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День інтронізації Святійшого
Патріарха Філарета

 20 жовтня 2013 року, в неділю 17-ту після
П’ятдесятниці, Українська Православна Церква
Київського Патріархату відзначила 18-ту річницю
інтронізації свого Предстоятеля - Святійшого
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

Напередодні, 19 жовтня 2013 року, з нагоди свята
у Володимирському патріаршому кафедральному
соборі міста Києва було звершено Всенічне бдіння,
яке очолив Святійший Патріарх Філарет у
співслужінні єпископату та духовенства з усієї України,
а у самий день свята – Божественну літургію.

Наприкінці Літургії було звершено подячний
молебень, який очолив Предстоятель Церкви.

На завершення святкового богослужіння
Патріарха Філарета від імені Священного Синоду
та всіх архієреїв Київського Патріархату привітав
Патріарший намісник, ректор КПБА, митрополит
Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський
Епіфаній:

Ваша Святосте, дорогий наш Патріарше!
Вже у вісімнадцяте вся повнота Української

Православної Церкви Київського Патріархату
підносить подячні молитви Всемилостивому Богові
й радіє, що Ви вже упродовж стількох років з Його
всеблагої волі несете послух Предстоятеля нашої
Церкви в гідності Патріарха.

Ви ведете цей духовний корабель бурхливими
хвилями гріховного світу до тихого пристановища,
до Царства Небесного, до вічного й блаженного
життя.

Якщо повернутися до подій вісім-
надцятилітньої давності, згадати те становище
Київського Патріархату, коли Вам благоволив
Господь його очолити, та порівняти із сучасним
станом, то вкотре переконуємося у дії Божого
промислу над нашою Церквою, яка проявилася у
п’ятикратному збільшенні кількості парафій і,
відповідно, духовенства, що духовно окормляє
вірних, потроєнні кількості єпархій і, відповідно,
архієреїв; у збільшенні числа віруючих Київського
Патріархату, що вже перевищує 15 мільйонів осіб.

День Вашої інтронізації – всецерковне свято.
Ви, подібно до апостола Павла, є всім для всіх (1
Кор. 9: 22).

Ваше першосвятительське служіння воістину
є подвигом: Ви кожну хвилину свого життя
віддаєте Богові – звершуючи богослужіння,
відвідуючи єпархії та парафії, беручи участь у
різноманітних наукових та громадських заходах,
виступаючи по радіо та телебаченню, працюючи
над перекладами, проводячи духовні бесіди із
ввіреною Вам паствою, а найголовніше – підносячи
постійні молитви до Престолу Божого за мир і лад
у всьому світі, за добрий стан святих Божих
Церков, за Богом улюблену та Богом бережену
Україну, за її владу та народ, за їхній успіх і
процвітання та за спасіння всіх.

Під Вашим мудрим керівництвом та за Вашою
безпосередньою участю завершений переклад
майже всіх богослужбових книг українською мовою,
триває титанічна праця над перекладом та
виданням творінь святих отців і вчителів Церкви.

Ви вболіваєте за розвиток місіонерської та
просвітницької діяльності Київського Патріархату,
що виявляється у належній підготовці духовенства,
яке, за Вашими словами, не повинно бути
требовиконавцями, а дбати про спасіння кожної
християнської душі, на високому рівні проповідувати
Слово Боже, організовувати та відкривати недільні
школи, брати участь у духовному окормленні вірних
у лікарнях, війську, місцях позбавлення волі.

Та найбільше Ви переживаєте за розділення
Українського Православ’я та вболіваєте за його
єдність. Ви не піддаєтеся на заклики ворожих сил,
а твердо стоїте на скелі, дбаючи про утворення й
утвердження в Україні єдиної Помісної
Православної Церкви.

Таким жертовним багатогранним служінням
Ви надихаєте усіх нас до повсякчасної праці у
винограднику Христовому тут, на землі, щоб
споживати його плоди там, у Царстві Небесному,
бо «блаженний той, хто споживатиме хліб у
Царстві Божому» (Лк. 14: 15).

Ваша Святосте!
Від усієї повноти Української Православної

Церкви Київського Патріархату, Священного
Синоду, Синодальних управлінь, єпископату,
духовенства, чернецтва, духовних навчальних
закладів та вірних нашої Святої Церкви прийміть
найщиріші вітання та побажання миру, любові,
терпіння, радості та стійкості на многії і благії
літа. Нехай Всемилостивий Господь повсякчас
благословляє Ваші архіпастирські труди.

ІСПОЛА ЕТІ ДЕСПОТА!
Владика Епіфаній подарував Його Святості

просфору та букет квітів.
Дякуючи всім присутнім за щирі привітання

Святійший Патріарх Філарет виголосив повчальне
слово.

Ваші Преосвясвященства, всечесні отці,
дорогі браття і сестри.

Насамперед я хочу подякувати всім вам, що ми
зібралися у цей день, день 18-ої річниці інтронізації
Патріарха Київського і всієї Руси-України.
Зібралися для того, щоб помолитися і подякувати
Богові за всі Його благодіяння і до нашої Церкви, і
до нашої Української держави.

Все, що ви сказали, треба, як я часто повторюю,
в одне вухо приймати, а в інше випускати. Чому?
Тому що не ми звершуємо ці добрі справи, а

благодать Божа, Яка діє в нас. І ви вірно згадали
апостола Павла, який сказав про себе: «Я
благодаттю Божою став таким, яким я є, але
попрацював я більше ніж інші апостоли». Тому все,
що ми робимо доброго і все, що ми бачимо, треба
приписувати Богові, щиро приписувати не на
словах, а від душі. А гріхи приписувати собі. І в той
же час треба працювати, як говорив апостол
Павло. Тому цей приклад апостола Павла
направлений до всіх нас архієреїв.

Церква зростає, вірно, що зростає і стала
найпотужнішою Церквою в Україні. Але
працювати треба й надалі. Завдання архиєреїв,
духовенства, в тому числі й віруючих, зміцнювати
й розширювати Київський Патріархат, бо він є
твердою духовною основою нашої держави.

Наша біда полягає в тому, що українське
православ’я розділене. Цю біль ми переживаємо
уже понад 20 років. Треба бути впевненими, що коли
Господь допомагає Київському Патріархатові
зростати, не зважаючи на те, що наші
супротивники багато раз намагалися знищити нас,
але не змогли, то значить Бог приведе нас до
утворення в Україні єдиної Помісної Православної
Церкви. Як Бог зробить це, ми не знаємо, але те,
що Він зробить це, ми повинні бути впевнені.

Ось ви дивіться. Хто міг думати, що нинішній
президент поведе Україну до Європи? Ми думали,
що він потягне Україну більше до Росії, а він до
Європи прагне йти. А що означає входження
України у Європейський Союз? Це означає, що
Українська держава буде завжди. Це означає, що
в цій державі буде незалежна Церква. Бо без
незалежної держави незалежної Церкви не можу
бути. Про це свідчить історія. Коли Україна
втратила свою державність? Коли Київська
митрополія приєдналася до Московського
патріархату. Візьмемо 20-ті роки. Двічі радянська
влада знищувала Автокефальну Церкву, тому що
була єдина держава, чи то Російська імперія, чи
Радянський Союз. Тому для існування Помісної
незалежної Української Церкви потрібна
незалежна Українська держава.

І ось ви бачите, як Господь веде нас до
утвердження цієї незалежності – через вступ у
Європейський Союз. Ми ще не вступили, але треба
бути впевненими, що ми вступимо. Тому й буде
незалежна Церква.

Кому повинна служити Московська Церква:
українському народу чи Російській державі? Кожна
розумна людина скаже, - раз ти живеш в Україні,
то служи українському народу, Українській державі,
а не служи чужому народу й чужій державі.

Це не означає, дорогі браття і сестри, що ми
проти Росії. Ні. Ми буде жити з Росією в мирі й злагоді
і з російської Церквою як братньою. Але ми не хочемо
й ніколи не підпорядкуємося чужому патріархові. Ми
наближаємося до об’єднання Київського і
Московського патріархатів в єдину Помісну Церкву.
Коли станеться об’єднання - Богу відомо.

Тому, дорогі браття і сестри, треба нам
молитися, щоб Господь благословив Україні
вступити у Європейський Союз і об’єднатися в одну
Помісну Церкву і жити нам в мирі й злагоді з Росією
і її Церквою, але як незалежна держава і незалежна
Церква. Ми віримо, що Господь за молитвами
українських святих благословить нас таким даром,
за який ми молимося і будемо дякувати Богу. Йому
слава на віки віків. Амінь. 

Козацьким многоліттям Святійшого Владику
привітали хори, які брали участь у богослужінні:
Патріарший та кліросний хори Володимирського собору
та хор Київської православної богословської академії.

Прес-центр Київської Патріархії
www.cerkva.info
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Святкування  1025-ліття  Хрещення
України  - Руси  в Самбірському  районі

Святковий настрій відчувався в
неділю 22 вересня 2013р.Б. в другому
кафедральному соборі Успіння
Пресвятої Богородиці і свят. Павла
Конюшкевича УПЦ КП м. Самбора ,
де відбувалося відзначення ювілею
1025-ліття Хрещення України Руси.
На це торжество прибув керуючий
Дрогобицькою і Самбірською
єпархією УПЦКП архієпископ Яків .
При вході в верхній храм ,владику
зустріли діти в українському строї з
щирими привітаннями і квітами , які
разом із запашним короваєм вручили
правлячому архієрею Владика Яків
поблагословивши дітей , сказав : «
Яка радість бачити перед собою ці
світлі паростки української нації
.Цим і багата наша церква , коли юні
покоління так щиро горнуться до
Господа Бога . А наш Спаситель
ніколи без опіки не залишає того, хто
дотримується Його науки і Божих
заповідей. Ростіть щасливими і
духовно багатими»

В храмі Його високо-
преосвященство зустрів і привітав
благочинний Самбірського бла-
гочиння прот. Микола Бухній в
супровіді священиків благочиння ,
запросивши поблагословити всіх
присутніх на цьому святкуванні і
вознести свої молитви до Господа
,Богородиці і всіх святих небесних
небожителів за весь наш народ .Після
вхідних молитов розпочалась святкова
літургія . Під час вдумливої ,виваженої
проповіді владика торкнувся змісту
трьох Євангелій , які читалися тієї
неділі , а також важливої історико –
релігійної події – Володимирового
Хрещення 988 року Божого . Закликав
людей бути православними
християнами по вірі , по духу, по
ділам, а не тільки по назві.

