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Із Києва по всій Україні!
З благословення Святій-

шого Патріарха Київського і
всієї Руси-України Філарета і
Високопрео священ ного
архиєпископа Якова, керую-
чого Дрогобицько-Самбірсь-
кою єпархією Української
Православної Церкви
Київського Патріархату, 8
вересня у місті Дрогобичі
відбулась Урочиста Академію
та святковий концерт при-
свячені 1025-ій річниці
Хрещення України-Руси під
гаслом: «З Києва по всій
Україні!», організоване
єпархіальним управлінням
Дрогобицько-Самбірської
єпархії УПЦ Київського
Патріархату.

О 14 год. в центрі міста
Дрогобича біля пам’ятного
хреста на честь ювілею 2000-
ліття Різдва Христового
розпочалось святкування
урочистим молебнем до св.
кн. Володимира і всіх святих
землі української. Очолив
богослужіння Високопре-
освященний архи-єпископ 
Яків у співслужінні духо-
венства єпархії. На молитві
були присутні віряни зі всіх
благочинь єпархії та чоло-
вічий хор церкви Пре-
ображення Господнього
с. Луки, Самбірськго району,
під керівництвом Романа
Мироновича Процька.

Після завершення
молитви о 15 годині у залі
Львівського акедемічного
обласного музично-драма-
тичного театру ім. Юрія
Дрогобича розпо-чалась
урочиста Академія з нагоди
святку-вання 1025-річчя
Хрещення Руси-України.

До учасників Академії зі
словом-привітання звернувся
архиєпископ Яків. Владика
зазначив, що подія 1025-
літньої давності Хрещення
Руси-України визначила
історичну долю нашого
народу, оновила Київську
державу, збагатила числен-
ними духовними скарбами її
народ, відвернула наших
предків від злочестя і
служіння неправдивим богам,
а навернула до служіння
Єдиному Істинному Богові.

 Також присутніх привітав
міський голова Дрогобича
Олексій Васильович Радзієв-
ський. Міський очільник,
вітаючи зі святом, підкреслив,

що Хрещення Руси-України
мало велике значення у
ствердженні й зміцнені
Київської держави і сьогодні
надихає всіх нас на розбудову
України в її історичному
розвитку.

До вітального слова було
запрошено ректора Дрогоби-
цького державного педагогіч-
ного університету імені Івана
Франка Скотну Надію
Володимирівну, професора,
доктора філософських наук,
завідувача кафедри практич-
ної психології. Надія Володи-
мирівна підкреслила важли-
вість християнізації нашого
народу для його духовного,
культурного й морального
життя. Адже саме через
Хрещення держави святим
князем Володимиром україн-
ський народ разом із
Христовою вірою отримав
нові духовні й моральні
цінності, які оживили й
оновили його в духовності та
культурі.

Після привітань гостей
присутнім було запропо-
новано змістовну науково-
богослов-ську доповідь на
тему «Хрещення України-
Руси і його наслідки» та
«Історичний нарис право-
слав’я на теренах Пере-
мишльської та Дрого-бицької
єпархій». Доповідач кандидат
богословських наук прото-
ієрей Михайло Цебенко.

Продовжив урочисту
Академію святковий концерт,
на якому лунала духовна,
народна, та авторська пісня,
звучала класична музика й
вирував український танець.
У ньому взяли участь відомі
ансамблі та колективи:
Державний Заслужений
Прикарпатський ансамбль
пісні та танцю України
«Верховина», художній керів-
ник та головний диригент –
світлана Майданик, диригент
– світлана Урбан, балет-
мейстер – Василь Кула-
ківський, керівник оркестру –
Галина Желіско; чоловічий
муніципальний камерний хор
«Боян Дрогобицький»,
художній керівник і диригент,
заслужений діяч мистецтв
України Петро Гушоватий;
зразковий ансамбль танцю
«Верховинка» Народного
дому ім. І.В. Франка, керівник
Богдана Кос; оркестр

Львівського академічного
обласного музично-драма-
тичного театру ім. Юрія
Дрогобича, диригент –
заслужений діяч мистецтв
України Микола Михаць.
Милували серця людей
пісні у виконанні заслу-
женого працівника культури
України Петра Турянського,
заслу-женого працівника
освіти України Корнеля
Сятець-кого, доцента
Дрогобицького державного
педагогічного університету
Євгенії Шуне-вич, барда
Лілії Кобільник, лауреата
міжнародних та всеукра-
їнських конкурсів Мар’яни
Мазур, сестер Дицьо.

Приємно було чути на
сцені пісню Мирона Дацка та
Володимира Квітневого 
«Благослови нас Боже» у
виконанні всіх учасників хору
та солістів – заслуженого
працівника освіти України
Корнеля Сятецького і
заслуженого артиста України
священика Назарія Дадака,
клірика Дрогобицько-Сам-
бірської єпархії.

На завершення Академії
архиєпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків відзначив
церковними відзнаками тих,
хто потрудився на славу Божу
й Церкви Христової.

 Завершились урочистості
виконанням  церковного

співу «Многая літа!»,
відомого українського компо-
зитора Дмитра Бортнян-
ського.

Від імені владики Якова
усім присутнім висловлено
подяку за спільну молитву й
участь в урочистій Академії з
нагоди 1025-ліття Хрещення
Руси-України!

Разом зі святим рівно-
апостольним князем Воло-
димиром проголошуймо:
«Свята Русь-Україно! Бережи
віру Православну, в якій твоє
утвердження!»

за матеріалами прес-
служби Дрогобицько-

Самбірської єпархії
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кандидата богословських наук,  митрофорного протоієрея
Михаїла ЦЕБЕНКА

«Хрещення Руси-України та його вплив на формування
адміністративно-церковних структур на західноукраїнських землях»

виголошена в місті Дрогобичі 8 вересня 2013 року
у Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі

імені Юрія Дрогобича
 на урочистій Академії присвяченій 1025 літтю Хрещення Руси-України.

Ваше Високопреосвященство!
Всечесні отці!

Високоповажні представники влади та творчої інтелігенції!
Дорогі брати і сестри!

Святкування 1025 ліття Хрещення Руси-України дає повід проаналізувати
історичний шлях українського Православ’я, зокрема на території сучасної
Дрогобицько-Самбірської єпархії.

На українських землях християнство утверджувалося впродовж багатьох
століть. Це був тривалий процес, що зазнав впливу різноманітних чинників:
ідеологічних, 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 християнську віру на землях Східної Європи святий апостол
Андрій Первозванний. Лаврентіїв список Київського початкового літопису,
який був покладений в основу «Повісті минулих літ» містить апокрифічний
сюжет, за яким апостол Андрій благословив гори, на яких був заснований
Київ, а на місці, де тепер Андріївський собор, поставив хрест.

Другим відомим проповідником євангельського благовістя на землях
сучасної України був учень святого апостола Петра святитель Климент
Римський. Засланий за імператора Траяна у ІІ ст. до Криму, він знайшов там
багаточисельну  християнську громаду і продовжив місіонерську проповідь
в херсонеських каменоломнях. З початку ІІІ ст. було започатковано діяльність
Скіфської єпархії, а відтак єпархій Причорномор’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 святі Кирило і Мефодій та їхні
учні. З їх діяльністю церковне Передання пов’язує проникнення християнства
через Галичину на Волинь.

Важливим етапом християнізації Русі був період правління у Києві святого
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
– святій княгині Ользі. З її ім’ям пов’язані важливі заходи, які мали суттєвий
вплив на подальший розвиток Київської Русі.

До Ольги у Києві вже були церкви. Прийняття княгинею християнства
надало поштовху збільшенню християнської громади. Княгиня 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 святого Миколая.

Хрещення Руси-України і проголошення християнства державною
релігією відбулося за князювання святого рівноапостольного 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 – юдаїзм, 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, юдаїзму – від Хазарії,
Православ’я – від Візантії. Місія мусульман, латинян та іудеїв провалилася.
Найбільше Володимиру 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 Великий князь Володимир звелів понищити статуї
поганських богів. На пагорбі, де стояли Перун та інші ідоли, Володимир
поставив церкву святого Василія (християнське ім’я Володимира). Місце, де
розташовувалися, змінюючи один одного релігійні центри, історики
ототожнюють із Трьохсвятительською 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.
Наприкінці його правління розпочато будівництво Софії Київської.

За часів  святого Володимира Русь досягла нечуваної величі та могутності.
У 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 рівноапостольного і зарахувала до лику святих.

