господь – моє світло й спасіння моє. Кого буду боятись? Господь – то твердиня мого життя. Кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги – вони спіткнуться й попадають!..” (Псалом 26(27). 1–3…).
• “Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: «Охороно моя та твердине моя, Боже мій, – я надіюсь на Нього!»” (Псалом 90(91)…).
• “Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть…” (Перше Івана, 4.18).
• “Чи ж не наказав Я тобі: будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити” (Ісуса Навина, 1 розділ, 9 вірш).
• “Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога…” (Псалом 120(121)).
• “Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога і в Мене віруйте!” (Від Івана, 14.1).
• “Хорони мене, Боже, – я бо до Тебе вдаюся!..” (Псалом 15(16)).
• “На Тебе надіюсь я, Господи, хай не буду повік засоромлений, визволь мене в Своїй правді…” (Псалом 30(31)).
• “Тому може Він завжди й спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступитись” (До євреїв, 7.25).
• “Зо мною Господь – не боюся нікого, що зробить людина мені?” (Псалом 117(118).6).
• “Не лякайсь, тільки віруй…” (Від Луки, 8 розділ, 50 вірш).
• “Не бійся, бо Я з тобою” (Буття, 26 розділ, 24 вірш).
• “Коли за нас Бог, то хто проти нас?” (До римлян, 8.31).
• “Він і в спанні подасть другові Своєму (синодальний переклад: «тогда как возлюбленному своему Он даёт сон»)” (Псалом 126(127).2).
• “На Господа здай дорогу свою і на Нього надію клади, і Він зробить…” (Псалом 36(37).5).
• “Якщо серед тісноти піду, – Ти оживиш мене, правиця Твоя допоможе мені, – для мене Господь виконає!” (Псалом 137(138).7–8).

2) Хвороба
• “Він тілом Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили; Його ранами ви вздоровилися” (Перше соборне послання святого апостола Петра, 2 розділ, 24 вірш).
• “Щоб справдилось, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: «Він узяв наші немочі, і недуги поніс»” (Євангеліє від Матвія, 8 розділ, 17 вірш).
• “Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе Він у вас, Якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони!” (Перше послання святого апостола Павла до коринфян, 6 розділ, 19–20 вірші).
• “І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться” (Якова, 5.15).
• “Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах, і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Бо дуже могутня ревна молитва праведного!” (Якова, 5.16).
• “Чи страждає хто з вас? Хай молиться! Чи тішиться хто? Хай співає псалми!” (Якова, 5.13).
• “І сказав Він: «Коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа, Бога твого, і будеш робити слушне в очах Його, і будеш слухатися законів Його, і будеш виконувати всі настанови Його, то всю хворобу, що Я поклав був на Єгипет, не покладу на тебе, бо Я – Господь, Лікар твій!»” (Вихід, 15 розділ, 26 вірш).
• “Направду ж Він немочі наші узяв і наші хвороби поніс,... Його ж ранами нас уздоровлено” (Книга пророка Ісаї, 53 розділ, 4–5 вірші).
• “Він послав Своє Слово та їх уздоровив. І їх урятував з їхньої хвороби” (Псалом 106(107), 20 вірш).
• “Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, – і Я вас заспокою! Візьміть на себе ярмо Моє і навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем смиренний, – і знайдете спокій душам своїм” (Від Матвія, 11.28-29).
• “І будеш служити ти Господеві, Богові своєму. І Він поблагословить твій хліб та воду твою, і з-посеред тебе усуне хворобу” (Вихід, 23.25).
• “Якщо впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я моє, і повернуться зі злих своїх доріг, то Я вислухаю з Небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край!” (Друга книга Параліпоменон (Друга книга хронік), 7 розділ, 14 вірш).
• “Багато хвороб – на безбожного, хто ж надію свою покладає на Господа, того милість оточує” (Псалом 31(32).10).
• “Господи, Боже мій, я кликав до Тебе, – і мене вздоровив Ти. Господи, вивів Ти душу мою із шеолу, – Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити мені” (Псалом 29(30).3–4).
• “Господи, не карай мене в гніві Своїм…” (Псалом 37(38)). 
• “І сказав Він мені: «Досить тобі Моєї благодаті, – бо сила Моя здійснюється в немочі». Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилась в мене. Тому любо мені в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний” (Друге до коринфян, 12.9–10).
• “Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з’явленні слави Його раділи ви й звеселялись…” (Перше Петра, 4.12–13).