14 жовтня, у день свята Покрови
Пресвятої Богородиці архиєпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків
відвідав Мостиське благочиння та
звершив Божественну Літургію у м.
Мостиськах на честь храмового
свята і 1025 річниці Хрещення Руси-
України.

Владику Якова привітали діти з
хлібом і сіллю на честь великої
пошани і поваги. Величаво залунали
дзвони. Зі словами вітаннями до
архиєпископа Якова звернувся
благочинний, настоятель храму
отець Ярослав Качмар.

З архиєпископом Яковом
співслужили: о. Миколай
Терлецький, о. Ярослав Качмар, о
Ярослав Гошко, о. Михайло Галабут,
о Богдан Грицишин, о. Миколай
Лесюк , о. Василь Гошко.

В Літургії також брали участь

Владика Яків відвідав Мостиське благочиння

семінаристи  Львівської
православної богословської академії.

На святкування храмового свята

прийшла дуже велика кількість
людей не тільки з самих Мостиськ, а
й з навколишніх сіл.

Божественна Літургія була велична
і святкова, люди приступали до Святого
Причастя. Після закінчення Служби
Божої архиєпископ Яків виголосив
повчальну проповідь, розповів про
свято Покрови Божої Матері. Владика
Яків нагородив парафіян Благос-
ловенною грамотою на честь 1025-ліття
Хрещення Руси-України. З нагоди 60-
річчя від дня народження дяка цього
храму Казимира Садового було
нагороджено орденом Володимира
Великого ІІІ ступеня.

Діти величаво вітали висо-
копреосвященнішого архиєпископа
Якова, священиків та всіх парафіян.
Стоголосо лунало многоліття, і після
водосвяття владика Яків щедро
окропив всіх присутніх свяченою
водою і бажав всім миру, добра,
здоров’я і многих літ!

  прот. Василь Гошко

Коли настав момент причастя і
владика вийшов до людей з святими
Дарами, то раділо серце , коли
побачили скільки дітей приступило
до цього Таїнства .

Після Літургії високопре-
освященнійший архієпископ Яків
ще раз звернувся до вірян із словом
подяки і привітав всіх із ювілеєм
Хрещення Руси - України .Владика
вручив грамоту , як подяку за
розбудову і утвердження УПЦКП,
громаді собору.

На балконі верхнього храму
владика Яків в супровіді секретаря
єпархії прот. Андрія Безушка і
майже 20-ти священиків бла-
гочиння, відслужив молебень

святому рівноапостольному князю
Володимиру Великому і всім святим
землі Української. Поблаго-
словивши присутніх святим
хрестом , владика ще раз подякував
усім священикам і мирянам за
участь в святій Літургії і молебні
,наголосивши на важливості події ,
яка сталася у Київські Русі 1025
років тому.

У свою чергу ,благочинний
о.Микола Бухній подякував
архієпископу Якову, священикам
,районній і міській владам і всім
присутнім вірянам за участь у
торжествах у м. Самборі з нагоди 1025
–ліття Хрещення Руси - України. Після
цього всі стали до загальної світлини,

а торжество закінчилось обходом з
хоругвами та іконами навколо храму та
центральними вулицями Самбора , під
час якого владика Яків окроплював всіх
освяченою водою , як вияв поваги до
древнього міста і його жителів . Всі
богослужіння і хресні ходи
супроводжувались чудовим співом
учасників церковного хору і дяків
собору Успіння Пресвятої Богородиці і
свят. Павла.

З піднесеним настроєм і подякою
до Господа всі розійшлись по своїх
домівках ,несучи до своїх осель
частичку ласки Духа Святого.

Благочинний Самбірського
благочиння

прот.Микола Бухній
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Святе Письмо і Отці Церкви
про пияцтво та його наслідки

Браття! «Не будьте нерозумні, але
розумійте, що є воля Господня. І не
впивайтесь вином, в якому розпуста,
але краще наповнюйтесь Духом,
розмовляючи поміж собою
псалмами, і гімнами, і піснями
духовними, співаючи й граючи в
серці своєму для Господа; дякуючи
завжди за все Богові й Отцеві в ім’я
Господа нашого Ісуса Христа»
(Єф.5,17-20). Це настанова святого
апостола Павла сучасним йому
християнам, жителям великого міста
в Малій Азії – єфесянам. Мешканці
Єфесу, як і інших язичницьких міст
того часу, вели розгульне життя. Хоч
тоді пили лише виноградне вино,
однак напивалися до неподобства.
Апостол тому і повчає християн, щоб
вони, охрестившись, не були вже не
розважними, як язичники, а
старалися розуміти волю Божу і
жити по-християнськи. Християн,
учить він, повинні тішити не тілесні
забави й захоплення, а духовні
вправи – влаштування життя в дусі
христовому. Це умовляння апостола,
як відомо не було даремними. Не
лише єфесяни, а й жителі інших міст,
куди доходили послання
апостольські, старалися вести життя
тверезе, цнотливе і святе.

На жаль, з часом, коли в християн
почало слабнути благочестя, в їхнє
життя стали поступово входити старі
язичницькі звичаї, особливо пияцтво
і розпуста. Вони намагалися
доказувати, що в цьому немає нічого
гріховного, а є лише щось
життєрадісне. В декого пияцтво
було, як і тепер трапляється, свого
роду хворобою, тому і в наш час, як
і єфеським християнам, слід
нагадувати слова апостола і
закликати до розсудливості. В
посланні до корінфян апостол Павло
пише: «Не обманюйте себе: ні
розпусники, ні язичники, ні
перелюбники, ні блудодійники, ні
мужоложники, ні злодії, ні
користолюбці, ні п’яниці, ні
лихословникки, ні хижаки – Царства
Божого не вспадкують! І такими були
дехто з вас, але ви обмились, але
освятились, але виправдались
Іменем Господа Ісуса Христа й
Духом нашого Бога» (1 Кор. 6, 9-11).
«Їжа для черева, і черево для їжі, але
Бог одне й друге понищить. А тіло
не для розпусти, але для Господа, і
Господь для тіла» (1 Кор.6,13).

Пияцтво – це тяжкий гріх і важко
знайти слово, яким можна було б
точно сказати про цей гріх. Хто має
якусь гріховну ваду, той переступає
одну заповідь Божу, а п’яниця
порушує весь закон Божий, бо не має
нічого злого на світі, до чого п’яна
людина не була б схильна. Хто
відданий пияцтву не лише грішить,

а ц сам є живим гріхом. Душа такої
людини перебуває в жахливому стані
і вже тут, на землі, тяжить на ній
прокляття. Не знайдеться в світі
людини, яка б радісно сприймала
п’яницю, навпаки, всі на нього
дивляться, як на недолюдка.
Схильність до пияцтва така огидна,
що в усі часи вважалась за найбільше
приниження людської гідності.

Про шкоду, якої завдає людині
пияцтво, говориться в багатьох
біблійних описах. П’яна людина стає
жертвою власних пристрастей або
своїх ворогів. У пророків пияцтво
часто йде в парі з недозволеними
культовими практиками (АМ.2,8;
Ос.4,11; пор.Апок.17,2). Воно
виставляє людину на посміховисько
і п’яна людина втрачає впевненість
у собі і все те, оберігає її від
людського осуду.

Відомо, що п’яна людина забуває
про все. Так, пророк Ісайя говорить,
що п’яний забуває навіть про плани
Божі: «Горе тим, що встають вранці
і женуть за напоєм п’янким, і
тривають при нім аж до вечора, щоб
вином розпалятись! І сталося вино –
за їхню гулянку, а на діло Господнє
не дивляться, не вбачають Його чину
рук» (Іс.5,11-12). Пияцтво є, таким
чином, симптомом духовного
отупіння і нездатності до мислення.
«Вони повпивалися, та не вином,
захитались, та не від п’янкого
напою, бо вилив Господь на вас духа
глибокого сну та закрив ваші очі,
затьмарив пророків і ваших голів та
провидців» (Іс.29,9-10), - говорить
пророк Ісайя. «І скажеш до них: Так
говорить Господь: Ось наповню Я
п’янством усіх мешканців краю
цього…і розіб’ю їх одного об
одного» (Єр13,13014).

Подібне і Новий Завіт бачить у
пияцтві – цілковите занедбання
чуйності, необхідної християнинові
для спасення. Впивається той, кому
надокучило ждати приходу Христа
(Мф.24,45-51). Щоб не втрачати надії
на прихід Господа, треба бути тверезим
і пильнувати. «Будьте тверезі,
пильнуйте!» (1 Пет.5,8), - говорить
апостол Петро. Пияцтво замикає
доступ до Царства Небесного (1
Кор.5,11;6,10; Рим.13,13; 1 Пет.4,3).
Учинки тіла явні, то є: перелюб,
нечистість, розпуста, ідолослуження,
чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів,
суперечки, незгоди, єресі, завидки,
п’янство, гулянки й подібне до цього.
Я про це попереджую вас, як і
попереджав був, що хто чинить таке,
не успадкують вони Царства Божого!
(Гал.5,19-21), - пише апостол Павло

Пророки в свій час підкреслювали,
що п’яниця забуває про Бога і
відповідальність за свої вчинки
(Амос.2,8; Ос.7,5; Іс.5,11;28,1;56,12),

автори ж повчальних книг особливу
увагу звертають на наслідки
непомірного пиття. Це насамперед
бідність. «Хто любить веселощі, той
збідніє, а хто любить вино та оливу,
той не збагатіє», (Притч.21,17) –
сказано в Книзі Приповістей. Така
людина нестримана в словах: «Не
дивись на вино, як воно рум’яніє, як
виблискує в келиху й рівненько
ллється, — кінець його буде кусати,
як гад і вжалить, немов та гадюка, –
пантруватимуть очі твої на чужі жінки,
і серце твоє говоритиме дурощі»
(Притч. 23, 31 – 33). Страшні також
наслідки цього гріха. «Багатьох
погубило вино» (Сірах, 31, 29), –
говорить давній мудрець. «Піч
випробовує міцність леза
гартуванням; так вино випробовує
серця гордих – пияцтвом», – читаємо
у того ж автора (Сірах. 31, 30).

