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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ХРЕЩЕННЯ РУСИ - УКРАЇНИ
ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

На українських землях
християнство утверджувалося
впродовж багатьох століть. Це був
тривалий процес, що зазнав впливу
різноманітних чинників: ідеоло-
гічних, політичних, духовно-
культурних. За свідченням
істориків, християнство з’явилося
на території сучасної України у
пізньоантичних містах Північного
Причорномор’я, які заселяли
грецькі колоністи. З цього регіону
проповідував християнство на
землях Східної Європи св. ап.
Андрій Первозванний.  «Повість
минулих літ» містить апокри-
фічний сюжет, за яким апостол
Андрій благословив гори, на яких
був заснований Київ, а на місці, де
тепер Андріївський собор,
поставив хрест.

Другим відомим проповід-
ником євангель-ського благовістя
на землях  сучасної України був
учень св. ап. Петра святитель
Климент Римський. Засла-ний в ІІ
ст. до Криму, він знайшов у
Херсонесі багаточисельну
християн-ську громаду . З початку
ІІІ ст. було започатковано
діяльність Скіфської єпархії, а
відтак єпархій Причор-номор’я:
Херсонеської, Сурозької,
Фульської,  Боспорської, Готської.
На І Вселенському соборі 325 року
були присутні єпископи із
територій сучасної України  Кадм
Боспорський  і Феофіл Скіфський.
Християнство поширювалося в
Русь-Україну і з Великоморавської
держави, де місіонерську працю
здійснювали свв. Кирило і
Мефодій та їхні учні. З їх
діяльністю церковне Передання
пов’язує проникнення христи-
янства через Галичину на Волинь.
Історики припускають, що у
містах Перемишлі та Володимирі
ще до 988 р.  були єпископські
кафедри.

Важливим етапом християні-
зації Русі був період правління у
Києві св. князя  Оскольда (860-
882).  За нього молода держава
вийшла на світову арену,
виборовши загальне визнання та
затвердивши себе невід’ємною
часткою середньовічного світу.
Серед найбільш значних його
діянь  – спроби утвердити на Русі
християнство. За його князювання
у 862 році було закладено Київську
митрополію.

За правління князя Ігоря (912-
945) християнська община
збільшилася, стала впливовою, і
хоч князь залишався язичником,
гонінь на християн не було, навіть
будувалися церкви. Після вбивства
Ігоря формально князем став його
малолітній син Святослав, але
фактично повнота влади належала
матері – св. княгині Ользі. З її ім’ям
пов’язані важливі заходи, які мали
суттєвий вплив на подальший
розвиток Київської Русі.

 «Повість минулих літ»
оповідає, що княгиня хрестилася

955 року в Царгороді. Літописець
свідчить, що візантійський
імператор  хотів посватати
княгиню: «Побачив цар, що вона
дуже гарна лицем і розумна,
дивувався її розумові та сказав:
«Достойна ти царювати з нами».
Вона зрозуміла це і каже до царя:
«Я поганка; як хочеш, щоб я
охрестилася, хрести мене сам, бо
інакше не охрещуся». Імператор
став її хрещеним батьком. По
хрещенні він хотів узяти її собі за
жінку. А Ольга відповіла: «Як же
ти хочеш мене взяти, коли ти сам
мене хрестив і назвав мене
донькою; у християн нема такого
закону, ти сам це знаєш». І сказав
цар: «Перехитрила мене Ольга».
Дав їй великі дари, золото, срібло,
дорогі тканини й різноманітний
посуд і відпустив». Ольга дістала
християнське ім’я Олени, на честь
матері Костянтина Великого, що
перший з римських імператорів
прийняв християнську віру.

До Ольги в Києві вже були
церкви. Прийняття княгинею
християнства надало поштовху
збільшенню християнської
громади, Ольга та її оточення
заохочували місіонерську
діяльність місцевого духовенства.
Крім того, особистий приклад
володарки активно впливав на
свідомість підданих. Збільшення
числа християн викликало
потребу в нових храмах.
Ймовірно, саме за часів
князювання Ольги було
побудовано на Оскольдовій могилі
церкву св. Миколая.

 Хрещення Руси-України і
проголошення християнства
державною релігією відбулося за
князювання св. рівноап.
Володимира Великого (978-1015).
Він зрозумів, що язичництво не

могло об’єднати державу, тому
став серйозно замислюватися про
нову релігію. При цьому
християнство не було єдиним
варіантом. Політична ситуація
того часу пропонувала й інші
вірування – іудаїзм, іслам, буддизм.
Отож, питання було в тому якій з
цих релігійних систем віддати
перевагу.

Про нього у «Повісті минулих
літ» записано у «Сказанні про
Володимирове хрещення». Під
986 роком розповідається про
прибуття до Києва місіонерів від
чотирьох найбільш значних
віровчень, авторитет яких був
забезпечений відповідними
політичними організаціями:
ісламу – від Волзької Булгарії,
католицизму – від Священної
Римської імперії, іудаїзму – від
Хазарії, православ’я – від Візантії.
Місія мусульман, латинян та іудеїв
провалилася. Найбільше Воло-
димиру сподобалася розповідь
грецького проповідника, але не
вона спонукала прийняти
остаточне рішення.

Під 987 роком літопис подає
розповідь про посольство, яке
направив київський князь у
Волзьку Булгарію, Священну
Римську імперію та Візантію для
ознайомлення з богослужіннями
та обрядами трьох релігійних
систем. Повернувшись додому
посли негативно відізвалися про
магометан та латинян, але із
захватом розповідали про «красу
церковну», яку побачили у
Константинополі.

Наступний епізод, датований
988 роком, розповідає про похід на
Херсонес (Корсунь). Після його
здобуття Володимир приймає
хрещення і одружується із
візантійською принцесою Анною.

Повернувшись до Києва св.
Володимир звелів понищити
статуї поганських богів. На
пагорбі, де стояли Перун та інші
ідоли, Володимир поставив
церкву св. Василія (християнське
ім’я Володимира). Місце, де
розташовувалися, змінюючи один
одного релігійні центри, історики
ототожнюють із Трьохсвя-
тительською церквою. Святий
князь Володимир наказував
будувати храми на тих місцях, де
стояли ідоли. На честь прийняття
християнства в Києві було зведено
першу кам’яну церкву. Її
спорудили древньоруські та
візантійські майстри у 989-996
роках, й на утримання церкви
Князь виділив десяту частину
князівських доходів – десятину.
Звідси й назва храму. Старовинні
джерела називають Десятинну
церкву церквою Богородиці.

За часів  святого Володимира
Русь досягла нечуваної величі та
могутності. 1015 року великий
князь помер. Його тіло поклали у
мармуровий саркофаг і поставили
у Десятинній церкві. У XIII ст.
Православна Церква канонізувала
князя Володимира як рівно-
апостольного і зарахувала до лику
святих.

Запровадження християнства
стало поштовхом для швидкого
розвитку давньоруської культури.
Було б помилкою вважати, що до
988 року люди на Русі не знали
науки, творчості, мистецтва, однак
бурхливий розквіт культури
прийшовся на часи, коли
затвердилася християнська релігія.
У монастирських брамах
концентрувалися основні кадри
вчених того часу письменників,
публіцистів, художників,
архітекторів. Монастирський

статут, введений на Русі у другій
половині XI ст., зобов’язував
ченців започатковувати у себе
бібліотеки, школи, іконописні
майстерні, лікарні та інші заклади.
Серед монастирів  на першому
місці був Києво-Печерський, який
став найвизначнішим центром
давньоруської культури. Також
функціонували культурні центри
при архієрейських кафедрах.
Почали переписувати і перек-
ладати книги з грецької на
слов’янську мову. При Софій-
ському соборі у Києві була
створена перша бібліотека на Русі.

Важливою складовою історії
Київської Русі був розвиток
писемності та розповсюдження
грамоти. Східнослов’янська
писемність сформувалася раніше
від офіційної християнізації країни
та незалежно від неї, але
використовувалася переважно з
чисто практичною метою У Києві
відкрилося училище, у якому діти
навчалися грамоти. Принципово
важливим етапом була поява у
середині IX ст. книгописання.
Саме тоді створювалася власна
церковна література та літописи.

 Під впливом християнства
почало змінюватись і руське
законодавство. Першим написав
збірник законів, який назвали
«Правда Ярослава», св. кн.
Ярослав Мудрий. Цей збірник був
покладений в основу «Руської
Правди».

 Християнство вплинуло на
розвиток господарського життя.
Особливу роль у цьому відігравали
монастирі. Вони освоювали лісові
нетрі, болота , розвивали
промисли і торгівлю. Монастирі
навертали до християнства
інородців, які перебували на
нижчому рівні розвитку культури
порівняно з русичами.

 Заслугою християнства є
створення міцної сім’ї.
Християнство ліквідувало бага-
тоженство, яке процвітало в
язичників. Моральні ідеали
збагатились особливостями
православ’я: святістю, аскетиз-
мом, смиренням, співчутливістю,
жертовністю.