• “А Він їй [кровоточивій] сказав: «Твоя віра, о дочко, спасла тебе; іди з миром і здоровою будь від своєї недуги!»” (Від Марка, 5.34).
• “Христос відкупив нас від прокляття Закону…” (До галатів, 3.13–14).
• “Тоді сестри послали до Нього, говорячи: «Ось, нездужає, Господи, той, що кохаєш його!»… Як почув же Ісус, то промовив: «Не на смерть ця недуга, а на Божу славу, – щоб Син Божий прославився нею»” (Від Івана, 11.3–4).
 
3) Злидні
• “Улюблений, – я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй” (Третє соборне послання святого апостола Івана Богослова, 2 вірш).
• “Поправді, поправді кажу вам: «Чого тільки попросите ви від Отця в Моє Ймення (в ім’я вдосконалення, яке у самозреченні, смиренні та любові), – Він дасть вам. Не просили ви досі нічого в Ім’я Моє (бо мали віру ще підзаконну – не смиренну, а покірну, чинну не любов’ю, а страхом). Просіть – і отримаєте, щоб повна була ваша радість (як духовна радість, так і тілесна, позаяк чи може бути повною радість людини голодної, хворої, обтяженої різноманітними проблемами?..)” (Євангеліє від Івана, 16 розділ, 23–24 вірші).
• “І станеться, якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей… І прийдуть на тебе всі оці благословення, і досягнуть тебе… Благословенний ти в місті, і благословенний ти в полі. Благословенний плід утроби твоєї (діти)… Благословенний твій кіш та діжа твоя (синодальний переклад: «житницы твои и твои кладовые»)...” (див. Повторення Закону, 28 розділ, 1–14 вірші).
• “І будеш служити ти Господу, Богу своєму. І Він поблагословить твій хліб та воду твою, і з-посеред тебе усуне хворобу” (Вихід, 23 розділ, 25 вірш).
• “Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали” (Від Івана, 10.10).
• “А мій Бог хай надолужить вашу всяку потребу (синодальний переклад: «восполнит») за Своїм багатством у Славі, у Христі Ісусі” (Послання святого апостола Павла до филип’ян, 4 розділ, 19 вірш).
• “А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком…” (Друге до коринфян, 9.8).
• “І оце та відвага, що ми маємо до Нього, – що коли чого просимо згідно Волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього” (Перше Івана, 5.14–15).
• “І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене… і все, що він чинить, – щаститься йому!..” (Псалом 1).
• “Не журіться про життя своє – що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє – у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?.. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг чого ви клопочетесь?.. маловірні!
Отож, не журіться, кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: У що ми зодягнемось?.. Знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, – а все це вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день, – бо завтра за себе саме поклопочеться…” (Від Матвія, 6.25–34).
• “Господь – то мій Пастир, тому в недостатку не буду” (Псалом 22(23).1–2).
• “Христос відкупив нас від прокляття закону…” (До галатів, 3.13–14).
• “І помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє” (Йова, 42 розділ, 10 вірш).
• “Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри й поклали на себе великі страждання” (Перше до Тимофія, 6.10).
• “Тож знайте, що ті, хто від віри, – то сини Авраамові… А коли ви Христові, то ви Авраамове насіння й за обітницею спадкоємці” (До галатів, 3.7,29).
• “Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, – скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього!” (Від Матвія, 7.11).
• “Як захочете ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати” (Книга пророка Ісаї, 1 розділ, 19 вірш).
• “А як маєм поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в чисельні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу (синодальний переклад: «в пагубу») й загибель” (Перше до Тимофія, 6.8–9).
• “Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений («покинутий». – Переклад отця Івана Хоменка) був, ні нащадків його, щоб хліба просили” (Псалом 36(37). 25).

4) Комплекс неповноцінності від минулих гріхів, відчай, зневіра
• “Я, Я є Той, Хто стирає провини твої ради Себе, а гріхів твоїх не пам’ятає!” (Книга пророка Ісаї, 43 розділ, 25 вірш).
• “Коли ж ходимо в світлі, як Сам Він у світлі, то… кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха” (Перше соборне послання апостола Івана Богослова, 1 розділ, 7 вірш).
• “Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої” (Перше Івана, 1.9).
• “Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, – стародавнє минуло, ото сталось нове” (Друге послання святого апостола Павла до коринфян, 5 розділ, 17 вірш).