Учителі і отці Церкви виступали
також проти алкоголізму. Пияцтво
затьмарює розум так само, як мряка
сонце (преп.. Ніл Сінайський).
Нестриманий не в силі піднести духа
до Бога як наїджений птах не в силі
піднестися в повітря (преп.. Іоанн
Ліствичник). В душу, опоганену
пияцтвом, не ввійдуть піст і молитва.
Пияцтво – всенародна блудниця,
мати безсоромності, сміхолюбива,
несамовита, схильна до будь якого
безпорядку… п’яний не володіє
розумом, і той, хто робить йому
догану даремно витрачає слова для
неслухняного.

Пияцтво – це добровільно
накликаний біс, який через
сластолюбство вторгнувся в душу і
робить мужнього боязливим,
цнотливого хтивим, не знає правди,
відбирає розсуд, — так говорить про
пияцтво св. Василій Великий (IV ст.).

За словами блаженного
Августина, п’яний не раз валяється
в болоті як безрога тварина, говорить
як божевільний і стає
посміховиськом для всіх. На занадто
мокрій землі збирається радо всяка
погань. Нестриманий в пияцтві
подібний до багна, в якому
виводяться вужі, п’явки, кроти і
хробаки. «Пияк марнує гроші: за
один день він тратить заробіток
багатьох днів» (св. Амвросій
Медіоланський). «Особливо
звертаюсь до вас, що знаходяться в
здоровому стані. Так і лікар,
залишаючи хворих, розмовляє з
тими, хто сидить біля них. Отже, до
вас звертаюсь і прохаю вас, не
заражайтесь цією хворобою; а тим,
котрі вже заразились, вихоплюйте з
біди, щоб вони не виявились
гіршими за тварин. І дійсно худоба
не вимагає нічого більше того, що їй
потрібно, а віддані пияцтву стають
не розумнішими від неї,

переступаючи межі дозволеного…
Взагалі, тварини, чи їдять, чи

п’ють, знають потрібну міру і не
споживають більше потрібного», –
говорить святий Іоанн Золотоустий.

Характерно, що ці слова сказані
півтори тисячі років тому, але вони не
втратили своєї актуальності і в наш час.
Як бачимо з вищенаведених слів
Святого письма і з творів святих Отців,
пияцтво є причиною страшних
наслідків, воно вбиває людину.
Багатьох воно вже спровадило до гробу
(Сірах 31,30), бо ослаблює сили тілесні
і робить молодих людей старими і стає
причиною їх передчасної смерті (св.
Василій про пияцтво). і не може інакше
бути, бо міцні напої ослаблюють
людину, і зрештою, вбивають. Відомо,
як часто п’яниці нагло вмирають або
гинуть. Це кожний із нас знає з сумного
життєвого досвіду.

Алкоголь завдає шкоди душі
людини, бо спонукає її до тяжких
гріхів і позбавляє ласки Божої. Вже
Сенека (I ст.) казав, що пияцтво
усуває від людини моральність і
робить у ній беззаконня. Хто має
задоволення в пияцтві, той схильний
до всіх беззаконь. Усі заповіді Божі
й церковні найбільше були порушені
пияками. Тому-то п’яниць Святе
Письмо виключає з Царства
Небесного, коли каже, що п’яниці
Царства Божого не осягнуть.

Алкоголь впливає шкідливо на
майно і добробут окремих людей,
громад і народів. Коли подумаємо, як
багато коштів іде на алкогольні напої,
це число досягає величезних розмірів.
Скільки нещасть і біди впало на
родини і на окремих людей саме через
пияцтво. те саме, що ми бачимо в
окремих родинах, справджується і на
цілих народах, бо і добро, і зло
починається в серці кожної людини і
випромінює чи тепло, чи холод на
родину і на всіх, хто оточує її. Тут, на
землі, починається і рай, і пекло, а
продовжується – у вічності.

Господь Ісус Христос чекає від
нас, християн, самовідречення,
кажучи: «Коли хоче хто йти вслід за
Мною, хай зречеться самого себе»
(Мр.8,34). Людина повинна
панувати над собою і завжди бути
насторожі. «Уважайте ж на себе, щоб
ваші серця не обтяжувалися
ненажерством та п’янством, і
життєвими клопотами, і щоб день
той на вас не прийшов несподівано»
(Лк.21,34), – говорить Господь.

«Дійсно щасливий і тричі
щасливий, хто додержується
стриманості: тому, що стриманість
справді велика чеснота» (Преп.
Єфрем Сірін).

прот. Миколай Новосад
(«Православний вісник»,

1986, № 2.)
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Дещо з історії боротьби з

пияцтвом у світі
- У стародавньому Китаї деякі імператори

наказували страчувати пияків.
- У стародавньому Єгипті звичаї дозволяли

пити вино тільки фараонам та жерцям, але в
обмеженій кількості.

- У стародавній Греції хоч і проводились
щорічні свята винної лози (вакханалії), але
невиправних пияків страчували або висилали
з країни. Греки та римляни пили вино тільки
розбавленим водою. У  грецькій  державі
Спарті рабів-іполотів спеціально споювали
дл я демон ст рува ння мол оди м воїна м-
спарт анцям негативн ої дії  алкогол ю на
людський організм. У грецькій історії навіть
зафіксований наказ відомого законодавця
Лікурга про знищення всіх виноградників.

-  У  ст ародав ньом у Р имі  людям до
до сягн енн я н ими 30-річ ного в іку
заборонялось  пити вино.  Плебеїв -пияків
за кон и  Ри мсь кої  ім пер ії  дозв оля ли
перетворювати в рабів.

- Американські племена ацтеки, які мали
у XVI ст.  високоорганізовану державу на
території сучасної Мексики, могли вживати
вино з агави лише у свята, а сім’я мала право
забити на смерть палицями свого члена пияка.

- У середньовічній Англії пияків водили по
вулицях з ярмом на шиї. Пізніше бувало й
т а ке,  що імена  т а  адр еси  алкоголік ів
друкували в газетах.

- У середньовічній Голландії пияків-жінок
т р ьохкрат но з анурювали  у в оду на
спеціальному сидінні.

-  У  середньов ічн ій  Німеччині пияків
сп очат ку арештовува ли .  Тих ,  я кі
продовжували пиячити ,  пізн іше надовго
саджали в тюрму. Якщо й це не допомагало,

Чи можна кодуватися від
наркоманії та алкоголізму?

В чому ж суть кодування? Для залежної
людини складають програму, що виключає
прийом наркотиків а бо випивку, кодують її,
перетворюючи в  систему сигналів ,  які
сприйматиме підсвідомість, і це навіюють
позбавленій волі людині. Попросту кажучи,
господар надає рабу наказ: «Не пий!, Не
колися!».  Визволення в ід залежності не
в ідбувається.  Навпаки: залежність  –
необхідна умова для того, щоб кодування
подіяло!

Не випадково ігумен Герман (Часников),
відомий тим, що ось вже багато років у
Тройце-С ерг ієв ій лаврі вичитує людей ,
одержимих бісами, характеризує кодування як
«навмисне, свідоме вселення демона в людину
за допомогою чорної і білої магії, зі згоди
хворого, на певний термін і під розписку».

Комусь ,  можливо,  т ака  точка  зору
видається надто категоричною, інші скажуть:
«Той що, що біси,  аби допомогло кинути
наркотики!». По-людськи це можна зрозуміти.
Але в тому-то й справа, що угода з дияволом
ніколи не може привести нічого доброго. І
справа не тільки в погибелі душі. Лукавого
тому і назвали лукавим, що він споконвіку
ошуканець і обіцянок своїх не виконує. Душу

то таким обрізали вуха і виганяли з країни.
- В Україні козака, який під час походу

пригубився до чарки, примушували тягнути
гармату або карали смертю і  залишали
непохованим при дорозі для застереження
інших. Якщо таке сталося під час морського
походу, то пияка викидали в море.

- У США на початку XX ст. .  поліц ія
фотографувала пияків на вулиці і після їхнього
витвереження вручала їм фотографію і
попереджувала, що при повторенні ними
такого стану фотографія  із зазначенням
прізвища та імені особи, місця її проживання
і праці буде оприлюднена в пресі. На багатьох
це впливало чудово.

- В Голландії поліція  затримувала  на
вулицях пияків,  надавала  їм необхідну
лікарську та іншу допомогу, а згодом рахунок
за  по слуг и  н адсилал а  до оплат и  ц ій
«установі», де пияка довели до такого стану.

- В Ісландії 1900 року було заборонене
виробництво алкогольних напоїв, а з 1912
року мало бути заборона їхнього ввозу на
територію держави .  Спирт можна  було
купити лише в аптеці.

- В Швеції ще в 1830 році боротьбу проти
пияцтва розпочала інтелігенція, а в 1855 році
її п ідт римала  держава.  В результ аті на
початку XX ст.. тут вживали тільки 3,3 літри
горілки на душу населення (проти 20 літрів
у 1830 році). В Норвегії та Фінляндії пили
ще менше (2,2 та 1,8 літра).

(за виданням: Лаба В. …Не пийте,
хлопці, – Вкраїна просить…

Історія боротьби галицьких українців
за своє духовне визволення. Львів,

2000. С.59-60)

бере, а обіцяної плати не дає. А в нашому
випадку – і не здатний дати, навіть якби і
побажав. Зі Святого Письма відомо, що не
може сат ана  вигнати  самого себе.  Для
підтвердження цього можна привести масу
прикладів.

Чого тільки не відбувається з людьми, які
пройшли кодування! Одні, кинувши пити,
починають вживати наркотики. Багато хто,
переставши споживати зілля, впадають у важкий
депресивний стан, що нерідко закінчується
спробою самогубства. Інші, навпаки, стають
вкрай агресивними, тероризують домашніх,
здійснюють злочини, пов’язані з насильством.
Але найпоширенішим результатом кодування
можна вважати так звану окультну хворобу.