Хрещення відкрило двері для
Русі у Візантію і в Європу. Через
шлюб з принцесою Анною князь
Володимир поріднився з
візантійським імператором. Дочки
Ярослава Мудрого стали
королевами Угорщини, Норвегії,
Франції. Через династичні шлюби
Київська Русь поріднилась з
Візантією, Польщею, Швецією,
Норвегією, Францією, Угорщи-
ною і Німеччиною. Ввійшовши в
сім’ю європейських держав,
Київська Русь стала наймо-
гутнішою європейською держа-
вою.

митр. прот. Михаїл Цебенко,
кандидат богословських

наук
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Проповідь на свято рівноапостольного великого князя
Володимира, у святому хрещенні Василія

Кожного року 15 липня за старим
стилем, а 28 липня за новим, згідно
церковного уставу, ми з вами згадуємо
день смерті просвітителя нашої
української землі святого рівно-
апостольного великого князя
Володимира, у хрещенні Василія.
Сьогоднішнє свято не тільки
релігійне. Сьогоднішнє свято
державне.  І в усіх куточках нашої
України, особливо в столиці Києві,
сьогодні проходять торжества з
нагоди нашого просвітителя,
хрестителя Русі-України святого
князя Володимира. Хто був такий
святий князь Володимир, що свята
Церква причислила його до лику
святих і за що весь український народ
так його шанує? Святий князь
Володимир був сином Святослава і
Малуші, дочки древлянського князя
Малха. Древлянська земля, як ви
знаєте, була жорстоко покарана
Княгинею Ольгою за смерть її
чоловіка Ігоря. В рабство була віддана
дочка цього князя, який після смерті
князя Ігоря, забажав одружитися на
княгині Ользі. І згідно нашого
літопису «Повісті минулих літ»,
княгиня Ольга знищила землю
древлянську. Її онук Володимир був
третім сином князя Святослава.
Старший – Ярополк, відтак Олег.
Коли Володимиру було 10 років,
померла його бабка Ольга, яка
звичайно мала вплив у його
вихованні, перша сіяла зерно
євангельської правди. Князь
Володимир отримав від свого батька
Святослава новгородську землю.
Старший Ярополк – київську, а
середній Олег – древлянську землю.
Спочатку князь Володимир був
ревним поганином. Його брат
Ярополк вбив свого брата Олега.
Князь Володимир втік у варязьку
землю, набрав собі воїнів, пішов
походом на Київ, вбив рідного брата,
заволодів столицею Київської Русі.
Забажав реанімувати поганство,
відродити його, навіть була принесена
людська жертва в 983 році, коли випав
жереб на юнака, християнина по імені
Іоан. І батько його, Федір, виступив в
захист свого сина, не віддав його в
жертву. І тоді розлючені погани
підрізали основу будинку і будинок
впав. Святі мученики Федор і його син
Іоан постраждали в Києві і
причислені до лику святих. Вони
стали першими мучениками за
Христа на київській землі. Князь
Володимир до свого хрещення був
жорстокий, мстивий, сластолюбивий.
І ось відбулося чудо. Свята Церква
неспроста порівнює його з апостолом
Павлом. Павло до свого навернення
називався Савлом і був гонителем
Церкви Христової. І коли благодать
Божа осяяла його в дорозі в Дамаск,
він осліп. Був приведений в Дамаск і
там прийняв хрещення від апостола
Ананії. І прозрів не тільки фізичними
очима, але і духовно. Із гонителя став
великим ревнителем і апостолом
Церкви Христової. Щось подібне
відбулося і з святим Володимиром.
Перед своїм хрещенням до нього
звернулися брати Василій і
Костянтин, в Візантійській імперії, в
той час відбулося повстання.
Імператором себе проголосив Варда
Фока. Імператор звернувся за
воєнною допомогою до князя русів

Володимира, який погодився з
умовою видачі заміж сестри
імператора. Було відправлено 6 000
воїнів. Повстання було придушене,
однак імператор не дав згоди віддати
заміж свою сестру за князя-язичника.
Тоді князь Володимир організував
похід на місто Корсунь – Херсонес,
теперішній Севастополь. І захопив
його пригрозивши при цьому: «Так
буде із Константинополем, коли ви
мені не віддасте за дружину свою
сестру». І імператор виряджає свою
сестру в Херсонес, а перед тим, як
говорить нам літописець Нестор,
князь Володимир осліп і лише
прийнявши хрещення в нього зійшла
полуда з очей. Як каже нам
літописець: «Він прозрів не тільки
тілесно, але і духовно». І на другий
день повінчався з царицею Анною.
Охрестилися і його наближені, його
дружина і прибули до Києва. Згідно
церковного передання, 1 серпня за
старим стилем, а 14 за новим, ми з
вами згадуємо  винесення  чесного і
животворящого Хреста Господнього,
також пам’ять мучеників Маковеїв. І
звершується  мале освячення води на
згадку хрещення києвлян в річці
Почайні. Бо князь Володимир дав
наказ, щоб і бідні і багаті, і слуги, і
раби прийшли охреститися. «Хто не
прийде, той буде мені ворогом». І в
988 році 14 серпня відбулося
хрещення Київської Русі. Це була
епохальна подія. Хрестив не тільки
митрополит Михаїл, який прибув із
царівною Анною (це перший
митрополит Київський, в Києві є
храм, який носить його ім’я –
святителя Михаїла, першого
митрополита Київського), хрестили
також болгарські священики, бо
Болгарія прийняла хрещення  на 100
років раніше. І тоді ще слов’янська і
болгарська мови були зрозумілими
для наших предків слов’ян.
Священики привезли багато книг,
богослужбову утвар і відбулася, таким
чином, велика подія в історії України-
Русі, бо з часу хрещення почалася
нова доба – християнська. Київська
Русь ввійшла в сім’ю християнських
народів, вважалася в той час, за князя
Володимира, в Східній Європі
наймогутнішою державою. Бо сягала
від Карпат аж до Балтійського моря,
мала площу 800 тисяч км2. Це була
дуже потужна і могутня держава. І
Господь Бог через князя Володимира
вибрав віру з Візантії , православну
віру. Чому? Тому, що Візантія тоді
була наймогутнішою і найбільш
культурно розвиненою державою в
світі. І тому вибір не випадковий. І те,
що сіяв князь Андрій Первозванний,
а він перший проповідував
євангельську науку на Київських
горах, через 1000 років, можна
сказати, дало плід. Бо і до цього часу
були проповідники, наприклад в IX ст.
– Аскольд і Дір, які теж були
християнами, їх вбив варяг князь Олег
Віщий, як говорить нам літописець.
Але офіційне хрещення відбулося в
988 році. І так, як Рим згадує
первоверховних апостолів Петра і
Павла, Олександрія – апостола Марка,
Індія – Фому, Болгарія – Кирила і
Мефодія, так і ми з вами згадуємо в
сьогоднішній день нашого просві-
тителя великого рівноапостольного
князя Володимира, який прожив

будучи християнином 27 років, а
всього прожив 55 років. І помер 28
липня за новим стилем в 1015 році.
Після хрещення він став зовсім іншою
людиною. Будував храми, побудував
Успенський Собор в 996 році, перший
собор присвячений Божій Матері в
Східній Європі, який називається
також Десятинною церквою, від того,
що князь дав десятину на Божий храм.
В ньому спочивали мощі його бабки,
святої рівноапостольної княгині
Ольги, які були перенесені в 1007
році. Також там були і мощі перших
мучеників варягів Федора і сина його
Іоана. І святий князь теж спочивав в
цьому храмі. Будував училища,
школи. І людей навчали христи-
янській православній вірі. І ми вже
знаємо, що автор «Слова про закон і
благодать» митрополит Іларіон,
напевно, навчався в тих школах, які
були засновані князем Володимиром.
Цей твір вивчають і в школах. Це є
шедевр писемності Київської Русі.
Почали будуватися храми, писатися
ікони, повстають монастирі, серед
них найбільш відома Києво-
Печерська Лавра. І треба сказати, що
наші предки із сердечною любов’ю
прийняли християнство. Особливо не
території Київської Русі, ми не бачимо
якогось насильства. Правда, в інших
землях, особливо Новгороді,
літописець говорить нам, що
Добриня, а це був дядько князя
Володимира, брат Малуші, охрещував
вогнем і мечем. Треба сказати, що
поганська віра на Київській Русі не
була чітко сформованою, структу-
рованою. І тому, звичайно, деякий час
ще існувало двовір’я в нашому народі,
проте, треба сказати, що воно і по
сьогодні існує. Наприклад, свято Іоана
Хрестителя, в народі до сих пір
називають – Івана Купала, це говорить
якраз про залишки двовірства в
нашому народі. Офіційно христи-
янство всі признають, моляться,
хрестяться, але дивіться, як тепер
відроджується поганство. Рун віра –
це ж відродження язичництва. І князь
Володимир дав нам орієнтир, бо
завдяки православній вірі, христи-
янським цінностям, Київська Русь і
наша держава досягла таких успіхів.
Бо навіть тепер приїжджають
іноземні делегації. І їм показують
храми, заводять до музеїв, показують
книги. Це є культурне надбання
нашого народу. Християнство
вплинуло на всі сфери буття наших
людей. І ми тепер не повинні з вами
вишукувати щось нове. Ми маємо ту
віру православну, в якій охрестив
князь Володимир, нашу землю.
Тільки ми повинні пізнавати її,
вивчати свою історію, історію
Церкви, догми православної віри,
твори святих отців, наших
письменників церковних. В нас, треба
сказати, є багатющий пласт культури,
тільки ми повинні піднімати його і
показувати дітям і вчити їх на своїх
християнських цінностях. Князь
Володимир був дуже мудрим, він знав,
що він робить. Це був величезний
подвиг, не просто було так в  X ст.,
перед тим будучи поганином, при
цьому фанатичним,  змінитися і стати
іншою людиною. Розповідають про
його лагідність, милосердя до людей.
Люди назвали його «Красним
сонечком». Він навіть боявся карати

