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“Повірте,  дорогі мої, що ніщо так

не обурює, не турбує, не дратує, не
ранить, не принижує, не ображає і не
озброює проти нас диявола і самого
винуватця зла – сатану, як постійне
моління псалтиря. Все Святе Письмо
корисне, і читання Його немало
причиняє шкоди демонові, але ніщо
так не нищить його як Псалтир.

Вправляючись в псалмоспіванні,
ми, із однієї сторони, возносимо
молитву Богові, а з іншої –

“Жодна книга не прославляє
Бога таким чином, як Псалтир; тому
вiн особливо корисний для душi, бо
в ньому Бога славлять разом з
ангелами, i величають, i оспiвують
величним спiвом, i ангелiв
наслiдують…

Жодного дня не проводь без
спiвання (читання) псалмiв. А коли
з якоїсь причини залишиш, то там,
де вiдклав, з того мiсця знову почни

i не переставай, забувши про
лiнощi… Бо все, браття, тимчасове
у свiтi цьому, обертається, немов у
колi. Сьогоднi сонце, а завтра –
пiтьма, i дощ, i снiг. Сьогоднi бенкети
i шлюби, а завтра – плач i нарiкання.
Але коли сам будеш дбати про
спасiння твоєї душi, тодi станеш
щирим у словах твоїх, навчишся
заповiдей Божих, i Вiн вiдкриє очi
твої, щоб зрозумiв ти чудеса вiд

закону Божого… Краще сонцю
спинитися у своєму русi, анiж
залишити Псалтир, бо дуже корисно
повчатися з псалмiв i старанно та
ревно їх читати. Бо всi книги нам
кориснi i завдають печаль бiсам, але
не такою мiрою, як Псалтир, тому
що це – наш порадник”

свт. Василiй Великий

ТРАВЕНЬ

проклинаємо диявола. Так, ми
молимося, проказуючи: «Помилуй
мене, Боже, з великої ласки Твоєї; та
з безмежності милосердя Твого
загладь беззаконня моє» (Пс. 50, 3),
а також: «Не відкинь мене від Лиця
Твого, і Духа Твого Святого не відійми
від мене» (Пс. 50,13);   «Не відкинь мене
в час старості, коли щезатиме моя
сила, не покинь мене» (Пс. 70,9). З іншої
сторони проклинаємо демонів:
«Нехай Воскресне Бог,  і нехай

розсипляться вороги його, і нехай
біжать від Лиця Його ненависники
Його» (Пс. 67,2); одночасно: «розсій
народи, що бажають  війни»
(Пс. 67,31), чи: «Меч їх нехай увійде
в серце їх, і луки їх нехай
поломляться» (Пс. 36,15), чи також:
«Копав він рів і вирив його, і впаде в
яму, що викопав її. Обернеться біль
його на голову його, а на тім’я його
зійде неправда його» (Пс. 7, 16–17)”

Маркел-пресвітер скитський

із Лаври Келій.

Мати. Мама. Матуся.
Скільки спогадів і тепла таїть

це магічне слово. Воно про
найближчу, найдобрішу, найкра-
сивішу і наймилішу людину у світі.

Її очі супроводжують дітей
у далеких життєвих мандрах,
материнська ласка гріє нас все
життя аж до старості. Її створив
Бог на цій грішній землі для краси
і щастя, щоб вона дарувала життя
і була продовжувачем роду
людського.

Схиляємо низенько свої
голови і висловлюємо щире
синівське „Спаси Вас Бог” перед
образом Вашим, біловолосі наші
бабусі і матері, перед терпінням
і печаллю за синами і чоловіками,
братами і сестрами.

Â ³ ò à º ì î
í à ø è õ
Ì à ò ó ñ ü

...То дай Вам, Боже, діждатись
ще тієї пори, коли чисте синє небо
зігріє Ваші страждальні душі
і теплом своїм зменшить болі
Ваших сердець, а перед Вашим
поглядом зацвітуть сади,
заколосяться ниви добірним
зерном і в чистому мирному небі

розіллється нескінченне соло
неперевершеного степового
співця – жайворонка.

Хай наші друзі, крилаті  лелеки,
дарують Вам правнучат, онучат
і діточок – оцих домашніх
соловейків, щоб своїм безгрішним
і чистим щебетом звеселяли Ваші
змордовані душі та множили
надію на краще завтра нашої долі;
помагай Вам, Боже, поставити їх
твердо на ноги і засіяти їхні душі
зерном Правди і Науки. Нехай
весняне свято розморозить нас,
об’єднає і згуртує!