Упродовж останніх років в історіографії та церковному середовищі
торується думка, що князь Володимир не відіграв такої ролі у християнізації
Руси, яку йому приписують літописці і народне передання. Кому вигідне
применшення значення Хрестителя Руси-України у цьому процесі?
Насамперед, Російській Церкві. Чому? Тому, що у 988 році  не було ані
Московської держави, ані її народу, ані його Церкви. А значить святкування
Хрещення Руси-України до Москви немає жодного відношення.

Невигідна особистість князя Володимира і Католицькій Церкві, оскільки
він запровадив східне (православне) християнство від Візантії у своїй державі.
На вимогу Ватикану у 1720 р. Замойський синод Уніатської  (з 1774 р.- Греко-
Католицька) Церкви у списку українських святих залишив тільки Бориса і
Гліба. Хоч ще  у Іпатіївському літописі  під 1254 р. князь Володимир іменується
святим.

У суспільну свідомість сьогодні також впроваджується думка про спільну
купіль «Володимирового Хрещення». Її обґрунтовують тим, що на час
Хрещення Руської держави  Християнська Церква не була розділена. Так.
Роком офіційного розділення Християнської Церкви вважають 1054. Проте
фактично на 988 рік вона вже не була єдина. Упродовж ІV – VІІІ ст. єдине
християнство поступово трансформовувалось у два напрямки: східний (греко-
православний) і західний (латинсько-католицький). Всупереч постановам І і
ІІ Вселенських Соборів Толедський собор у 589 р. впровадив у західній частині
Церкви – «Філіокве». Догматичні, обрядові, етичні та естетичні відмінності
між Східною і Західною Церквами на кінець Х ст. набули чіткого вираження.
Київський літописець іменує західних християн латинниками,
протиставляючи їх християнам із Візантії.

Усі джерела, які описують подію Хрещення Русі, підкреслюють
всеохоплюючий і наполегливий характер християнської місії, яка надихалася
волею святого князя Володимира. За 28 років його християнського правління
християнство утвердилося в усіх містах держави. Розбудовувалась, заснована
при князі Оскольді Київська митрополія, були утворені Чернігівська,
Білгородська, Володимир-Волинська, Новгородська і Ростовська єпархії. Деякі
історики називають ще Туровську і Полоцьку єпархії. Державницький
світогляд Володимира Великого був тим чинником, який абсолютно виключав
думку про можливість прийняття Києвом християнської віри з Риму. Це було
неможливим із самої суті тієї моделі правління, яку князь обрав. І дуже скоро,
коли рівноапостольний князь Володимир задумав почати відокремлення
Київської митрополії від Константинопольського патріархату, це
підтвердилося. З тексту «Похвали кагану Володимиру» митрополита Іларіона
слідує, що Православну Церкву у своїй державі князь ставив на рівні з
найбільшими Церквами того часу – Константинопольською, Римською,
Олександрійською та ін.

Християнізація Руси-України мала велике позитивне значення для
утвердження авторитету Великого Київського князя і в державі і у світі. Русь
позбулася впливу норманів. Вищий уряд опинився в руках Добрині і Путяти,
які походили з місцевої знаті. Язичницьке оточення, в втім числі і збоку угро-
фінських племен, які заселяли землі сучасної центральної Росії, Володимир
Великий стримував своєю твердою рукою і дипломатичними вміннями.
Мирна християнська проповідь серед них була дієвою зброєю.

Прийняття християнства сприяло формуванню єдиної нації, яка стала
спроможною народжувати великих мужів з глибинним державницьким

(Закінчення на 3 стор.)
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мисленням. Серед них, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Данило
Галицький. Під впливом Церкви в державі сформувалася своєрідна філософія
життя, яку Володимир Мономах назвав мудрістю «страху Божого».

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 у Русі
в 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 перекладати книги з грецької
на слов’янську мову. При Софійському соборі у Києві була створена перша
бібліотека на Русі.

Важливою складовою історії Руси - України 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.

Основною складовою освітньої політики князя Володимира стало
просвічення народу. До Києва було запрошено вчителів, які прибули разом із
церковною ієрархією. У столиці  відкрилося училище, у якому діти навчалися
грамоти. У ньому отримав освіту майбутній митрополит Іларіон.  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», святий
князь 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 багатоженство, яке процвітало в язичників. Моральні ідеали
збагатились особливостями Православ’я: святістю, аскетизмом, смиренням,
співчутливістю, жертовністю.

Хрещення відкрило двері для Руської держави 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 Русь поріднилась з Візантією, Польщею і
Німеччиною. Ввійшовши в сім’ю європейських держав,  вона стала
наймогутнішою європейською державою. «Нам не треба», - сказав Святійший
патріарх Філарет 24 липня цього року на посвяченні пам’ятника святому
рівноапостольному князю Володимиру на Київщині, - «входити туди (тобто
в Європу – автор). Ми там більше 1000 років». І у цьому безпосередня заслуга
святого рівноапостольного Великого Київського князя Володимира. І не тільки
для Русі вигідним стало входження у Європу, але і Європі не менше. Лист
королеви Франції Анни, дочки Ярослава Мудрого, цьому є підтвердженням.
Анна писала батькові до Києва: «У яку варварську країну Ти мене послав,
тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі».

Епоха рівноапостольного Володимира була вирішальною для державного
становлення Руси-України, об’єднання східнослов’янських земель і
оформлення державних кордонів. Його заслуга полягає не тільки в тім, що
він ввів колишню язичницьку Русь у орбіту християнських держав, а полягає
головна заслуга, що він змінив духовне життя свого народу, укріпив сім’ю і
зміцнив її, вселив в серця людей християнську любов, змінив закони,
побудував прекрасні храми, просвітив неграмотне населення та багато іншого
зробив князь Володимир прийнявши православну віру.

З 2008 року православна Україна у день пам’яті святого рівноапостольного
Великого князя Київського Володимира святкує державно-релігійне  свято
Хрещення Руси-України. Його було встановлено указом президента України
Віктора Ющенка від 25 липня 2008 року. Сьогодні появляються публікації у
світських та церковних мас-медіа, які ставлять під сумнів святкування
Хрещення Руси-України у цей день. Аргументують  тим,  що у богослужбових
книгах  Хрещення Руси зазначено під датою 1(14) серпня.

Виникає питання, наскільки достовірною є традиція святкувати Хрещення
Руси-України 1(14) серпня. Давні київські літописи цієї дати не знали. Вона
вперше появилася у «Русскому хронографі», тобто Московському, який був
створений в 1512 році у Москві. Його створили під концепцію «Москва -
третій Рим», яку запропонував ігумен Псковського Єлізарського монастиря
Філофей. Богослужіння у Київській митрополії відбувалися за Студійським
уставом, який не передбачає служби Животворчому Хресту 1 серпня. У
Московській митрополії для цього впроваджується Єрусалимський статут,
який мав 1 серпня службу поклоніння Животворчому Хресту. Одночасно у
цей день визначили святкувати подію Хрещення Руси для піднесення
авторитету Московських князів. Навіть якщо припустити, що хрещення киян
відбулося 1 серпня 988 року, то це буде суперечити практиці Церкви. Відомо,
що масові хрещення оглашенних здійснювалися не в перший день посту, а
перед великими святами. Можливо це було напередодні Успіння Пресвятої
Богородиці. Хрещення киян це ще не утвердження християнства у Русі.
Християнізація це довготривалий процес. А тому святкування Хрещення
Руси-України у день пам’яті її Хрестителя є найбільш оправданим, оскільки
відтворює весь процес християнізації нашого народу.

Отримавши статус державної релігії, Православ’я стало поширюватися і
утверджуватися по усій Русі. Першими проповідниками християнської віри
на землях колишньої Перемиської православної єпархії, однією з
правонаступниць якої є сучасна Дрогобицько-Самбірська єпархія, були учні
святих Кирила і Мефодія. Їх кількість на Русі зросла пісня занепаду на початку
Х ст. Великоморавської  держави. Існує кілька версій щодо початків
Перемиської єпархії. Історики допускають можливість заснування
моравськими місіонерами єпископських кафедр у Перемишлі, Червені і навіть
Кракові ще на початку Х ст. Підтвердженням цьому є віднайдені археологами
залишки храмового будівництва у Перемишлі, зокрема церкви ротонди,
датовані Х-ХІ ст.  Найімовірнішою датою заснування єпархії у Перемишлі з
усіма адміністративними структурами прийнято вважати 1120 рік. Тоді князем
Перемиським був Володар Ростиславович. За його правління збудований
кафедральний собор святого Іоана Хрестителя.