розбійників. Аж єпископи його
переконували: «Ти ж при владі, ти
зобов’язаний боротися зі злом». Він
відмінив смертну кару. Запровадив
судочинство. Змінилось ставлення в
сім’ях, в усьому суспільстві. Так
вплинула віра, яку прийняв святий
князь Володимир. І він сам особисто
показував приклад. І тому на літургії,
як ви, можливо, зауважили, читається
Євангеліє, присвячене святителям.
Хоча він не був в сані церковному, але
труд його рівняється трудам святих
апостолів. І тому він причислений до
лику святих і має титул –
рівноапостольний, тобто його праця
рівна праці святих апостолів. Ось
якого великого святого ми в
сьогоднішній день вшановуємо. І
треба, щоби з року в рік свідомість в
нашого народу була все вищою і
вищою, щоб у храмі Божому людей
було, як у великі свята, як на Пасху.
Бо сьогоднішній день це немовби
Пасха для нашого українського
народу. Ми ще в повноті цього не
оцінюємо. То ж ще треба великої
праці і державних мужів і церковних
ієрархів, і великої праці в справі
просвітництва наших дітей і нашої
молоді. І звичайно, потрібно залучати
і засоби масової інформації. Вчити
громадян своєї історії, показувати
свою культуру і висвітлювати
правдиво свою віру православну. Не
соромитися її, а пишатися нею. Бо
властиво від нас з київських гір світло
віри православної пішло по всіх
теренах колишнього Радянського
Союзу. І все це трудилися наші
місіонери, насельники Києво-
Печерської Лаври, які ставали
єпископами. А їх вийшло звідси дуже
багато єпископів. Вони будували
релігійне життя, йшли, засновували
монастирі, храми, писали церковні
твори, проповідували і несли світло
Христової віри.

Дорогі браття і сестри! В
сьогоднішній день піднесімо наші
молитви до просвітителя нашої землі
святого рівноапостольного великого
князя Володимира. Щоб Господь Бог
за його молитвами дав мудрість
нашим державним мужам, щоб вони
запозичували державницький досвід
в князя Володимира. Дав мудрість і
нашим церковним ієрархам, які б
разом із державними мужами
об’єднали нашу землю Українську і
весь український народ, який колись
об’єднав святий князь Володимир.
Щоб в нашому народі панувала
любов, взаємоповага, ревність,
мудрість. Щоб ми спільними
зусиллями служили Богу і нашій
українській землі через служіння
один одному, щоб серед нас панувала
однодушність. Нехай же в цьому
допомагає нам Господь Бог за
молитвами святого рівноапостоль-
ного великого князя Володимира.
Амінь.

митр. прот. Іоан Альмес

(«А Слово Боже живе й
діяльне…»: Збірник проповідей о.
Іоана Альмеса (2011 р.). – Дрогобич,
2013. – Вип.2 / упор. С.Пікунець. –
С.154-159)
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Протягом останніх п’яти років склалась добра традиція.  28 липня до столиці
та християнського центру України з понад тисячолітньою історією  з усіх куточків
України з’їжджаються вірні Української Православної Церкви  Київського
Патріархату. Активну участь у заходах, присвячених Хрещенню Київської Руси-
України кожного року беруть і вірні Дрогобицько-самбірської єпархії УПЦ КП.

Цього року поїздка була особливою. Перш за все тому, що як на
державному так і на церковному рівні протягом цього року проводяться
заходи присвячені 1025 річниці Хрещення Київської Руси-України.також,
саме цього року Хресна хода зібрала найбільшу кількість прочан.

Чим цікаві такі заходи і чому привертають увагу людей різного віку та
стану, а в основному молоді?

Участь у святкуванні дає можливість продемонструвати свою громадську
та релігійну позицію і таким чином вкотре засвідчити про розквіт Української
Православної Церкви Київського Патріархату.

Також це можливість раз в році зібратись вірним Церкви за спільною
молитвою і подякувати Богові за всі блага, які Він нам подає та попросити
добра, достатку та світлого майбутнього для нашої держави. Благати в
Господа, святого Володимира Великого та всіх святих землі української
молитовного заступництва за нас грішних.

Саме в цей день здається, що миряни є такими близькими до духовенства.
Всі бажаючі мають змогу побачити  Святійшого Патріарха Київського і всієї
Руси-України Філарета, багато єпископів та священиків, поспілкуватись з
монахами та отримати благословення.

Природно, що виникає страх та паніка при великому скупченні людей,
однак нічого подібного, тут панує мирний дух. Відчувається національне
піднесення, оскільки багато людей у вишиванках, богослужіння та
піснеспіви ведуться рідною українською мовою.

Хоча Хресна хода є тривалою, однак тілесні немочі долаються силою духу.
Богослужіння і Хресна хода закінчуються святковим молебнем, який

служиться біля пам’ятника святому Володимиру, що знаходиться на схилах
Дніпра. Саме на цьому місці відбулася така важлива для нас як християн
так і українців подія – прийняття християнства. Ця подія кардинально
змінила хід історії її значення неможливо переоцінити, як і значення величної
постаті в історії української Церкви та держави – святого Володимира
Великого.

Святкування закінчуються і знову в очікуванні наступного року, щоб знову
стати учасниками Хресної ходи. Живемо надією, що наступного року
святкування ми будемо проводити спільно з іншими православними
українськими церквами і це буде Українська Помісна Православна Церква.

Марія Альмес

Враження
учасниці Хресної ходи,

яка відбулась 28 липня в м. Києві,
присвяченої 1025 річниці

Хрещення Київської Руси-України

Лист 272
безплідній жінці, про дітей

Глибоко сумуєш через те, що не маєш дітей. Нарікаєш на чоловіка,
вважаєш його винуватцем. Пробуєш нарікати і на Творця. Не бери гріх
на душу, скорися волі Божій. Тому що дитя з Його волі народжується, а
батьки лише провідники благої волі Творця. У Книзі життя є такий
приклад: Рахіль, дружина Якова, не мала потомства й у горі своєму
докоряла вона чоловікові й сказала: дай мені дітей або я помру.
Розгнівався Яків на нерозумність дружини своєї й відповів: хіба я, а не
Бог не дає тобі потомства? Трапляється, що Господь не дає подружжю
дітей за гріхи когось із подружжя. Наприклад, випадок з Мелхолою,
дружиною Давида. Молода дружина Давида, дочка царя Саула,
побачивши, як чоловік її в духовному захваті скаче й танцює навколо
ковчега завіту, посміялася над ним у серці своєму. Цього глузування не
бачив і не чув ніхто, крім Всевидячого, але за це покарав Він дружину
Давидову, і Мелхола, дочка Саулова, не мала потомства до смерті своє.

Випробуй і ти своє серце й серце свого чоловіка: подивіться, чи не
згрішили ви в чомусь перед Господом. Якщо ж немає на вас провини,
тоді, без сумніву, воля Божа на те, щоб прийняли ви у свої обійми сиріт,
як рідних дітей, а в очах Божих це великий подвиг. Я знаю одну знатну
пані, у якої нема рідних дітей, але зі самого початку війни вона збирала
сиріт, сотні сиріт, і виховувала їх, як своїх дітей. А на сповіді говорила:
“Нікого й нічого не любила я так, як дітей. Ще дівчинкою я мріяла
скоріше вийти заміж, щоб мати якнайбільше дітей, але не дано мені було.
Двічі я була одружена, але в жодному шлюбі не мала я дітей. Однак
Господь сторицею виконав моє бажання й дарував мені більше тисячі
дітей, і зараз, у старості, я нескінченно радію, що Творець не дав мені
народити, тому що тоді в мене було б двоє або троє, можливо, десять
дітей і все життя я б піклувалася тільки про них і не знала б щастя назвати
рідними тисячу чужих дітей. Слава за це милостивому Господу!”.