• “Бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха” (Єремії, 31.34).
• “Якщо впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я Моє, і повернуть зі злих своїх доріг, то Я вислухаю з Небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край” (Друга книга паралипоменон (Друга книга хронік), 7 розділ, 14 вірш).
• “Бог Той, що виправдує. Хто ж той, що засуджує?” (До римлян, 8.33–34).
• “Та тільки, забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі” (До филип’ян, 3.13–14).
• “А тому, хто не виконує (через недосконалість свою, через немічність духовну), але вірує в Того, Хто виправдує нечестивого (вірує і кається у гріхах своїх, прагне очищення, шукає спасіння), віра його порахується в праведність (Бог – Той, Хто виправдує і співчуває немочам нашим!)” (До римлян, 4.5).

5) Гнів, роздратування
• “Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста” (Приповісти Соломона, 16 розділ, 32 вірш).
• “Людина великого гніву хай кару несе…” (Приповісти, 19.19).
• “Не може бути виправданим гнів несправедливого, бо самий порух гніву – вже є падіння для людини” (Книга премудрості Ісуса, сина Сираха, 1 розділ, 22 вірш).
• “Гніваючись (гнівом) не грішіть, – сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте!” (Послання святого апостола Павла до ефесян, 4 розділ, 26–27 вірші).
• “Не силою й не міццю, але тільки Моїм Духом, говорить Господь Саваоф” (Захарії, 4.6)

6) Тернина суєти мирської (омана багатства світу цього – жадібність, гордість, заздрість, владолюбство i т.д.)
• “Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на Небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій – там буде й серце твоє” (Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 19–21 вірші).
• “Набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли проминеться воно, прийняли вас до вічних осель” (Від Луки, 16.9).
• “Хто скупо сіє – той скупо й жатиме, а хто сіє щедро – той щедро й жатиме! Хай кожен дає, як серце йому призволяє, – не в смутку й не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися усяким добрим учинком…” (Друге послання святого апостола Павла до коринфян, 9 розділ, 6–8 вірші).
• “Блаженніше давати, ніж брати!” (Дії святих апостолів, 20 розділ, 35 вірш).
• “А як ти чиниш милостиню, – хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно” (Від Матвія, 6.1–4).
• “Ви чули, що сказано: «Око за око і зуб за зуба». А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, – підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, – віддай і плаща йому. А хто силуватиме тебе буде відбути подорожнє на милю одну (забирає час, потребує уваги), – іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе – то дай, а хто хоче позичити в тебе – не відвертайсь від нього” (Від Матвія, 5.38–42).
• “Хто милостивий до вбогого, той позичає для Господа, і чин його Він надолужить йому” (Приповісти Соломона, 19 розділ, 17 вірш).
• “Якщо голодує твій ворог – нагодуй його хлібом, а як спрагнений він – водою напій ти його, бо цим пригортаєш ти жар на його голову, і Господь надолужить тобі” (Приповісти, 25.21–22).
• “Ніхто двом панам служити не може, – бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні” (Від Матвія, 6.24).
• “А як маєм поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та сітку, та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу (синодальний переклад: «пагубу») й загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри й поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов’ю, терпеливістю, лагідністю! Змагайся добрим змагом (синодальний переклад: «подвигом») віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання (синодальний переклад: «исповедание») перед свідками багатьма” (Перше до Тимофія, 6.8–12).
• “Бо людині, що перед лицем Його добра, дає Він премудрість, і пізнання, і радість, а грішникові Він роботу дає, щоб збирати й громадити, щоб пізніше віддати тому, хто добрий перед Божим лицем. Марнота і це все та ловлення вітру!..” (Екклезіаст, 2 розділ, 26 вірш).
• “Давайте – і дадуть вам; мірою доброю, натоптаною, струснутою й переповненою вам у подолок дадуть. Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам” (Від Луки, 6.38).
• “Принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, щоб страва була в Моїм храмі, і тим Мене випробуйте, – промовляє Господь Саваоф, – чи небесних отворів [благодаті] вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надмір?” (Книга пророка Малахії, 3 розділ, 10 вірш).
• “Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрості до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина – пов’януть!” (Псалом 36(37), 1-2 вірші).
• “Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать” (Соборне послання святого апостола Якова, 4 розділ, 6 вірш).