Щ а с т я ,
здоров’я всім
Вам дорогі
Матері.
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У християн може виникнути
питання: чи слід читати
псалми, що проклинають
ворогів?

Здається, що ніщо так не
суперечить євангельському духу.
Ось як вирішується ця супереч-
ність: ці вороги  – не наші вороги,
а вороги Бога і Христа, Який
пробачив своїм катам і Петрові,
але із суворістю викривав фарисеїв
і «світ».

Ці вороги Бога знаходяться не
тільки поза нами, але і в нас самих
– це наші гріхи. Читання цих
псалмів може охоронити нас від
байдужості, збуджуючи нашу
ненависть не проти грішників, але
проти зла і гріха.

Юдейські тлумачі стверджу-
вали, що «Закон є П’ятикнижжя
Господа до народу, а Псалтир,
(який євреї розділили на п’ять
окремих книг) є П’ятикнижжя

народу до Господа». Іншими
словами: у першому П’ятикнижжі
дані народові закони для
виконання; у другому П’ятикнижжі

можна бачити, як
впливали ці закони на
життя обраного
народу.

І в ранню християн-
ську, і в святовітцівську
епохи Псалтир служив
чудовим керівництвом
до молитви і прослав-
лення Бога.

У перші часи
християни співом
псалмів надихали
себе на подвиги
благочестя; псалми

підтримували їх у дні гонінь,
давали силу мужньо зносити
страждання; псалми ж служили їм
повчанням серед відпочинку від
різнома-нітних занять і праці. «Я
думаю, – каже св. Атанасій
Великий в посланні до
Маркелліна про тлумачення
псалмів, – що в словах цієї книги
виміряне і охоплене все людське
життя, увесь стан душі, всі
порухи думки, так що      в людині

не можна знайти більше нічого.
Чи потрібно здійснювати
покаяння і сповідь? Пригнічують
тебе скорбота і спокуса?
Женуть тебе або чинять проти
тебе підступи? Чи тобою
опанувала зневіра? Або, – бачачи
себе щасливим, а ворога
приниженим, бажаєш принести
Господу подяку і хвалу? Всі
можуть знайти собі повчання в
божественних Псалмах.

Нехай читають слова їх про
кожен з цих станів, і кожна людина
буде підносити їх до Господа, ніби
саме про неї вони були написані».

Про благодатну  дію читання
Псалтиря на душу віруючого
св. Василь Великий в Бесідах на
Псалми каже: «Усе Писання Богом
натхнене, і корисне до навчання,
до докору, до направи, до
виховання в праведності, щоб
Божа людина була досконала, до
всякого доброго діла готова.
(пор. 2 Тим 3:16–17). Для того
написано Духом Святим, щоб  в
ньому, як у загальному зціленні
душ, всі ми, люди, зцілювались –
кожен від власної своєї недуги».

Методій і Костянтин (Кирило)
дослівно переказали по-
слов'янськи грецький переклад
Септуагінти. Із утвердженням
християнства на Русі книга
Псалмів стає улюбленою книгою
народу. Із Псалтиря навчаються
грамоті; без Псалтиря не
обходиться благочестивий
книголюб; Псалтир читається над
небіжчиком. Вся давньоруська
писемність містить посилання на
Псалтир.

Як прагне олень до
джерел водяних, так
прагне душа моя до
Тебе, Боже.

(Пс. 41:1)

Вiд смутку, зневiри – 101, 36, 90 псалми.
Коли зазнаємо несправед- ливостi вiд людей, пiдступiв,
Злоби – 3, 53, 58, 142 псалми.
Вiд слабодухостi й маловiрства –138.
Вiд розпачу в бiдностi – 80, 112.
Ображеним (зцiлення вiд образливостi) – 56, 69.
На зцiлення вiд страшної звички брехати, лукавити – 115.
На зцiлення вiд забобонностi – 121.
Проти бiсів – 13, 67, 90, 96.
Коли страждаємо вiд спокус i втрачаємо в душi мир – 24.
У пошуках роботи – 38.
Змiцнення немiчних у роботi – 88.
За мир у родинi мiж рiдними – 35, 65, 116, 126, 127;

За згоду  в подружжi – 10, 94;
За пошану мiж батьками i дiтьми – 76.
За пошану до старших – 109.
За непокірливих дітей – 22.
За втихомирення жорстокого глави родини – 139.
Щоб просвiтив Господь правителiв розумiти потреби народу – 137;
За мир у країнi, у свiтi – 131, 132.
Якщо землетруси, іншi стихiйнi лиха – 17,
Пожежа – 21,
Посуха – 62, 89,
Повiнь – 68.
Коли стоїмо на порозi смертi – 33.
Щоб врятував Господь свiт вiд пошесті смертоносної – 85.