Перемиська православна єпархія поширювалась на заході – по за Рашів
(сьогодні Жешув, Польська Республіка), на сході – по за Сколе, Стрий і
Закарпаття, на півночі – майже до Львова. Такий стан єпархії був аж до
створення окремих єпархій в Галичині (середина ХІІ ст.) і Закарпатті (кінець
Х V ст.). Перемиська єпархія входила до Київської, а в певні періоди (1303-
1308, 1338-1347, 1371-1391) до Галицької митрополій. До 1218 року імен
перемиських єпископів не збереглося.  Никонівський літопис під роком 1218
називає єпископом Перемиським Антонія Ядренковича. До 1241 року
перемиські єпископи мали титул «Перемиський і Червенський», з 1241 по
1347 рр. - «Перемиський і Самбірський», з 1662 по1680 рр. - «Перемиський,
Самбірський і Сяноцький», а з 1680 по 1691 рр. - «Перемиський».

Кафедральним центром єпархії до 1254 р. був Перемишль. У 1254 р.
кафедра була перенесена до Самбора. Час від часу єпископи повертались до
Перемишля, а Самбірська єпархія існувала окремо. Підтвердженням цьому є
наведений преподобним Несторм літописцем список єпископів
Політиковських, в якому під номером сьомим значиться єпископство у
Перемишлі, а під номером дев’ятим – у Самборі. Кафедральним містом
Самбір був до 1552  року, а з 1552 по 1662 рр.  – Перемишль, з 1662 по 1680
рр. – Сянок, а з 1680 по 1691 рр. – знову Перемишль.

Після проголошення у 1596 році частиною єпископату Київської
Митрополії  Берестейської унії,  Перемиська єпархія залишалась
православною до 1691 р. Того ж року єпископ Інокентій Винницький
проголосив Берестейську унію на території єпархії. Між іншим він
перейменував церкву Святого Спаса (Преображення Господнього) у
Дрогобичі, яка знаходилася на Задвірному передмісті (сучасна вулиця
Стрийська) на церкву імені Йосафата Кунцевича. Фактично остання парафія
в межах єпархії перейшла в унію 28 квітня 1693 року. Від того часу і до 1946
року існувала уніатська (з 1774  року  греко-католицька) Перемиська єпархія.

У лютому 1946 року указом московського патріарха Алексія (Симанського)
була створена Дрогобицько-Самбірська єпархія у складі Українського
Екзархату РПЦ, як спадкоємниця Самбірської частини Перемиської єпархії.
До її складу увійшли Дрогобицький, Жидачівський, Миколаївський,
Мостиський, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський та
Турківський райони. На новостворену кафедру призначено колишнього
вікарія Перемишльської греко-католицької єпархії у Дрогобицькій області о.
Михаїла Мельника. Його хіротонія відбулася 25 лютого 1946 р. у
Володимирівському соборі в Києві. Після загадкової смерті 9 жовтня 1955 р.
єпископа Михаїла, Священний Синод РПЦ призначив єпископом
Дрогобицько-Самбірським колишнього греко-католицького священика
Григорія Закаляка. Його хіротонія відбулася 27 вересня 1955 року в
Успенському соборі Одеси. Після ліквідації у травні 1959 р. Дрогобицької
області Дрогобицько-Самбірська єпархія була приєднана до Львівсько-
Тернопільської. У 1989 р. зі складу Львівсько-Тернопільської єпархії виділена
Тернопільсько-Кременецька. Титул  Львівського архієрея замінено на
«Львівський і Дрогобицький».

У 1992 р. відновлена Дрогобицько-Самбірська єпархія у складі УПЦ КП.
Її керуючими були з

· 8 вересня 1992 р. по червень 1993 р. - архієпископ Андрій (Горак);
· лютого 1993 р. по червень 1993 р. – архієпископ Володимир (Романюк);
· червня 1993 р. по листопад 1993 р., а з листопада 1993 р. по 9 листопада

1994 р. тимчасово керуючий – митрополит Іоан (Боднарчук);
· 29 листопада 1994 р. по 13 грудня 2006 р. – архієпископ Феодосій

(Пецина);
· 18 грудня 2006 р. по 23 січня 2012 р. – єпископ Матфей (Шевчук);
· 23 січня 20012 р. по 8 березня 2013 р. – єпископ Михаїл (Боднарчук);
8 березня 2013 р. рішенням Священного Синоду Української Православної

Церкви Київського Патріархату на Дрогобицько-Самбірську єпархію
призначений архієпископ Яків (Макарчук).

Станом на 1 січня 2013 року Дрогобицько-Самбірська єпархія поділена
на 10 благочинь:  Дрогобицьке, Жидачівське, Миколаївське, Мостиське,
Самбірське, Сколівське, Старосамбірське, Стрийське,Турківське та
Яворівське. Єпархія нараховує близько 250 парафій, на яких трудиться 180
священнослужителів. При єпархіальному управлінні діє 6 відділів:
видавничий,  духовно-патріотичного виховання,  історичної пам’яті та
духовної спадщини, паломницький, сім’ї та молоді і прес-служба. Видається
газета «Духовна криниця».

Аналізуючи церковну політику Великого Київського князя Володимира
після прийняття православної віри, стверджуємо, що вона була спрямована
на посилення самостійності Київської митрополії, розвиток єпархіального
устрою, підготовку місцевого духовенства. Хрещення Руси-України заклало
фундамент національної і духовної культури українців. Наші предки прийняли
Православ’я, а разом з ним систему цінностей, мораль, сила якої така, що
жодні перипетії історії не змогли її зруйнувати.

(Закінчення, початок на 2 стор.)

ДОПОВІДЬ
кандидата богословських наук,  митрофорного протоієрея

Михаїла ЦЕБЕНКА
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ЗАКОН БОЖИЙ
ПРО ВІРУ ХРИСТИЯНСЬКУ

СИМВОЛ ВІРИ
Символом віри називається короткий і точний

виклад усіх істин християнської віри, складений і
затверджений на 1-му та на 2-му Вселенських Соборах.
І хто ці істини не приймає, той не може бути
православним християнином.

Весь Символ віри складається з дванадцяти членів,
і в кожному з них міститься особлива істина, або, як ще
називають, догмат нашої православної віри.

Символ віри читається так:
1-й член. Вірую в Єдиного Бога Отця,

Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого
і невидимого.

2-й. І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина
Божого, Єдинородного, що від Отця народився
перше всіх віків, Світло від Світла, Бога істинного
від Бога істинного, рожденного, несотворенного,
єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

3-й. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння
зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії
Діви, і став чоловіком.

4-й. І розп’ятий був за нас при Понтії Пилаті, і
страждав, і був похований.

5-й. І воскрес на третій день, як було написано.
6-й. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.
7-й. І знову прийде у славі судити живих і мертвих,

і Царству Його не буде кінця.
8-й. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що

від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином
однакове поклоніння і однакова слава, що говорив
через пророків.

9-й. В Єдину, Святу, Соборну і Апостольську
Церкву.

10-й. Визнаю одне хрещення на відпущення
гріхів.

11-й. Чекаю воскресіння мертвих.
12-й. І життя будучого віку.
Амінь.
Вірую — вірю, я переконаний; Єдинородного —

єдиного; перше всіх віків — раніше усякого часу, від
вічності; єдиносущного з Отцем — що має однакове
єство (природу) з Богом Отцем; воплотився — що
прийняв на Себе тіло людське; став чоловіком — що
став людиною, подібною до нас, не перестаючи бути
Богом; воскрес — що ожив; як було написано —
згідно зі священним писанням, де пророки провістили,
що Він воскресне з мертвих на третій день; мертвих
— що померли, які тоді воскреснуть; Царству Його не
буде кінця — після суду настане безкінечне царство
Його; Животворчого — що дає життя; однакове
поклоніння і однакова слава — Духу Святому слід
поклонятися і прославляти Його нарівні з Отцем і
Сином, тобто Дух Святий рівний Богу Отцю і Богу
Сину; говорив через пророків — Дух Святий говорив
з людьми через пророків; Соборну — однодушну, яка
охоплює людей усього світу; життя будучого віку —
після всезагального суду настане вічне життя.

ПРО ПЕРШИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ
1. Вірую в Єдиного Бога Отця, Вседержителя,

Творця неба і землі, всього видимого і невидимого.
Вірувати в Бога значить бути твердо переконаним у

тому, що Бог є (існує), промишляє (турбується) про нас,
і всім серцем приймати Його Божественне Одкровення,
тобто усе, що Він відкрив про Себе і про спасіння людей
втіленим Сином Божим, Господом нашим Ісусом
Христом.

Але щоб віра наша була живою і дійсною, необхідно
сповідувати (визнавати) її.

Сповідувати віру означає відкрито виявляти
внутрішню віру в Бога словами і добрими ділами так,
щоб ніякі небезпеки, гоніння, страждання і сама смерть
не могли примусити нас зректися віри в істинного Бога.
Тільки при такому твердому віровизнанні ми можемо
спасти свою душу. «Серцем вірують для праведності, а
устами сповідують для спасіння» (Рим. 10, 10), — каже
апостол Павло.