Термін цей увів отець Анатолій (Берестов),
говорячи  про наслідки  лікування в
екст расенсів .  Суть  окультної хвороби в
наступному: після звернення до цілителів
симптоми, на які скаржився хворий, дійсно
досить часто зникають. Але через деякий час
хвороба вертається з новою силою, при чому
дуже погано піддається впливу традиційних
медичних засобів.

Віталій Авер’янов
(«Світло Православ’я». 2003. №6)

Пишеш, що часто чуєш розмови про раптову
смерть. Кажуть, що вже якщо вона неминуча, то
хай настане раптово й враз перерве життя. Краще
так, ніж страждати від хвороби й змушувати
страждати інших. Очікувана смерть страшніша за
раптову. У вашому містечку машина на смерть
збила жінку, її загибель дала привід до багатьох
розмов. Хтось стверджує, що це краща смерть.
Хтось так висловився про смерть: «Хай
приходить, тільки хай не гризе!». Після всього
цього ти зважився написати й просиш пояснення.

Не слід бажати раптової смерті — варто бути
готовим до неї, коли б вона не прийшла. Так учить
Церква. Існує багато канонічних молитов, у яких
ми просимо Господа зберегти нас від усяких бід,
до яких прилічена й раптова смерть. Але Той, у
Чиїй владі й життя, і смерть, діє за Своїм святим
Промислом на користь кожній людській душі,  чи
забирає Він її з цього світу раптово, чи  залишає
до певного часу тут. Іноді Він дає раптову смерть
грішникам, іноді — але рідше — і праведникам.
У Старому Завіті ми читаємо, як Господь покарав
раптовою смертю синів Аарона за самовільне
служіння, як покарав бунтівників проти Мойсея;
як Ананій і Сапфіра впали намертво за те, що
збрехали апостолам. Багато гонителів християн
померли раптовою смертю; про це ми читаємо в
житіях святих мучеників. Але іноді траплялося й
праведникові вмерти раптовою смертю, хоча й
дуже рідко. Так трапилося з Афанасієм
Афонським: коли він щось будував, упала стіна, і
він з кількома ченцями загинув під камінням.

Посилаючи грішникам раптову смерть,
Господь переслідує дві цілі: покарання грішника
й повчання іншим. Як це відбулося після смерті
Ананії й Сапфіри: великий страх напав на всю
церкву і всіх, хто чув це. А коли люди забагато
покладаються на праведника й починають
обожнювати його, як це було з Афанасієм
Афонським, Господь забирає душу праведника
раптово, щоб нагадати людям, що тільки Він —
Бог і нема богів, крім Нього. У всіх же випадках
раптової смерті урок для тих, хто залишається
живим, простий, а саме: варто безперестанку
готувати свої душі до швидкої розлуки із цим
світом — покаянням, молитвою й милостинею.

Про відомого валаамського старця Микиту
розповідають, що він дуже боявся раптової смерті
й постійно молився, щоб Господь послав йому
перед смертю довгу й тяжку хворобу, щоб, як він
говорив, “терпінням хвороби вмилостивити
праведного Суддю, Котрий, якщо захоче, зарахує
моє терпіння замість добрих справ, яких у мене
нема”. Хтось, лежачи на одрі хвороби, втішав
своїх друзів словами: «Дев’ять місяців мучився
я, щоб увійти в цей світ, хіба не повинен мучитися
стільки ж, щоб піти з нього?».

Воістину, передсмертна хвороба дуже важлива.
Багатьом грішникам вона принесла вічне
спасіння. І тисячі грішників пізнали Бога й свою
власну душу тільки на одрі хвороби. А пізнавши
ці дві великі реальності, якими зневажали все
життя, гірко каялися й оплакували своє нерозумне
життя, сповідалися й причащалися й,
очистившись слізьми й Кров’ю Христовою,
удостоїлися ввійти у світлі небесні Його чертоги.
Отже, передсмертна хвороба дається по милості
Божій. Не турбуйся про те, що наші близькі будуть
страждати через нашу тяжку хворобу: ці
страждання заради їхнь1ого блага, вони будуть
щедро винагороджені від Творця нашого.

Мир тобі й благословення Боже.
Святитель Миколай Сербський

Лист  57
Браніславу Н., на запитання

про раптову смерть
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ЗАКОН БОЖИЙ
ПРО ВІРУ ХРИСТИЯНСЬКУ

СИМВОЛ ВІРИ
(продовження, початок див. №4)

БЕСІДА ПРО ПРЕДВІЧНЕ
НАРОДЖЕННЯ СИНА БОЖОГО

Ми живемо у часі, а часове все змінюване —
«все тече, все змінюється». Коли ж світ закінчить
своє тимчасове існування (при другому пришесті
Спасителя), то зміниться і стане вічним. Буде
«нове небо (твердь) і нова земля» (Див.: Іс. 65,
17; 66, 22. 2 Пет. 3, 13. Апок. 21, 1).

Живучи в умовах часу, нам важко уявити
вічність. Але все ж якоюсь мірою ми можемо собі
її уявити (наука — філософія).

Отже, вічність незмінювана, вона поза часом.
Бог — Пресвята Трой-ця — вічний і
незмінюваний, тому ніколи Отець не був без Сина
і без Духа Святого.

Святі отці і вчителі Церкви роз’яснюють, що
Отець завжди був разом із Сином, від Нього
народженим, бо без Сина не міг би називатися Отцем.
Якби Бог Отець існував коли-небудь, не маючи Сина,
а потім зробився б Отцем, не бувши раніше Отцем,
це означало б, що Бог піддався зміні, із
ненародженого став би народженим, але така думка
гірша за будь-яке богохульство, бо Бог вічний і
незмінюваний. У Символі віри так і сказано: «Що
від Отця народився перше всіх віків», це означає:
до існування нашого часу, тобто вічно.

Св. Іоан Дамаскин тлумачить: «Коли ми кажемо,
що Він (Син Божий) народжений перше всіх віків,
то цим показуємо, що Його народження не в часі і
безначальне, бо не з небуття приведений в буття
Син Божий, сяйво слави й образ іпостасі Отчої,
жива премудрість і сила; іпостасне Слово, істотний,
досконалий і живий образ невидимого Бога, але
завжди був з Отцем і в Отцеві, і народжений від
Нього вічно і безпочатково».

Поняття ж «народження», як цілком незалежне
відокремлення від народженого, буває тільки у
матеріальному світі, бо матерія тимчасова й
обмежена. Дух же нічим не обмежений і не
підлягає матеріальним законам. Таким чином,
поняття фізичного, природного, матеріального
народження зовсім не може застосовуватися до
духовного народження. Тому Вселенські Собори
сутністю Божественного народження Сина від
Отця утвердили слова Символу віри: «Світло від
Світла, Бога істинного від Бога істинного,
рожденного, несотворенного, єдиносущного з
Отцем…», тобто Син Божий за Своєю сутністю
цілком однаковий з Богом Отцем, Він завжди —
вічно народжується, як «Світло від Світла»,
безпристрасно, не за законами матеріального світу.
Цю найбільшу Божественну істину, поки ми
живемо в поняттях матеріального світу, повністю
збагнути не можемо, тому Троїчність Бога й
іменується «Таємницею Пресвятої Тройці».

Але все ж певне поняття чи, вірніше сказати,
певну подобу поняття для роз’яснення Таємниці
Пресвятої Тройці дають святі отці. Св. Іоан
Дамаскин каже: «Як вогонь і світло, що походить
від нього, існують разом, — не перше буває вогонь,
а потім уже світло, але вогонь і світло разом, — і
як світло завжди народжується від вогню і завжди
в ньому перебуває і зовсім від нього не
відокремлюється, так народжується і Син від

Отця, ніяк не відокремлюючись від Нього».
Таку ж подобу ми можемо бачити і в сонячному

промені, який, знаходячись на землі і здійснюючи
свою живлющу дію, ніколи не відокремлюється
чи, як ми кажемо, не відривається від Сонця. При
такому поясненні зрозумілими стають слова
Євангелія: «Бога ніхто не бачив ніколи;
Єдинородний Син, Який у лоні Отця
(знаходиться в істоті Бога Отця), Він явив (Себе
на землі людям)» (Ін 1, 18).

Святий євангеліст Іоан називає Єдинородного
Сина Божого Ісуса Христа — Словом:
«Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і
Слово було Бог» (Ін 1, 1). Найменування Другого
Лиця Пресвятої Тройці — Сина Божого —
відкрито з небес ап. Іоану (Див.: Апок. 19, 11, 13) і
частково було відомо в Старому Завіті (Див.: Пс.
32, 6; Прем. 18, 15).

Святі отці пояснюють: «Як розум, що народжує
слово, народжує без недуги, не розділяється, не
виснажується і не піддається чомусь, що буває у
тілах, так і божественне народження безстрасне,
невимовне, незбагненне і не підлягає діленню».

«Як слово, — каже архиєпископ Інокентій, —
є точне висловлення думки, не відокремлюючись
від неї і не зливаючись з нею, так і Слово було у
Бога як істинний і точний Образ Його Істоти,
нероздільно і незлитно завжди існує з Ним. Слово
Боже не було явищем або властивістю — силою
Бога, але Сам Бог, Друге Лице Святої Тройці».

ПРО ТРЕТІЙ ЧЛЕН СИМВОЛУ ВІРИ
3. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння

зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і
Марії Діви, і став чоловіком.

У третьому члені Символу віри говориться про
втілення Сина Божого, тобто про те, як Син Божий
зійшов з небес на землю, прийняв на Себе тіло
людське (плоть), крім гріха, і став людиною, тобто
прийняв не тільки тіло, але й душу людську і
зробився досконалою людиною, не перестаючи в
той же час бути Богом — став Боголюдиною.

Син Божий зійшов з небес і став людиною
(Боголюдиною) для того, щоб спасти нас —
людей — від влади диявола, гріха і вічної смерті.

«Гріх є беззаконня» (1 Ін 3, 4), тобто переступ
Закону Божого. Гріх з’явився в людей від диявола,
який спокусив у раю Єву, а через неї — Адама, й
умовив їх порушити заповідь Божу, тобто згрішити.

