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МОЛИТВА
КОЛИ

БАТЬКІВЩИНА
В НЕБЕЗПЕЦІ

Господи Боже наш, Ти
вислухав Мойсея, коли він
простягав до Тебе руки, і на-
род ізраїльський зміцнив на амаликитян, озб-
роїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю
спинитися. Ти й нині, Владико, почуй нас, що
молимося до Тебе. Зміцни силою Твоєю по-
божний народ наш, благослови його справи,
примнож славу його перемогою над ворогом,
зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу
державу, збережи військо, пошли ангела Твого
на зміцнення захисників народу нашого, подай
нам усе, що просимо для спасіння; примири во-
рожнечу і мир утверди. Простягни, Господи,
невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх зас-
тупає в усьому. Тим же, кому судив Ти покла-
сти душу свою на війні за віру православну, по-
божний народ наш і державу, прости їхні про-
вини і в день праведної Твоєї відплати подай
вінці нетління. Бо Твоя є влада, Царство і сила,
від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе
надію покладаємо і Тобі славу возсилаємо,
Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсяк-
час, і на віки віків. Амінь.

МОЛИТВА ПРО
ВИЗВОЛЕННЯ ВІД НАШЕСТЯ

ЧУЖИНЦІВ
Господи Боже сил, Боже спасіння нашого,

Ти Єдиний твориш чудеса. Поглянь в милості
та милосерді на смирення рабів Твоїх і люди-
нолюбно вислухай і помилуй нас: бо вороги
наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зни-
щити державу нашу та святині наші. Допомо-
жи нам Боже, Спасителю наш, і визволи нас,
заради слави імені Твого, і нехай на нас справ-
дяться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміли-
вими, стійте і побачите спасіння від Господа,
бо Господь бореться за нас.

Так, Господи Боже, Спасителю наш, не по-
м’яни беззаконь і неправд людей Твоїх і не
відвертайся від нас гнівом Своїм, але в ми-
лості та милосерді відвідай смиренних рабів
Твоїх, що до Тебе припадають: стань на допо-
могу нам і подай воїнству нашому з Ім’ям
Твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні
насмілення тих, хто йде на нас війною.

Молимось до Тебе, Владико миру і спокою
нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть
вороги наші, і як прах розсипається від лиця
вітру, так нехай розвіються їхні злі думки зни-
щити державу нашу Українську. Господи, вти-
хомир тих, хто противиться заповідям та по-
становам Твоїм. Поверни їм пам’ять Твоєї за-
повіді: Блаженні миротворці, бо вони синами
Божими назвуться. А для тих, хто противить-
ся цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ан-
гелів лютих, які вселять в них страх і пам’ять
про те, що і вони себе християнами називають.

Нехай же Господи буде воля Твоя над нами
і, якщо Твоє Провидіння буде таким, щоб по-
класти воїнам нашим у битві за Віру і Україну
душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день пра-
ведного Твого Суду подай вінці нетління. Але
віримо і молимось Тобі Великодаровитий Гос-
поди, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш
та до спокою приведеш всіх.

Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для
тих, хто надіється на Тебе, і Тобі славу возси-
лаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині і по-
всякчас, і на віки віків. Амінь!

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви

(ПЦУ)

Дорогі брати і сестри!
Скупчення російських військ біля кордонів нашої

держави, поширення інформації про плани агресора
розпочати вторгнення, інші ворожі заяви та дії оч-
ільників Росії вимагають нашої відповіді.

Найперше слід підкреслити, що вторгнення Рос-
ійської Федерації в Україну вже відбулося, воно роз-
почалося ще взимку 2014 року із нападу «зелених
чоловічків» у Криму. Вісім років триває хоча офіцій-
но не оголошена Кремлем, але цілком реальна війна
Росії проти України. Наслідками цієї війни є окупація
Криму та частини Донбасу, щоденні обстріли рос-
ійськими військами української території, постійні
гібридні атаки з боку Росії в економічній, диплома-
тичній, інформаційній, релігійній та інших сферах.

Мета цієї агресії відома і зрозуміла: перетворити
всю нашу країну або хоча би її більшу частину на
окуповану територію, керовану від імені Кремля
зрадниками, терористами і кримінальниками. Пере-
творити Україну на ту прірву, на яку Росія перетво-
рила Крим, Донецьк та Луганськ. За наш рахунок
спробувати відновити зогнилого і мертвого радянсь-
кого монстра, тюрму народів, імперію зла, примуси-
ти вільні народи Європи упокоритися перед бажан-
нями нинішніх володарів Кремля.

Вже фактом історії є те, що Україна у значно
гірших умовах, які склалися для нас у 2014-15 ро-
ках, дала відсіч зазіханням агресора, який і тоді мав
намір створити на наших землях «Новоросію» від
Харкова до Одеси. Тим більше зараз, маючи онов-
лене і боєздатне військо, маючи непохитну підтрим-
ку союзників серед демократичних країн всього
світу, ми здатні успішно протистояти нападнику та
зруйнувати його плани.

Ми щиро вдячні Америці, країнам Європи та всім
нашим союзникам у світі за підтримку, дипломатич-
ну, економічну та військову допомогу. Уроки мину-
лого яскраво свідчать – умиротворення агресора,
спроба «зрозуміти» його, «врахувати» його забаган-
ки ведуть не до миру, а до зростання апетитів та
розширення агресії. Так було напередодні ІІ Світо-
вої війни. За помилки того часу народи заплатили
страшну ціну. Сподіваємося, що ці гіркі уроки вив-

ЗВЕРНЕННЯ МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО
І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ЕПІФАНІЯ

ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
чені, а висновки з них – зроблені.

Для українського народу слова національного гімну
«душу й тіло ми положим за нашу свободу» – не
пустий звук, а глибоке переконання, стверджене сто-
літтями боротьби за власну незалежну соборну дер-
жаву. За понад триста п’ятдесят років під московсь-
кою владою ми достатньо натерпілися від імперсь-
кого і радянського рабства. Закріпачення українців
та знищення козацтва, викорінення національної
свідомості, хвилі репресій та голодомори, включно
з жахливим злочином геноциду 1932-33 років, ду-
ховна окупація через анексію Української Церкви –
про все це ми добре пам’ятаємо і не допустимо по-
вторення минулого!

Дорогі брати і сестри, співгромадяни!
Ми, український народ, не бажаємо чужого, а лише

захищаємо своє: батьківську землю, власний дім,
родину та ближніх. Тому правда – на нашому боці.
А там, де правда, там – Божа допомога і перемога.

Ворог хоче залякати нас, розсварити, змусити ук-
раїнців власними руками зруйнувати свій дім, як це
не раз було вже в нашому минулому. Розуміючи це
ми повинні зберігати розсудливість, не піддаватися
на провокації, відкласти внутрішні другорядні супе-
речки перед обличчям зовнішньої загрози.

В єдності – наша сила!
Агресор нападає тоді, коли має сподівання на до-

сягнення своєї мети. Наше спільне завдання пока-
зати російським правителям: подолати Україну не-
можливо, ми будемо боротися і захищати себе та
рідну землю до перемоги!

Дорогі брати і сестри, український народе!
П р о т я г о м

трьох деся-
тиліть від часу
відновлення
нашої держав-
ної незалеж-
ності ми з вами
не раз опиняли-
ся перед об-
личчям вик-
ликів, які здава-
лися неймовір-
ними. Однак
кожного разу
ми долали їх, з
Божою допо-
могою та об’єднавши зусилля у боротьбі за правду,
гідність і волю. Так маємо чинити й тепер – і з до-
помогою Всевишнього досягнемо перемоги і спра-
ведливого миру.

Від початку російської агресії в наших храмах не-
перервно звучить молитва про визволення від на-
шестя чужинців, про Божу опіку над нашими захис-
никами на фронті, за полегшення долі та звільнення
полонених і заручників.

Закликаю на український народ, на наше військо
і державу Господнє благословення!

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!
Епіфаній,

Митрополит Київський і всієї України
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19 грудня ми святкуємо пам’ять лю-
дини, котра була багата, але увійшла у
Царство небесне. Господь сказав:”Важ-
ко багатому ввійти в Царство Небесне”
(Мф. 19,23). Але Господь не говорив, що
багатому в Царство Небесне увійти не-
можливо. Якби Він так сказав, тоді бага-
то багатих спадкоємців, свідомо, без вся-
кої своєї провини, були б позбавлені Цар-
ства Небесного.  Благий Господь нікого
не позбавляє Свого Царства, ні перед ким
із тих, хто шукає вічного життя, якого б
звання він не був, вічно не зачиняє врата.
За невимовного людинолюбства Бог
хоче, щоб всі спаслися, і ніхто нікому не
може завадити спастися, якщо сам собі
не завадить.