Прикладом твердого і мужнього сповідування віри
служать святі мученики. Вони мали таку віру в Бога і
були натхненні такою любов’ю до Господа Ісуса Христа,
що заради Його імені відмовилися від усіх вигод земного
життя, піддавалися гонінням і найстрашнішим
тортурам, які тільки могла вигадати зла винахідливість
людини.

Слова Символу віри: «в єдиного Бога» вказують

на єдиність істинного Бога. Бог є один і немає іншого,
крім Нього (Див.: Вих. 44, 6; Вих. 20, 2-3; Втор. 6, 4; Ін
17, 3; 1 Кор. 8, 4-6). Про це згадано для того, щоб
відкинути язичницьке вчення про багатобожжя.

Бог є Істота вища, надсвітова, надприродна. Знати
істоту Божу неможливо. Вона вища від усякого
пізнання не тільки людей, але й навіть ангелів. Та з
одкровення Божого, з ясних свідоцтв Святого Писання
ми можемо мати поняття про істоту та основні
властивості Божі: Бог є Дух (Див.: Ін 4, 24), живий
(Див.: Єр. 10, 10; 1 Фес. 1, 9), самобутній, тобто ні від
кого не залежний, а який має життя в Самому Собі —
Сущий (Див.: Вих. 3, 14: 1 Ін 2, 13), вічний (Див.: Пс.
89, 3; Вих. 40, 28; Рим. 14, 25), незмінюваний (Див.:
Як. 1, 17; Мал. 3, 6; Пс. 101, 28), всюдисущий (Див.:
Пс. 138, 7-12; Діян. 17, 27), усевідаючий (Див.: 1 Ін 3,
29; Євр. 4, 13), всемогутній (Див.: Буш. 17, 1; Лк 1, 37;
Пс. 32, 9), всеблагий (Див.: Мф 19, 17; Пс. 24, 8),
премудрий (Див.: Пс. 103, 24; Рим. 14, 26; 1 Тим. 1,
17), всеправедний (Див.: Пс. 7, 12; Пс. 10, 7; 2 Рим. 6,
11), усевдоволений (Див.: Діян. 17, 25), всеблаженний
(Див.: 1 Тим. 6, 25).

Духовності істоти Божої не суперечать ті місця
Святого Письма, в яких приписуються Богу тілесні
члени. Цими висловами духовні письменники
символічно, більш зрозуміло говорили про властивості
Божі: так очі й вуха означають всевідання Боже тощо.

Бог єдиний, але не одинокий, тому що Бог єдиний
за своєю природою, але троїчний у Лицях: Отець, Син
і Дух Святий — Тройця Єдиносущна і нероздільна.
Єдність Трьох, безмежно люблячих один одного лиць:
Бог є любов (Див.: 1 Ін 4, 16).

Взаємовідносини між Лицями Пресвятої Тройці
полягають у тому, що Бог Отець не народжується і не
походить від іншого Лиця; Син Божий предвічно
народжується від Бога Отця; а Дух Святий предвічно
походить від Бога Отця. Усі три лиця Пресвятої Тройці,
за природою і властивостями, цілком рівні між Собою.
Як Бог Отець є істинний Бог, так і Бог Син є істинний
Бог, так і Бог Дух Святий є істинний Бог, але всі три
Лиця є єдине Божество — єдиний Бог.

Єдиносущність Бога в трьох Лицях — таємниця,
якої наш розум не може осягнути, але ми віруємо за
свідченням Божественного Одкровення. Таємницю
Святої Тройці відкрив нам Сам Господь Ісус Христос,
посилаючи апостолів на проповідь; Він сказав: «Ідіть,
навчайте всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина,
і Святого Духа» (Мф 28, 19). Апостол і євангеліст Іоан
також ясно свідчить не тільки про троїчність
Божественних Лиць, але й про їх єдиносущність. «Троє
свідчать на небі (про Божественність Сина Божого):
Отець, Слово і Святий Дух; і ці троє — єдине» (1
Ін. 5, 7). Апостол Павло, звертаючись до коринфських
християн, каже: «Благодать Господа нашого Ісуса
Христа, і любов Бога Отця, і причастя Святого Духа
нехай буде з усіма вами» (2 Кор. 13, 13).

Для пояснення цієї великої таємниці ми вкажемо
на світ, який, будучи творінням Божим, свідчить нам і
про незбагненну таємницю троїчної єдності Творця.
Печать цієї таємниці лежить глибоко у природі усіх
створених речей. Троїчна єдність, як основна думка,
проведена в усіх творіннях премудрості Творця в
Тройці славимого. Наприклад: мова у всіх народів землі
має три особи: Я (ми), ти (ви), він (вона, воно); час має
минуле, теперішнє і майбутнє; стани матерії: твердий,
рідкий і газоподібний; уся різноманітність барв у світі
складається з трьох основних кольорів: червоного,
синього і жовтого; людина виявляє себе через: думку,
слово та дію; дія, у свою чергу, має: початок, середину
і кінець; сама людина є триєдиність — тіла, душі і
духу; у спасінні нашої душі виявляються три
християнські чесноти: віра, надія й любов.

Ми можемо частково зрозуміти таємницю Святої
Тройці тільки серцем — любов’ю, перебуваючи в св.
соборній Церкві Христовій, тобто живучи у любові.

Ми називаємо Бога Вседержителем, тому що Він,
як Цар Небесний, всім управляє і все тримає в Своїй
силі та владі.

Ще ми називаємо Бога Творцем неба і землі, тому
що все, що існує (як у видимому, фізичному, світі, так
і в невидимому, духовному), тобто весь неозорий
всесвіт створений Богом у Святій Тройці, і все сотворив
Бог Отець Словом, тобто Єдинородним Сином Своїм,
при діянні Духа Святого.

До невидимого, або духовного, світу належать
ангели — духи, істоти безтілесні (тому невидимі) і
безсмертні, обдаровані розумом, волею і могутністю, а
також душа кожної людини.

Слово «ангел» — грецьке і означає українською
мовою «вісник», тому що Бог посилає ангелів сповіщати
людям Свою волю. Кожен християнин має свого ангела-
охоронителя, який невидимо допомагає йому в ділі
спасіння й охороняє його від злих дій духа лукавого,
злого, названого дияволом (наклепником) і сатаною,
тобто противником Божим. Злі духи теж були створені
добрими і вільними, однак вони загордували, відпали
від Бога і стали неправдивими та злими. З тих пір вони
ненавидять усе добре і наводять людину на гріх, щоб
згубити її. Від гріха усі люди вмирають своїм тілом, і
вмерли б і більш страшною — другою смертю, смертю
духовною, коли душа, віддавшись гріху, гине у
відчуженні від Бога, якби людей не спас від цієї вічної
загибелі втілений Син Божий.

У наступних шести членах Символу віри, починаючи
з 2-го члена і закінчуючи 7-м, викладається вчення про
Друге Лице Святої Тройці — про Сина Божого, Господа
Ісуса Христа, Спасителя нашого.

ПРО ДРУГИЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ
2. (Вірую) І в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина

Божого, Єдинородного, що від Отця народився
перше всіх віків, Світло від Світла, Бога істинного
від Бога істинного, рожденного, несотворенного,
єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося.

У другому члені Символу віри ми говоримо про
Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого, і сповідуємо
те, що знаємо про Нього як про Друге Лице Святої
Тройці, про Божественну Істоту до Його народження
на землі.

Господь Ісус Христос є Єдинородний Син Божий,
тобто Він є єдиний Син Бога Отця, народжений із
природи Отця, як світло від світла. Від істинного Бога
Отця народжується такий само істинний Бог Син, і
народжується перше всіх віків, тобто раніше всякого
часу — від вічності, так що з Отцем вічно, завжди є Син
(а також і Святий Дух), однакової природи з Отцем
(«єдиносущний з Отцем»). Сам Ісус Христос сказав: «Я
і Отець — єдине» (Ін 10, 30). Слова ж Ісуса Христа:
«Отець Мій більший за Мене» (Ін 14, 28) стосуються до
Його людської природи.

Якщо ж ангели і святі іноді називаються синами
Божими, то ця назва говорить, що вони — сини Божі
тільки з благодаті, тобто з ласки Божої, через віру у
Господа Ісуса Христа.

До слова «рожденний» (народжений) у Символі віри
додане слово «несотворенний». Це зроблено для
спростування неправдивого вчення Арія, який твердив,
що Син Божий не народжений, а сотворений.