Гріхопадіння перших людей — Адама і Єви —
розладнало природу людську. Гріх у людей
затьмарив розум, волю і в тіло вніс хвороби і
смерть. Люди стали страждати і вмирати, і самі,
своїми силами вже не могли перемогти в собі гріх
і його наслідки: виправити розум, волю, серце і
знищити смерть.

Це міг зробити тільки Сам Бог — Творець
усього.

Милосердний Господь дав обіцянку (обітницю)
людям, що на землю прийде Спаситель світу, Який
визволить людей від влади диявола і вічної смерті.

Коли настав час спасіння, Син Божий вселився
в пренепорочну Діву Марію і, після зішестя
Святого Духа, прийняв від Неї людську природу —
народився у надприродний спосіб «від Духа
Святого і Марії Діви».

Пресвята Діва Марія походила з роду Авраама
і царя Давида. Була Вона дочкою Іоакима та Анни.

Пресвята Марія називається Дівою, тому що Вона,
з любові до Бога, дала обітницю не виходити
заміж. Приснодівою Вона називається тому, що
завжди перебуває Дівою — до народження
Спасителя, під час Його народження і після
народження.

Св. православна Церква називає Діву Марію
Богородицею і шанує її вище за всіх створених
істот, не тільки людей, але й ангелів, — як
«чеснішу від херувимів, і незрівнянно славнішу
від серафимів», — оскільки вона Матір Самого
Господа. Так, з натхнення Святого Духа, назвала
її праведна Єлизавета: «І звідки це мені, що Мати
Господа мого прийшла до мене» (Див.: Лк 1, 43).

Господь Бог указує людям через Своїх пророків
багато ознак пришестя у світ Спасителя.

Так, наприклад:
Пророк Ісая провістив, що Спаситель

народиться від Діви (Див.: Іс. 7, 14) і з дивовижною
ясністю провістив страждання Його (Див.: 1с. 53).

Пророк Михей провістив, що Спаситель
народиться у Вифлеємі (Див.: Мих. 5, 2; Мф 2, 4-6).

Пророк Малахія провістив, що Спаситель
прийде у створений заново єрусалимський храм і
що перед Ним буде посланий Предтеча, подібний
до пророка Іллі (Див.: Мал. 3, 1-15).

Пророк Захарія провістив урочистий вхід
Спасителя в Єрусалим на осляті (Див.: Зах. 9, 9).

Цар Давид у псалмі 21-у зобразив хресні
страждання Спасителя з такою точністю, наче сам
бачив їх біля хреста.

Пророк Даниїл за 490 років провістив термін
явлення Спасителя, провістив Його хресну смерть,
зруйнування храму, яке станеться після цього в
Єрусалимі, і припинення старозавітних жертв
(Див.: Дан. 9).

Коли Син Божий, Ісус Христос, прийшов на
землю, то багато праведних людей пізнали Його
як Спасителя світу. Східні мудреці (волхви)
упізнали Його по зірці, яка перед народженням
Спасителя з’явилася на сході. Вифлеємські
пастухи дізналися про Нього від ангелів. Симеон
і Анна узнали Його за одкровенням Святого Духа,
коли Він був принесений у храм. Іоан Хреститель
узнав Його на річці Йордан, під час хрещення,
коли зійшов на Нього Святий Дух у вигляді голуба
і голос Бога Отця засвідчив: «Це є Син Мій
улюблений, у Ньому Моє благовоління» (Див.: Мф
3, 17) .  Багато людей взнали Його за
неперевершеністю Його вчення і особливо через
чудеса, які Він чинив.

Наше спасіння Ісус Христос здійснив ученням
Своїм, життям Своїм, смертю Своєю і
Воскресінням Своїм.

Вчення Його буває для нас спасительним, коли
ми приймаємо його всією душею, чинимо згідно
з ним і життям своїм наслідуємо життя Спасителя.
Як облудне слово диявола, прийняте першими
людьми, зробилось в людях зерням гріха і смерті,
так істинне слово Христове, щиро прийняте
християнами, стає в них зерням святого і
безсмертного життя.

(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
Джерела Богопізнання

Звідки, ми, довідуємося, що Бог е і про Його властивості?
До пізнання Бога маємо дві дороги:
1. Об‘явлення Боже.
2. Пізнавання Бога через вивчення явищ Всесвіту і явищ видимої

природи.

ОБ‘ЯВЛЕННЯ БОЖЕ
Що ми, розуміємо під цією назвою?
Під Об‘явленням Божим ми розуміємо те, що Бог Сам явив Себе першим

людям — Адамові та Єві, їхнім дітям, внукам, а далі являв Себе багатьом
святим людям, але не в образі людини, а в образі Божества-Духа (Іс. 6, 1).

Правда, розсіявшись по світу, люди потроху розгубили правдиве
розуміння Бога і стали поклонятися та служити силам природи, тваринам
та рукотворним ідолам, вважаючи їх за богів. Проте ідея Бога ніколи не
зникала серед людей. На світі не було і немає такого народу, який так чи
інакше не шанував би Бога.

Бог часто свідчив про Себе
Даючи людям через Мойсея Закон на горі Синаї, Бог сказав: «Я Господь

Бог твій...» (Вих. 20, 2). Те саме Він багато разів повторив через пророків.
Всі ці об‘явлення Божі записані у книгах Святого Письма (Біблії).
Об‘явлення Боже ми приймаємо, як безсумнівну істину, засвідчену Самим

Богом.
Богооб‘явлені істини поширюються між людьми і зберігаються в Церкві

двома способами: через Святе Передання і Святе Письмо.

СВЯТЕ ПЕРЕДАННЯ
Під Святим Переданням розуміємо те, що святі й достойні люди

передавали наступним поколінням про віру, закони Божі, церковні таїнства,
побожні звичаї і про все те святе, що не записано у святих книгах. Святе
Передання переховується у Церкві Христовій у молитвах, у церковних піснях,
у писаннях святих Отців Церкви.

Вірною скарбницею Святого Передання є Церква, як і каже апостол
Павло: «Церква Бога Живого — стовп і твердиня істини» (1 Тим. З, 15).

Одначе Передання тільки тоді дійсно святе, коли воно не суперечить
Святому Письму й ученню Церкви. Вигадані перекази, навіть якщо вони
побожного змісту, не можна вважати за Святе Передання.

Святе Передання давніше, ніж Святе Письмо. До всесвітнього потопу і
до Синаю Святого Писання не було. Все учення про Бога й діла Його
передавалося усно від одного покоління до другого. Святе Передання не
втратило свого значення й тоді, коли появилося Святе Письмо, бо у книгах
Святого Письма записано не все. Євангелист Іван пише: «Багато й інших
чудес створив Ісус перед учнями Своїми, про які не написано у книгах цих»
(їв. 20, ЗО). Та й неможливо все записати, бо тоді б книг було стільки, що їх
ніхто не перечитував би.

Господь наш Ісус Христос Своє Божественне учення і Свої постанови
передав учням усно, словом і прикладом, а не на письмі. Тим же способом
спочатку й апостоли поширювали Віру Христову й засновували Церкви.

Передання, згідне із Святим Письмом, треба дотримуватися, як про це
навчає апостол Павло: «Отже, браття, стійте й тримайтесь Передання, якого
ви навчилися через слово чи через послання наше» (2 Сол. 2, 15).

Для чого й тепер потрібне Святе Передання?
Для нашого керівництва у правдивому розумінні Святого Письма, для

правильного виконання таїнств та для оберігання священних обрядів у
чистоті їхнього первісного встановлення. Святий Василій Великий про це
каже:

«Із догматів, що зберігаються у Церкві і проповідань деякі ми маємо від
писаного настановлення, а деякі прийняли від апостольського передання
по переємству у таємниці. Одні й другі мають одну й ту ж силу для
побожності, і цьому ніхто не стане заперечувати, хоча б і мало свідомий в
установленнях церковних. Бо якщо одважимося відкидати написані звичаї,
як щось дуже неважливе, то безперечно пошкодимо Євангелії в
найважливішому, або ще більше: від проповіді апостольської залишимо
порожнє ім‘я.

Наприклад: згадаємо насамперед про найперше й загальне: хто вчив
писанням, щоб ті, хто надіється на Господа нашого Ісуса Христа, осіняли
себе образом хреста? Яке писання нас учило, щоб у молитві повертатися на
схід? Хто із святих залишив нам писане слово призивання у перетворенні
хліба у Святій Євхаристії й вина у Чаші Благословення? Бо ми не
задовольняємося тими словами, що їх апостоли або Євангелії згадують, але
й перед ними і після них виголошуємо й інші слова, як такі, що мають велику
силу для таїнства, прийнявши їх від неписаного учення.

По якому писанню благословляємо й воду хрещення й оливу помазання,
а також і самого хрещеника? Чи не по замовчаному переданню? Або ще:
самого помазання яке писане слово навчило нас? Звідки трикратне занурення

чоловіка у воду? Та й інше, що стосується хрещення: одречення від сатани
і слуг його з якого взято писання? Чи ж не з цього неоприлюдненого й
невисловленого учення, яке Отці наші зберегли в недоступному для цікавих
і вивідування мовчанні? Бо чи розумно було б писанням оголошувати те, на
що нехрещеним і глянути не дозволяється?» (Василій Великий, «Правило
про Святого Духа», розділ 27).

Святе Передання треба відрізняти від вигаданих переказів (апокрифів),
яких Церква не визнає.

СВЯТЕ ПИСЬМО
Книги Святого Письма написані в різні часи: одні до приходу на землю

Спасителя Христа, інші після того. Книги, писані до Христа, становлять
Старий Заповіт, а книги, писані після Його приходу — Новий Заповіт.
Слово Заповіт означає союз або спілка Бога з людьми.

В чому полягає Старий Заповіт?
В тому, що Бог обітував людям Божественного Спасителя й готував їх до

прийняття Його. Це готування виявляв Господь через поступові об‘явлення
про Нього, через пророцтва та прообрази. Книги Старого Заповіту
оповідають, як люди чекали приходу Спасителя, які закони давав Бог для
того, щоб зберегти людей в істинній вірі, які творив чуда, як давав силу
переборювати зло.