Молися Богові чисто й ретельно, як молилися Йоаким і Анна. Він
нескінченно милостивий, і у Його владі дати тобі потомство. А якщо не
дасть, не сердься. Подаруй свою любов дітям померлих матерів і
назвешся матір’ю, а не безплідною в Царстві вічної краси й правди.

Святитель Миколай Сербський

Грішник раніше за
майбутній суд терпить кару
Злі люди і ті, котрі живуть у гріхах, ще раніше за майбутнє покарання

і тут уже караються. Не кажи мені, що ця людина користується розкішним
столом, одягається в шовковий одяг, оточена натовпом слуг і гордо ступає
по торжищу: але відкрий совість її, і побачиш усередині великий бунт
від гріхів, безупинний страх, бурю, обурення; побачиш, що розум, як на
судилище, зійшов на царський престол совісті , подібно до судді, сидить,
розставляє довкола помисли, як катів, мучить душу і шматує за гріхи, і
сильно кричить на неї, тим часом, як ніхто не знає про це, крім одного
Бога, Котрий це бачить. Дійсно, той, котрий живе розпутно, хоча би був
безмірно багатий і не мав жодного обвинувача, сам невпинно звинувачує
себе внутрішньо: задоволення в нього короткочасне, а скорбота постійна;
звідусюди страх і тремтіння, підозра і неспокій; він боїться провулків,
тремтить від самих тіней своїх рабів, як тих, котрі знають, так і тих,
котрі не знають, і тієї самої, котру він розбестив, ображеного чоловіка;
де не ходить, усюди носить зі собою жорстокого обвинувача – совість,
сам засуджує себе і не може нітрохи заспокоїтись. Бо і в постелі, і за
столом, і на торжищі, і вдома, і вдень, і вночі, часто в самих сновидіннях
бачить він образи свого гріха, провадить життя Каїна, «втікачем і
волоцюгою будеш на землі» (Бут.4,12) і – про що ніхто не знає – всередині
має вогонь,  завжди запалений.  Теж буває і з хижаками, і з
користолюбцями; теж і з тими, що впадають у п’янство і взагалі з
усякими, хто живе в гріхах: тому що неможливо порушити це судилище
совісті; бо, якщо ми і не творимо доброчесності, однак журимося, що не
наслідуємо її; якщо і чинимо зло, однак після гріховного задоволення
відчуваємо скорботу. Праведним і тутешнє, і майбутнє приносить велике
задоволення; а злі і користолюбці і тут, і там караються. Вони і тут
караються очікуванням майбутньої муки, поганою загальною про них
думкою і навіть тим самим, що грішать і розтлівають свою душу; і після
відходу звідси терплять нестерпні муки. Навпаки, праведники, хоча би
тут терпіли незліченні біди, живляться солодкими надіями, смакуючи
задоволення чисте, постійне, непохитне; а після життя долею їхньою
будуть незліченні блага.

Святитель Іоан Золотоустий



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №2 (2) Липень 2013 р.Б. 4

ПРО НАДПРИРОДНЕ БОЖЕСТВЕННЕ ОДКРОВЕННЯ. ПРО
СВЯЩЕННЕ ПЕРЕДАННЯ І СВЯТЕ ПИСАННЯ

Головне Своє одкровення
Бог повідомляє людям в
особливий, незвичний спосіб,
чи, як ми кажемо, надприродним
чином — це коли Бог відкриває
про Себе безпосередньо Сам або
через ангелів. Таке одкровення
називається надприродним
Божественним одкровенням.

Оскільки не всі люди можуть
приймати одкровення від
Самого Бога через свою
нечистоту гріховну і немочі духу
й тіла, то Господь обирає
особливих, праведних людей, які
можуть прийняти це одкро-
вення. Першими провісниками
одкровення Божого були: Адам,
Ной, Мойсей та інші пророки і
праведні люди. Всі вони
прийняли від Бога і проповідали
початки одкровення Божого.

У повноті і досконалості
Боже одкровення приніс на
землю Сам втілений Син Божий,
Господь наш Ісус Христос і
поширив його по всій землі
через Своїх апостолів та
учеників.

Це Божественне одкровення
і тепер поширюється між
людьми і зберігається в істинній
святій православній Церкві
двома способами: через
Священне Передання і Святе
Писання.

Початковим способом
поширення одкровення Божого
є Священне Передання. Від
початку світу до Мойсея не було
священних книг, а вчення про
віру Божу передавалось усно,
переданням, тобто словом і
прикладом, від одного до іншого
і від предків нащадкам.

Сам Ісус Христос Своє
божественне вчення і настанови
передав ученикам Своїм словом
(проповіддю) і прикладом Свого
життя, а не книгою (писанням).

У такий же спосіб на початку
і апостоли поширювали віру й
утверджували Церкву Христову.

Священне Передання завжди
передувало Святому Писанню.
Це цілком зрозуміло, бо книгами
могли користуватися не всі
люди, а передання доступне всім
без винятку.

Згодом, щоб Божественне
одкровення збереглося з
точністю, з натхнення Господа
деякі святі люди записали
найголовніше у книги. Сам Бог
Дух Святий невидимо допо-
магав їм, щоб усе написане у цих
книгах було правильним та
істинним. Усі ці книги, написані
Духом Божим, через освячених
на те від Бога людей (пророків,
апостолів та ін.) називаються
Святим Писанням ,  або
Біблією. Слово «Біблія» —
грецьке й означає — «Книги».
Цією назвою вказується, що
священні книги як такі, що
походять від Самого Бога,
перевершують інші книги.

Книги Святого Писання
написані різними людьми в

різний час, але всі вони
поділяються на дві частини: на
книги Старого Завіту і книги
Нового Завіту.

Книги Старого Завіту
написані до Різдва Христового.
Книги Нового Завіту написані
після Різдва Христового. Всі ці
священні книги називаються
біблійним словом «завіт», тобто
заповідання, заповіт, бо в них
міститься Божественне вчення,
заповідане людям Богом. Слово
«завіт» ще означає союз або
угоду (Бога з людьми). Головний
зміст Старого Завіту полягає в
тому, що Бог обіцяв людям
Спасителя світу і підготував їх
до прийняття Його — через
поступові одкровення, через
святі заповіді, пророцтва,
прообрази, молитви і
священнослужіння.

Головний зміст Нового
Завіту полягає у тому, що Бог
дійсно дарував людям обіцяного
Спасителя, Єдинородного Сина
Свого, Господа нашого Ісуса
Христа, Який і дав Новий Завіт
(новий союз або угоду) людям.

Старозавітних книг, якщо
рахувати кожну окремо, — 38;
але, як правило, об’єднують по
кілька книг в одну і нараховують
двадцять дві книги (за кількістю
літер у єврейському алфавіті).

За змістом старозавітні
книги діляться на чотири
розділи: законодавчі, історичні,
повчальні та пророчі.

І. Книги законодавчі, які
складають основу Старого
Завіту:

1. Буття.
2. Вихід.
3. Левит.
4. Числа.
5. Второзаконня (повто-

рення Закону).
Ці п’ять книг написані через

пророка Мойсея (п’ятикнижжя
Мойсеєве). В них говориться
про створення світу і людини,
про гріхопадіння, про обі-
тування (обіцяння) Богом
Спасителя світу, про життя
людей у першопочаткові часи.
Вони містять у собі переважно
виклад закону, що був даний
Богом через Мойсея. Сам Ісус
Христос називає це законом
Мойсеєвим (Див.: Ін 7, 19).

II. Книги історичні, які
містять у собі переважно
історію релігії та життя
єврейського народу, який зберіг
віру в істинного Бога:

6. Книга Ісуса Навина.
7. Книга Суддів, і разом з

нею, як додаток, книга Руфі.
8. Перша і друга книги

Царств, як дві частини однієї
книги.

9. Третя і четверта книги
Царств.

10. Перша і друга книги
Параліпоменон (доповнення).

11. Перша і друга книги
Ездри і книга Неємії.

12. Книга Есфірі.

11. Книги повчальні, що
містять переважно вчення про
віру:

13. Книга Іова.
14. Псалтир, містить у собі

150 псалмів, або священних
пісень, написаних з натхнення
Духа Святого. Більша частина
псалмів написана царем
Давидом. Псалтир використо-
вується майже при кожному
православному Богослужінні.

15. Притчі Соломона.
16. Екклезіаст (тобто

церковний проповідник).
17. Пісня пісень (тобто

пісня над піснями).
VI. Книги пророчі ,  які

містять у собі пророцтва або
віщування про майбутнє, і
головним чином, про Спасителя
Ісуса Христа:

18. Книга пророка Ісаї.
19. Книга пророка Єремії.
20. Книга пророка Єзекиїля.
21. Книга пророка Даниїла.
22. Книги дванадцяти

пророків, названих малими:
Осії, Іоїля, Амоса, Авдія, Іони,
Михея, Наума, Софонії, Аггея
(Огія), Авакума, Захарії і
Малахії.