Слова «що через Нього все сталося» означають:
через Нього, Сина Божого, все сталося, тобто все, що
існує, видимий світ і невидимий, створено Сином і через
Сина. «Все через Нього сталось, і без Нього ніщо не
сталося, що сталося» (Ін 1, 3) — читаємо ми в Євангелії.

Син Божий при втіленні — народженні на землі —
одержав ім’я Ісус Христос. Ім’я це вказує на людську
Його природу.

Ім’я Ісус — грецький переклад єврейського імені
Ієшуа (Ієгошуа) й означає Спаситель. Це ім’я було двічі
вказано Богом через ангела перед Різдвом Христовим,
тому що предвічний Син Божий сходив на землю
(народжувався, втілювався) для спасіння людей.

Ім’я Христос — слово грецьке і означає Помазаник.
(У єврейській мові йому відповідало також слово
«Месія».) У Старому Завіті помазаниками називалися
пророки, первосвященики і царі, які при вступі на посаду
помазувались єлеєм і через це отримували дари Святого
Духа, необхідні для гідного виконання їхніх обов’язків.

Син Божий названий Помазаником (Христом) за
людською Його природою, тому що Він мав усі дари
Святого Духа: знання пророка, святість первосвященика
і могутність царя.

ПРИМІТКА. Коли члени Символу віри, починаючи
з 2-го і закінчуючи 7-м, читаються окремо, то до
кожного з них потрібно на початку додавати: «Вірую
в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого…»

(за виданням: Слобідський Серафим (прот.).
Закон Божий: Підручник для сімї та школи / пер.

на укр. О.І. Кислюка. – Київ, 2003)
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КАТЕХІЗИС
Бог і найвище знання у світі

(продовження)
ВЛАСТИВОСТІ БОЖОЇ ПРИРОДИ

Розглядаючи творіння Божі, ми довідуємося по них про ті самі властивості
Божі, про які свідчить і Св. Письмо.

Христос Господь каже: «Бог є Дух» (їв. 4, 24), і ми це бачимо, бо тільки
необмежений Дух може діяти в усьому світі в ту ж саму мить. Його діяння
видно всюди, а Його Самого не видно, бо Він невидимий.

Єдність законів і гармонія життя природи свідчать, що Бог лише Один.
Так і пророк Ісайя передає слова Самого Бога: «Я Господь і іншого немає
крім Мене» (Іс. 45, 5).

Бог живий. Ми це бачимо з того, що творіння живуть, бо тільки життя
творить життя.

Бог створив світ, значить, був раніше світу.
Бог вічний.
Бог розумний і премудрий. Про це свідчить мудрість законів, якими живе

всесвіт. Написано: «Господь премудрістю збудував землю і небеса утвердив
розумом» (Прит. З, 19).

Бог — вічна краса. Про це свідчать міріади творінь, які вражають нас
всебічною красою. Творець їх Бог, початок і кінець всякої краси.

Бог добрий і благий, Він любить Своє творіння. Про це свідчить
доцільність будови усіх творінь, від рослин до людини. Доцільність же
скерована на добру користь їм. Так і написано: «Добрий Господь до всього,
і ласка Його на всіх ділах Його» (Пс. 144, 9).

Бог є любов (1 їв. 4, 8, 16).
Бог необмежений і всюди сущий. Він проймає Собою все, як проміння

сонця кришталь, і діє всюди. Поза Богом немає нічого.
Бог всезнаючий. Він проникає все. Йому все відоме і відкрите перед

очима Його. Він не має минулого або майбутнього: усе перед ним сучасне.
Йому відомі всі людські помисли.

Бог знає все (1 їв. З, 20).
«Дух Господній наповняє всесвіт. Він обіймає все, знає кожне слово»

(Прем. 1, 7).
Бог є вічне світло і творець світла у всесвіті:
«Бог є світло, і в Ньому немає ніякої тіні» (1 їв. 1, 5).
«Бог живе у світлі неприступному» (1 Тим. 6, 16).
Бог незмінний. Він завжди той самий вічно, і яким був тоді, таким є

тепер, і таким буде вічно:
«У Отця світів немає переміни або хоч тіні зміни» (Як. 1, 17).
«З початку Я той самий» (Іс. 43, 13).
З об‘явлень Божих і з досліджень над Божими творіннями ми

упевняємося, що:
Бог Один.
Бог Дух, Живий, Оживляючий, Вічний, Розумний, Премудрий, Всеблагий,

Вседобрий, Всеправедний, Незмінний, Неосяжний, Необмежений,
Самосущий, Самобутній, Всесильний, Всемогутній, Вседержитель,
Всеуправитель, Вседосконалий, Всезадоволений, Всещасливий,
Всеблажнний. Бог — Вічна Істина, Вічна Правда, Світло, Любов.

Властивостей Божих перелічити неможливо:
«Великий Господь, і велика сила Його, і розуму Його немає числа» (Пс.

146, 5).
Кожна властивість Божа має своє ім‘я. Одначе одне ім‘я обіймає все; це

ім‘я — Бог. В ньому ми знаходимо все, що є найвище, найкраще, найчистіше,
найсвятіше — Істину, Любов, Правду, Красу, Радість, Утіху, Щастя, Спокій,
Блаженство. Немає більшого щастя, як знати, що нас створив Вседосконалий
Бог, а звідси і наша любов до Бога і наше благоговіння перед Ним, перед
Його величністю.

ТРОЇСТІСТЬ ЄДИНОГО ПРЕСВЯТОГО БОГА
Бог Істотою Один, але потрійний Особами (Лицями або Іпостасями):

Отець, Син (Слово) і Святий Дух. Бог є Пресвята Тройця Одноістотна
(Єдиносущна), Нероздільна і Незлитна.

Про Троїстість Єдиного Бога свідчить Сам Син Божий Ісус Христос, як
свідчить Він і про рівність усіх трьох Осіб Пресвятої Тройці такими словами:

«Я і Отець — Одно» (їв. 10, ЗО). «Хто бачив Мене, той бачив Отця» (їв.
14, 9).

«Три свідчать на небі: Отець, Слово (Син) і Святий Дух, і ці Три - Одно»
(1 їв. 5, 7).

Після Свого славного воскресіння, посилаючи учнів на проповідь, Ісус
Христос заповідав їм:

«Ідіть, навчайте всі народи і хрестіть їх в ім‘я Отця і Сина і Святого
Духа. Навчайте їх додержуватися всього, що Я заповідав вам» (Мт. 28, 19-
20).

Всі три Особи (Іпостасі) Святої Тройці рівні між Собою, Рівносовічні,
Рівносопрестольні. Ніхто не більший, ніхто не старший, ніхто не менший.
Єдине Божество, Єдине Царство, Єдина Сила, бо Єдиний завжди Сам Собі
рівний. Початком же Божественних Осіб (Лиць) є Отець.

У творінні світу брали участь усі три Особи Пресвятої Тройці. Отець
помислив (побажав) і сказав (Слово — Син): «Нехай буде». А Дух Божий
носився над водою (хаосом). (Бут. 1, 2-3).

Перед тим, як створити людину — чоловіка, Бог сказав (у Святій Тройці):
«Сотворімо чоловіка (а не сотворю) по образу Нашому і подобі» (Бут. 1, 26).

Після гріхопадіння перших людей, Адама і Єви, Бог сказав: «Ось Адам
став, як один із Нас» (Бут. З, 22).

Перед розселенням народів після потопу у Вавилоні, Господь сказав (у
Святій Тройці):

«Зійдімо, змішаймо мову їх» (а не зійду, змішаю). (Бут. 11,7).
Тому й пророк Давид у псалмі говорить:
«Словом Господнім небеса утворені і Духом уст Його вся сила їх» (Пс.

32, 6).
«Він (Отець) сказав (Слово — Син), і сталося, повелів і створилося (Пс.

32, 9).Повелів означає виявив волю, послав Духа Святого.

ВЛАСТИВОСТІ ОСІБ ПРЕСВЯТОЇ ТРОЙЦІ
Отець не народжується й не сходить від іншої Особи Пресвятої Тройці.

Син превічно народжується від Отця. Дух Святий превічно сходить від Отця.
Одначе внутрішнього Божого життя ніхто не знає: ні ангели, ні люди, як

і каже святий апостол:
«Божого ніхто не знає, тільки Дух Божий» (1 Кор. 2, 11).
«Ніхто не знає Сина, тільки Отець, і Отця ніхто не знає, тільки Син»

(Мт. 11, 27).

ОБРАЗ БОЖИЙ НА ЛЮДИНІ
Деякі розуміння великої тайни Святої Тройці дано нам у нас самих.
Людина створена по образу Божому і подобі. Чим же вона подібна до

Бога? Зрозуміло, що не тілом, бо Бог безтілесний. На Бога ми подібні нашою
душею. Душа наша розумна, вільна і безсмертна. Вона — дух. Виявом душі
є розум.