В чому полягає Новий Заповіт?
Новий Заповіт полягає в тому, що Господь дарував людям обітованого

Спасителя — Єдинородного Сина Свого, Господа нашого Ісуса Христа. У
книгах Нового Заповіту оповідається про пришестя Спасителя на землю,
про Його вчення, про чуда, які Він звершив для упевнення людей в тому, що
саме Він є Посланник Божий, про страждання Христові, смерть, воскресіння
і вознесіння на небо. Про це оповідають чотири Євангелія. В інших книгах
(Діяннях святих апостолів та апостольських посланнях) оповідається про
те, як поширювалось Христове вчення між народами, як засновувалися
Церкви.

Біблія — священна книга
Книги Старого і Нового Заповіту зібрані в одну книгу, що зветься Біблією

(в перекладі це слово означає книги). Написані вони не з мудрості людської,
а по натхненню Духа Святого. Писали їх освячені Богом мужі — пророки і
апостоли. Біблія — це священна книга, вища за всі книги на світі.

Святе Письмо дане для того, щоб об‘явлення Божі збереглися найточніше
й без змін. У Святому Письмі ми читаємо слова пророків і апостолів так,
наче б ми з ними жили і їх слухали, не дивлячись на те, що святі книги
написані тисячі років тому.

Як належить читати, Святе Письмо?
Святе Письмо — це Слово Боже. В ньому заховані величні Божі істини.

Тому не можна читати книги Святого Письма так, як ми читаємо звичайні
людські книжки. Біблію треба читати з великим благоговінням, як слова
Самого Бога, і з молитвою, щоб Господь дав мудрість розуміти їх. Святе
Письмо неможливо кожному тлумачити по своєму власному розумінню. В
ньому багато таємниць Божих, яких з одного рядка або з одного місця
неможливо зрозуміти. Тому, щоб не впасти в помилку, треба триматися того
розуміння, якого в даному питанні тримається Свята Вселенська Церква
Православна в писаннях святих Отців і Вчителів Церкви та Вселенські
Собори.

Які є свідчення про Божественне походження Святого Письма?
Святе Письмо само в собі містить свідчення, що вчення його — це Слово

Боже. Свідчення ці такі:
1. Високість цього вчення, що могло вийти тільки з уст Божих, бо розум

людський не зміг би видумати його.
2. Чистота цього вчення, що могло вийти тільки з найчистішого Розуму

Божого.
3. Пророцтва, які вже справдилися і тому видно, що вони не були видумані

людьми.
4. Чудеса, які творив Господь при очевидцях і які за писані в цих книгах.
5. Вплив цього вчення на серця людей, можливий тільки Божій силі.

Наприклад, цим ученням прості рибалки-апостоли підкорили Христові увесь світ.
«Все писання богонатхненне й корисне для научення, для виявлення гріхів,

для виправлення життя, для керівництва до праведності» (2 Тим. З, 16).
Чи не шкодить святості Біблії те, що у ній в деяких, місцях

згадуються жорстокі вчинки окремих людей?
Біблія описує людей такими, якими вони були, тобто з гріховними

нахилами їхньої ушкодженої гріхом природи, показує, як Господь допомагав
тим, що каялися, і як тяжко карав нерозкаяних грішників. Святе Письмо,
згадуючи погані вчинки людей, засуджує їх, але з особливою силою
підносить праведних, які за своє праведне життя одержали Боже
благовоління й благословення.

(за виданням: Митрополит Михаїл. Поширений катехизис
Православної Церкви Христової. Вид. 2-ге. – Київ, 1992)
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Про повагу до священства
Хто шанує священика, той буде

шанувати й Бога, а хто став
зневажати священика, той поступово
дійде колись і до образи Бога. «Хто
вас приймає, – сказав Господь, – той
Мене приймає» (Мт. 10:40);
священикам Його, сказано в іншому
місці, віддавай шану (Сир. 7:29).
Юдеї стали зневажати Бога через те,
що зневажали Мойсея, що кидали у
нього камінням. Хто благоговіє
перед священиком, той тим паче буде
благоговіти перед Богом. Хоча би
священик був нечестивий, але Бог,
бачачи, що ти через благоговіння
перед Ним шануєш навіть не гідного
честі, Сам віддасть тобі нагороду.
Якщо «хто приймає пророка, тому
що він пророк, – як говорить
Господь, – той одержить пророчу
нагороду» (Мт. 10:41), то, звичайно,
отримає нагороду й той, хто шанує
священика, слухає його і скоряється
йому.

Якщо в ділі приймання
подорожніх, коли ти не знаєш, кого
приймаєш до себе, ти отримуєш таку
нагороду, то тим паче отримаєш,
якщо будеш коритися тому, кому
коритися повелів Господь. «На
катедрі Мойсея, – сказав Він, –
розсілись книжники та фарисеї.
Робіть і зберігайте все, що вони
скажуть вам, але не робіть, як вони
роблять» (Мт. 23:2-3). Хіба ти не
знаєш, що таке – священик? Він –
ангел Господа. Хіба своє говорить
він? Якщо ти його зневажаєш, то
зневажаєш не його, а того, хто
висвятив його, – Бога. А звідки,
скажеш, відомо, що Бог висвятив
його? – Але, якщо ти не переконаний
у цьому, то суєтна твоя надія; бо ,
якщо Бог нічого не здійснює через
нього, то ти ані хрещення не маєш,
ані таїн не причащаєшся, ані
благословень не отримуєш, і, отже,
ти не християнин. Як, скажеш, невже
Бог висвячує всіх, навіть і
недостойних? Усіх Бог не висвячує,
але через усіх Сам Він діє, хоча би
вони були й недостойними, задля
спасіння народу. Якщо задля народу
Він говорив через ослицю і Валаама,
чоловіка нечестивого (Чис. 22), то
тим паче – через священика. Чого не
робить Бог задля нашого спасіння?
Чого не промовляє? Чого не діє?
Якщо Він діяв через Юду й через тих
пророків, котрим говорить: «Я вас не
знав ніколи! Відійдіте від Мене, ви,
що чините беззаконня» (Лк. 13:27;
Мт. 7:23), і котрі виганяли злих духів,
то тим паче буде діяти через
священиків. Коли ми починаємо
досліджувати життя тих, які
начальствують, то хочемо самі бути
рукоположниками учителів, і таким
чином спотворюється все: ноги
опиняються вверху, а голова внизу.
Послухай Павла, котрий говорить:
«Для мене то найменша річ, щоб ви
мене судили чи якийсь суд
людський» (І Кор. 4:3); і ще: «Ти ж
чого судиш брата твого?» (Рм. 14:10).
Якщо ж не слід осуджувати брата, то
тим паче вчителя. Якщо би Бог
повелів тобі це, то ти вчинив би
добре, і грішив би, не вчиняючи так;
але якщо навпаки, то не будь
зухвалим і не виходь за свої межі. На
Арона, коли був зроблений тілець,

повстали спільники Кораха, Датана
й Авірама (Чис. 16); то що, чи не
загинули вони? Кожен турбуйся про
свої справи. Хто викладає
неправдиве вчення, того не слухай,
хоча би він був Ангел; а якщо хто
викладає правдиве вчення, то дивися
не на життя його, а на слова. Ти маєш
Павла, котрий навчає тебе
потрібному і ділами, і словами. Але,
скажеш, священик не дає бідним і
недобре керує справами. Звідки це
тобі відомо? Раніше, ніж дізнаєшся
достовірно, не засуджуй, бійся
відповідальності. Багато що
осуджують за підозрою. Наслідуй
твого Господа; послухай, що Він
говорить: «Зійду та побачу, чи воно
так насправді, чи ні, як у скаргах,що
доходять до мене, щоб знати» (Бут.
18:21). Якщо навіть ти дізнався,
дослідив і бачив, і тоді чекай на
Суддю, не переймай для себе права
Христового; Йому належить право –
судити, а не тобі; ти – останній раб,
а не Господь; ти – вівця, тож не суди
пастиря, щоби тобі не бути
покараним і через те, у чому
звинувачуєш його. Але чому, скажеш,
мені він говорить, а сам не робить?
Не сам він говорить тобі. Якщо ти
скоряєшся тільки йому, то не
отримаєш нагороди; тобі заповідає
Христос. Що я кажу? Навіть Павла
не слід було би слухатися, якщо би
він говорив що-небудь від себе, щось
людське, але треба слухатися його,
як Апостола, який має в собі Христа,
Котрий говорив через нього. Тож не
будемо судити чужі діла, а кожен
свої; досліджуй краще власне життя.
Але, скажеш, священик повинен бути
кращий за мене. Чому? Тому, що він
священик. Чого ж він не має більше,
ніж ти? Чи трудів, чи небезпек,
турбот чи скорбот? Чим же він не
кращий за тебе, маючи все це? Але
якщо він і не кращий за тебе, то
навіщо тобі, скажи мені, треба
занапащати самого себе? Слова твої
походять від гордості. Звідки ти
знаєш, що він не кращий за тебе? Він,
скажеш, краде й святотатствує.
Звідки, людино, ти знаєш це? Навіщо
сам ти прямуєш до прірви? Коли хто-
небудь скаже тобі, що такий-то
приховує в себе царську порфиру, то
ти, хоча би й знав це, замикаєш вуста;
хоча би й міг викрити його, відразу
відступаєш і робиш вигляд, ніби
нічого не знаєш, не бажаючи
зазнавати зайвої небезпеки; а тут ти
не тільки не відступаєш, але й сам
накликаєш на себе зайву небезпеку.
Такі слова твої не безвідповідальні,
бо послухай, що говорить Христос:
«Кажу бо вам: за кожне пусте слово,
яке скажуть люди, – дадуть відповідь
судного дня за нього» (Мт. 12:36). В
усякому разі, якщо ти вважаєш себе
кращим за іншого й не зітхаєш, не
б’єш себе в груди, не схиляєш голови,
не наслідуєш митаря, то ти
занапастив себе, хоча би ти був
справді кращий. Ти кращий за
іншого? Мовчи ж, щоби тобі
залишитися кращим; а як тільки
будеш говорити, то втратиш усе.
Якщо будеш так думати про себе, то
ти вже не такий; а якщо не будеш так
думати, то здобудеш ще більше.
Якщо такий грішник, як митар,

визнаючи гріхи свої, вийшов
виправданим, то чого не здобуде той,
хто, не будучи таким грішним,
усвідомлює себе таким? Поглянь на
власне життя. Ти не крадеш? Але ти
грабуєш, чиниш насилля, здійснюєш
незліченну кількість інших подібних
справ. Кажу це не для того, щоби
похвалити злодійство, ні, я готовий
гірко плакати, якщо справді
знайдеться така людина, чому, проте
не вірю. Наскільки великий гріх –
святотатство, про те й сказати не
можна; але я шкодую вас, не хочу,
щоби ваші чесноти зникли через
осудження інших. Що, скажи мені,
гірше за митаря? Справедливо, що він
був і митар, і винен у багатьох
злочинах; але фарисей, сказавши
тільки: «…я не такий… як оцей
митар» (Лк. 18:11), втратив усе. А ти
говориш про священика «Я не такий,
як оцей святокрадець», і чи не
втрачаєш усього? Я змушений
говорити це й заперечувати такі
розмови не через те, щоби я був
упереджений щодо священиків, але
через те, що побоююсь за вас, як би
ви не знищили ваших чеснот
подібним вихвалянням і осудженням
інших. Послухай напучення, котре
дає Павло: «Кожний нехай добре
перевіряє своє діло, – говорить він, –
і, якщо він знайде, чим хвалитися
перед самим собою, то вже ніяк не
перед іншими» (Гал. 6:4).