Всі перелічені священні
книги Старого Завіту
називаються канонічними,
тобто безсумнівно істинними як
за походженням, так і за змістом.
Слово «канонічний» — грецьке
і означає «зразковий, істинний,
правильний».

Крім канонічних книг, до
складу Старозавітних книг
входять ще неканонічні. Це ті
книги, які юдеї втратили і яких
немає в сучасному єврейському
тексті Старого Завіту. Їх взято з
грецького перекладу Старо-
завітних книг, зробленого 70-а
тлумачами (вченими людьми)
майже за три століття до Різдва
Христового (у 271 році до P. X.),
і які з давнини подаються в
Біблії.  Цей переклад кори-
стується особливою пошаною в
православній Церкві. З нього
зроблено церковнослов’янський
переклад Біблії. До
неканонічних книг Старого
Завіту належать:

1. Книга Товита.
2. Книга Юдифі.
3. Книга Премудрості

Соломона.
4. Книга Ісуса, сина

Сирахового.
5. Послання Єремії.
6. Три книги Маккавейські.
7. Третя книга Ездри.
Священних книг Нового

Завіту двадцять сім, і всі вони
канонічні. За змістом вони так
само, як і старозавітні, можуть
бути розділеними на
законодавчі, історичні,
повчальні і пророчі.

I. Книги законодавчі, тобто
ті, які являють собою основу
Нового Завіту:

1. Євангеліє від Матфея.
2. Євангеліє від Марка.

3. Євангеліє від Луки.
4. Євангеліє від Іоана.
«Євангеліє» — слово грець-

ке, що означає «благовісту-
вання», тобто блага або добра
вість про прихід у світ обіцяного
Богом Спасителя світу, Господа
нашого Ісуса Христа. Ці книги
розповідають про Його земне
життя, хресну смерть, воскре-
сіння з мертвих і вознесіння на
небо, а також викладають Його
Божественне вчення і розпо-
відають про вчинені Ним
чудеса. Євангелія написані
святими апостолами, учениками
Ісуса Христа.

II. Книги історичні:
5. Книга Діянь святих

апостолів, написана єванге-
лістом Лукою. В ній розпові-
дається про зішестя Святого
Духа на апостолів і про
поширення через них Церкви
Христової.

ІІІ. Книги повчальні:
6—12. Сім соборних

послань (листи до всіх
християн): одне — апостола
Якова, два — апостола Петра,
три — апостола євангеліста
Іоана і одне — апостола Іуди
(Яковового).

13—26. Чотирнадцять
послань апостола Павла: до
римлян, два до коринф’ян, до
галатів, до ефесян, до филип’ян,
до колосян, два до солунян, два
до Тимофія, єпископа Ефесь-
кого, до Тита, єпископа
Критського, до Филимона і до
євреїв.

IV. Книга пророча:
27. Апокаліпсис, або

Одкровення Іоана Богослова,
написане апостолом євангеліс-
том Іоаном Богословом. У цій
книзі міститься таємниче
передбачення життя і май-
бутньої долі Церкви Христової
та всього світу.

Священні книги Нового
Завіту були написані спочатку
грецькою мовою, яка на той час
була найбільш уживаною.
Тільки Євангеліє від Матфея і
Послання ап. Павла до євреїв
спочатку були написані
єврейською мовою. Але
Євангеліє від Матфея в
першому столітті було
перекладено на грецьку мову, як
вважають, самим же апостолом
Матфеєм.

Книги Священного Писання,
як Нового Завіту, так і Старого
Завіту, що є Божественним
одкровенням, написані з
натхнення Духа Святого,
називаються богонатхненними.
Апостол Павло каже: «Усе
Писання богодухновенне і
корисне для навчання, для
викривання, для виправляння,
для наставляння у пра-
ведності» (2 Тим. 3, 16).

В істинності Божественного
походження священних книг
переконують висота і чистота
християнського вчення в цих

книгах, пророцтва і чудеса.
Особливою ознакою богонат-
хненності священних книг є
могутня дія слова Божого на
людину. Скрізь, де тільки лунала
проповідь апостолів, вона
підкоряла Христовому вченню
серця людей. Проти християн
озброювались юдейський і
язичницький світи з усією
силою людської злоби,
християни тисячами приймали
страдницьку смерть, а спо-
віщене слово Боже росло й
утверджувалося. Траплялося
так, що люди бралися за Біблію
з бажанням спростувати вчення,
яке міститься в ній, а
закінчували тим, що ставали її
щирими шанувальниками і
віруючими людьми. Кожен з нас,
уважно читаючи Святе Писання,
може побачити на собі його
могутню силу і переконатися
при цьому, що воно є
одкровенням Самого Бога.

Усе Божественне одкровен-
ня: книги Святого Писання,
тобто Біблія, і Святе Передання,
тобто те, що не було спочатку
записано у ці книги, а передано
усно і вже потім записано
святими людьми в ранні віки
християнства (IV-V ст.) і, отже,
має глибоку давнину і
достовірність, — все це
зберігається у Церкві Святій.
Церкву заснував Сам Спаситель,
Господь наш Ісус Христос, і
поставив її охоронителькою
Свого Божественного одкро-
вення. Бог Дух Святий неви-
димо оберігає її.

Свята Православна Церква
після кончини апостолів
керується Святим Писанням і
Святим Переданням .  Ми
читаємо там слова пророків і
апостолів так, ніби ми з ними
жили і самі їх чули.

В особливих же випадках,
для викриття лжевчителів або
для вирішення усіляких
непорозумінь, на основі
заповіді Самого Спасителя
(Див.: Мф. 18, 17)  і  за
прикладом св. апостолів
(Апостольський Собор в 51
році — (Див.: Діян. 15, 1-35),
збираються Собори.  Вони
бувають Вселенські, на які
збираються пастирі і вчителі
Церкви за можливістю з усього
світу, і Помісні ,  коли зби-
раються пастирі і вчителі однієї
якоїсь помісної Церкви.

Вселенський Собор є вища
на землі влада Св. Церкви
Христової ,  здійснювана
керуванням Святого Духа, як і
сказано було уперше в постанові
Апостольського Собору: «Бо
вгодно Святому Духові і нам»
(Діян. 15, 28).

Вселенських Соборів було
сім .  На цих Соборах, на
першому і другому з них,
складено наш православний
Символ віри.
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КАТЕХІЗИС
Чесноти Божі: віра, надія, любов

Вся наша християнська релігія основується на
трьох головних чеснотах, як пише св. апостол Павло:
«Нині діють оці три: віра, надія, любов» (1 Кор. 13,
13). Ці три чесноти настільки тісно пов‘язані між
собою, що стають нерозлучними. Вони робляться
досконалими і угодними Богові тоді, коли діють разом.

ПРО ВІРУ
«Без віри не можна догодити Богові, і кожному, хто

приходить до Бога, треба вірувати, що Він є і тим, що
шукають Його, дає нагороду» (Євр. 11, 6).

«Віра — це основа того, на що надіємось. Повність
того, чого не бачимо» (Євр. 11, 1).

«Бо як тіло без душі мертве, так і віра без діл
(любові) мертва» (Як. 2, 26).

Що значить вірувати?
То значить: мати повну упевненість в існуванні

Бога і в правдивості богооб‘явлених істин, записаних
у книгах Святого Письма.

Ми віруємо в Бога тому, що Бог є Абсолютна Істина.
В Ньому немає неправди (Пс. 91, 16). Він праведний

(1 їв. 2, 29; 3, 7). Дух (Божий) - Істина (1 Ів. 5, 6).
Тому то все, що об‘явлено нам Богом через

пророків і що об‘явлено Сином Божим та записано в
Євангелії — це безумовна Істина, і ми приймаємо її
безумовно.

Чому необхідно вірувати в Бога?
Тому, що без віри неможливо догодити Богові (Євр.

11, 6). Сам Господь наш Ісус Христос заповідає нам
віру, як єдину умову, при якій можливе здійснення того,
чого просимо в молитві:

«Коли стоїте й молитесь, віруйте, що одержите, і
буде вам... майте віру Божу» (Мр. 11, 22, 24-25).

При кожному уздоровленні хворих і калік Господь
вимагав віри. Наприклад:

Каже Він капернаумському сотникові: «... іди, і як
увірував, так нехай буде тобі» (Мт. 8, 13).

Кровоточивій: «будь бадьора, дочко, віра твоя
спасла тебе» (Мт. 9, 22).

Двом сліпцям: «Чи віруєте ви, що Я можу зцілити
вас?» Вони кажуть: «Так, Господи». Христос
доторкнувся до очей їх і каже: «По вірі вашій нехай
буде вам» (Мт. 9, 29).

Чому так? Що за сила віри?
Віра з любов‘ю нерозлучні. Коли ми віримо кому,

то стаємо з ним одно. Діти вірять своїм батькам і
стають з ними одно. Вірні друзі вірять один одному, і
тому вони — одно: те саме люблять, те саме діють.
Отже, віра нас об‘єднує в одно, наче зливає докупи. А
тим більше — віра в Бога.