На запрошення настоятеля прот. Іоана
Білика, Старосамбірського благочинно-
го, святкову Літургію у м. Старий Самбір
очолив прот. Миколай Юзич, який і виго-
лосив проповідь, та розповів про життя
захисника православної віри Святителя
Миколая, а також привітав усіх іменин-
ників. За Богослужінням молились свя-
щенники: прот. Іоан Білик- настоятель хра-
му, прот. Миколай Юзич, прот. Ярослав
Грица, прот. Дмитро Яворський, прот.
Ігор Дудик, прот. Петро Гальчишак, прот.
Іван Білик, прот. Петро Пазак. На святку-
вання храмового свята прийшла велика
кількість людей, не тільки із Старого Сам-
бора, але і з навколишніх сіл. Наприкінці
Літургії  настоятель привітав всіх із свя-
том пам’яті святителя Миколая Чудот-
ворця і роздав подарунки дітям, на які
вони очікували. Богослужіння заверши-
лось  молитвою до Миколая Чудотворця,
щоби святитель підніс  подарунок для
наших сімей, родин, нашої України- мир,
спокій, любов, надію і віру.

Багатому важко увійти в Царство не
тому, що він багатий, а тому, що  багатий
може перемогти спокуси, які виходять від
багатства. Багатий може втриматися від
зловживання багатством, мало на світі
багатих, які на своє багатство не купили

 26 грудня 2021 року в неділю святих праотців, мешканці прикарпатського та
мальовничого міста Жидачева (давня назва Удеч, перша письмова згадка містить-
ся в Іпатіївському літописі під 1164 роком) гостинно вітали Високопреосвященні-
шого архієпископа Дрогобицького і Самбірського Якова. Біля храму “Всіх святих”
діти теплим словом зустріли Владику та за звичаєм далекої старожитності піднесли
на вишитому рушнику хліб і сіль. Юні вихованці радісно промовили: “Ваше Висо-
копреосвященство, шановний владико Якове! Раді вітати Вас у нашім древнім місті
та чудовім храмі “Всіх святих”. Зичимо Вам щедрих Божих благодатей, у трудах
натхнення, здоров’я міцного. Щоб віру православну укріпляли, навчали, як жити
щоденно із Богом. Нехай Ваше слово зцілить наші душі, благословення дасть сили,
і спільна молитва осяє наш храм. Довгого Вам віку і плідної праці, у нелегкім
служінні Бога прославляти. Зустрічі ми раді, і в цей день святковий хліб-сіль проси-
мо прийняти!”. Владика Яків подякував дітям, наголосивши, що “устами і серцем
дітей говорить істинно Бог”. “Нехай, любі діти”,- продовжив архіпастир,-“Отець
наш небесний обдарує вас доброю долею,щастям, здоров’ям і всіма християнсь-
кими чеснотамию.”

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК У М. СТАРИЙ САМБІР

пекло замість раю, вічні муки замість
вічного життя. Мало тих, хто не приліпив-
ся серцем до багатства і не відпав від
Творця. Мало, але такі були. Важко бага-
тому ввійти в Царство небесне, але деякі
увійшли. Увійшов святитель Миколай,
увійшли інші святі. Багатство не завади-
ло, а навіть допомогло  увійти в Царство,
бо святий використав його на славу Божу
і для спасіння ближніх. Володіючи багат-
ством, внутрішньо свт. Миколай був
вільним від нього. Все, що  мав,  вважав
Божим маєтком, а себе рабом Божими і
скарбником чужого надбання, яким  роз-
поряджався і роздавав згідно євангельсь-
ким заповідям. Так  врятував свою душу
і допоміг спастися іншим. Це мужня
душа, яка не дала багатству перемогти
себе, але сам став його переможцем.

Крім земного скарбу святитель Ми-

колай володів ще трьома скарбами, пе-
реважаючими за ціною земні - скарб
віри, скарб правди і скарб милосердя.
Роздаючи з любові до Христа своє ба-
гатство бідним, він сам збіднів. Але ті три
скарби множилися в ньому до кінця його
земного життя: чим більше віри віддавав
він людям, тим багатшим ставав, чим
більше був ревним до правди Божої, тим
повніше ставала його душа, чим більше
милосердя виливав він на людей, тим
м’якше ставало його серце . Віра, прав-
да і милосердя - ось небесні скарби, які
від віддачі множаться. Віра, правда і ми-
лосердя - ось три скарби святителя Ми-
колая, які він залишив у спадок Церкві, і
які залишаються нерозтраченими. Цей
потрійний скарб залишив святитель Бо-
жий у спадок і вам, тим, які творять пам-
’ять  і прославляють його сьогодні. Знай-

те, хто прославляє святого Миколая, що
йому приємніше віддати вам, ніж прий-
няти від вас.

Віра святого Миколая була чиста, як
кришталь, і міцна, як алмаз. Він довів це
в Нікеї, коли наражаючи на небезпеку
власне життя, захистив православ’я від
єретика.

Правда Божа в святого Миколая була
яскравою, як сонце. Він показав це, коли
не дав катові стратити трьох невинно за-
суджених чоловіків. Святитель підбіг і
встиг власною рукою вирвати меч з рук
ката, знову ставлячи під загрозу своє
життя.

А милосердя святого до жебраків і
убогих була подібна до милосердя Хри-
ста. Він роздав як милостиню весь свій
маєток, як правило, роблячи це в таєм-
ниці, прирікаючи себе на голод і бідність.

Але цей великий раб Божий не бояв-
ся ні єретиків, ні катів, ні голоду. Він твер-
до знав, що Всевишній уважний до Своїх
вірних слуг; так і було, Всевишній захи-
щав його до кінця життя і так прославив
його після смерті серед ангелів і людей,
як прославляв небагатьох.

Але крім трьох великих духовних
скарбів - віри, правди і милості, святий
Миколай мав невичерпну ризницю ду-
ховних благ, в ній були скарби лагідності,
стриманості, посту, молитви та смирен-
ня. Цю ризницю, переповнену духовни-
ми і моральними скарбами, залишив
чудотворець святитель Христовий у спа-
док вам, православним християнам. Сьо-
годні ця ризниця широко розкрита, і її
скарби відкриті для вас. Угодник Божий
прийме від вас і свічки, і молитви,  не в
дар, а в подяку. Він сам сьогодні пропо-
нує вам свої дари. Якщо ви приймете їх,
то і він прийме вашу подяку, але якщо ви
його дари відкинете, то і він ваші відки-
не. Дивіться, щоб не знехтували ви тих
дарів, які пропонує вам цей багач Хрис-
товий.

прот. Іван Білик

На святкову архієрейську Літургію прибув єпархіальний благочинний прот. Ле-
онід Городиський, а також отці жидачівського благочиння: прот. Григорій Бойчин,
прот. Іван Михальчак, прот. Роман Б’єган, прот. Іван Бойчин. Настоятель храму,
прот. Стефан Гарасимів, у своєму привітальному слові підкреслив, що без єписко-
па немає Церкви. Просив Владику піднести молитви за місто наше і країну нашу, і
за всяке місто, село і країну. За мир, здоров’я і добробут всіх, хто присутній у
святому храмі цьому.

Милозвучним виголосом протодиякон Віталій Ковалишин розпочав богослужі-
ння, і молитва, як запашний кадильний дим, піднеслась угору. Церковний хор під
керівництвом Брухаль Люби Миронівної чітко і приємно виконував усі піснеспіви
архієрейської літургії. Після прочитання недільного євангелія владика Яків звернув-
ся до присутніх парафіян з піднесеним і повчальним словом. Послуговуючись
темою євангельського читання, архіпастир наголосив, що нам потрібно йти до хра-
му, як на святкову вечерю Царства Божого. Господь усіх приймає, як квочка пташе-
нят під свої крила, тому і закликає : “Прийдіть до Мене, всі струджені і обтяжені, і Я
заспокою вас ”.

По завершені святої літургії архієпископ Дрогобицький і Самбірський Яків вру-
чив церковні нагороди:

- пам’ятний знак з нагоди отримання “Томосу” отримав настоятель храму
“Всіх святих”, прот. Стефан Гарасимів.

- орден святого Юрія Переможця отримав Кос Ярослав Семенович, майстер-
дизайнер іконостасу, горного
місця, головного і бічних пре-
столів, жертовника.

Владика Яків подякував настоя-
телю, всьому духовенству, церков-
ному хору, який приємно і милоз-
вучно співав. Усім будівничим, жер-
тводавцям храму, наголосив, що го-
ловна нагорода – це відзнака у Бога.
Зберігати людяність, закликав архі-
пастир, не зважаючи на боротьбу,
яку веде наш народ проти двох во-
рогів. Зовнішнього – недруга сусі-
да агресора, і внутрішнього – згуб-
ної пошесті пандемії коронавірусу.
Особливо зворушливо прозвучали
слова Владики про батьківську за-
повідь: “Будьте людинолюбними ”.
Так тато наставляв своїх дітей, і
йому, як п’ятій і наймолодшій ди-
тині в сім’ї, ці золоті слова закаііір-
бувались на скрижалях серця на все
життя. Владика Яків закликав усіх
подякувати Богові за рік що минає,
і просити в молитвах небесного
Отця благословення на рік що на-
ступає. У храмі пролунало уставне
многолітня із проханням: „За Украї-
ну, за її волю, за честь, за славу, за
народ…”.

 прот. Іван Бойчин

ФОТОФАКТ
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«Година духовності» з солдатами строкової служби військової
частини А3913 (12-та окрема бригада армійської авіації м. Новий
Калинів).

Чергова «година духовності» пройшла у каплиці святого вели-
комученика Димитрія Солунського, що на території частини. За
декілька днів до свята Різдва Христового, 28 грудня, воїни строкової
служби прийняли Святі Таїнства Сповіді і Причастя.