• “Коли-бо хто думає, що він щось, бувши ніщо, сам себе той обманює” (До галатів, 6.3).
• “Гординя людини її понижає, а честі набуває покірливий духом” (Приповісти, 29.23).

7) Лiнивство
• “Я проходив край поля людини лінивої, та край виноградника недоумкуватого, – і ось все воно позаростало терням, будяками покрита поверхня його, камінний же мур його був поруйнований… І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі: «Ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, – і приходить, немов мандрівник, незаможність твоя, і нужда твоя, як озброєний муж!..” (Приповісти Соломона, 24 розділ, 30–34 вірші).
• “Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її – й помудрій: нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя; вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. Аж доки, лінюху, ти будеш вилежуватись, коли ти зо сну свого встанеш? Ще трохи поспати, подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб полежати, – і прийде, немов волоцюга, твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж!..” (Приповісти, 6.6–11).
• “Тому докладіть до цього всю пильність, і покажіть у вашій вірі чесноту (добродійство), а в чесноті – пізнання (роздумування), а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості – благочестя, а в благочесті – братерство (братолюбіє), а в братерстві – любов. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас нелінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа…” (Друге соборне послання святого апостола Петра, 1 розділ, 5–8 вірші).
• “Покинь нехіть до тяжкої праці” (Книга премудрості Ісуса, сина Сираха, 7 розділ, 15 вірш).
• “Від лінощів валиться стеля, а з опущення рук тече дах” (Екклезіаста, 10 розділ, 18 вірш).

8) Сумнів, охолодження вiри в Бога i Слово
• “Поправді кажу вам: Як хто скаже горі цій: «Порушся та й кинься до моря» і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, – то буде йому!” (Євангеліє від Марка, 11 розділ, 23 вірш).
• “Але хай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай-бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх” (Соборне послання святого апостола Якова, 1 розділ, 6–8 вірші).
• “Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас Свого часу повищив…” (Перше Петра, 5.6).
• “Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої…” (Псалом 50(51)).
• “Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Маю надію на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за спасіння Його!” (Псалом 41(42), 6 вірш).
• “Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся (вірою спасетесь, воля Божа – щоб всі увірували і спаслися: я, члени моєї родини, близькі, знайомі, всі! Хай буде воля Твоя! Хай здійсниться воля Твоя!)” (Від Івана, 3.16–17).

9) Спокуса, гріх, напад бісівський (тиск), падіння
• “Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту” (Євангеліє від Марка, 9 розділ, 29 вірш).
• “Хто увірує й охреститься, – буде спасенний, а хто не ввірує – засуджений буде. А тих, хто ввірує, супроводити будуть ознаки такі: у Ім’я Моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне що вип’ють, – не буде їм шкодити; кластимуть руки на хворих, – і добре їм буде!” (Від Марка, 16.16–18).
• “Бо Господь, Бог твій, ходить у середині табору твого, щоб тебе спасати і видавати ворогів твоїх тобі. І буде табір твій святий, і Він не побачить у тебе соромітної речі, і не відвернеться” (Повторення Закону, 23 розділ, 15 вірш).
• “Господи, навіть демони коряться нам у Ім’я Твоє!” (Від Луки, 10.17).
• “І обуривсь Павло, і, обернувшись, промовив до духа: «у Ім’я Ісуса Христа велю я тобі – вийди з неї!» І того часу той вийшов” (Дії святих апостолів, 16 розділ, 18 вірш).
• “Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить” (Псалом 1).
• “Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу (синодальний переклад: «во искушение»), – бадьорий бо-дух, але немічне тіло” (Від Матвія, 26.41).
• “Тому-то, хто думає, ніби стоїть він, хай стережеться, щоб не впасти! Досягла вас спроба (синодальний переклад: «искушение») не інша, тільки людська; але вірний Бог, Який не попустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її” (Перше послання святого апостола Павла до коринфян, 10 розділ, 12–13 вірші).
• “Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, – то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистіть руки, грішні, та серця освятіть, двоєдушні! Журіться, сумуйте та плачте! Хай обернеться сміх ваш у плач, а радість – у сум! Упокоріться перед Господнім лицем, – і Він вас підійме!” (Соборне послання святого апостола Якова, 4 розділ, 7–10 вірші).
• “Вміє Господь рятувати побожних від спокуси…” (Друге соборне послання святого апостола Петра, 2 розділ, 9 вірш).