Бог є розум усього світу, Він і Владика світу. Розум людини є розум її
тіла (організму) і є владика всієї людської істоти. Коли б розум людини не
виявляв себе назовні, то це все рівно, що його й не було б. Розум може
виявити себе лише двома способами: словом і волею (вольове діяння). Інших
способів немає.

Слово безліч разів народжується на протязі всього життя розуму, і ніколи
не буває так (в нормальному стані), щоб слово, народившись раз із розуму,
уже не могло б більше народитися, тобто, що ми не могли б сказати його
вдруге. Бо хоч ми й сказали його, але воно від розуму не відділилось. Назовні
воно втілилося в звук, а в розумі лишається те ж саме.

У той же час слово, бувши сказаним (народившись) уже не може
повернутися в розум, наче і не було сказане. Отже, слово наше від розуму
невіддільне і незлитне з ним.

Подібно і наше вольове діяння. Розум помислив, і воля виходить в діях.
Такі дії ми можемо повторювати безліч разів, бо воля від розуму ніколи не
відділяється. Воля (як діяння), яка виявила себе в діях, не може повернутися
в розум і злитися з ним. Значить і діяння (вольове) невіддільне від розуму і
незлитне з ним.

Звідси бачимо, що й наш розум (а значить і наша душа) є тройця
одноістотна, нероздільна і незлитна (слово — то втілений розум, а воля -
розум в діянні). Коли б розум був позбавлений слова або діяння, то він не
був би довершений і досконалий. Тому троїстість розуму є необхідністю.
Троїстість — то повнота життя (буття): перше в Богові, а потім і в нас, як в
образі Божому. Одначе наша троїстість дуже далека від Божої, оскільки
Бог безмежно більший від нас. На таке розуміння наводить нас і Святе
Письмо: «Словом Господнім небеса створені і Духом уст Його вся сила їх...
Він сказав, і сталося, повелів, і впорядкувалося» (Пс. 32, 6, 9).

Про Ісуса Христа, Сина Божого, апостол Іван каже: «Споконвіку було
Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. Усе Ним сталося, і без Нього
ніщо не сталося, що сталося» (їв. 1, 1, 3).

Дух Святий у Св. Письмі завжди зветься: Животворчий, Вседіючий,
Оживляючий (їв. 6, 63).

Чим людина подібна до Бога?
Подібність людини до Бога у тому, що дух наш прагне до добра, правди,

краси, досконалості, любові, правосуддя та інших подібних доброт, які
належать лише Богові.

Ми отримали ці прекрасні якості від Самого Бога тоді, коли Він вдихнув
нам від Себе нашу душу (але не частину Себе Самого). І з того часу й дотепер
душа наша шукає тих небесних красот і насолоджується, коли знаходить їх
(або бодай подібні до них). Чим ближче людина наближається до Бога через
віру, любов, праведне життя, тим більше зростає бажання й необхідність
тих Божих чеснот.

Св. апостол Павло каже: «Ми від Нього, Ним живемо і до Нього
повертаємось» (Рим. 11, 36).

«Відзначилося на нас світло лиця Твого, Господи», — каже пророк Давид
(Пс. 4, 7).

Найвищий образ і подобу Бога явив нам Собою Син Божий Ісус Христос,
щоб ми мали зразок для себе.

(за виданням: Митрополит Михаїл. Поширений катехизис Православної
Церкви Христової. Вид. 2-ге. – Київ, 1992)
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ЛИСТ  63
художникові Павлу

І., на запитання про
те, як впізнати

православну ікону
Пресвятої Богородиці

До свого листа ти приклав фотографію картини, яка
поширюється в народі під ім’ям Пресвятої Богородиці. На
картині зображена молода весела жінка, з розпущеним
волоссям до плечей, з повним обличчям, яскравими
вустами, у строкатій одежі. Без дитини на руках. Ти й сам
зрозумів, що це не православне зображення, але запитуєш,
як людина може відразу впізнати православне зображення
Богородиці.

Одним з найважливіших знаків, що відрізняють
православну ікону Богородиці, служать три зірки: одна над
Її чолом, друга на правому плечі, третя на лівому. Три зірки
символізують невинність Пресвятої Діви до різдва
Христового, у момент різдва й після різдва.

Потім – кольори Її убрання. Як правило, у Її одіянні
переважають три кольори: золотий, червоний і голубий.
Золотий колір символізує безсмертя, червоний –
мучеництво, славу й панування, голубий – небеса; все разом
це означає, що, наряджена безсмертною славою на небесах,
Вона свого часу була Рабою Божою і Страждальницею на
землі.

Лик Пресвятої Богородиці на православних іконах
ніколи не зображується повним або округлим, але завжди
подовженим і тонким. Очі великі й замислені. Тихий смуток,
готовий до втішної посмішки. Сум за скорботи світу, а
посмішка – надія на Господа Утішителя. Але й смуток, і
посмішка стримані, лише вгадуються, все стримано й
підпорядковане духу. Це лик Переможниці, Яка пережила
всю гіркоту страждань і болю, Котра тепер може допомогти
всім, хто бореться зі стражданням і болем. Волосся завжди
прибране повністю. Про це обличчя не можна сказати, що
воно гарне по-людськи. Воно відхиляє всяку думку про
тілесність. Воно випромінює небесну красу, яка виявляє
себе тільки у святості. Воно відхиляє всяку думку про
тілесність. Воно випромінює небесну красу, яка виявляє
себе тільки у святості. Воно навертає думки того, хто
дивиться на нього, до піднесеної реальності й краси душі.

Голова Богородиці м’яко схиляється до Богодитини
Христа, Якого Вона тримає на грудях. Цей м’який нахил
символізує Її покірність волі Божій у всьому, яка виражена
у відповіді благовіснику Архангелові Гавриїлу: ось  Я, Раба
Господня; хай буде зі Мною по слову твоєму; а також
означає визнання Нею Того, Кого Вона тримає на руках,
більшим за Себе.

На православних іконах дуже рідко бачимо Богородицю
без Дитини Христа. У цих випадках Вона зображується як
Страждальниця, біля підніжжя Хреста, зі схрещеними
руками й схиленою головою, іноді із символічними мечами,
які простромлюють Її серце. Але саме серце не
зображується ніколи. Найбільше ж поширені Її ікони з
Богодитиною на руках. Вона явилася в світ заради Сина. Її
місія була присвячена Синові. Хай ніхто й ніколи не
побачить у Ній жінку, але завжди тільки Матір. Вона являє
найпіднесеніше, чисте й святе материнство від початку до
кінця віків. Вона – Мати Господа нашого Ісуса Христа, але
Вона й наша Мати, Утішителька й швидка Помічниця. Хай
і тобі завжди буде Вона розрадою й допомогою.

Святитель Миколай Сербський

Необхідні умови
стосовно ближнього

Господь запропонував нам такі умови стосовно ближніх, які не становлять нічого
трудного. «Все, отже, що бажали б ви, – говорить Він, – щоб люди вам чинили, те ви
чиніть їм» (Мт. 7, 12). Чи бачиш, що Він не прописав нічого чужого, але те саме, чого і
раніше вимагав закон природний? Як ти хочеш, говорить Він, – щоб чинили з тобою ближні,
так і сам чини. Хочеш, щоб хвалили тебе? Хвали сам. Хочеш, щоб у тебе не крали? Не
кради сам. Хочеш бути в пошані? Шануй інших сам. Хочеш отримати милість? Чини
милосердя сам. Хочеш бути любимим? Люби сам. Не хочеш чути про себе недобре? Не
гово-ри нічого такого сам. І зауваж, яка точність у виразах. Він не сказав: «Все, отже, що б
ви не бажали, щоб люди вам чинили, те ви не чиніть їм», але «все, що бажали б ви».
Оскільки до доброчесности ведуть два шляхи, один із яких полягає в ухилянні від пороків,
а інший у чиненні доброчесностей, то Він пропонує останній. Перший шлях Він відкрив,
коли сказав: «Не роби іншим того, що тобі не любе» (Тов. 4, 15); а останній Він ясно
вказав, сказавши: «Все, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм». Є й інша
умова. Яка ж саме? «Люби ближнього твого, як себе самого» (Мт. 22, 39). Що може бути
легше від цього? Ненавидіти – важко і пов’язано з неспокоєм; а любити – легко і зручно.
Справді, якби Господь сказав: ви, люди, любіть звірів, –така заповідь була б складною; але
коли Він заповідав людям любити людей, до чого і подібність, і єдність походження, і
природний потяг служать великим спонуканням, то яка може бути тут складність? Це буває
й у левів, і у вовків; та спорідненість їх природи сприяє до взаємної приязні. Тому яке ми
можемо мати виправдання, якщо не станемо привертати до себе любов’ю подібних до нас,
тоді як прибор-куємо левів і привчаємо їх до свого дому?