Опісля відбулось урочисте шикування на плацу, на якому ко-
мандир бригади полковник Кулькевич Дмитро Збігневич оголосив
про завершення служби шістьох солдат строкової служби і
звільнення їх в запас.

У свою чергу, духівник авіаторів капелан отець Ярослав Фабі-
ровський привітав хлопців із цією подією, та підкреслив, що з за-
вершенням їхньої служби в лавах Української Армії не завершуєть-
ся їхнє служіння Богові, ближньому і Батьківщині, яке вже буде
відбуватися у цивільному житті.

На знак подяки за службу, кожному воїну отець Ярослав пода-
рував найважливішу Книгу зі всіх будь-коли написаних книг –
Біблію,Священне Писання Старого і Нового Завіту, та книжечку
духовно-повчального характеру «Чому ти не в церкві?».

Духовний наставник також побажав українським воїнам Божо-
го благословення у житті, добрих спогадів про службу в 12-й ок-
ремій бригаді армійської авіації, що знаходиться у найменшому і
наймолодшому місті України – Новому Калинові та щасливого
Нового року Божого і спасительних Різдвяних свят!

На завершення урочистого шикування, разом з командиром
бригади полковником Кулькевичем Дмитром Збігневичем, заступ-
ником з морально-психологічного забезпечення підполковником
Васьківим Володимиром Ярославовичем та воїнами була зробле-
на пам’ятна світлина.

Пресслужба єпархіального
відділу військового духовенства

У переддень величного свята Різдва Христо-
вого, 06 січня у 12-й окремій бригаді армійської
авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка
м. Новий Калинів, була організована святкова ве-
черя для солдат строкової служби.

На цю святу вечерю зібрались солдати, що
спільно зустріти прихід Божественного Спасите-
ля у світ. Перед початком вечері, командир бри-
гади полковник Дмитро Кулькевич та заступник
командира з морально-психологічного забезпе-
чення підполковник Володимир Васьків, привіта-
ли воїнів строкової служби зі святом Різдва Хрис-
тового. Біля години провели спільну бесіду на
тему свята.

Далі, згідно давньої благочестивої української
християнської традиції, воїни перейшли до свят-
вечері. У військовій їдальні був накритий для них

ХРИСТОС НАРОДИВСЯ!
Вихованці, вчителі Недільної парафіяльної школи та парафіяни

храму св. кн. Володимира ПЦУ м. Новий Калинів, за підтримки
директора Новокалинівського Народного дому Володимира Вачи-
нича, 08січня, провели Різдв’яно-благодійний концерт колядую та
рятую в рамках благодійної акції на підтримку онкохворих дітей, які
лікуються в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому ме-
дичному центрі м. Львова.

Завдяки жертовності присутніх, вдалось зібрати – 10 623 грн. і 100
польських злотих.

ДЯКУЮЄМО ВСІМ ЗА ЖЕРТОВНУ ЛЮБОВ ДО БЛИЖНІХ І
НЕХАЙ БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ЗАВЖДИ БУДЕ З ВАМИ! ХРИ-
СТОС НАРОДИВСЯ!

Настоятель парафії
священник Ярослав Фабіровський

«Година духовності» у військовій частини
А3913 (12-та окрема бригада армійської авіації м.
Новий Калинів).

У понеділок 17 січня розпочався Новий навчаль-
ний рік у 12 окремій бригаді армійської авіації
імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Згідно військового уставу, цього дня відбулось
урочисте шикування з підняттям державного пра-
пора. Командир військової частини полковник
Дмитро Кулькевич привітав воїнів-авіаторів з но-
вим навчальним 2022 роком, і побажав наснаги та
наполегливості в досягненні поставлених завдань
задля зміцнення оборонного потенціалу Українсь-
кої держави.

У цьому заході взяв участь і духівник частини,
військовий священник-капелан Ярослав Фабі-
ровський, настоятель парафії св. князя Володими-
ра Великого у м. Новий Калинів. Від імені капе-
ланської служби єпархії, отець привітав особовий

З ЧИСТИМ СЕРЦЕМ
НАЗУСТРІЧ НАРОДЖЕНОМУ

ХРИСТУ

РІЗДВ’ЯНО-БЛАГОДІЙНИЙ
КОНЦЕРТ КОЛЯДУЮ

ТА РЯТУЮ 2022

СВЯТВЕЧІР У 12-Й ОКРЕМІЙ БРИГАДІ
АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ

святковий стіл із ряд пісних страв. Після благосло-
вення трапези, усім воїнам були роздані традиційні
різдвяні просфори. Під час святочної трапези вели
розмову про значення приходу Ісуса Христа у світ
та історію святкування Навечір’я в Україні.

Не обійшлось без коляди. Хлопці завзято коля-
дували відомі колядки «Нова радість стала» і «Доб-
рий вечір тобі, пане господарю» та віншування.

Дякуємо Богові, що сьогодні в нашій країні
можна відзначати Христове Народження повсюди
і в армії теж.

Закликаю на українських воїнів Боже благосло-
вення! Щиро вітаю всіх із Різдвом Христовим!

Христос народився! Славімо Його!
Духівник в/ч А 3913,

військовий священник-капелан Ярослав
Фабіровський

НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК У 12 ОКРЕМІЙ
БРИГАДІ АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ ІМЕНІ

ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖОГО ВІКТОРА ПАВЛЕНКА
склад і запросив до спільної молитви, опісля якої
окропив усіх воїнів освяченою водою під спів ко-
лядки «Нова радість стала».

У другій половині дня у військовій каплиці св.
вмч. Димитрія Солунського відбувся молебень з
благословення воїнів, які відбули на Схід України
для забезпечення проведення ООС (АТО).

За бажанням воїни отримали молитовники та
іконки.

Після виголошення многоліття, отець Ярослав
побажав українським захисникам успішного на-
вчального року, Божого благословення у службі
та в особистому житті, а тим, хто відбув на Схід
України, щасливо, у здоров’ї, повернутись до рідних
осель: «Нехай Господь Духом Святим, через освя-
чену воду, подасть усім духовне та тілесне зцілен-
ня і укріпить нас у непохитній вірі в Триєдиного
Бога – Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь».

 Пресслужба єпархіальгого
відділу військового духовенства
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Христос охрестився!
В день свята Богоявлен-

ня, Хрещення Ісуса Христа,
19 січня, у 12-й окремій бри-
гаді армійської авіації імені
генерал-хорунжого Віктора
Павленка м. Новий Калинів,
було звершено Чин великого
освячення води. Перед
військовою капличкою свя-
того вмч. Димитрія Солунсь-
кого, зібрались воїни для
участі у святковому чині
Великого освячення води,
який звершується лише двічі
в році на спогад про подію
Хрещення Господнього, коли
Спаситель зійшов у води
Йордану як людина, тілесно,
щоби взяти на Себе гріхи
людства і дарувати нам че-
рез Хрещення можливість
оновитися, спастися. Освя-

«Година духовності» з солдатами
строкової служби військової частини
А 3913 (12-та окрема бригада арм-
ійської авіації м. Новий Калинів).

30 січня у військовій частині А 3913
м. Новий Калинів, військовий священ-
ник -капелан Ярослав Фабіровський
провів чергове заняття з військови-
ми на тему: «Людське життя — най-
більший дар Божий».

Зустріч була присвячена обгово-
ренню трагічної події, яка сталася у
м. Дніпро, де військовослужбовець
використав зброю не за призначен-
ням, внаслідок чого загинули п’ятеро
людей – четверо військових і одна ци-
вільна людина.

Розмова проходила у теплій ат-
мосфері, були обговорені такі основні
теми:

1. «Цінність людського життя»;
2. «Важкий гріх вбивства. Шос-

та заповідь Закону Божого»;
3. «Самогубство – бунт проти

Бога»;
4. «Небезпека неуставних відно-

син у війську».
Отець Ярослав розповів про

цінність людського життя в очах Бо-
жих, а тому, згідно шостої заповідді
Закону Божого, Господь забороняє
вбивство, тобто позбавлення життя
іншої людини і самого себе (самогуб-
ство) в будь-який спосіб.

Як вчить Свята Церква, людське
життя — найбільший дар Божий; тому
позбавляти життя себе або відбирати
його в когось іншого — найжахливі-
ший, найтяжчий і найбільший гріх.

Так само і самогубство — найст-
рашніший з усіх гріхів, вчинених про-
ти шостої заповіді, бо у самогубстві,
крім гріха убивства, є ще тяжкий гріх
— відчай, ремствування на Бога і зух-
валий бунт проти Провидіння Божо-
го. Крім того, самогубство виключає
можливість покаяння.

СВЯТО БОГОЯВЛЕННЯ
У 12-Й ОКРЕМІЙ БРИГАДІ

АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ
чуючи воду, ми просимо у
Господа подати через неї
благословіння й оновлення
для нас самих, для навколиш-
нього світу.

