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ПРОПОВІДЬ БЛАЖЕННІЙШОГО МИТРОПОЛИТА
КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ЕПІФАНІЯ В ДЕНЬ СВЯТА БОГОЯВЛЕННЯ

Дорогі брати і сестри! Слава Ісусу Христу!
Сердечно вітаю усіх зі святом Богоявлення, з Хрещенням

Господа нашого Ісуса Христа, з Йорданом!
Як бачимо, це свято має декілька традиційних назв, кож-

на з яких розкриває один з аспектів шанованої нами події.
Йорданом воно називається тому, що подія Хрещення

Господнього і Богоявлення історично відбулася на річці Йор-
дан, про що ми знаємо з Євангелія. Біля берега цієї річки,
найбільшої у Святій Землі, пророк і Предтеча Іоан пропові-
дував народу про близький прихід очікуваного Месії-Хрис-
та і про необхідність приготуватися до зустрічі з Ним через
покаяння і виправлення свого гріховного життя. Багато лю-
дей під впливом цієї проповіді каялися. І на знак їхнього очи-
щення Іоан занурював їх у води Йордану, як це було за зви-
чаєм старозавітного закону визначено для ритуального
звільнення від нечистоти.

Грецьке слово «βάπτισμα» (баптізма), вжите у Єван-
гелії, перекладається нашою мовою як «хрещення», і власне
означає – «занурення у воду». Тому пророк Іоан, який за-
нурював у води Йордану грішників, що каялися, названий
був Хрестителем.

Слід наголосити на тому, про що ми вже говорили у не-
ділю перед Богоявленням: хоча і вживається слово «хрещен-
ня» для означення того, що звершував пророк Іоан, але воно
не було тим хрещенням, яке Господом Ісусом Христом було
встановлене як таїнство, як друге народження, від води і Духа,
для Царства Небесного.

Іоанове хрещення було прообразом таїнства Церкви, але
відрізнялося від нього, що можемо побачити на прикладі роз-
мови апостола Павла з деякими учениками у Ефесі. Так про
це написано в 19-ій главі книги Діянь Апостолів: «Пiд час пе-
ребування Аполлоса в Коринфi, Павло, пройшовши верхнi
країни, прибув до Ефеса i, знайшовши там деяких ученикiв,
сказав їм: «Чи прийняли ви Святого Духа, увiрувавши?» Вони
ж сказали йому: «Ми навiть i не чули, чи є Дух Святий». Вiн
сказав їм: «У що ж ви хрестились?» Вони вiдповiдали: «В
Iоанове хрещення». Павло сказав: «Iоан хрестив хрещенням
покаяння, говорячи людям, щоб вiрували у Грядущого за
ним, тобто у Христа Iсуса». Почувши це, вони хрестилися в
iм’я Господа Iсуса» (Діян. 19:1-5).

Розуміння цієї відмінності між Іоановим хрещенням і таї-
нством Церкви допомагає нам краще усвідомити сутність
події, яку ми сьогодні святкуємо. Бо одне з найменувань
цього свята – Хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Але
для нас є очевидним, що хрещення Спасителя не могло бути
ані таким, яким було Іоанове хрещення для інших людей, ані
хрещенням новозавітним, яким охрещені всі ми.

Сам пророк Іоан вказує на цю відмінність, коли говорить:
«Я хрещу вас водою на покаяння, але Той, Хто гряде після
мене, Сильніший за мене, […] Він хреститиме вас Духом
Святим і вогнем» (Мф. 3:11). Тому Іоан і дивується, коли до
нього приходить Спаситель і хоче прийняти хрещення, та
заперечує, кажучи: «Мені треба хреститися від Тебе, і чи
Тобі приходити до мене?» (Мф. 3:14). На це Господь відпов-
ідає: «Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку прав-
ду» (Мф. 3:15).

Господь Ісус Христос як Син Божий є безгрішний. Тому
Він ніколи не потребував особистого покаяння і очищення
від гріхів. Відтак і хрещення Його не могло бути пов‘язаним
із покаянням. Чому ж тоді Спаситель приймає хрещення,
при чому не Сам від Себе занурюється у води, але приймає
це занурення від пророка Іоана?

Відповідь на це питання багатогранна, і тому Спаситель,
не вдаючись у роз‘яснення, говорить Іоану: «Так належить
нам виконати всяку правду». Але ми бажаємо більше зро-
зуміти, в чому полягає ця правда, і цьому присвятимо наші
міркування.

Син Божий приходить у світ цей і через Різдво стає Люди-
ною для того, щоби оновити і спасти рід людський. Сам Він,
як Божественна Особа, як втілена Друга Іпостась Пресвятої
Трійці, є абсолютно безгрішним. Але пророк і Предтеча
Іоан свідчить про Ісуса Христа, вказуючи на Нього учени-
кам: «Ось Агнець Божий, Який бере на себе гріхи світу» (Ін.
1:29). Подібні слова сповіщає і пророк Ісая, засвідчуючи про

Месію так: «Він узяв на Себе наші немочі і поніс наші хворо-
би; […] Він укритий виразками був за гріхи наші і мучимий
за беззаконня наші; покарання світу нашого було на Ньому,
і ранами Його ми зцілилися» (Іс. 53:4-5).

Отже, хоча як Син Божий Ісус Христос був безгрішний,
але як Син Людський Він поніс на Собі гріхи всього людства.
Він прийняв людську природу, уражену наслідками гріха, і її
мав очистити, оновити, освятити для того, щоби повернути
людство до втраченого раніше через гріхопадіння єднання з
Богом-Творцем.