Чим сильніше й глибше віруємо, тим більше
любимо, тим більше наближаємося до Бога, а тим

Храмове свято в с. Шум’яч на Турківщині
День пам’яті святих

первоверховних апостолів
Петра та Павла є особливою
подією для усіх мешканців с.
Шум’яч. До нього готуються як
до одного з найголовніших свят
у році, оскільки це храмове
свято, а значить і свято цілого
села. Храм св. Петра і Павла
побудовано у 1997 р. Церква, яка
розташована на верху гори та
яку можна побачити здалека, є
однією з найкрасивіших в
Турківському районі.

З ранку синє небо затягнули
сірі хмари, але вони не змогли
потьмарити святкового настрою
віруючих людей. Церковні
дзвони задзвонили особливо
святково і до храму поспішили
парафіяни і гості села. Святкову
Божественну Літургію у
співслужінні з собором
священиків очолив митр. прот.
Ілля. Гарно, урочисто та
мелодійно співав церковний
хор. З проповіддю, про життя і
подвиги святих апостолів, до
людей звернувся митр. прот.
Володимир Грех, викладач
Львівської Православної Бого-
словської Академії, кандидат
богословських наук. Багато
діточок і дорослих прийняли
Святе Причастя, що особливо
підкреслило святковість
Божественної Літургії.

На закінчення Служби Божої
з подячним словом до собору

самим робимося кращими. Через віру ми стаємо одне
з Богом, як рідні діти з батьками.

Без віри ж неможливо ні служити Богові, ні
молитися, бо молитва без віри — то порожні слова.

ПРО НАДІЮ ХРИСТИЯНСЬКУ
Надія християнська — то заспокоєння серця в Бозі

з певністю, що Він безперестанно турбується про нас і
наше спасіння, дасть нам усе необхідне до життя і
обітоване блаженство, якщо ми будемо виконувати
заповіді Його.

«Господь Ісус Христос — надія наша» (основа нашої
надії). (1 Тим. 1,1).

«Цілком покладайтеся на подану нам благодать
явленням Ісуса Христа» (1 Петр. 1, 13).

Надія християнська полягає в тому, що істинний
християнин не надіється на свою силу, або мудрість чи
багатство, і не на сильних віку цього, а на Бога, що
підводить мертвих (2 Кор. 1, 9).

На чому основується християнська надія?
На Божих обітуваннях. Як сказав Господь:
«Чи забуде мати грудне дитя своє, щоб не жаліти

його? Але коли б і забула, то Я людей Своїх не забуду»
(Іс. 49, 15).

Бог є творець і Отець наш, ми ж Його творіння й
діти, хоч і прогнівили Його. Але Христос Господь,
прийнявши на Себе наше тіло, взяв і наші гріхи і
викупив нас Своєю Кров‘ю, загладив нашу вину перед
Богом і знову дав нам право дітьми Божими бути (їв. 1,
12) і, як синам і дочкам, дав право кликати до Бога:
«Авва, Отче» (Гал. 4, 6).

Отже, ми не раби у Бога, а сини й дочки, наслідни-
ки ласки Божої через Ісуса Христа (Гал. 4, 7).

Христос виразно навчає нас надіятися на Бога.
Наприклад:

«Не турбуйтеся душею вашою, що вам їсти, що пити
або в що одягатися... Бо знає Отець ваш Небесний
(раніше, ніж ви попросите), що все те потрібне вам»
(Мт. 6, 25, 32).

Примітка: Цих слів не треба розуміти так,
що можна скласти руки і чекати поки Бог дасть. Така
надія гріховна і невгодна Богові. Господь Сам сказав:
«Всякий, хтотрудиться, заслуговує на нагороду свою»
(Лк. 10, 7).

Що основується на християнській надії?
1. Молитва. Бо нащо б і молитися, коли б не було

надії, що Господь задовольнить те, чого просимо? А Він
сказав: «Коли чого попросите у Отця в ім‘я Моє, Я за
довольню, щоб прославився Отець у Сині» (їв. 14, 13).

2. Учення про небесне блаженство і слідування за
тим ученням.

ПРО ЛЮБОВ ХРИСТИЯНСЬКУ
Християнська любов — це прив‘язаність нашого

серця до Бога. Це чуття, яке невидимими нитками
зв‘язує нас з Богом невимовним чуттям душі і серця до
ревності. Через любов ми стаємо одно з Богом, так що
коли хтось зневажає Бога, то він страшними болями
проймає наше серце і най-ніжніші почуття душі.

Така любов буває лише тоді, коли ми всією душею
віруємо в Бога, бо без віри любити не можна. Віра тоді
корисна, коли вона об‘єднується з любов‘ю до Бога та
ближніх і виявлена добрими ділами.

Кажуть апостоли:
«Яка користь, брати мої, коли хто каже, що має віру,

а діл (добрих) не має? Чи ж може (така) віра спасти
його?.. Бо як тіло без душі мертве, так і віра без (добрих)
діл мертва» (Як. 2, 14, 26, 20).

«Ти віруєш, що Бог один. Добре робиш. Біси також
вірують і тремтять, (а яка користь?) (Як. 2, 19).

«Хто не любить брата свого (ближнього), той
перебуває у смерті» (1 їв. З, 14).

«Без віри неможливо догодити Богові, і кожному,
хто приходить до Бога, треба вірувати, що Він є і тим,
що шукають Його, дає нагороду» (Євр. 11, 6).

Так і любов: якщо вона не виявляє себе добрими
ділами, вона не є правдива:

«... бо хто любить Мене, той заповіді Мої виконує»
(їв. 14, 21).

«Це є любов Божа, щоб ми заповіді Його
виконували» (1 їв. 5, 3).

«Не любім словом або язиком, а ділом та Істиною»
(1 їв. З, 18).

Звідси бачимо, що неможливо спастися лише одними
добрими ділами, не маючи віри в Бога. Бо людина, яка
не вірить, не може любити Бога і не може нічого доброго
зробити для Нього. Всі її «добрі діла» робляться з
розрахунком на людську славу або задля власних вигід.

Люди мають природну любов до своїх батьків, дітей,
рідних, до свого народу. Така любов пробуджує їх
піклуватися за них.

Але є й вища любов до людей — ради Господа. Вона
базується на тому розумінні, що кожна людина є творіння

Боже, що вона викуплена Дорогоцінною Кров‘ю
Христа Спаси те ля, що людина має душу, призначену
до вічного життя, що кожна людина — це наш брат чи
сестра, особливо єдиновірні.

Кожний і кожна з нас повинні любити і шанувати
також і себе самих, бо тіло наше — це храм Духа Святого.
Ми сини і дочки Божі. Ми маємо в собі душу, яку вдихнув
у нас Сам Бог. В цьому Духові є образ і подоба Бога,
розуміння високих моральних чеснот: краси,
справедливості, любові до Бога, ближнього, свободи волі.

священиків і парафіян звернувся
настоятель храму митр. прот.
Роман. Для нього цей день є
особливо пам’ятним і ювілейним,
оскільки двадцять років тому
відбулось його рукоположення в
сан священика Блаженнішим
Іоаном (Боднарчуком), митропо-
литом Дрогобицьким і Сам-
бірським. Отець Роман щиро
подякував собору священиків, які
звершили Божествену Літургію,
а також усім парафіянам і гостям,
які прийшли розділити радість
свята. Урочисто та багаторазово
лунало «Многії літа».

Після Богослужіння, на
церковному подвір’ї біля хреста
було відслужено чин малого
освячення води. До вірних з
пастирським словом звернувся
благочинний Турківського району
митр. прот. Роман Кавчак, який
також привітав усіх присутніх  зі
святом. Під час обходу довкола
храму люди були окроплені
освяченою водою.

Відчувалося велике духовне
піднесення, якого сьогодні нам
так бракує. Віряни з радісними
обличчями розходилися по
домівках вітаючи одні одних.
Свято в с. Шум’яч з Божою
допомогою відбулося на славу,
воно надовго запам’ятається
усім тим, хто був присутній на
ньому.

митр. прот. Роман
Уруський
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Зійшла зоря,вставайте люди,
Бог посилає свято нам,

Церковний дзвін зі сну нас будить
І кличе всіх у Божий храм.

У 1025-річчя хрещення Київської Русі-
України рідна земля почула звуки ще трьох
нових дзвонів, які пролунали вперше у
Трускавці.

Дзвони – один із найдавніших та
найпоширеніших інструментів світу.
Охрещені й освячені церквою, вони
сприймаються як жива істота зі своїм
іменем, голосом і долею. Слухаючи голос
дзвонів, люди вірили в те, що вони здатні
творити великі чудеса: вберегти від
епідемії, врятувати від посухи й голоду,
захистити від грізних сил природи. Голос
дзвону відлякує не лише «злі сили», а й
хвороби. Позитивні властивості дзвонів
деякі науковці пов’язують зі створенням
акустичних «вузлів» у повітрі – своєрідних
мікрохвиль, які вбивають небезпечні віруси.
Згідно віруванням, якщо під час якої-небудь
розмови задзвонить дзвін, то все сказане в
цей час вважається непорушною істиною.
Все скоєне в той час, коли звучить дзвін,
освячується присутністю вищої сили.