На початку служби, духі-
вник бригади капелан отець
Ярослав Фабіровський роз-
повів воїнам-авіаторам, про
свято Богоявлення, та чому
християни з особливим бла-
гоговінням споживають, ок-
роплюють нею житло. Адже
віруючі насамперед отриму-
ють це благословення й очи-
щення не від води, як фізич-
ної речовини, не від якоїсь
безособової «енергетики» –
а від Бога. А вода знаменує
зовнішньо, видимо те, що
звершується внутрішньо,
духовно – але аж ніяк не на-
впаки!

Після звершення Чину ве-
ликого освяченння води, воїнів
було окроплено освяченою
водою, яку вони побожно спо-
жили. Охочі змогли набрати
собі додому цієї святині, яка

іменується «агіасмою», тоб-
то «великою святинею».

Нехай Господь наш Ісус
Христос, Який хрестився в
Йордані від Іоана, благослов-
ляє українських воїнів благо-

даттю Духа Святого і подає
міцного здоров’я та всіх благ!

Христос охрестився!
В ріці Йордані!

Пресслужба
єпархіального відділу

військового духовенства

ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ — НАЙБІЛЬШИЙ ДАР БОЖИЙ

Людина буває винною в убивстві,
якщо навіть убила іншу людину не-
навмисно; і таке вбивство є теж тяж-
ким гріхом, бо в цьому випадку той,
хто вбив, винен у своїй необереж-
ності.

Людина буває винною в убивстві
й тоді, коли сама особисто не вби-
ває, але сприяє вбивству або хоча б
допускає інших до цього.

Наприклад:
1. Суддя, який засуджує підсуд-

ного, невинність якого йому відома.
2. Всякий, хто допомагає іншим

чинити вбивство своїм наказом, по-
радою, посібництвом, згодою, або хто
переховує і виправдовує вбивцю і тим
дає йому можливість знову вбивати.

3. Всякий, хто не визволяє ближ-
нього від смерті, коли може зробити це.

4. Всякий, хто виснажує своїх
підлеглих важкою працею і жорсто-
кими покараннями і тим прискорює
їхню смерть.

5. Всякий, хто нестриманістю і
різними вадами вкорочує свій вік.

Грішить проти шостої заповіді і той,
хто бажає смерті іншій людині, хто не
подає допомоги бідним і хворим, хто

не живе з іншими у злагоді і в мирі, а,
навпаки, ставиться до інших з ненави-
стю, заздрощами і злобою, затіває з
іншими сварки і бійки, кривдить інших.
Грішать проти шостої заповіді всі злі і
сильні, які кривдять слабких, що трап-
ляється і серед дітей. Євангельський
закон Христів каже: «Кожен, хто нена-
видить брата (ближнього) свого, є лю-
диновбивця» (1 Ін 3, 15).

Крім тілесного вбивства, є ще
страшніше і відповідальніше вбив-
ство: це вбивство духовне. Рід духов-
ного вбивства — спокуса, тобто коли
хто зводить (спокушує) ближнього у
невір’я або на шлях порочного життя
і тим самим піддає його душу духовній
смерті.

Спаситель сказав: «Хто спокусить
одного з малих цих, що вірують у
Мене, тому краще б, якби повісили
йому жорно млинове на шию і пото-
пили його в морській глибині… горе
такій людині, через яку спокуса при-
ходить» (Мф 18, 6-7).

Щоб уникнути гріха проти шостої
заповіді, християнинові необхідно: до-
помагати бідним, служити хворим, ут-
ішати засмучених, полегшувати стан

нещасних, з усіма поводитися лагід-
но і з любов’ю, миритися із розгніва-
ними, прощати кривди, робити добро
ворогам і ні словом, ні ділом не пода-
вати згубного прикладу іншим, особ-
ливо дітям.

Не можна прирівнювати до злочин-
ного вбивства битву на війні. Війна є
велике суспільне зло, але, в той же
час, війна є і велике лихо, яке попус-
тив Господь для виправлення і напо-
умлення народу, як Він допускає й
епідемії, голод, пожежі та інші неща-
стя. Тому вбивство на війні Церква
не розглядає як особистий гріх люди-
ни, тим більше, що кожен воїн пови-
нен, за заповіддю Христовою, «покла-
сти душу (віддати життя) свою за
друзів своїх», для захисту віри й бать-
ківщини.

Серед воїнів було багато святих,
прославлених чудесами.

Однак на війні можуть бути і зло-
чинні вбивства, це коли, наприклад,
воїн вбиває противника, який здаєть-
ся в полон, піднявши руки, або допус-
кає якісь звірства тощо.

Страта злочинця відноситься та-
кож до суспільного виду зла і є вели-
ким злом, але допустима у винятко-
вих випадках, коли вона, по суті, є єди-
ним засобом, здатним зупинити чис-
ленні вбивства і злочини. Але за пра-
восуддя вчиненої страти відповідають
з усією суворістю перед Богом пред-
ставники влади, судді, які ухвалили
смертний вирок. Страта для закорен-
ілого злочинця часто буває єдиним за-
собом для покаяння. А без волі Божої
і волосина з голови людини не впаде.

Опісля відбувся перегляд віде-
офільмів на тему: «Звідки з’явилось
життя на землі?», «Цінність людсь-
кого життя», «Яка найбільша за-
повідь?».

Пресслужба єпархіального
відділу військового духовенства
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Тяжкі часи переживав наш русь-
кий народ під польським пануванням
в XVI віці. Унія Люблінська 1569
року відлучила наші землі від Лит-
ви і прилучила їх безпосередньо до
Польщі, а надто йшла до того, щоб
завести на наших землях польські
порядки. Ціль, до котрої вони зма-
гали, була така, щоби нашу Полудне-
ву Русь, що дісталася в їх руки,
зовсім зілляти з Польщею, зробити
з тих двох країн одну цілість. Нині-
шня Галичина була вже в їх руках
віддавна; цікава річ, що тут поляки,
хотячи сей край зробити польським,
почали від того, що накликали до
нього німців і поосаджували їх по
містах. В прочій Русі, по
Люблінській унії, годі вже було се
зробити, і для того поляки задумали
дійти до своєї цілі іншою дорогою.
Особливо на дві речі мали вони око.

В давній Русі, а опісля і в литовсь-
ко-руській державі був такий поря-
док, що крім головного князя було
багато менших князів, т[ак] зв[аних]
удільних. Вони повинні були слухати
старшого князя тільки в деяких важ-
ніших справах, але у внутрішніх, до-
машніх справах свого князівства
мали зовсім вільну руку. Під князя-
ми стояли дворяни (властителі
більших маєтків земських), далі
земляни (щось немов дрібна шлях-
та), в кінці мужики. Мужики обов’я-
зані були вправді давати данини кня-
зям і відроблювати певну панщину
дворянам але, впрочім, були людь-
ми свобідними, мали свої власні гро-
мадські суди, перед котрі запозива-
но не раз навіть землян і дворян.

Унія Люблінська дуже основно
змінила той порядок. Крім найстар-
шого князя, котрий відтепер мав
бути заразом королем польським,
вона зрівняла прочі три верстви, т.
є. менших князів, дворян і землян з
польською шляхтою, звела їх усіх до
одного рівня, а натомість мужиків
підвела також під польське право
панщизняне, т. є. зробила їх цілкови-
тими підданими шляхти, позбавила
майже всяких людських прав. Після
сього легко зрозуміти, для чого дех-
то з русинів, як, напр., князь Ост-
розький і другі князі, так сильно опи-
ралися унії Люблінській: бо вона
рівняла їх з тими, що були досі під їх
рукою, з дворянами і землянами; на-
томість дворяни і земляни всіма си-
лами стояли за унію, бо вона рівня-
ла їх з польською шляхтою і давала
їм усі ті права, які мали шляхтичі
польські.

Зрозуміємо також, для чого по за-
веденні Люблінської унії ті дворяни і
земляни так живо почали горнутися
до польських порядків, до польських
шкіл, польських книжок і т. ін., що
не минуло й 50 літ, а всі вони з неве-
ликими виємками зовсім переполя-
чились. За їх слідом пішли і бувші
удільні князі, котрі по унії
Люблінській поробилися руськими
магнатами. Одні з них, як князі Ос-
трозькі, котрі стояли при Русі, швид-
ко вимерли, другі, як Слуцькі, Сапє-
ги, Вишневецькі, Тишкевичі, перей-
шли по якімось часі також на
польський бік.

Друга річ, за котру взялися поля-
ки дуже пильно, се було зрівняння об-
рядів. Польща була в тих часах в

ДВІ УНІЇ: ОБРАЗОК З ІСТОРІЇ РУСІ ПРИ КІНЦІ XVI ВІКУ
більшій половині католицька, а в
меншій – лютеранська і кальвінсь-
ка. На Литві розширене було кальв-
інство і соцініанство (релігія, що
відкидала віру в святу тройцю);
Русь була православна, хоч також
кальвінство і соцініанство починало
в ній ширитися.