Святитель Іоан Золотоустий
(Бес. на 4 Пс.)

Різдво Твоє Богородице Діво, радість
звістило всій вселенній…

  Різдво Пресвятої
Богородиці, християнське
свято, в Православній Церкві
входить в число Богоро-
дичних дванадесятих свят, з
нього починається річне коло
церковних свят. 

Пресвята Діва Марія
народилася в той час, коли
люди дійшли до таких меж
морального занепаду, при яких
їхнє повстання здава-лося вже
неможливим. Кращі уми тієї
епохи усвідомлю-вали і часто
відкрито говорили, що Бог
повинен зійти у світ, щоб
виправити віру і не допустити
погибелі роду людського. Син
Божий схотів для порятунку
людей прийняти людське
єство, і Пречисту Діву Марію,
єдину гідну вмістити в Себе і
втілити Джерело чистоти і
святості, Він обирає Собі
Матір’ю. 

Різдво Пресвятої Влади-
чиці нашої Богородиці і

Приснодіви Марії святку-
ється Церквою, як день
всесвітньої радості. У цей
світлий день, на рубежі
Старого і Нового завітів,
народилася Преблаго-сло-
венна Діва Марія, покликана
від віку Божественним
Промислом послужити таєм-
ниці втілення Бога Слова –
стати Матір’ю Спасителя
світу, Господа нашого Ісуса
Христа. Віруючі люди по
всій землі гідно шанують
піснями і хвалами Ту, Котра
розсіяла у світі пітьму
безблагодатності і принесла
людству спасіння від вічної
смерті. 

  21 вересня у м. Бориславі
Дрогобицького благочиння
відбулось святкування
храмового свята на честь
Різдва Пресвятої Богородиці.
На запрошення настоятеля
храму ієрея Олексія Столяра,
прибули священнослужителі

щоб розділити духовну
радість молодої парафії, яка
святкувала 1-шу річницю в
день Святої Тройці, (оскіль-
ки громада зареєстрована  на
честь Святої Тройці).

  Незважаючи на те що
парафія нещодавно створе-
на, прибуло близько двохсот
вірян. Божественну  Літур-
гію очолив прот. Григорій
Петрущак, йому спів слу-
жили митр. прот. Федір
Гудзар, прот. Богдан Цюпа,
прот. Михаїл  Гаврилів який
з повчальним та змістовним
словом звернувся до вірних,
та розкрив суть свята про
необхідність шанування
Пресвятої Богородиці, ієрей
Павло Петрик, ієрей Петро
Потоцький, ієрей Йосиф
Усик, та настоятель храму
ієрей Олексій Столяр. Під
час Божественної Літургії
було багато сповідників, які
причастились святих Тайн
Христових.

Після завершення свят-
кової Літургії, відбувся
хресний хід навколо храму, де
було прочитано Євангеліє та
окроплення вірних освяченою
водою. Парафі-яни з насто-
ятелем щиро вдячні Покро-
вительниці храму за ЇЇ Покров
над парафією, і молять Божу
Матір щоб вона і надалі
покривала всіх Святим своїм
Омофором.

парафіяни храму Різдва
Пресвятої Богородиці

м. Борислав
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Архіпастирський візит до Жидачівськогоблагочинняархієпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова і святкова Божественна літургія в храмі «Всіх святих» з нагоди

1025 - ліття хрещення Руси – України та дня древнього міста Жидачева
Так  нехай сяє світло ваше перед людьми,

щоб вони бачили ваші добрі діла
                 і прославляли Отця вашого Небесного

(Мф.5.16)
Цього року православні християни України відзначають 1025 - ліття з дня

хрещення Руси – України, як видатну дату в історії українського християнства,
Української Церкви і, зокрема, Українського Православ’я. Умовно заглянемо
у далекий та доленосний 988 рік, де на березі Дніпра (в гирлі річки Почайни)
за  наказом князя св. Володимира зібралися кияни та ввійшли у води цієї
ріки, де священики з Візантії здійснили над ними таїнство Хрещення. З того
часу Київська Церква стала не тільки окремою самостійною митрополією
але і, з часом, матірною Церквою для всіх східних слов’ян, бо саме
український народ перший прийняв спасенну віру у Ісуса Христа та
розповсюдив її божественні істини до своїх сусідів.

Патріарх Київський і всієї Руси – України Філарет започаткував
святкування 1025 - ліття хрещення Руси – України. Приємно відзначити, що
дані урочистості поширились із столиці нашої держави по всіх обласних,
районних центрах, містах та селах. Зокрема, 15 вересня 2013 року мешканці
прикарпатського та мальовничого міста Жидачева (давня назва Удеч, перша
письмова згадка міститься в Іпатіївському літописі під 1164 роком) гостинно
вітали Високопреосвященнішого архієпископа Дрогобицького і Самбірського
Якова. За давнім українським звичаєм діти зустріли Владику та піднесли на
вишитому рушнику хліб і сіль. А в храмі в цей час з нетерпінням чекали крім
жителів міста і мешканців довколишніх сіл (Межиріччя, Підністрян та
Сидорівки).

У храмі «Всіх святих» владику Якова вітав настоятель храму, благочинний
Жидачівського району, митрофорний протоієрей Стефан Гарасимів, який
підкреслив, що без єпископа немає Церкви, і просив піднести молитви за
мир, здоров’я і добробут всіх хто присутній у святому храмі цьому. На святкову
архієрейську Літургію прибули: митрофорний протоієрей Григорій Бойчин,
митрофорний протоієрей Іван Михальчак, митрофорний протоієрей Роман
Б’єган, протоієрей Іван Бойчин та ієрей Петро Бойчин.

Розпочалось урочисте богослужіння, залунала молитва, яка наче запашний
кадильний дим піднеслась вгору. Кожний присутній відчув втіху спільного
служіння, яка подібно святості і світлу проливалась, збільшувалась, іскрилась.
Життєдайною водою омивала глибинну перлину людського серця і виринала
внутрішньою радістю, відчуттям спокою та приємним зверненням до
Бога.Євангеліє милозвучно благовістив протодиякон Іван Березовий, а
протоієрей Іван Бойчин виголосив проповідь на тему недільного
євангельського читання.

Після завершення святої Літургії Високопреосвященніший архієпископ
Дрогобицький  і Самбірський  Яків звернувся до присутніх з повчальним,
глибоко моральним, піднесеним словом. У проповіді Владика використав
широкий, доступний, здатний до сприйняття  матеріал. Послуговуючись
темою євангельського читання, архієпископ Яків наголосив, що нам потрібно
йти на зустріч Христу дорогою заповідей, не оглядаючись на хвилі
неприємностей бід і скорбот, а пам’ятаючи про головну мету життя – увійти
в Царство Боже.

Владика підкреслив важливість людських взаємовідносин, особливо
звернувся до молоді і дітей, тих які перебувають у розквіті сили і осіб літнього
віку, тих які потребують нашої помочі та в немочах лежать. Цікаве, життєве
слово проникло, зворушило і торкнулось тонкої струни душі так що на
обличчях людей заблистіла сльоза. Акцентував Архіпастир увагу слухачів
на відзначенні 1025 - ліття хрещення Руси –України. Висловив сподівання,
що дане святкування стане ще одним кроком по утвердженні Єдиної Помісної
Православної Церкви.

Архієпископ Яків подякував духовенству, церковному хорові, що
милозвучно співав під керівництвом Брухаль Любові Миронівної, та всім
присутнім на святковому богослужінні. Вручив церковний орден  «князя
Володимира Великого»  з нагоди 1025 - ліття хрещення Руси–України  –
благочинному Жидачівського району митрофорному протоієрею Стефану
Гарасиміву, та побажав плідної праці у винограднику Христовому. Після
святкового богослужіння відбувся хресний хід довкола  храму, де відслужили
молебень, Владика окропив святою водою та подав архіпастирське
благословення.