Псалми  як молитви у певних життєвих потребах
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Жив на світі один чоловік, який
більш за все на світі і навіть більше
самого свого життя любив Бога
і Його слова. Молячись, він співав,
бо любив Бога. Часто йому
хотілося, щоб весь світ співав
разом з ним, і тоді цей чоловік
кликав на молитву весь всесвіт.
«Моліться зі мною гори і горби, –
вигукував чоловік, – моліться
птахи, звірі, сонячне світло і дощові
краплі, гуркіт грому і мерехтливі
зірки!» «Всяке дихання нехай
хвалить Господа!»

В цей час серце цього чоловіка
було гаряче. Як до котла, який стоїть
на вогні, не підлетить близько
нечиста муха, такими далекими від
серця людини, яка молиться, були
всякі нечистоти і погані думки. Але
іноді припиняє молитву навіть
найгарячіший молільник. Одного
разу припинив молитву, став
безтурботний і той, про кого йде
наша розповідь. Звали його Давид.
Він був царем, що носив у грудях
пророчий вогонь.

Одного вечора, коли пророчий
дух не хвилював серце царя, а мо-
литва  не зігрівала його зсередини,
Давид «прогулювався на даху
царського дому і побачив з покрівлі
жінку, що купалася, а та жінка була
дуже красива» (2 Цар. 11:2).

Нашу праматір в раю змій
спокусив улесливими словами,
а царя Давида скинув з висоти
святості через око. А оскільки жінка
не була вільна, і був у неї чоловік,
Давид наказав взяти цього чоловіка
в найнебезпечніше місце, де тоді
йшли бої, щоб його убили. Так
поглибив цар своє падіння
і рабство, до ланцюга блуду
додавши ланцюг вбивства.

Пророк Натан не викрив царя
прямо, але описав йому ситуацію,
в якій безсердечний багач, власник
великої кількості овець, велить
забрати єдину вівцю у бідняка, щоб
приготувати частування для гостей.
Ця словесна картина була такою
огидною, що цар розгнівався і ска-
зав: «Гідна смерті людина, яка це
зробила» (2 Цар. 12:5).

О, горе! Горе нам, людям, тому

що навіть найкращі з нас помічають
дрібні деталі чужих гріхів і зали-
шаються сліпими до своїх власних
лиходійств. За словами Христа
відціджуємо комарів, а ковтаємо
верблюдів.

Коли гнів царя був вилився
в слова погрози, Натан сказав: «Ти
– цей чоловік». А Давид сказав:
«Згрішив я перед Господом».

І хоча Натан потішив царя
словами про прощення, поранене
гріхами серце Давида стало лити
сльози так, як сльозить засмічене
пилом око. Покаянний псалом
вилився з Давидової душі, псалом,
який ось вже багато століть читають
усі люди.

Ходімо ж, підемо слідом за
пророком, щоб в коротких словах
і буквах його плачу знайти самих
себе, свої душі і свої надії!

Якби земний суд судив царя,
то судив би він його за гріх проти
Урії і його дружини. Першого він
вбив, а другу збезчестив. Земний
суд вимагав би вибачення перед
вдовою і матеріальну компенсацію.
Натомість Давид почувається
винним перед Єдиним Богом. Його
забув цар і тому згрішив. «Перед
Тобою, я згрішив, і перед очима
Твоїми лукаве зробив», – каже цар.
Ми теж грішимо не через щось інше,
як через те, що забуваємо Бога. Не
виконуємо таку коротку і таку тяжку
через труди заповідь, яка дана
Авраамові: «Ходи перед лицем

Моїм, і будь непорочним». Кого б не
образила людина, що б не зробила,
завжди вона винна – не тільки перед
людьми, а перш за все вона
провинилася перед Богом.

Давид пробує виправдатися
тим, що народжений він через гріх
і зачатий у беззаконні. Від Адама
тече в наших жилах гріх. Множиться
цей гріх з часом, немає сил зупинити
його, і «хто ж народиться чистим
від нечистого? Та ніхто» (Йов 14:4).
Але серце пророка швидко зупиняє
плин думок.

Не треба виправдовувати себе
самого. «Не нахили серця мого до
слів лукавих, щоб не виправдувався
я в гріхах» (Пс. 140: 4).

Але далі нас чекають дивовижні
знахідки. Заспокойтесь, грішники!
Давид каже: «Навчу беззаконних
шляхам Твоїм, і нечестиві до Тебе
навернуться».