• “Отож, мавши великого Первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося ісповідання! Бо ми маємо не такого первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного у всьому, подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать” (До євреїв, 4.14–16).
• “Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, – і Я вас заспокою!” (Від Матвія, 11.28).
• “Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої…” (Псалом 50(51)).
• “Зміцняючись усякою силою за могутністю слави Його для всякої витривалості й довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви й переставив нас до Царства Свого улюбленого Сина, в Якім маємо відкуплення і прощення гріхів” (До колосян, 1.11–14).
• “Праведний сім раз впаде – та зведеться” (Приповісти Соломона, 24 розділ, 16 вірш).

10) Розсіяність, духовне нерадiння, пустомовство, суєтність
• “Проклятий, хто робить роботу Господню недбало” (Книга пророка Єремії, 48 розділ, 10 вірш).
• “Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов’ю все робиться в вас!” (Перше послання святого апостола Павла до коринфян, 16 розділ, 13–14 вірші).
• “Будьте тверезі, пильнуйте! Ваш супротивник – диявол – ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого” (Перше соборне послання святого апостола Петра, 5 розділ, 8 вірш).
• “Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я Йому буду ще дякувати за спасіння Його!” (Псалом 41(42), 6 вірш).
• “Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер, у моїй відсутності, зо страхом і терпінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин (синодальний переклад: «действие») за доброю волею Своєю (моліться і про хотіння – і Бог дасть!)” (До филип’ян, 2.12–13).

11) Життєві труднощі i випробування, переслідування, біда, потреба Божого захисту, криза, проблеми 
• “Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, – в Ісусі Христі” (Послання святого апостола Павла до филип’ян, 4 розділ, 11–13 вірші).
• “Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх, – більший бо Той, Хто в вас, аніж той, хто в світі” (Перше соборне послання святого апостола Івана Богослова, 4 розділ, 4 вірш).
• “Страждання зазнаєте в світі, – але будьте відважні: Я світ переміг!” (Євангеліє від Івана, 16 розділ, 33 вірш).
• “Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене. Радійте та веселіться, – нагорода-бо ваша велика на небесах! Бо так гнали пророків, що були перед вами” (Від Матвія, 5.11–12).
• “Покладіть на Нього всю вашу журбу (синодальний переклад: – «заботы»), бо Він опікується вами!” (Перше Петра, 5.7).
• “Ні про що не турбуйтесь, а в усьому хай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі” (До филип’ян, 4.6–7).
• “А ти, сину людський, не бійся їх і не бійся їхніх слів, хоч вони для тебе будяччя та тернина, і ти сидиш між скорпіонами. Слів їхніх не бійся, а їхнього вигляду не лякайся, бо вони дім ворохобний. І будеш говорити до них Мої слова, – чи вони послухаються, чи занехають, бо вони ворохобні” (Книга пророка Єзекіїля, 2 розділ, 6–7 вірші).
• “Господь буде воювати за вас” (Вихід, 14 розділ, 14 вірш).
• “Господь сильний й могутній, Господь потужний в бою!” (Псалом 23(24), 8 вірш).
• “Судися, о Господи, з тими, хто судиться зо мною; воюй з тими, хто зо мною воює, візьми малого й великого щита, – і встань мені на допомогу! Дістань списа і дорогу замкни моїм напасникам, скажи до моєї душі: «Я – спасіння твоє»! Хай засоромляться й будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою, хай відступлять назад і хай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє. Бодай вони стали, немов та полова на вітрі, і Ангел Господній хай їх жене…” (Псалом 34(35).1–5).
• “Тобою поб’ємо своїх ворогів, Ім’ям Твоїм будемо топтати повсталих на нас, бо я буду надіятися не на лука свого, і мій меч не поможе мені, але Ти нас спасеш від противників наших і наших ненависників засоромиш! Ми хвалимося Богом щодня і повіки Ім’я Твоє славимо…” (Псалом 43(44).6–9).
• “Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає…” (Псалом 90(91)).
• “Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога…” (Псалом 120(121)).
• “Хорони мене, Боже, – я бо до тебе вдаюся!..” (Псалом 15(16)).
• “На Тебе надіюсь я, Господи…” (Псалом 30(31)).
• “Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога і в Мене віруйте!” (Від Івана, 14.1).
• “Але Цей, що навіки лишається, безперестанне Священство Він має. Тому може Він завжди й спасати тих, хто через Нього до Бога приходить, бо Він завжди живий, щоб за них заступитись” (До євреїв, 7.24–25). 