Отже, швидко по Люблінській унії
заведено в Польщі закон єзуїтів,
котрі взяли на себе велике діло –
привернути всіх лютеран, кальвінів
і православних до римського като-
лицизму. Вони йшли до сеї цілі най-
різнішими дорогами, простими й
кривими – говорили огнисті казан-
ня по костьолах і по місцях публіч-
них, визивали своїх противників на
диспути прилюдні і старалися їх або
переконати, або хоч перекричати, а
ні, то хоч осмішити в очах нетяму-
щих людей, писали на них висміва-
ючі письма, вірші та вигадки і роз-
пускали поміж народ, але що най-
важніше – основували школи, в кот-
рих учили молодь у своїм дусі,
підбиралися під великих панів, щоби
мати над ними вплив, особливо опа-
новували голови старших жінок –
багатих дідичок і наклонювали їх на
те, щоби в своїх добрах не терпіли
ніякої іншої віри, крім латинської.
Вкінці здобули собі єзуїти великий
вплив на королів польських Степа-
на Баторія, а особливо Жигмонта
III, і виробили таке право, що жо-
ден «іновірець» не міг займати най-
вищих гідностей і урядів державних,
не міг бути сенатором польським,
канцлером, воєводою і т. ін.

До «іновірців», нарівні з лютера-
нами, кальвінами та соцініанами, на-
лежали і православні. І на них під
впливом єзуїтів звернулася нелю-
бов, а далі й ненависть польських
латинників. Правда, численні запев-
нення королів польських запоручу-
вали православним русинам свобо-
ду їх віри, але суспільність польська
не зважала на акти королівські. Вже
в яких 30 літ по унії Люблінській ви-
робилася по руських містах така
практика, що русини стояли там
нарівні з євреями, т. є. були витис-
нені до осібної дільниці, не могли
мати домів у ринку, не могли нале-
жати до цехів, не могли бути бур-
мистрами, не могли відбувати по
місті процесії з образами, не могли
навіть дзвонити при похоронах.

Сього, одначе, католикам було не
досить, і вони за проводом єзуїтів
почали іти до того, щоби всіх русинів
відвернути від православія, а
підвернути під папу. Насамперед
ударили вони на руський, а власти-
во староримський (юліанський) ка-
лендар, котрого держалася церков
православна, і почали силувати ру-
синів, щоби прийняли новий, григо-
ріанський. У Львові прийшло було
через той календар на саме різдво
1578 року до великого розруху, коли
бурмистр і брат латинського єпис-
копа Соліковського силою позами-
кали руські церкви. Але русини сим
разом не далися, церкви повідбива-
ли і удалися зо скаргою до короля
Степана Баторія, котрий в осібнім
декреті наказав полякам, щоби на
новий календар нікого не силувано.

Швидко, однако ж, надійшла ще
тяжча буря – унія церковна. Єзуїти

Антін Поссевін (італьянець) і Пет-
ро Скарга (поляк) почали писати
книжки проти православних, і все
те, чим православні різнилися від
латинників, називали заблудами, що
виплили з темноти і незнання прав-
дивої віри Христової або з лукав-
ства греків, котрі буцімто не хотіли
передати русинам своєї науки, але
навмисно лишали їх в темноті, щоби
їх стригти на свою користь. Книж-
ки розкидувано особливо між русь-
кою шляхтою, котра їх пильно чи-
тала.

В одному ті книжки говорили
правду: Русь була темна. З одного
боку, часті напади татарські, а з
другого боку, й недбальство русинів,
і політика поляків зробили те, що на
Русі не було шкіл, не було письмен-
них людей, не було книжок. Найб-
ільшу шкоду робило тут т[ак] зв[а-
не] право патронату, заведене поля-
ками. Було се таке право, що єпис-
копів православних мав право зат-
верджувати король, а священиків –
дідич села. З того виробився зви-
чай, що єпископами ставалися не ті,
щоби були того найгідніші, але такі,
котрі хотіли і могли добре заплати-
ти королеві і його урядникам за «но-
мінацію». То значить, що найвищим
достойником церкви не можна було
статися інакше, як тільки через
тяжкий гріх, званий симонією або
святокупством. На таке йшли, зви-
чайно, збіднілі шляхтичі, котрі ла-
комилися на багаті добра єпис-
копські і хотіли пожити розкішно;
люди світські, воєнні, гулящі та роз-
путні, часто темні та нерелігійні, а
іноді й такі, що ставалися пастиря-
ми православними на те тільки,
щоби пошкодити православію. А
коли такі були пастирі, то які ж му-
сили бути їх підвладні, бідні свяще-
ники сільські!

Не можна сказати, щоби русини
не старалися запобігти сьому ли-
хові. Правда, не старалися ті, котрі
найбільше могли були зробити, –
єпископи і архіпастирі, бо їм чого
іншого хотілося. Але старалися
світські люди, а поперед усіми слав-
ний князь Костянтин-Василь Ост-
розький. Він-то зрозумів, що без
просвіти Русь не може двинутися з
упадку, і православіє не може осто-
ятись перед напором латинства. І
ось він великим коштом завів у
своїм місті Острозі вищу школу, або,

як тоді звали, академію, і запросив
до її ведення славного грецького
ученого Кирила Лукаріса, що опіс-
ля був патріархом константино-
польським. Побіч нього працювали
як учителі при тій школі також ро-
зумні й вчені русини Герасим Смот-
рицький, отець славного Мелетія
Смотрицького, і галичанин Іван Кня-
гиницький, пізніший монах Іов, ос-
нователь скиту Манявського. Крім
школи завів князь Острозький в
Острозі друкарню, в котрій видав
багато дуже гарних книжок для на-
уки народу і для оборони правосла-
вія.

Та не сам Острозький заходився
коло діла просвіти народу і піддвиг-
нення православія. Ще раніше і
тривкіше занялися тим міщани,
люди прості, «холопи, шевці, сідель-
ники і кожум’яки», як їх з погордою
прозивали шляхтичі. Вони почали по
містах зав’язувати, братства
релігійні, при тих братствах заводи-
ти на складкові гроші друкарні і
школи, спроваджувати до них учи-
телів, писателів і проповідників.
Особливу силу надало братствам
те, що патріархат константино-
польський Ієремія надав їм право
ставропігії, т. є. таке право, що брат-
ства не підлягали місцевому єпис-
копові, але тільки митрополитові, і
могли також прямо зноситися з пат-
ріархом, а надто що братства мали
мати голос при виборі єпископа,
мали пильнувати чистоти обряду
православного, упоминати свяще-
ників і єпископів, коли бачили, що ті
роблять щось неподобне, і доноси-
ти про те митрополитові і патріар-
хові.

Перше і найславніше з тих
братств було братство львівське
ставропігіальне, котре швидко заве-
ло у себе також братську школу і
призвало до неї за учителя також
дуже розумного грека Арсенія,
єпископа елассонського і димонітсь-
кого, завело й друкарню, де друко-
вано головно книги церковні. Слідом
за ним пішло й братство віленське
(1588), а далі й братства берес-
тейське (1591), мінське (1592),
більське (1594), могилівське (1597),
луцьке (ок. 1600), київське (1615).

Продовження на 6 стор.
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Оскільки часи, за яких
жили автори Біблії, знахо-
дяться на відстані століть
один від іншого, є дивовиж-
ним, що вони відповідали на
ці глибинні запитання на-
стільки узгоджено та були
настільки послідовними у
своїх відповідях. Проте вони
самі пояснювали це дуже
просто: все, що вони писали,
народжувалось поза ними,
народжувалось Богом. Це
Він сказав їм, що вони ма-
ють казати. Вони пишуть
узгоджено тому, що слова
відбивають думки Бога, які
лежать в їх основі.

Природно, що нам хо-
четься дізнатися, як Бог
спілкувався з цими людьми,
але ніхто з них не розповів
про це у подробицях. Звичай-
но, ми знаємо, що у цьому
спілкуванні відіграв роль Бо-
жий Дух, тому що на це нео-
дноразово звертає увагу
Біблія. Ми також знаємо, що
ці люди під час написання
Біблії віддавали себе під вла-
ду Бога (2 Пет. 1:21). Вони
стали інструментами або
каналами, за допомогою
яких Бог передавав світові
істину, або, згідно з пояснен-
нями одного з них, провіща-
ли словами, “вивченими від
Духа Святого” (1 Кор. 2:12-

БОГОНАТХНЕННІСТЬ БІБЛІЇ
13). Бог відкривав свої дум-
ки оповісникам, а ті перекла-
дали свої думки у письмена.

Таким чином, хоча Біблія
була написана десятками
людей, єдиним її автором
можна вважати Бога. Ось
чому ті, хто слідує Біблії, не-
рідко називають її Словом
Божим. В ній знаходяться
Його заповіді, обіцянки, попе-
редження та настановляння,
викладені у письмовому виг-
ляді відповідно до своєї не-
повторної манери людьми,
які насправді передали Божу
істину. Оскільки Біблія
втілює Божі слова на письмі,
вона відома також як Писан-
ня. Бог говорить, людина за-
писує, і в результаті маємо
писання.

Отже, коли ми говоримо
про приналежність того чи
іншого висловлювання в
Біблії якомусь її конкретному
автору, ми завжди маємо па-
м’ятати, що воно народилось
за участю Бога. Саме Він у
кінцевому підсумку надав
Біблії її форму та сутність.
Від усіх інших книг Біблія
відрізняється безпосеред-
ньою участю Бога у її напи-
санні.

Звичайно, для характери-
стики участі Бога у напи-
санні Біблії кажуть, що вона

богонатхнена. Це означає,
що Божий Духзробив мож-
ливим появу Біблії і продов-
жує за її допомогою вплива-
ти на нас. Це уявлення ми
взяли з твердження в Дру-
гому посланні до Тимофія
(3:16), де говориться, що все
Писання є Богом натхнене.