Що ти говориш, Давиде?! Чи тобі,
перелюбникові і замовникові
вбивства, навертати нечестивих?
Чи є ще хто-небудь безбожніший за
тебе? Кого називаєш нечестивим
і беззаконним ти, адже сам
порушив головні заповіді?!

«Не судіть мене, – говорить
Давид. – Заспокойтеся. Я не
наважився б це вимовити, якби Дух
Святий не рухав моїми устами. Я
сказав те, на що ніколи б не
наважився сам, без благодаті
покаяння».

Ось він, закон! Якщо згрішить
людина, то хай кається, а не впадає
у відчай. І якщо покається, то зможе
привести і інших до покаяння!
Грішник, який розкаявся, –
найкращий проповідник. Кращий
тому, що не пишається, не
принижує несправедливого
всередині своєї душі. Кращий
тому, що знає душу грішника. Тут
старозавітна історія сягає висот
прийдешнього Євангелія. Бо
саме Петро зрікся, але потім
кається і йому дано ключі від
раю.

Побачиш грішника – втримайся
судити його до часу. Якщо
навернеться він, то приведе до
Христа набагато більше душ, ніж
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приведуть уявні праведники,
схильні до зарозумілості і зверхності.

Історія Давида  в певній мірі
передбачає Новий Завіт. В Законі
є жертви за гріх, жертви повинності
і багато інших жертв. Але цар не
ними хоче виправдатися. Сотні
овець і волів він приніс би.
Кращий фіміам запалив би. У кращі
труби наказав би сурмити
наймайстернішим Левітам.

Натомість Давид шукає
виправдання в сокрушенні перед
Богом, в смиренні перед Ним:
«Жертви Ти не бажаєш...
Жертва Богу – дух соркушений;
серцем сокрушеним і смиренним
Ти не погордуєш, Боже».

Ще перший кам'яний Храм не
побудовано, а вже звучить слово
про те, що не жертвою, а смиренням
виправдається чоловік. Невже

марна майбутня Соломонова
праця? Ні, не даремна. Храм
потрібний, і він буде побудований.
Але жертви Храму - жертви
прообразу. Вони лише - тіні і образи.
На Христа вони вказують, але
повірить у Христа не той, хто
старанний до жертви, а той, хто
носить в собі смиренний помисел і
усвідомлює себе грішником, який
потребує помилування.

http://www.pravoslavie.ru/put/44264.htm

“Çàãëèáëþéòåñÿ ðîçóìîì âàøèì, áðàòòÿ, ó âëàñòè-
âiñòü ðå÷åé i îñòåðiãàéòåñÿ, ùîá íå ñòàòè íåäáàëèìè,
áî é íàéìåíøà
íåäáàëiñòü íàðàæàº
íàñ íà âåëèêó íåáåç-
ïåêó… Áîã âiäàº… ùî
ìè ìîæåìî
ñïàñòèñÿ, àëå íå
õî÷åìî; áî ïîêè
íàøi ïðèñòðàñòi ùå
þíi, ìè ìîæåìî ¿õ âiäñiêàòè, àëå íå òóðáóºìîñÿ
ïðî öå é äîçâîëÿºìî ¿ì óêðiïèòèñÿ ïðîòè íàñ,
ùîá ïðèéòè äî ãiðøîãî êiíöÿ. Áî îäíà ñïðàâà…
âèðâàòè ç êîðiííÿì äðiáíó áèëèíêó, òîìó ùî âîíà
ëåãêî âèðèâàºòüñÿ, à iíøà – âèêîðiíèòè âåëèêå
äåðåâî…  I Ïðîðîê òàêîæ â÷èòü íàñ öüîãî, êàæó÷è
ó Ïñàëìi:

“Äî÷êî Âàâèëîíó, îêàÿííà! Áëàæåííèé òîé,
õòî âiäïëàòèòü òîái çà âñå, ùî òè çàïîäiÿëà
íàì. Áëàæåííèé, õòî âiçüìå i ðîçiá’º äiòåé òâî¿õ
îá êàìiíü“ (Ïñ. 136:8,9).

Ïðîñòåæèìî ñêàçàíå çà ïîðÿäêîì. Âàâèëîíîì
âií íàçèâàº çàìiøàííÿ àáî çáåíòåæåííÿ, áî òàê
ïîÿñíþþòü öå ñëîâî, âèâîäÿ÷è éîãî âiä ñëîâà
“âàâåëü”… Äî÷êîþ æ Âàâèëîíó íàçèâàº âîðîæíå÷ó:
äóøà ñïåðøó áåíòåæèòüñÿ, à ïîòiì ïîðîäæóº ãðiõ.
Îêàÿííîþ âií íàçèâàº òîìó, ùî çëîáà íå ìàº æîäíî¿
ñóòíîñòi, àíi ñêëàäó, à äiñòàº áóòòÿ âiä íàøî¿

íåäáàëîñòi i çíîâó âèêîðiíþºòüñÿ i çíèùóºòüñÿ íàøèì
ñòàðàííÿì . Ïîòiì ñâÿòèé Äàâèä çâåðòàºòüñÿ íà÷åáòî

äî íå¿: “Áëàæåííèé
òîé, õòî âiäïëà-
òèòü òîái çà âñå,
ùî òè çàïîäiÿëà
íàì”.