 Скажи мені: якщо ти, отримавши
рану, прийдеш до лікарні, то невже
замість того, щоби прикладати ліки
й лікувати рану, ти станеш
дізнаватися про лікаря, чи має він
рану, чи не має? І якщо він має, то чи
турбуєшся про це? І через те, що він
має її, чи залишаєш ти свою рану без
лікування й чи говориш: йому, як
лікареві, належало би бути здоровим,
але через те, що він, будучи лікарем,
сам нездоровий, то й я залишу свою
рану без лікування? Так і тут: якщо
священик не добрий, чи буде це
втіхою для підлеглого? Ніскільки. Він
отримає певне покарання, отримаєш
і ти належне й заслужене. Учитель
виконує лише службу. «Усі будуть, –
говорить Писання, – поучені Богом»
(Йо. 6: 45); «не буде більш один
одного навчати…, казавши:
Спізнайте Господа! Усі бо вони
будуть Мене знати. Від найменшого
до найбільшого між ними» (Єр.
31:34). Навіщо ж, скажеш, він
головує? Навіщо займає таке місце?
Не будемо, умовляю вас, говорити
погано про вчителів, не будемо
розмірковувати про них, щоби не
зашкодити самим собі; будемо
досліджувати свої діла й ні про кого
не відгукуватися погано.
Посоромимося того дня, у який він
просвітив нас хрещенням. У батькові,
хоча би він мав безліч слабкостей, син
приховує все: «Не вихваляйсь, –
говорить Премудрий, – безчестям
твого батька – нема бо тобі слави в
батьковім безчесті» (Сир. 3:10). Якщо
так говориться про плотських
батьків, то тим паче треба сказати про
отців духовних. Посоромся: він
щодня служить тобі, пропонує
читання Писання, для тебе
прикрашає дім Божий, для тебе чуває,
за тебе молиться, за тебе предстоїть і

клопочеться перед Богом, за тебе
просить, для тебе здійснює все своє
служіння. Цього посоромся, це
уявляй і підходь до нього з усім
благоговінням. Він не добрий? Але,
скажи мені, що з цього? І добрий хіба
сам дає тобі великі блага? Ні; все
учиняється по твоїй вірі. І праведний
не принесе тобі ніякої користі, якщо
ти – невіруючий; і нечестивий
ніскільки не зашкодить тобі, якщо ти
– віруючий. Бог діяв і через волів при
ковчезі, коли хотів урятувати народ
свій (І Сам. 6). Хіба життя священика
чи доброчесність його може
здійснити що-небудь подібне? Дари
Божі не такі, щоби вони залежали від
священицької доброчесності; все
походить від благодаті; діло
священика – тільки відкривати вуста,
а все здійснює Бог; священик же
виконує тільки видимі дії. Згадай, яка
відстань між Йоаном та Ісусом
Христом; послухай, що говорить сам
Йоан: «Мені самому треба
хреститися в Тебе…» (Мт. 3:14); і ще:
«…я Йому не гідний розв’язати й
ремінця сандалі» (Йо. 1:27); і, одначе,
незважаючи на таку відстань, при
хрещенні від нього, на Ісуса зійшов
Дух, котрого не мав Йоан. «Від Його
повноти, – говорить Писання, –
прийняли всі ми…» (Йо. 1:16), і,
одначе, Дух не зійшов раніше, ніж
здійснено було хрещення; проте й не
Йоан зробив те, що Він зійшов.
Навіщо ж так було? Щоби ти знав,
що священик учиняє тільки видимі
дії. Немає жодної людини, котра би
була віддалена від іншої так далеко,
як Йоан від Ісуса; і, однак, Дух
зійшов на Нього при хрещенні від
Йоана, щоби ти знав, що все
влаштовує Бог, що все здійснює Бог.
Я хочу сказати дещо дивне, але ви не
дивуйтесь і не бентежтесь. Що ж
саме? Приношення (в Євхаристії)
одне й те ж саме, хто би не
здійснював його – Павло чи Петро;
воно те ж саме, котре Христос дав
учням своїм; те ж саме й сьогодні
здійснюють священики; це
аніскільки не нижче за те, бо й це не
люди освячують, а Сам Бог, Який
освятив його й тоді. Як слова, які
промовляє сьогодні священик, є ті ж
самі, котрі промовив Господь, так і
приношення є те ж саме; однаково і
хрещення те ж саме, котре Він дав.
Так усе залежить від віри. Дух
Святий відразу зійшов на Корнилія,
коли він попередньо явив те, що
вимагалося з його боку, й виявив віру.
І це приношення є тіло Христове так
само, як і те; а хто вважає, що воно
нижче за те, той не знає, що Христос
і сьогодні присутній, і сьогодні діє.
Отже, знаючи це, – бо не даремно ми
говорили все це, але для того, щоби
виправити ваші думки і зробити вас
більш обережними на майбутнє, –
постарайтеся виконати сказане на
ділі. Якщо ми будемо завжди
слухати, а ніколи не робити, то від
сказаного не буде нам ніякої користі.
Тож будемо ретельно слухати, будемо
старанно дослухатися до сказаного,
закарбуємо це в умі нашому,
зобразимо назавжди в совісті нашій,
і безнастанно будемо звеличувати
Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Святитель Іоан Золотоустий
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«Так нехай сяє світло ваше перед
людьми, щоб вони бачили ваші
добрі діла і прославляли Отця
вашого Небесного» (Мф.5. 16)

Ми, парафіяни
храму св. Анни
У к р а ї н с ь к о ї
П р а в о с л а в н о ї
Церкви Київ-
ського Патріар-
хату м. Борислава,
хочемо розповісти
про нашого душ-
пастиря прото-
ієрея Ігоря Ткачіва.

Ðàä³ºì î  ç òî ãî ,
ù î  ï î  Áî æ³é
ì èëî ñò³ Â³í  º
í àø èì  äóõî âí èì
î òöåì . Öå í àäçâè-
÷àéí î  ÷åñí à,
ï ðàâäèâà ³ äî áðî -
ï î ðÿäí à ëþ äèí à.
Ó í üî ãî  º âñå, ù î  òàê áëèçüêå ñåðöþ  êî æí î ¿ ï ðàâî ñëàâí î ¿ î ñî áèñòî ñò³:
î ñâ³÷åí ³ñòü, ³í òåë³ãåí òí ³ñòü, åðóäèö³ÿ, ÷èí í ³ñòü ó çâåðø åí í ³ áî ãî ñëóæ³í ü,
ñóâî ðå äî òðèì àí í ÿ ï ðàâî ñëàâí î ãî  óñòàâó, ï ðî ñòî òà ³ äî ñòóï í ³ñòü ãëèáî êî ãî
ï àñòèðñüêî ãî  ñëî âà. Öå çäî áóëî  Éî ì ó ï î âàãó é àâòî ðèòåò ó ì èðÿí .

Î òåöü ²ãî ð çàê³í ÷èâ ç â³äçí àêàì è ì åäó÷èëèù å, á³î ëî ã³÷í èé ôàêóëüòåò
Ëüâ³âñüêî ãî  óí ³âåðñèòåòó, äóõî âí ó ñåì ³í àð³þ , ï ³çí àâ â³éñüêî âó ñëóæáó â
Àôãàí ³ñòàí ³.

Í åçâàæàþ ÷è í à ì î ëî ä³ñòü, ç åí òóç³àçì î ì  âçÿâñÿ çà ðåêî í ñòðóêö³þ  áóäî âè
ï ³ä ï ðàâî ñëàâí èé õðàì , õî ÷ òî ä³ ù å (10 ðî ê³â òî ì ó) í àø à ãðî ì àäà áóëà
ï î ð³âí ÿí î  ì àëî ÷èñëåí î þ .

Ðàä³ºì î , ù î  í àø  çî ëî òî âåðõèé õðàì  ç êî æí èì  äí åì  ñòàº êðàù èì  çàâäÿêè
í åâòî ì í ³é ù î äåí í ³é ô³çè÷í ³é ï ðàö³ ³ ì óäðî ì ó êåð³âí èöòâó í àø î ãî  ï àñòèðÿ.
Ì è äÿêóºì î  Ãî ñï î äó çà òå, ù î  äàº î . ²ãî ðþ  äóõî âí ³ ³ ò³ëåñí ³ ñèëè, ðàä³ºì î ,
ù î  ì àºì î  ó Éî ãî  î ñî á³ í åâòî ì í î ãî  ä³ÿ÷à ó Âèí î ãðàäí èêó Õðèñòî âî ì ó, ÿêèé
ï î êàçóº í àì  âñ³ì , ÿê í åî áõ³äí î  ãî ð³òè ñåðöåì  ³ ï ðàöþ âàòè äëÿ äî áðà ºäèí î ¿
öåðêâè ³ ï ðàâî ñëàâí èõ õðèñòèÿí .