Для кращого розуміння
цієї думки слід звернути ува-
гу на відповідний грецький
термін (згадаємо, що спо-
чатку Біблію було записано
грецькою та давньоєврейсь-
кою мовами). Там, де ми ка-
жемо, що Писання є натх-
нене Богом, грецькою мо-
вою це відображено досить
широко. Використане грець-
ке слово може означати або
“Бог вдихнув”, або “Бог оду-
хотворив”.

Тут має місце тонка гра
слів. Грецькою мовою один
і той самий термін означав
як подих, так і дух. І оскіль-
ки для вимовляння слова
нам потрібно видихати, цей
уривок можна зрозуміти на-
ступним чином: Бог вимов-
ляв слова Писання, видиха-
ючи їх. У той самий час, ви-
дихаючи ці слова, Він спов-
нював їх Своїм духом.
Отже, Писання є натхнене
Богом (оскільки містить
Його слова) та одухотворе-

не Богом (оскільки містить
силу Його Духа).

Цей образ підсилюється
тим, що у Біблії подих Бога
постає як символ животвор-
чої сили. Вперше цей символ
з’являється в другій главі
Книги Буття, де розпові-
дається, як Бог сотворив
людину. Зліпивши людське
тіло, Господь “дихання жит-
тя вдихнув у ніздрі її, і стала
людина живою душею”
(Бут. 2:7).

В іншому випадку Божий
подих повернув життя лю-
дям, які давно померли. Цю
історію розповів пророк
Єзикіїль, який одного разу
побачив у видінні пустельну
долину. По ній були розкидані
висушені сонцем людські
кістки. Але далі пророк по-
бачив, як над кістками про-
нісся подих Бога, і вони по-
вернулися до життя. Одна по
одній кістки почали з’єдну-
ватися, потім на них з’яви-

лись жили, і , нарешті, живі
тіла з плоті підвелись з землі
(Єзик. 37:1-10).

Подібно до того, як Бог
вдихнув життя в людину під
час її створення, подібно до
того, як Він повторив це у
долині з сухими кістками,
Божий подих сповнив життє-
дайною силою слова Писан-
ня. Саме про це говорив Ісус,
коли промовляв: “...слова, що
їх Я говорив вам, то дух і
життя” (Ін. 6:63). Звичайно,
Він мав на увазі духовне жит-
тя. Ось і ми звертаємось до
Біблії, щоб живити та
зміцнювати свій дух.

Провідник до Біблії.
Часи, сюжети. Вид. 2-ге /

Армор М. К.; пер. з англ.
Петрової Л. — ВБФ

“Східноєвропейська
гуманітарна місія”, 2018.
— 336 с.: табл. (с. 29-31)

Підготував прот.
Ярослав Михайлюк

ДВІ УНІЇ: ОБРАЗОК З ІСТОРІЇ РУСІ ПРИ КІНЦІ XVI ВІКУ
Продовження.

Початок на 5 стор.
Заходи ті розбудили у нас і пись-

менство. Крім книг церковних, по-
чали русини видавати й книги в обо-
роні своєї віри. І так Герасим Смот-
рицький видав у Острозі дуже гар-
ну книжечку «Ключ царства небес-
ного», в обороні старого календаря,
та «Клірик Острозький», Василь
Суразький видав також у Острозі
дуже основно написану «книжицу»
«О единой истинной вере». Крім
того, видав Острозький 1580 р. пре-
красну книгу Біблію, т. є. переклад
усього святого письма на мову да-
леко ближчу до тої, якою говорив
народ руський, ніж була мова ста-
рих книг церковних.

Але власне сі заходи православ-
них около піддвигнення православія
і Русі немилі були єзуїтам і їх при-
хильникам, і вони задумали разом
скінчити все. Около р. 1590 могло
здатися, що обставини сприяють їм
якнайбільше. Митрополитом киї-
вським був Михайло Рагоза, бідний
шляхтич, що був зразу православ-
ним, потому перейшов на лютеран-
ство, відтак за намовою єзуїтів – на
латинство, а вкінці, також за намо-
вою єзуїтів, зробився знов право-
славним, але тільки в тій цілі, щоби
знищити православіє. Єпископом
берестейським був Іпатій Потій, чо-
ловік хоч і вчений, але без характе-
ру, брехливий і хитрий. Єпископом
луцьким і острозьким був Кирило
Терлецький, розпусник і забіяка, про
котрого поговорювали, що держав

спілку з злодіями і грабівниками,
фальшував гроші, і котрому в судах
доказували множество різних зло-
чинств, розбоїв, калічення людей і
убивств.

Єпископом львівським був Діон-
ісій Балабан, не ліпший від Терлець-
кого, в Перемишлі сидів єпископ
Михайло Копистенський, чоловік,
що при живій жінці був посвячений
на єпископа і опісля також жив з
нею. Всі ті владики дуже не злюби-
ли собі то, що патріарх константи-
нопольський почав живіше вмішу-
ватися в справи руської церкви, що
недавно перед тим скинув митро-
полита київського Михайла (Ониси-

фора) Дівочку, котрий був два рази
жонатий, затим став єпископом,
особливо ж не злюбили вони
братств церковних і гнівалися на то,
що патріарх простим людям дав
власть надзирати над ними.

І ось вони почали з’їздитися й ра-
дити, як би увільнитися від зверх-
ності патріарха від надзору братств,
і урадили, що найліпше буде підда-
тися папі римському. Заохотили їх
до того обіцянки поляків, котрі го-
ворили, що як скоро вони сполучать-
ся з Римом, приймуть унію, то
дістануть місце в сенаті польськім,
з котрого, як ми вже сказали, вик-
лючені були всі «іновірці», значить, і

православні, а в котрім засідали всі
єпископи латинські.

Так-то постала так звана унія
церковна, прийнята єпископами
руськими в Римі 1595 р., а оголо-
шена на соборі в Бересті 1596 р.,
через що й зоветься унією Берес-
тейською. Але перечислилися тро-
хи єзуїти і їх прихильники, думаю-
чи, що як зловлять у свої сіті вла-
дик руських, то вже разом з ними
зловлять і весь народ. Поперед усь-
ого два владики, львівський і пере-
миський, побачивши, до чого діло
йде, відступили від нього і остали-
ся при православію. В обороні його
став і знаменитий князь Ост-
розький, виступили й братства. На
собор Берестейський 1596 р. при-
слав і патріарх константинопольсь-
кий свого відпоручника Никифора
протосингела, а патріарх александ-
рійський свого відпоручника Кири-
ла Лукаріса, бувшого учителя в
школі острозькій. Всі вони зібрали-
ся разом, зложили православний
собор і викляли митрополита Раго-
зу і тих єпископів, що прийняли унію.
Таким способом замість унії, т. є.
єдності, собор Берестейський посіяв
великий роздор серед народу русь-
кого, роздор, котрий остається щей
донині і причинив цілій Русі безкінеч-
но много лиха і нещастя.

Іван Франко
Вперше стаття надрукована в

«Буковинському православному
календарі на звич. рік 1891»,
Чернівці, 1890, кн. 8, ст 31 – 39.
Подається за першодруком.
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«І повірили ниневи-
тяни Богу, й оголоси-
ли пост, і вдяглися у ве-
ретища, від великого з
них до малого. Це сло-
во дійшло до царя Ни-
невії, і він устав із пре-
столу свого, і зняв із
себе царське облачен-
ня своє, й одягся у ве-
ретище, і сів на попелі,
і повелів проголосити
і сказати у Ниневії від
імені царя і вельмож
його: “щоб ні люди, ні
худоба, ні воли, ні вівці
нічого не їли, не ходи-
ли на пасовище і води
не пили, і щоб покриті
були веретищем люди
і худоба і сильно вола-
ли до Бога, і щоб ко-
жен навернувся від
злого шляху свого і від
насильства рук своїх. Хто знає, можливо, ще Бог змилосердить-
ся і відверне від нас розпалений гнів Свій, і ми не загинемо”»
(Іони 3:5-9), – загалом книга пророка Іони, це книга суцільних па-
радоксів.

Передусім, нас дивує своєю поведінкою Іона, який виступає тут
у ролі Божого пророка. Загалом, хто такий Божий пророк? Це лю-
дина, яка має звіщати людям Божу волю, тим самим виконуючи
волю Божу стосовно себе. Але єдине, що нам відкривається в Іоні,
– це якраз те, що він волю Божу виконувати категорично відмов-
ляється! Далі – більше. Попри всі негаразди, викликані власним
небажанням виконувати Божу волю, Іона дістається до визначено-
го Богом пункту призначення – до поганської Ниневії, де місцеві
жителі, – от лише хто би міг про таке подумати! – прислухаються до
проповіді про скорий кінець міста та оголошують триденний піст.
Далі – ще цікавіше.