14 липня 2013 року у храмі-капличці
Благовіщення Пресвятої Богородиці УПЦ
КП м.Трускавця (вул. Дрогобицька, біля
автостанції) відбулася святкова літургія,
яку очолив Високопреосвященніший Яків
– архієпископ Дрогобицький і
Самбірський – у співслужінні духовенства
Дрогобицького благочиння.

Відкрилися у храмі двері,
І служба Бажа почалась.
Співали люди,дзвони грали,
І слава в небо понеслась.
Після Божественної літургії Владика

Яків звернувся з вітальним словом до всіх
присутніх. На запрошення настоятеля
храму митр.прот. Ігоря Пулика та парафіян
прибуло багато гостей. Священик Ігор
звернувся з подячним словом до Владики,
жертводавців та всіх людей, які були
присутні на молитві.

Зачитав вітальне слово народного
депутата Верховної Ради Романа Ілика,
який був присутній на богослужінні, та
друзів із Польщі м. Вроцлава Юрія та
Ганни Гаврилюк.

В цей величний день від щирої душі
лунали слова вдячності Високопре-
освященнішому Владиці. Вірні побажали
гостю, щоб сплетений із слів вінок завжди
зігрівав, а успіх єднав і завжди скріпляв.

В суботу, 8 червня, між деревами в сквері на вул. Івасюка
між будинками №9 та №11 відбулася світла духовна подія –
освячення хреста на місці, де постане храм Преподобного
Агапіта лікаря Печерського Української Православної
Церкви Київського Патріархату. На урочисте освячення
зібралися духовенство, парафіяни церкви, мешканці сусідніх
будинків, прихильні депутати Трускавецької міської ради,
які підтримували отця Петра Потоцького на його нелегкому
шляху виділення місця під будівництво храму. Хрест та
камені храму, що будуватиметься, освятив архиєпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків.

Агапіт Печерський був одним з найвідоміших фахівців у
галузі медицини, яка народжувалася в ХІ ст. в Київській Русі.
Його мощі вже 9 століть лежать у Ближніх печерах Києво-
Печерської Лаври. Зціляв він молитвою та травами,
здебільшого внутрішні хвороби. Відомо, що чернець читав
твори Гіпократа та Галена грецькою мовою. Його ім‘я Агапіт
в перекладі з грецької означає “божественна любов”. Це
вища любов, це милосердя до знедолених, хворих та калік.
Сподіваємося, що з будівництвом у місті медиків храму
Преподобного Агапіта лікаря у Трускавці стане лише більше
любові та милосердя.

Настоятель в свою чергу у подячному слові відзначив,
що коли Господь хоче допомогти, то посилає людину, яка
допомагає втілити Його волю. Першою такою людиною для
парафіян церкви Преподобного Агапіта Печерського три
року тому став тодішній міський голова Трускавця Лев
Ярославович Грицак. Лев Грицак тоді вислухав молодого
священика та домовився про місце під капличку, де отець
Петро та парафіяни молилися до цього часу. А в скверику
біля хреста на вул. Івасюка Лев Ярославович вже як
генеральний директор ГКК «Карпати» облаштував дитячий
майданчик, щоб матерям та наймолодшим вірним було
затишно в цьому місці.

Духовну радість трускавчан розділили секретар
Дрогобицько-Самбірської єпархії прот. Андрій Безушко,
благочинний Дрогобицького благочиння прот. Ігор Пулик,
духовенство Дрогобицького і Самбірського Благочинь.

прот. Петро Потоцький

Освячення хреста на
місці храму преподобного

Агапіта у м. Трускавці

Церковні дзвони – голос Божий

Поможи нам, Боже, не впасти,
Поможи нам усім світить,
Поможи душі не пропасти,
Щоб вона могла вічно жить!
З радістю звернулися парафіяни до свого

настоятеля:
«У нашому житті нічого не буває

випадково – усе по волі Божій. Сьогодні падає
рясний дощик, дощ на врожай, на багатство.
Буде і сонячний день і Господь з нами вічно
тут буде! Частіше посміхайтеся – зло боїться
усмішки».

Всі з нетерпінням чекали на освячення
дзвонів. І ось урочисто звучить з глибини душі
молитва, а потім і перші звуки дзвонів. У
когось захоплювало дух, хтось зі сльозами
радості і приємним щемом у серці прислухався
до сієї прекрасної мелодії.

 Слухаючи дзвони, ми маємо велику надію
на безмежне Боже милосердя, що здійсняться
всі наші найзаповітніші мрії і сподівання, яких
у кожного з нас є так багато.

Дзвоніть, дзвоніть нам неустанно,
Будіть зі сну і кличте в храм.
Дзвоніть, дзвоніть на Божу славу,
На радість ангелам і нам.

Марія Цимбаляк,
учитель української мови та

літератури
Стебницької спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів №7
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Минуло сім років, відколи
у м. Самбір у мікрорайоні вул.
Шевченка (неподалік
“Агротехмашу”) виросла
невеличка церковця УПЦ КП.
У порівняно невеликий термін
настоятель церкви о. Антоній
Бачало з мирянами зуміли
належно в архітек-турному та
оздоблювальному плані
довести до пуття забудову. І
прийняла церковця ім’я Всіх
святих землі української.

Цьогоріч храмове свято
співпало із ще однією
величною датою –  Різдвом
Славного Пророка, Предтечі
та Хрестителя Господнього
Іоана. Щороку сюди на
святкову празничну літургію
прибувають душпастирі
численно не лише з сусідніх
парафій, а й з м. Львова, м.
Золочева, м. Борислава та
Кам’янко-Бузького району.
Такою є пошана до
настоятеля храму о. Антонія.

Велична імпреза цього разу
була продиктована не лише

Традиційними стали паломницькі подорожі святими місцями
України для Мужиловицької Свято-Михайлівської православної
парафії. 25 червня 2013 року паломницька група, котру очолював митр.
прот. Михаїл Цебенко, відвідала православні святині Кременеччини.

Паломники виїхали з Мужилович о 4 год. вранці.Дорогою співали
церковні пісні.О 7 год. група піднялась на Почаївську гору. Помолилися
в Успенському соборібіля місцяде залишила відбиток стопи Пресвята
Богородиця,напились цілющої водиці,приложилися до чудотворної
ікони Почаївської Богоматері, мощей преп. Іова та Амфілохія
Почаївських,засвітили свічі в храмах Лаври. У Троїцькому соборі
прот.Михаїл помазав усіх святим єлеєм від лампади перед іконою
Почаївської Богоматері. Поклонившись святиням Лаври та
підкріпившись тілесно у монастирській трапезній, група поїхала до
недавно відкритого Свято-Юріївського чоловічого монастиря УПЦ
КП на хуторі Вірля (колишня Урля).

Монастир розташований біля витоків Кременецьких гір, на березі
р. Вірлянка і озера Вірля,на тому місці де стояв маєток Анни Гойської.
Саме тут знаходилася і була прославлена чудесами Почаївська ікона
БожоїМатері. Незвичайної краси природа,сосновий острівець
територією 3 га, оточений водами, нагадував Валаам. Намісник
монастиря ієромонах Варсонофій (Руднік) зустрів паломників і
розповів про історію місця на якому постав монастир УПЦ КП.

У Свято-Юріївському храмі,з вражаючими петриківськими
розписами,  намісник ієром. Варсонофій і прот. Михаїл відслужили
акафіст перед іконою Почаївської Божої Матері.Паломники побожно
і мелодійно співали«Радуйся похвало Почаївська і всього світу надіє
і втіхо». Після проповіді Намісник монастиря помазав присутніх у
храмі єлеєм.Паломники склали щедрі жертви на розбудову святині
українського Православ’я і вирушили в с. Онишківці до джерела святої
і праведної Анни.

Джерело св. Анни знаходиться на території жіночого монастиря
УПЦ МП.Помолившись у храмі св. Анни та засвітивши свічі,
паломники занурились у студені води джерела і відчули духовну
силу,яка зняла втому і надала бадьорості.Тут християни зцілюються і
відновлюють душевний спокій. За декількасот метрів у сосновому
лісі знаходиться цілюще джерело Святого Духа, у водах якого
паломники теж омились.З великим духовним піднесенням група
православних вірних з Яворівщини поверталась додому.

Ольга Цебенко,
вчитель християнської етики,

учасниця паломницької подорожі

Освячення наріжного каменя церкви
Всіх святих землі української

Святковою Літургією. Приїхав
владика Дрогобицько-
Самбірської єпархії УПЦ КП
архиєпископ Яків освятити
наріжний камінь та звершити
закладення капсули під забудову
більшого за розмірами храму
поруч з діючою церковцею.