Заглядаючи крізь призму часу, а саме 1025 – ліття  православ’я на Україні
ми бачимо появу і розвиток культури, мистецтва, оригінальної християнської
літератури представленої літописами, життєписами святих, патериками,
ораторсько–проповідницькою прозою, полемічними творами, духовною
поезією тощо. Водночас, попри всі здобутки Православної Церкви,
православні християни України пережили не легкі часи, але, по при все це,
зберегли свою віру завдяки непохитній відданості до нашого Спасителя тому,

що вона була і залишається найважливішим у його житті. І як аргументовано
та обґрунтовано підкреслив Високопреосвященніший архієпископ
Дрогобицький і Самбірський  Яків: «Українська Православна Церква є
матір’ю українського народу; як споконвічне джерело його духовності,
моралі та культури; як Церква, що тісно пов’язана з народом, яка єдина
спроможна задовольнити його духовні потреби, та ні від кого не залежна;
як Церква, що має право вільно господарювати у своєму власному духовному
домі, яка відповідальна тільки перед Богом та Своїм христолюбивим
народом». Православні християни Жидачівського благочиння вдячні Вам
Владико за Ваш архіпастирський візит, та зусилля для утвердження в Україні
Єдиної Помісної Православної Церкви.

ієрей Іван Бойчин,
кандидат богословських наук
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Сорок літ – на одній парафії
Завтрашнє недільне богослужіння у храмі

Святого Миколая УПЦ КП с. Верхнього
Висоцького стане одним з надзвичайних у
цьому році не тільки для цього села, а й,
очевидно, всього району, а, може, й
Галичини. Безперечно, це буде дуже
зворушлива подія для всіх вірних, а надто в
житті місцевого священика, митрофорного
протопресвітера о. Федова Савчака.

Тоді, в далекому фронтовому 1945 році,
коли в с. Грозьово Старосамбірського району,
в сім’ї простих селян-колгоспників
народився маленький Федір, ніхто й
передбачати не міг, що так складеться доля у
цієї дитини.

Після закінчення школи Федора
призвали на службу у військо.
Демобілізувавши, пішов не на зовсім звичну
для юнака роботу – влаштувався кухарем на
Стрілківську меблеву фабрику. Став
завідувачем їдальні. Працюючи, вирішив
поєднати роботу із навчанням: здав
документи на вступ до Одеської духовної
семінарії, бо відчув у серці велике духовне
покликання. Це було у 1969 році, а в 1973-
му одержав скерування на службу на парафію
в с. Верхнє Висоцьке. Це була перша парафія
для отця Федора, на якій він з тих сімдесятих
років і дотепер щоденно посвячує себе
служінню Церкві – її вірним, потребуючим,
убогим, страждаючим, усім тим, хто
приходить до нього за порадою.

Нині отець Федір з трепетом пригадує
свою першу службу на парафії, яка відбулася
16 вересня 1973 року. Звичайно, що дуже
хвилювався в той день, але, дякувати Богові,
перед цим він проходив тримісячну
богослужебну практику в рідному селі
Грозьово, що надавало о. Федору, так би
мовити, більшої відваги. І  перше
Богослужіння пройшло добре. Крім цього, 10
років поспіль о. Федір, попри несення
служби на парафії у Верхньому Висоцькому,
ще прислуговував у сусідніх селах – Кривці,
Гусному, Івашківці.

– На той час у районі було всього 13
священиків, – пригадує нині о. Федір. – Тепер
їх десь – біля сотні. Церква наша давня, має
120 років. Чотири рази доводилося її
ремонтувати. Двічі робили ремонт усередині,
коли храм розмальовували. Всяке було за ці
роки служби: терпіння, переживання, був
час, коли на 9 години ранку службу Божу
треба було відслужити, і в райвиконком
викликали, і в КДБ. Але, як сказано в
Євангелію, хто терпить, той спасеться. Люди
у мене на парафії дуже добрі, турботливі.
Кожної неділі я молюсь за їх здоров’я, за їх
буття і життя, і довголіття.

В о. Федора Савчака – чудова і прекрасна
сім’я.  Син Михайло живе у Санкт-
Петербурзі, обоє – син і невістка –
підполковники міліції. Онук Михайло також
закінчив університет МВС, уже працює.

Редакційна колегія:

                          прот. Михайло Цебенко
прот. Василь Гошко
прот. Іван Владика
прот. Іван Бойчин

прот. Ярослав Венгрин
прот. Юрій Єліяшевський

прот. Василь Бухній
прот. Ярослав Грица

прот. Роман Уруський

Онучка Лілія – учениця. Все життя надійною
опорою для отця є його дружина, їм ость
Валентина Олександрівна, родом з Горького
(тепер – м. Нижній Новгород, Росія), але
чарівні Карпати стали для неї другою
домівкою.

За добру службу отець Федір Савчак має
всі священицькі нагороди, які тільки може
мати духовний пастир. Серед них – два
хрести з оздобленням. Це дуже високі
нагороди. І нині убілений сивиною і навчений
мудрістю літ священик дякує Богові за все!
Таке видно Господнє провидіння, щоби він
будував тут, у Верхньому Висоцькому,
релігійне і культурне життя. І ще скільки
матиме сил та енергії, віддаватиме їх
служінню Господу і людям.

– Ви наш духовний наставнику, прожили
разом з нами отих сорок літ в невтомній
праці, з повною самовіддачею, великими
здобутками на духовній ниві, – із великою
вдячністю вітають сьогодні свого душпастиря
Федора Савчака його парафіяни. – Ви шукали
ту церковцю, яка би мала стати для Вас
рідною. І Ви її знайшли. Вона з вашою
допомогою зросла, укріпилась вірою,
збагатилась любов’ю до Бога. Здоров’я й
благодаті хай дарує Вам Господь, а ми всі
разом заспіваємо Вам «Многая літа!»

Ольга Тарасенко
(ç ãàçåòè «Áî éê³âù èí à», 14 âåðåñí ÿ

2013 ð.)

Воздвиження
Чесного Хреста

Господнього
Дорогі во Христі брати і сестри! Сьогодні

свято і особливе поклоніння живоносному древу
Хреста Господнього. Сьогодні згадуємо подію
знайдення Хреста Господнього і духовно
торжествуємо, вклоняючись цій величній святині.
Бо Хрест – це жертовник, на якому збулося наше
спасіння. Хрест – це те дерево, яке, наче меч,
убило сатану – спокусника. Хрест – це те дерево
життя, яке Бог посадив серед землі. І тепер кожен
віруючий живиться плодами того дерева – Тілом
і Кров’ю Ісуса Христа.

Під Хрестом змучений життям знаходить
спочинок і відживлення. Грішник – спасіння,
праведник – підкріплення і утвердження. І кожен,
хто з вірою вдався до Хреста Христового, не
відійшов посоромлений, а возвищений і
прославлений. Адже Хрест, по слову апостола
Павла, - похвала для тих, що спасаються.

Вдався під опіку Хреста імператор Констянтин
і отримав перемогу над ворогом. Загорівся
бажанням знайти Хрест Господній – і перст
Божий вказав його матері місце його
знаходження. Знайдений Хрест спонукав сина і
матір, Констянтина і Єлену, стати ревними
поклонниками та щирими поширювачами віри у
Того, Хто приніс Себе на Хресті у жертву за
спасіння світу.

Дорогі во Христі. Незбагненна дія Божа у
Хресті. Зобразив його знак імператор Констянтин
на щитах своїх воїнів, - і переміг переважаючого
ворога. Пророк Мойсей підняв до неба
хрестообразно руки і ізраїльтяни стали
переможцями. Опустив священик Хрест у воду і
вона освятилася. Помазав священик
охрещуваногохрестообразно єлеєм і просвітився
він світлом Христовим, злив на нього
хрестообразно Святою Водою – і став
охрещуваний дитиною Божою. Помазав його
священик хрестообразно святим миром і дари
Духа Святого зійшли на нього.

Підійшов каянник до священика – положено
на нього єпитрахиль, назнаменовано його
хресним знаменням – і відходить сповідник
вільний від гріхів.

Положила мати дитя спати і осінила його
хресним знаменням, а ранком здорове дитя
усмішкою зустрічає матір.

І так можна продовжувати і продовжувати.
Дорогі во Христі. Нехай кожен із нас проявляє

себе як християнин – християнин православний,
що носить Хресне Знамено на тілі, носить святий
Хрест у душі та серці, ознаменовує себе гідним
відтворенням Хресного знамення на своєму тілі;
тобто: торкаючись трьома пальцями правої руки
чола, грудей, а відтак правого і лівого рамена.
Хрестімось перед сном і після сну. Хрестімось
під час молитви храмової і домашньої.
Хрестімось, проходячи біля храму, каплички,
Хреста. Хрестімось перед працею і по її
завершенні, перед споживанням їжі і після
спожиття. Хрестімось, прикликаючи Бога на
допомогу та дякуючи Йому за доброту, ласку і
любов. Хрестімось на прославу Бога. Хрестімось
на свою освячення.

Животворча сило Хреста Господнього, спасай
нас. Амінь.

Прот. Іван Владика


