
06.08.2017 Неділя 9-та після П’ятидесятниці

  

    6 серпня, у Неділю 9-ту після П’ятидесятниці, в день пам’яті святих благовірних князів
Бориса та Гліба, Митрополит Миколаївський і Очаківский Питирим у співслужінні інших
Архіпастирів Української Православної Церкви звершив Божественну літургію у
Свято-Преображенському соборі Свято-Успенської Почаївської Лаври.  

  Літописи і Церковне Передання містять згадки про чудеса, якими Господь прославив
святих благовірних князів Бориса та Гліба. У «Повісті врем’яних літ» згадується про  
зцілення, які подавали мощі святих страстотерпців  : "...кривим — ходити, сліпим —
прозріння, хворим — одужання, закутим — звільнення, засмученим — утіху, занапащеним
— визволення".  
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    Фото: Діонісій Корєлов  

    

  

      

    Далі у літописі  читаємо: "Заступники вони Руської землі і світильники, вічно сіяючі і в   
 молитвах про своїх людей до Владики. Ось тому і ми маємо гідно восхвалять
страстотерпців Христових, молячись старанно до них, промовлючи: 

«Радуйтеся,     страстотерпці Христові, заступники Руської землі, що зцілення подаєте
тим, хто приходить до вас, вірою і любов’ю. 
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Радуйтеся, небеснії     жителі, в плоті ангелів перебуваючі, однодумні служителі Богу,
пара одностайна, святим єдинодушна,— тому і подаєте зцілення всім     страждущим. 

Радуйтеся, Борисе і Глібе богомудрі! Ви виливаєтесь як потоки із джерела цілющих вод
живодайних, що витікають для зцілення     вірних людей. 

Радуйтеся, промені світосяйні, і з’являйтеся як світила, що осявають всю землю Руськую,
завжди тьму відганяючи і з’являючи     віру неухильну. 

Радуйтеся, очі недріманні! Душі свої ви схилили на звершення божих святих заповідей і
прийняли їх в серця свої, о блаженні!     

Радуйтеся, брати, разом перебуваючи в місцях злотосяйних, у селах небесних і в славі
нев’янучій, якої гідно заслужили. 

Радуйтеся,     божественним світлом для всіх осіянні! Ви весь світ обійшли, бісів
відганяючи, від хвороб ізціляючи, світильники предобрі і заступники     теплі, біля Бога
сущі, блаженним промінням вічно осяяні, мужні страстотерпці, просвітники душ вірним
людям. Звеличила вас світлоносна     небесна любов, через неї успадкували ви всю красу
небесного життя, славу і райські яства, світ розуму і красну радість. 

Радуйтеся, що     напуваєте серця, горе і хвороби відганяєте, злі страждання ізціляєте;
краплями крові святої окровавили багряниці преславнії, красно носячи     їх, з Христом
завжди царствуєте, молячись за нових людей християнських — співвітчизників своїх.
Земля Руська благословилася кров’ю вашою і     мощами, покладеними в церкві; духом
божественним її просвіщаєте, у ній же з мучениками, як мученики, за людей своїх
молитесь. 

Радується     церква, святосяйне сонце здобувши, завжди схід просвіщає в стражданні на
вашу славу, мученики. 
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Радуйтеся, світлії зорі, що ранком сходите!     Нові христолюбиві заступники, наші
страстотерпці! Покоріть поганих під ноги князям нашим, воздаючи молитви Владиці
Богові нашому, щоб жили     вони в мирі, в єдності і в здоров’ї, убережіть їх від
міжусобних воєн і від підступів диявола. Сподобайте ж і нас, що хвалу вам співають і    
вшановують ваше славне торжество, в усі віки і до кінця світу.»" (Цитата подається за
перекладом Василя Яременка).    

    

        Також зцілення, якими Бог прославив святих князів Бориса і Гліба оспівує Церква у
каноні на їх честь
:

  "Плотское богатство возненавидевше, славнии, благородство душевное яко Божие паче
вожделели есте, Христа бо возлюбисте и всяко веселие     мирское оплевасте и
стремление страстей обуздасте, сосуди честнии Пресвятаго Духа явистеся, се бо враг,
праведнии, завидя вашему     целомудрию, мучителя вам убийцу брата воздвиже. Но все
злосмешение и убийства разум на онаго же Божиим судом вскоре прииде, оружие
секущее.     Вы же, убиени, паче живете и, Небесное Царство имуще, чудотворите
безпрестани, вас же Христос звезды светоносны показа и Руси вы похвала     есте и
утверждение, ваши гроби, яко безмезднии врачеве, предлежат стране нашей, к ним бо
слепии приходяще верою, просвещаются; хромии,     влекущеся, скачуще отходят;
недужнии исцеляются и беснующиися бесов свобождаются. Вы князи князем, вы в
напастех утешение и в темницах     сущим свобождение. Но, о супрузи святии, Романе и
Давиде, не престаните молящеся Христу, вечно сохранити Православную веру невредну
в     отечествии вашем."
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