венням учасників богослу-
жіння. А після цього владика
нагородив благословенною
 грамотою  настоятеля і
парафіян, які приймають
активну участь у розбудові і
зміцненні парафії. Богослу-
жіння закінчилось уставним
многоліттям.

В свою чергу о. Антоній
 подякував владиці Якову за
його щиру молитву, та
архіпастирські настанови.  
Його Високопреосвященству
співслужили: секретар
єпархії – прот. Андрій
Безушко; настоятель храму -
прот. Антоній  Бачало,
Самбірський благочинний -
прот. Микола Бухній, та
понад двадцять священослу-
жителів  Дрогобицько –
Самбірської  та Львівсько-
Сокальської  єпархій, а також
 духовенство УАПЦ.

 На згадку про візит
владики було зроблене
спільне фото.

прот. Антоній Бачало

За всіма добрими
традиціями дівчата піднесли
коровай владиці, отримали
від нього благословення. А
безпосередньо в церкві його
зустріли священики.
Гостинні слова промовив о.
Антоній. Як і під час зустрічі,

так і в процесі богослужіння
владика Яків надзвичайно
проникливо доносив слово
до сердець та розуму
парафіян.

Після завершення Літур-
гії владика Яків наділив
архіпастирським благосло-

Паломництво святими місцями Кременеччини
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В храмі Різдва Пресвятої
Богородиці с. Чуква Самбір-
ського благочиння Дрогобицько-
Самбірської єпархії УПЦ
Київського Патріархату
замироточила ікона Божої
Матері «Іверська».  Ця
ламінована ікона Божої Матері
розміром 10 х 12 см, перед якою
постійно горіла лампадка із
Благодатним вогнем із
Єрусалиму, знаходилась в
паламарці на стіні.

20 червня 2013 року за три
дні перед святом П’ятиде-
сятниці паламар Богдан
Гринчак побачив краплі різної
величини на постатях Божої
Матері та Ісуса Христа на іконі.
Через два дні після цього перед
Богослужінням паламар
повідомив про те, що відбулось
у храмі, о. Василя Бухнія, який
після святої Літургії відслужив
Акафіст перед іконою Божої
Матері «Іверська».

Ввечері 30 червня 2013 року
священики: благочинний
Самбірського благочиння прот.
Микола Бухній, прот. Володи-
мир Лернатович (с.Ралівка),
прот. Роман Вовкунович
(с.Воля Блажівська) і
настоятель храму прот. Василь
Бухній відслужили Акафіст до
ікони Божої Матері «Іверська»,
яку було перенесено на престіл
(кіот). Після Акафісту було
зафіксовано на камеру
мироточиву ікону і повідомлено
про неї правлячого Висо-
копреосвященнішого Якова,
Архієпископа Дрогобицького і
Самбірського.

7 липня в неділю всіх святих
землі Української в храмі Різдва
Пресвятої Богородиці було
відслужено Акафіст Архієпис-
копом Яковом, в якому брали
участь секретар Дрогобицько-
Самбірської єпархії прот.
Андрій Безушко, благочинний
Самбірського благочиння прот.
Микола Бухній, настоятель
прот. Василь Бухній і прот.
Роман Вовкунович. Після
молитви владика Яків звернувся
до всіх присутніх із повчальним
словом про особливу важли-
вість нашої православної віри в
Бога, про наші молитви і
прохання перед Богородицею та
Її покров над нами, про всіх
святих землі Української, які є
прикладом для нас в служінні
Господу Богу. Храм був
наповнений великою кількістю
віруючих с. Чуква та навко-
лишніх сіл, які з маленькими
дітьми прийшли помолитись до
Божої Матері. Владика Яків
довго благословляв всіх
прихожан, серця яких
наповняла духовна радість.

Слід зазначити, що після
цього двічі спостерігалося
зникнення краплин, які знову
покривали ікону запашним
миром під час служіння Акафісту
Божій Матері «Іверській».
Відтоді кожну середу, п’ятницю і
неділю ввечері звершується
Акафіст перед іконою Богородиці
«Іверська».

Прояв Божої благодаті

Чудотворна ікона Божої
Матері «Іверська» є великою
православною святинею. Історія
подає нам такий переказ про
ікону: після Вознесіння Ісуса
Христа та Сходження Святого
Духа апостоли і Богородиця
шляхом жеребку-вання вибирали
кому і куди потрібно йти
проповідувати. Божій Матері
судилось йти до Іверії (Грузії).
Перед далекою дорогою Діва
Марія відвідала єпископа Лазаря
на о.Кіпр, воскрешення якого
Ісус Христос звершив перед
Своїми стражданнями на
Голгофі, і після цього сіла на
корабель, що плив на Кавказ.
Але Господь відкрив Бого-
родиці, що гористий півострів
Афон, на якому з античних часів
було багато капищ язичницьких
богів, є місцем Її проповіді і
особливої опіки. Коли Божа
Мати ступила на Афонську
землю, то ідоли розсипались, а
біси, голосно волаючи, кинулися
в море. Жерці зустріли Божу
Матір й, почувши проповідь про
Христа, стали першими
ченцями Святої Гори. За
промислом Божим Богородиця
на Афоні прославила Іверію
(Грузію) однією із найбільших
Своїх ікон.

За часів царювання
грецького імператора Феофіла
(ІХ ст.) відбувались жорстокі
гоніння на християн, які
переховували ікони. Імператор
хотів навернути в християнство
мусульман, які вважали ікони
ідолами, і тому приказав
знищувати ікони. Одного разу
слуги царя прийшли в дім
однієї благочестивої грецької
вдови, щоб знищити ікону і
вбити господиню за перехо-
вування ікони, і  вимагали
велику суму грошей.
Погодившись, вдова благала
почекати, щоб зібрати
необхідні кошти. Один
царський стражник, зали-
шаючи дім вдови, вдарив мечем
ікону в обличчя Божої Матері,
з якого одразу потекла кров. За
переказами цьому воїну на ім’я
Варвар після розкаяння
судилось закінчити життя в
Іверському монастирі. Жінка,
слізно молячись до Богородиці,
вирішила врятувати образ й
віднесла його до моря. Чудесно
ікона стояла над водою і
відійшла від берега. Після
побаченого вдова вирішила
добровільно прийняти смерть
за іконошанування, а її син
прийняв чернецтво на Афоні і

розповів монахам про
врятовану ікону. Монахи
молили Бога про знайдення цієї
ікони і лише через 100 років у
вогненному стовпі ікона
прийшла до Афону, а  саме до
монастиря, який заснований в
Х столітті царськими іноками із
династії Багратіон. Будівничі,
ктитори і монахи із Іверії
(Грузія) назвали його
Іверським. Найблагочести-
вішому із старців самітнику
Гавриїлу явилась Божа Матір
уві сні зі словами: «Скажи
настоятелю та братії, що Я хочу
дати їм Свою ікону, Свій покров

і допомогу; потім увійди в
море, іди з вірою по хвилях, і
тоді дізнаються всі про Мою
любов і благовоління до вашої
обителі». Подвижник Гавриїл з
допомогою Богородиці чудес-
ним способом пройшов по морі
як по суші і взяв ікону. Це була
та сама ікона, яку зберігала
грецька вдова. Кожного року в
цей день проводиться уро-
чистий молебень з хресним
ходом до моря.

Три рази монахи ставили
знайдену ікону у вівтар, але
кожного разу вона чудесно
знаходилася над брамою
монастиря. Богородиця яви-
лася благочестивому Гавриїлу
і сказала: «Оголоси братії, що
Я не хочу бути під вашою
охороною, але хочу Сама бути
вашою Хранителькою не
тільки в земному, але й у
небесному житті». На знак
подяки ченці  збудували
надбрамний храм і поставили
на ньому ікону, яку назвали
«Портаітісса» («Воро-
тарниця») або Іверська, за
назвою монастиря. Неоднора-
зово Божа Матір допомагала
Іверському монастирю і
оберігала чернецтво від
голоду, пожежі, смертоносної
пошесті, набігів чужинців і
прославилася багатьма
іншими чудесами.

Православна церква
вшановує чудотворну ікону
Божої Матері «Іверську» тричі
на рік – 25 лютого, 26 жовтня
та у вівторок Світлої седмиці
Святої Пасхи.

Мироточива ікона Божої
Матері «Іверська» в с. Чуква
є великим даром Богородиці в
честь 1025-річчя хрещення
Київської Руси-України, бо
утверджує чистоту і святість
православної  віри,  яку
прийняли наші предки за
рівноапостольного князя
Володимира Великого в 988
році. Богородиця нагадує нам
про наш християнський
обов’язок, Святі Таїнства,
молитву, піст і достойні плоди
християнського життя.
Цариця Небесна виливає Своє
заступництво,  Покров і
благодать в нашій земній
подорожі до Церкви Небесної.

митр.прот.
Василь Бухній