Ïîãëÿíüìî æ, ùî
ìè äàëè, ùî ïðèéíÿëè
i ùî õî÷åìî âiääàòè?

Ìè äàëè íàøó âîëþ i ïðèéíÿëè ãðiõ; öåé æå âèñëiâ
íàçèâàº áëàæåííèìè òèõ, ÿêi âiäïëàòèëè ¿é,
à “âiäïëàòèòè” òóò îçíà÷àº áiëüøå íå ÷èíèòè
ãðiõà. Ïîòiì äîäàº: “Áëàæåííèé, õòî âiçüìå  i ðîçiá’º
äiòåé òâî¿õ îá êàìiíü”; áëàæåííèé, õòî ç ñàìîãî
ïî÷àòêó âçàãàëi íå ïðèéìàº ïîðîäæåíîãî òîáîþ,
òîáòî ëóêàâèõ ïîìèñëiâ, i íå äàº ¿ì ìiñöÿ â ñîái, ùîá
âîíè çðîñòàëè i ïðèâîäèëè çëî â äiþ; à ñêîðî, ïîêè
âîíè ùå ìàëi  i ïåðø íiæ âîíè çìiöíÿòüñÿ  é ïîâñòàíóòü
íà íüîãî, âiçüìå i ðîçiá’º ¿õ îá êàìiíü, “ßêèì
º Õðèñòîñ” (1Êîð. 10:4), i çíèùèòü ¿õ, ïðèïàâøè
äî Õðèñòà. Îñü òàê   i ñòàðöi, i Ñâÿòå Ïèñüìî – âñi
çãiäíi ìiæ ñîáîþ é óáëàæàþòü òèõ, õòî íàìàãàºòüñÿ
âiäñiêàòè ñâî¿ ïðèñòðàñòi, ïîêè âîíè ùå ìàëi, ïåðø
íiæ çàçíàºìî âiä íèõ áiä  i ïðèêðîùiâ”

(Ïðï. Àââà Äîðîôåé.
Ïîâ÷àííÿ i ïîñëàííÿ. Ïîâ÷àííÿ 11).

Ëþäåé, êîòði ïî÷èíàþòü ÷èòàòè Ïñàëòèð, íåðiäêî ñïîêóøàþòü òi ÷è iíøi
ðÿäêè òà ñëîâà. Òîìó, ÷èòàþ÷è öþ Áîãîíàòõíåííó êíèãó, âàæëèâî ïàì’ÿòàòè,
ùî ìîâà ïðîðîêiâ çàâæäè îáðàçíà é ñèìâîëi÷íà.

×åðåç iñòîðè÷íi ÷è îñîáèñòi ïîäi¿, ÿê ÷åðåç ïðèò÷i, Ïðîðîê ÿâëÿº i ìàéáóòíüîãî
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, i ñòâîðåííÿ Öåðêâè – “íàðîäó îáðàíîãî”, i âñåñâiòíþ
äóõîâíó áèòâó õðèñòèÿí iç áåçáîæíiñòþ, ëóêàâñòâîì ñâiòó öüîãî, â÷åííÿìè
çëèõ äóõiâ; ïðîðîêóº Ñóä Áîæèé, âèçâîëåííÿ âiä ñìåðòè é ïåêëà ïðàâåäíèêiâ,
ðàäiñòü Öàðñòâà Íåáåñíîãî. Êðèâàâà, íåïðèìèðåííà áîðîòüáà ç âîðîãàìè –
öå ñèìâîëi÷íèé îáðàç íàøî¿ âíóòðiøíüî¿, çàïåêëî¿, ñìåðòíî¿ áîðîòüáè ç ãðiõîì
ó ñîái, îáðàç äîñêîíàëî¿ íåíàâèñòè äî çëà, à çîâñiì  íå äî ëþäèíè, ëþäåé ÷è
íàðîäiâ.

Íàâåäåìî ïðèêëàä, ÿê ãëèáîêî ðîçóìiëè ñëîâà Ïèñàííÿ Ñâÿòi Îòöi.
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