Промова царя, наведена на початку допису, швидше личила
ізраїльському цареві, вихованому за буквою книг Старого Завіту
(книг Нового Завіту на той момент ще не існувало), ніж погансько-
му цареві. Проте ці слова належить саме йому, володареві міста,
злодіяння якого, висловлюючись біблійною мовою, дійшли до пре-
столу Божого, тобто до такої міри, що Господь вирішив покласти
всьому край: як злодіянням, так і самому місту разом з його жите-
лями. Власне це жителям Іона і повідомив. І раптом, такий неспод-
іваний фінал: «І повірили ниневитяни Богу», у результаті чого «по-
бачив Бог діла їхні, що вони навернулися від злого путі свого, і
пожалів Бог щодо біди, про яку сказав, що наведе на них, і не
навів» (Іони 3:10).

Але Іона проти! Він чекає скорого знищення міста, попри те, що
Господь помилував його. Питається, що це за пророк Божий, що
постійно невдоволений Божою волею і крім того намагається на-
в’язати Богові власну точку зору? Єдиний епітет, що спадає на думку
– це унікальний Божий пророк. Але які цінні уроки ми можемо
отримати з цієї суперечливої біблійної постаті – пророка Іони?

Передусім, щоб у світі не відбувалося, як би люди не противили-
ся Божій волі, щоб вони не намагалися робити – все буде так, як
постановив Господь. А все через те, що Господь – всемогутній, і
тільки Він рухає людською історією, даючи нам можливість добро-
вільно виконувати Божу волю, або ж свідомо противитися їй, одно-
часно з тим виконуючи її. Іона переконався: навіть якщо ви нама-
гаєтеся сховатися на краю землі чи на дні морському, Господь по-
шле вам велику рибу, щоб доставити вас до місця призначення.
Місця вашого особистого призначення. Повторимося, хочете ви
цього чи ні, але все буде згідно Божої волі, проте якщо ви особисто
рішили коритися їй, то тим самим ви значно полегшите життя. Собі
та оточуючим.

По-друге, Господь шанує нашу думку в тому випадку, коли ми є
відвертими з Ним. Навіть тоді, коли ми намагаємося вчити Його,
вказувати як Йому слід «правильно» чинити і взагалі плетемо усі-
ляку нісенітницю. Зазвичай, ми так поводимося більшу частину
часу. Але, як не дивно, Богові подобається слухати нас, попри те,
що все відбуватиметься згідно Його волі. Але висловити свою дум-
ку з цього приводу ми все одно можемо.

По-третє, не варто недооцінювати сили щирого покаяння. Влас-
ного та інших людей. Виявляється, Господь може змінити Свої пла-
ни, якщо люди щиро каються в скоєних гріхах. Втім, Господь «хоче,
щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини» (1Тим. 2:4), так
що весь хід людської історії підпорядкований цій меті.

Але, попри весь позитив, який можна отримати з історії успіху
проповіді пророка Іони, не варто забувати, що все це стосувати-
меться вас лише в тому випадку, якщо ви не будете проти мати
особисті стосунки зі своїм Творцем. В іншому випадку, вас нічого
доброго не очікуватимете: не в цьому житті, не в житті майбутньо-
го віку. Так що «глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як
мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві, отже, не будьте нерозсудливі, а
пізнавайте, що є воля Божа» (Еф. 5:15-17). Хоча, певно, у чому
полягає Божа воля стосовно вас, ви добре знаєте.

За матеріалами інтернет ресурсів

Пророка Іону проковтнув
кит. Величезна риба. Кругом
була буря, і море хвилювалося,
кидаючи маленький кораблик з
одного боку в другий, і тільки
великій і спокійній рибі було
затишно і звично в рідній стихії,
де люди були гостями, непроха-
ними і зайвими. Спочатку вони
кидали з корабля всякий вантаж
і їстівні припаси, потім і проро-
ка викинули, маленького роз-
губленого дідуся. Він їх сам по-
просив. Так написано в книзі
пророка Іони. Хоча – який же
він пророк? Зовсім не схожий
на тих епічних героїв, стовпів
духу, які промовляли слово
Боже, що лякало. І книги в них
які! Відразу і не осилиш – цілі
полотна, багатофігурні,
трагічні, просочені кров’ю і
сльозами. А тут – чотири ма-
леньких розділи, що само по
собі, звичайно, викликає вдячні
почуття в читачів, але пророк
якийсь вже зовсім несолідний і
невдалий – ні величі, ні пафосу.

Є безліч тлумачень цього
тексту, глибоких і прозорливих,
але в кожного з читачів все одно
народиться своє інтимне, осо-
бисте ставлення до книги. Як не
дивно, Іона мені ближчий за всіх
пророків, рідніший і зрозумілі-
ший, хоча люблю вишуканого
Ісаю і трагічного Єремію – ко-
жен дорогий по-своєму, але от
цей провидець, який тікає! Та-
кий живий, такий справжній і
зовсім безпутній – от так би і
розцілував! Він здається ма-
леньким, худеньким дідусем,
усе більше мовчить і боязно
озирається. Забавний і
смішний. І по батькові в нього
смішне – Амафиєвич. І спало
ж таке на думку – втекти від
Бога!

Як просто і страшно почи-
нається книга: «І було слово
Господнє до Іони, сина Амафиї-
ного». Іона чує голос Божий,
веління Господнє. Написано
якось буденно, рутинно навіть,
але як це велично, якщо не ска-
зати моторошно у своїй про-
стоті – чути волю Божу. Господь
повеліває Іоні виконати певну
місію: сходити в Ниневію, місто
вороже і багатолюдне, що по-
топає у вадах, і закликати народ
до покаяння.

І що ж зробив пророк? Спе-
речатися не став. Зібрався і…
втік. Купив терміново квиток,
сів на корабель – і все. Нічого
не знаю. Кудись пливу, щось
роблю. Може, обійдеться. А тут
– на морі – буря, стихія бушує.
Раптова, довга, люта. Матроси
в паніці. Бігають, метушаться,
хтось кидає в море пшеницю
мішками, десь ховають вітрила,
моляться, волають до своїх чис-
ленних богів. А пророк? Вниз
спустився і спить. Але й люди-
на! Ніщо її не бере! Трагедія,
шторми, вітри. – Спить.

Вгорі згадали, стали шукати.
Лежить-спочиває. Розгублений
і сонний. Тільки боязно ози-
рається. Зізнався сам – відмо-
вився нести своє служіння, за
це і шторм і всім занепокоєння,
і пшениця загинула: «Візьміть
мене і киньте мене у море, і
море затихне для вас, бо я знаю,
що через мене спостигла вас
ця велика буря» (Іони 1:12). Ки-
нули. Із скорботою кинули.
Ніхто не хотів. Але раз вже так
потрібно. Так його кит і
підібрав.

ПІЗНАТИ БОЖУ ВОЛЮ ВИБІР ІОНИ

Пересидіти вдома. Заснути в
кораблі. Перечекати в рибі. А
раптом мине й уляжеться? Часи
і люди не змінюються, і кожен –
трохи Іона. Він у нас живе, меш-
кає, квартирує і не просто живе,
а вимагає собі окремого кита,
щоб сховатися в рибі, сховатися
в трюмі, сховатися в безодні
морській.

Людину лякає справа. Не
чужа. Своя. Те саме, що ми на-
зиваємо своїм служінням або
місією в цьому світі. І рішучості
більше – сховатися і уникнути
своєї місії, ніж виконати своє
служіння як слід, як того вима-
гає обов’язок. Простіше пере-
чекати і навіть – втопитися.
Адже – заважають, сміються,
заздрять. З людьми не дружи –
подряпаєшся, не відкривайся –
зрадять, не люби – відкинуть, не
працюй – посадять. Довіряти
нікому не можна, працювати
немає з ким, нікому нічого не
потрібно. Висновок: сховатися,
втекти, загубитися. Світ неспра-
ведливий. Витрачатися на ньо-
го немає чого. Країна моторош-
на і чекати кращого не доводить-
ся, наука гине, церква розкла-
дається. Не заважатимемо. Уса-
мітнимося у відчуженості і пе-
чалі, боязко озираючись та
підскакуючи від кожного звуку.

Не можна втекти від свого
служіння. Якщо Господь дові-
ряє мені якусь малу працю,
скромну роботу, потрібно бра-
тися, просто і мужньо, не огля-
даючись на ворожість і нерозу-
міння оточення. Якщо даний
тобі талант – мислити, учити,
заробляти гроші, управляти
країною, робити прекрасні речі
– не ховайся, не дай заграти в
тобі цьому дарові, який, не знай-
шовши свого народження, поч-
не роз’їдати тебе зсередини. Го-
лос Божий у нас – це і є інтуїція
нашого служіння, ясне і чітке
усвідомлення того місця, де ти
потрібен, і нікуди, ні в яку рибу
від свого покликання не схова-
тися. Навіть кити таких не пере-
травлюють. Іона просидів в ут-
робі риби три дні, а потім кит
його просто виплюнув – йди,
брате, служи, роби, до чого по-
кликаний, до чого в тебе є
здібності.

Мені здається, що саме тепер
у наш час нам, християнам, слід
гарненько засвоїти цей урок.
Ми можемо і повинні впливати
на цей світ, що з’їхав з глузду. Ми
можемо і повинні відкрито і
мужньо нести своє служіння
там, де Господь поставив кож-
ного з нас. Служиш ти в банку,
у лікарні, школі, керуєш таксі,
управляєш міністерством –
неси своє служіння як христия-

нин, щоб Добро, Істина і Спра-
ведливість не залишалися без-
домними в цьому світі, щоб
чуйність, милосердя, чемність і
турбота знову стали єдиною
нормою нашого життя.