• “Господь моє світло й спасіння моє, – кого буду боятись?..” (Псалом 26(27)).
• “А мій Бог хай надолужить (синодальний переклад: «восполнит») вашу всяку потребу за Своїм багатством у Славі, у Христі Ісусі” (До филип’ян, 4.19).
• “Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через Якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої. І не тільки, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід – надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам” (До римлян, 5.1–5).
• “І сказав Він мені: «Досить тобі Моєї благодаті, бо сила Моя здійснюється в немочі». Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені в недугах (синодальний переклад: «я благодушествую в немощах»), у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли-бо я слабий, тоді я сильний” (Друге до коринфян, 12.9–10).
• “Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з’явленні слави Його раділи ви й звеселялись. Коли ж вас ганьблять за Христове Ім’я, то ви блаженні, бо на вас спочиває Дух слави й Дух Божий… Тому й ті, хто з Божої волі страждає, хай душі свої віддадуть в доброчинстві, як Сотворителю вірному” (Перше Петра, 4.12–19).
• “Через те вам кажу: Не журіться про життя своє – що будете їсти та що будете пити, ні про тіло своє, – у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло?.. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? І про одяг чого ви клопочетесь?..
Отож, не журіться, кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що ми будемо пити, або: У що ми зодягнемося?.. Знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого й правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, – бо завтра за себе само поклопочеться…” (Від Матвія, 6.25–34). 
• “Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами!” (Перше Петра, 5.6–7). 
• “Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, – і Я вас заспокою!” (Від Матвія, 11.28). 
• “У тісноті я кликав до Господа, – і простором озвався до мене Господь! Зо мною Господь – не боюся нікого, що зробить людина мені?..” (Псалом 117(118)).
• “Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені…” (Від Матвія, 5.4).
• “Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих…” (Друге до коринфян, 1.3–7). 
• “Що ж скажем на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас?..” (До римлян, 8.31–39).
• “Шукав я був Господа, – і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив…” (Псалом 33(34)).
• “Не карай мене, Господи, в гніві Своїм…” (Псалом 6).
• “Господь – то мій Пастир, тому в недостатку не буду…” (Псалом 22(23)).
• “І він [Корнилій сотник] нам [Петру і братії] розповів, як у домі своїм бачив Ангола, який став і сказав: «Пошли до Йоппії, та приклич Симона, що зветься Петром, він слова тобі скаже, якими спасешся ти і ввесь дім твій” (Дії святих апостолів, 11 розділ, 13–14 вірші).
• “І хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго?” (Перше Петра, 3.13).
• “Отже, кожного, хто Мене визнає (синодальний переклад: «исповедует») перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я. Хто ж Мене відцурається перед людьми, того й Я відцураюся перед Небесним Отцем Моїм” (Від Матвія, 10.32–33).
• “Не лякайся, черідко мала, бо сподобалося Отцю вашому дати вам Царство” (Від Луки, 12.32).
• “Бо ми в Нім живемо, і рухаємось, і існуємо” (Дії, 17.28).
• “І вийшов сатана від лиця Господнього та й ударив Йова злим гнояком від стопи ноги його аж до його черепа… А той узяв собі черепка, щоб шкребти себе. І він сидів серед попелу… І сказала йому його жінка: «Ти ще міцно тримаєшся в невинності своїй? Прокляни Бога – і помреш!»… А він до неї відказав: «Ти говориш отак, як говорить яка з божевільних!.. Чи ж ми будем приймати від Бога добре, а злого не приймем?” (Книга Йова, 2 розділ, 7–10 вірші).
• “І помножив Господь усе, що Йов мав, удвоє” (Йова, 42.10).
• “Проклятий, хто робить роботу Господню недбало, і проклятий, хто від крови меча свого стримує!” (Єремiя 48:10);
• “Сину людський, Я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому, і як почуєш ти слово з уст Моїх, то остережи їх від Мене. Коли Я скажу безбожному: Конче помреш, а ти не остережеш його й не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги, щоб він жив, то цей безбожний помре за свою провину, а його кров Я зажадаю з твоєї руки! Але ти, коли остережеш несправедливого, а він не вернеться від своєї несправедливості та від своєї несправедливої дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою врятував” (Єзекiїля, 3 розділ, 17–19 вірші);
• “Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого Царства!” (Від Луки, 9.62).
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