Ç êî æí èì  ðî êî ì  ó í àø  õðàì  ï ðèõî äèòü âñå á³ëüø å â³ðóþ ÷èõ
ï ðàâî ñëàâí èõ, ÿê³ ðàí ³ø å â³äâ³äóâàëè ³í ø ³ õðàì è.

Ñàì å ó í àø ó öåðêâó ï ðèõî äÿòü ëþ äè, ÿêèì  í åî áõ³äí èé äóø åâí èé ñï î ê³é,
äî áðà ù èðà àòì î ñôåðà. Äî  í àñ ï ðèºäí óºòüñÿ ì î ëî äü, ñêð³ï ëþ þ òü ñâî ¿ ñåðöÿ
³ â³ðó â òà¿í ñòâ³ â³í ÷àí í ÿ, õðåñòÿòü í î âî í àðî äæåí èõ ä³òî ÷î ê. ² âñå öå òî ì ó,
ù î  í àø  ñâÿù åí èê ñâî ¿ì è çâî ðóø ëèâèì è, çì ³ñòî âí èì è, ù èðèì è ï ðî ï î â³äÿì è
í àâ÷àº ñï ðàâæí üî ¿ õðèñòèÿí ñüêî ¿ ì î ðàë³.

Ì è ù èðî  âäÿ÷í ³ î . ²ãî ðþ  çà áëàãàëüí ³ ì î ëèòâè, ÿê³ Â³í  ï ðî ì î âëÿº çà í àñ
ãð³ø í èõ, çà äî ñòóï í å äî í åñåí í ÿ äî  í àñ Ñëî âà Áî æî ãî , ÿêå ì è ù èðî ñåðäí î
ñï ðèéì àºì î . Ñê³ëüêè ãð³ø í èõ äóø  í àâåðí óâ â³í  äî  Áî ãà! Ñëî âî  Áî æå ç óñò
ñâÿù åí èêà ðÿñí î  ñõî äèòü â äóø àõ ï àðàô ³ÿí . Ì è çàâæäè ï àì ’ ÿòàº ì î
í àñòàí î âè î . ²ãî ðÿ: «Ëþ áî â – î ñí î âà äóõî âí î ãî  æèòòÿ. Áåç í å¿ í åì î æëèâå
ñï àñ³í í ÿ. Í àâ³òü â³ðà áåç ëþ áî â³  í å ñï àñàº, òî ì ó ù î  öÿ â³ðà ì åðòâà».

Äóø ï àñòèð í å ì î æå ï ðî ï î â³äóâàòè î äí å, à ä³ÿòè ³í àêø å. Â³í  í å ì î æå í å
â³ðèòè â òå, ÷î ãî  í àâ÷àº ï àñòâó. Ó í üî ãî  ò³ëüêè î äèí  ø ëÿõ äî  òî ãî , ù î á áóòè
âî ëî äàðåì  äóø , - â³ðí ³ñòü ³ ðåâí ³ñòü â ñëóæ³í í ³ Áî ãî â³. Òàêèì  âî ëî äàðåì
äóø  º í àø  äóõî âí èé í àñòàâí èê – î òåöü ²ãî ð Òêà÷³â. Éî ãî  äî áðå çí àþ òü ³
ï î âàæàþ òü ó í àø î ì ó ì ³ñò³. Â³í  áàæàí èé ³ àêòèâí èé ó÷àñí èê âñ³õ ì ³ñüêèõ
çàõî ä³â, õî ÷ ó ì ³ñò³ º á³ëüø å 10 öåðêî â ³í ø èõ êî í ôåñ³é ³ ¿õ í àñòî ÿòåë³â.

Ì è ç ðàä³ñòþ  ñï ³ëêóºì î ñü ç î . ²ãî ðåì  ï ³ñëÿ Áî ãî ñëóæ³í ü, çí àõî äèì î  ù èðó
ï ³äòðèì êó, ï î ðàäó â æèòòºâèõ ñï ðàâàõ.

² ù å. Í àø  ñâÿù åí èê º ÷óäî âèì  ãî ñï î äàðí èêî ì . Ó í üî ãî  ñï ðàâä³ çî ëî ò³
ðóêè. Â³í  äàº êî ðèñí ³ ï î ðàäè ó ñòî ëÿðí ³é ³ áóä³âåëüí ³é ñï ðàâàõ, ó ñàä³âí èöòâ³
³ äèçàéí ³. Äî  ðå÷³, á³ëÿ õðàì ó ï î ñàäæåí î  ï ðåêðàñí èé ôðóêòî âèé ñàä,
î áëàãî ðî äæåí î  òåðèòî ð³þ .

Òî æ, ï ðè í àãî ä³, ì è â³òàºì î  î . ²ãî ðÿ Ç Äí åì  í àðî äæåí í ÿ (9 æî âòí ÿ). Í åõàé
÷àñòî ÷êà ù èðî ¿ ì î ëèòâè êî æí î ãî  ç í àñ ç³ãð³âàº Éî ãî , ï ðèí åñå ðàä³ñòü ³
âï åâí åí ³ñòü í à ï î äàëüø ³ ðî êè.

Õàé Ì àò³í êà Áî æà âèï ðî ñèòü ó Ãî ñï î äà Áî ãà äëÿ Î òöÿ ²ãî ðÿ ëàñê, ÿê³
Â³í  çàñëóæèâ çà äî áðî  ³ ëþ áî â.

Áàæàºì î  çäî ðî â’ ÿ, óñï ³õ³â ³ í àòõí åí í ÿ, à í à äî áð³ ñï ðàâè – Áî æî ãî
áëàãî ñëî âåí í ÿ.

від імені парафіян Ніна Телех
(м. Борислав)

Любов між народами,
починається з любові між людьми

ÄÓÕÎÂÍÀ
ÊÐÈÍÈÖß
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єпархії

Головний редактор прот.
Іван Альмес
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В неділю, 13 жовтня,
в селищі Підбуж
Дрогобицького р-ну, де
народився відомий
лікар, ректор Ягеллон-
ського університету (м.
Краків), один з най-
видатніших прези-
дентів м. Кракова Юзеф
Дітль, відбулося уро-
чисте відкриття мемо-
ріальної дошки на
честь 210-літнього
ювілею.

Посвятили дошку,
встановленої на будівлі
Підбузької селищної
ради, православний і
гр еко-католи ць ки й
священики з Підбужа –
о. Іоан Альмес та о.
Тарас Синюра. Також,
настоятель храму Собору
св. Іоана Хрестителя у
своєму слові, на
прикладі Юзефа Дітля,
підкреслив важливість
«служіння Богу через
служіння людям». У
заході взяли участь
консул Генерального
консульства Республіки
Польща у м. Львові
Войцех Бєлінський,
представники місцевої
влади, зокрема голова
селищної ради Степан
Ярославович Кугівчак,
професор Дрогобиць-
кого педагогічного
університету ім. Івана
Франка Микола Іва-
нович Зимомря, римо-
католицький парох з м.
Борислава та сотні
підбужан. Загалом,
учасники дійства у своїх
виступах підкреслили
плідну та багатогранну
діяльність Юзефа Дітля.

Виготовлення мемо-
ріальної дошки профі-
нансував фонд актив-
них громадян Кракова
ім. Юзефа Дітля.
Голова даного това-
риства, Марцін Квасний,
передав підбузькій
владі фундаментальну
книгу (близько 840
сторінок), підписану
теперішнім президен-
том м. Кракова Яцеком
Майхровським –
«Poczet Soіtysуw,
Wojtуw, Burmistrzуw i
Prezydentуw Miasta
Krakowa 1228 – 2010» /
«Почет Солтисів,
Війтів, Бурмистрів і
Президентів Міста
Кракова 1228 – 2010»
(Краків, 2010), – яку
буде передано до
підбузької селищної
бібліотеки.

Після офіційної
частини у народному
домі відбувся гарний
концерт, організований
підбужанами та поль-
ським товариством з м.
Борислава. Окрім вис-

тупів, пісень та танців,
було показано про
відомого вихідця з
Підбужа Юзефа Дітля
документальний фільм.

Таким чином, окрім
пам’ятників Юзефу
Дітлю у Кракові та
Щавниці (Малопольське
воєводство), у Підбужі
також встановлено
меморіальну дошку на
честь цього видатного
діяча.

Такі культурні заходи
збагачують і об’єднують
людей, а значить і
народи.

Коротка
біографічна довідка
про Юзефа Дітля.
Юзеф Дітль наро-

дився 24 січня 1804 р. у
Підбужі в німецькій
сім’ї австрійського
урядника Францішка
Дітля та Анни Куль-
чицької. Навчався у
Львівському та Віден-
ському університетах,
став професор медич-
ного факультету універ-
ситету у Відні.
Вважається заснов-
ником нової віденської
школи з медицини.
Згодом викладав у
Я г е л л о н с ь к о м у
університеті, та став
його ректором (1861 р.).
Впродовж 1866-1874 рр.

Освячення дошки (зліва направо: о.Іоан Альмес,
о.Тарас Синюра, Степан Кугівчак, Войцех

Бєлінський, Микола Зимомря, Марцін Квасний)

Меморіальна дошка
президент м. Кракова.
За період його упра-
вління у місті почались
реформи в сфері освіти,
особлива увага приді-
лялась дотриманню
гігієнічних норм. Окрім
будівництва каналізації,
було впорядковано
вулиці (бруківкою),
споруджувались нові
школи. Крім того,
з’явилось чимало нових
культурних інституцій:
музичне і лікарське
товариства, школа
мистецтв та ін. Період
президентства Юзефа
Дітля був періодом
розвитку Кракова у XIX
ст., про що свідчить звіт
президента у 1872 р., за
яким впродовж шести
років було майже вдвічі
збільшено бюджет
міста.. Помер Юзеф
Дітль 18 січня 1878 р. у
Кракові. На його честь
названо одну із
центральних вулиць
міста, у 1948 р. на
площі Всіх Святих у
Кракові було відкрито
пам’ятник.

(за матеріалами:
Poczet Soіtysуw,

Wojtуw, Burmistrzуw
i Prezydentуw Miasta
Krakowa 1228 – 2010.
Krakуw, 2010. S.785)

прот. Іоан Альмес