Християне, не кидайте цей
світ! Не здайте його лиходіям без
бою! Не давайте святині псам!
Господь створив цей світ святим
і прекрасним, а значить, святість
і доброта є норма нашого світу,
його природне лице, його при-
родна риса. Якщо ми опустимо
руки, втечемо від свого служін-
ня, хіба Господь не запитає в нас
одного дня: а що зробив ти, щоб
не було голодних і кинутих дітей,
щоб безневинних не кидали у
в’язниці, щоб люди почували
себе в безпеці вдома і на вулиці,
і вчитель, лікар, селянин не со-
ромилися своєї Батьківщини,
обмитою кров’ю мучеників,
купленою дорогою ціною?

Хіба Бог винен у тому, що ми
не хочемо навести лад у себе
вдома? Хіба Він не дав нам знан-
ня, волю, сили боротися зі
злом? Він довірив нам цей світ,
а разом з ним і беззахисних
дітей, і слабких жінок, і втомле-
них літніх людей, і все те багат-
ство риб, звірів, птахів, що з
надією дивляться на нас.

Розповідають про Стіва
Джобса, відомого підприємця і
мільярдера. У нього були віру-
ючі батьки. Щонеділі він був у
церкві, молився, читав Писання.
Але одного дня він прийшов до
священика і показав йому фото
бідних африканських дітей з роз-
дутими від голоду животами.

– Чи знає Бог, що ці діти голо-
дують? Адже знає. У такого Бога
я вірити не хочу.

І Стів перестав ходити до цер-
кви.

Священик не зміг відповісти
на питання Стіва. Та й хто змо-
же? Адже це найтрагічніше пи-
тання з усіх. Першим його по-
ставив Іов. І це не питання до
людини, тут закликається Сам
Творець цього світу.

Чи відповів Бог Стіву? Зви-
чайно, відповів. Господь дав
йому великий талант, дав
здатність заробити мільярди до-
ларів, владу і можливість реаль-
но змінити щось у цьому світі.
Він зміг би зробити так, щоб
багато дітей перестали голоду-
вати, забули убогість і хвороби.
Чи скористався Стів Джобс цим
даром або «кинувся в рибу»,
судити не нам. Але саме так Бог
відповідає людям. Подумайте
про це гарненько ті, кому вже
відповів Бог. Мовчки і з надією,
тому що Він вірить у нас.

Автор: архімандрит Сава
(Мажуко)

Пророк Іона проповідує на
вулицях Ниневії, Гюстав Доре
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З благословення архиєпископа
Дрогобицького і Самбірського Яко-
ва, 1 лютого у приміщенні актової
зали Самбірської районної ради
відбулись збори духовенства Самб-
ірського благочиння Православної
Церкви України.

Збори очолив Самбірський благо-
чинний отець Микола Бухній. Після
спільної молитви на порядку денно-
му розглядалось головне питання
дня: щодо забезпечення протипо-
жежних вимог у храмах, дзвіницях
та церковних будівлях у Самбірсь-
кому благочинні, проведення належ-
ного інструктажу духовенства та
відповідальних за протипожежну
безпеку парафіян.

На збори прибули настоятелі па-
рафій з представниками своїх па-
рафій, які відповідають за належних
протипожежний стан у храмах.

До участі в зборах були запрошені

ЗБОРИ ДУХОВЕНСТВА САМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
З ПИТАНЬ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ХРАМІВ

представники ДСНС, зокрема – на-
чальник Самбірського РУ ДСНС у
Львівській області Хімяк Олег, заступ-
ник начальника Самбірського РУ Се-
рединський Андрій, головний інспек-
тор НТР ГУ ДСНС у Львівській об-
ласті Чернецький Павло.

Розмова була досить конструк-
тивною. Представники відповідної
державної служби ретельно роз’яс-
нили присутнім основні умови щодо
належного ставлення до охорони цер-
ковних об’єктів, та необхідність
встановленню в них належного про-
типожежного обладнання, зокрема –
вогнегасників, протипожежних щитів,
тощо.

На завершення зборів, отець декан
подякував представникам ДСНС за
належну турботу про стан та охоро-
ну церков і запевнив, що священники
та парафіяни Самбірського благочин-
ня будуть робити все належне, щоб

церковні об’єкти належним чином
були забезпечені всім необхідним
протипожежним обладнанням, а та-
кож  старатимуться якнайшвидше
усунути всі неполадки, які можуть

викликати пожежу в храмах.
Нехай Бог береже всіх Своєю бла-

годаттю!
Пресслужба Самбірського

благочиння

СЛОВО У НЕДІЛЮ 32-гу ПІСЛЯ П’ЯТЕДИСЯТНИЦІ - ПРО ЗАКХЕЯ
Великий піст — один із чотирьох го-

ловних календарних постів, усталених
Православною церквою, який триває
сім тижнів перед Великоднем — Пас-
хою. Розпочинається відразу після
Масляниці.

Старо- і  новозаповітні тексти
містять численні згадки про пости.
Біблійні праведники «мучать душу
свою постом», стримують ними позо-
ви плоті, висловлюють глибоку скорбо-
ту. Існує чимало свідчень про пости у
добу Київської Русі, молодої христи-
янської держави. У них втілено єван-
гельський зміст спасіння душі через
помірність, утримання від розваг, а го-
ловне — через обмеження у харчу-
ванні: відмову в певні дні тижня чи се-
зони року від їжі тваринного походжен-
ня — м’яса, жирів і молока. Всі ці об-
меження пов’язані в народній свідо-
мості із стражданнями Ісуса Христа.

Перше провіщення Посту чуємо ми
в недільному Євангелії про Закхея (Лк.
19:1-10). Це історія чоловіка, що був
надто малого зросту, аби побачити
Ісуса, але таке велике мав він бажан-
ня побачити Його, що заліз заради цьо-
го на дерево. Ісус відповів на його ба-
жання і зайшов у дім чоловіка. Така
перша тема, що говорить про бажан-
ня. Людина йде за своїм бажанням.
Можна навіть ствердити, що людина сама є ба-
жанням, і ця головна психологічна правда про
людську природу визнається в Євангелії: “Де
скарб ваш, — мовить Христос, — там буде й
серце ваше!” (Лк. 12:34). Сильне бажання пе-
ремагає природну обмеженість людини. Коли
вона пристрасно чого-небудь хоче, то звершує
таке, на що “нормально” вона нездатна. Буду-
чи “малий на зріст”, Закхей сам себе переви-
щив.

Бажання Закхея — вірне, добре, він хоче по-
бачити Христа, наблизитися до Нього. У Зак-

хеї ми знаходимо перший символ розкаяння,
адже покаяння починається з того, що людина
знову усвідомлює глибину будь-якого бажання:
спрага, бажання Бога, Його справедливості, ба-
жання справжнього життя. Закхей — “малий”,
нікчемний, грішний і обмежений; і ось його ба-
жання перевершує і перемагає все це. Він зу-
силлям привертає увагу Христа, приводить Його
у свій дім.

Оце і є перший заклик Церкви: ми повинні ба-
жати того справжнього, закладеного в самій гли-
бині нашої душі, визнати спрагу Абсолютного,

що присутнє в нас, усвідомлюємо ми це
чи ні, і воно, коли ми відвертаємось і
відриваємо своє бажання від Нього, пе-
ретворює нас і справді в “даремну при-
страсть”. Та якщо достеменно глибо-
ко, достатньо сильно бажаємо, Христос
нам відповість.

Більшість людей сьогодні не мають
сумніву в благотворному впливі посту на
душу і тіло людини. Піст (правда, як дієту)
рекомендують навіть світські лікарі,
відмічаючи благотворну дію на організм
тимчасовою відмовою від тваринних
білків і жирів. Проте, сенс посту зовсім
не у тому, щоб схуднути або тілесно
підлікуватися. Святитель Феофан Зат-
ворник називає піст «періодом спаситель-
ного лікування душ, засобом для очищен-
ня від усього старого і брудного».

Сенс посту – у вдосконаленні любові
до Бога і ближніх, тому що саме на лю-
бові грунтується всяка доброчесність.
Преподобний Іоан Касіан Римлянин го-
ворить, що ми «не покладаємо надії на
один піст, але, зберігаючи його, хочемо
досягти через нього чистоти сердеч-
ної і апостольської любові». Ніщо – є
піст, ніщо – є подвижництво за відсут-
ності любові, бо як написано: Бог є лю-
бов (1 Ін. 4, 8).

Піст є час молитви і покаяння, коли
кожен з нас повинен вимолити у Госпо-

да прощення своїх гріхів і гідно причаститися
святих Христових Таїн. Під час Великого по-
сту треба намагатись регулярно приступати до
таїнств Сповіді й Причастя.

Отже, проходячи піст тілесний, будемо пости-
ти і духовно. З’єднаємо піст зовнішній з постом
внутрішнім, керуючись мудрістю. Очищуючи
тіло стриманістю, очистимо і душу покаянною
молитвою для надбання доброчесностей і лю-
бові до ближніх. Ось це і буде справжній піст,
приємний Богу, а значить і спасительний для нас.

о.Михайло Купців