Спаситель сходить у води Йордану як людина, тілесно.
Цим самим Він знаменує очищення не окремої людини від
гріхів, як це було з іншими, хто хрестився від Іоана, але очи-
щення всього людства. Початок цього очищення було по-
кладено Боговтіленням, а довершене воно було через Вос-
кресіння, Вознесіння на небеса і через сходження Святого
Духа на учеників у день П‘ятидесятниці.

Разом з тим, хоча Христос Господь охрещується по плоті,
як людина – Він є істинним Богом. І тому не Він отримує
очищення і освячення від вод Йордану, – бо як може творін-
ня освятити Творця? – але Сам освячує ці води.

«Сьогодні вод освячується єство» – проголошується у
богослужбових піснеспівах. Цими словами звіщається наша
віра в те, що не просто води Йордану освятилися, бо в них у
давній час зійшов Син Божий, але освятилося саме водне
єство, очистилася і оновилася вода як стихія і фізична основа
живої природи. Бо ми всі знаємо, що без води не можливе
життя ані рослин, ані тварин, ані самої людини.

Через гріхопадіння прабатьків наших все творіння, вінцем
якого вони були, зазнало наслідків тління і розпаду. «Прокля-
та земля через тебе» (Бут. 3:17) – говорить Бог Адаму, що
згрішив. А тому Христос приходить, щоби оновити не лише
людину, але щоби очистити від наслідків панування зла весь
світ. І через освячення Своїм хрещенням вод Йордану і всьо-
го водного єства Спаситель звершує Божественний проми-
сел над усією природою.

На спогад про це і ми з нагоди вшанування Хрещення
Господнього звершуємо освячення вод у храмах, на джере-
лах та у водоймах. Ми просимо, щоби Господь силою Духа
Святого оновив і очистив оці води так само, як Він очистив
води Йорданські. Щоби сповнив ці освячені води благодат-
ної сили для подання через них благословення і оновлення
для нас самих і для навколишнього світу. Тому ми з благого-
вінням приймаємо окроплення цією освяченою водою від
священнослужителів, споживаємо цю воду на благословен-
ня собі, окроплюємо нею наше житло і речі, потрібні нам у
житті. Адже ми отримуємо це благословення і очищення не
від води, як фізичної речі, не від якоїсь безособової «енерге-

тики», але просимо і отримуємо благословення від Бога. Бо
Він Один лише є джерелом освячення, яке благоволить по-
давати нам через освячені води.

Тут слід підкреслити, що занурення у води було символі-
чною ознакою покаяння, але не заміняло і не може замінити
його. Очищення від гріхів, благословення і освячення прихо-
дить не від води, але від віри в Бога та щирого, істинного
покаяння перед Ним. А вода знаменує зовнішньо, тілесно
те, що звершується внутрішньо, духовно, – але аж ніяк не
навпаки.

Відтак ми, завершуючи наші роздуми з нагоди свята, пе-
рейдемо до найважливішого в події, яку відзначаємо, – до
Богоявлення. За цим визначенням містяться дві пов‘язані між
собою речі – явлення Христа, Сина Божого, народу і поча-
ток Його публічної проповіді, початок сповіщення Єванге-
лія, а також явлення світу всіх Трьох Осіб Пресвятої Тройці –
Отця, Сина і Святого Духа.

З Писання та Передання ми знаємо, що до 30-літнього
віку Спаситель не звершував публічної проповіді. Але коли
прийшов належний час, Він являє Себе людям, приходячи
на Йордан, де Іоан Хреститель вже здійснив діло, до якого
був покликаний – проповіддю та хрещенням приготував
народ до явлення Месії. І засвідчення Свого служіння, Свого
покликання і достоїнства Ісус Христос приймає не Сам від
Себе, але від Бога Отця через слова «Це є Син Мій Улюбле-
ний, в Ньому Моє благовоління» (Мф. 3:17) і від Святого
Духа, що мов голуб зійшов на Нього, а також від людини – від
пророка Божого Іоана, який засвідчує про Нього ученикам
і всьому народу.

В цій події Бог вперше являє Себе людям як Свята Трійця.
Бо у часи Старого Завіту пізнання цієї тайни було привідкри-
те лише небагатьом святим. Але коли прийшла повнота часу
і здійснилося належне приготування – Бог явив Себе: Син
втілений прийшов на Йордан хреститися і почати Своє бла-
говістя, Отець голосом з небес засвідчив Його достоїнство, а
Дух Святий зійшов на Нього. Завдяки цьому Богоявленню і
всьому, що було далі Святою Трійцею звершене задля нашо-
го спасіння, шлях до пізнання Бога відкритий для всіх, і лише
від нас залежить – чи стаємо ми на цей шлях і чи належно
йдемо ним.

Дорогі брати і сестри!
Ще раз сердечно вітаю усіх з цим великим святом та ба-

жаю, щоби кожен з нас і всі ми через дар освячення, який
подає нам Спаситель, через пізнання істини, яке досягається
завдяки явленню Бога світові, правдиво каялися і очищалися
від гріхів, отримували благословення Господнє у цьому житті
та осягнули блаженне життя у вічності!

Амінь.
Блаженнійший Епіфаній,

митрополит Київський і всієї України.
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8 січня  у день Собору Пресвятої Богородиці Високопреосвященніший
архієпископ Яків, керуючий Дрогобицько-Самбірською Єпархією УПЦ
(ПЦУ) з архіпастирським візитом відвідав село Городовичі, що на Ста-
росамбірщині.

Пресслужба єпархії

Коли Господь проповідував на землі
слово Боже, то Його оточували  тисячі
людей. Найближче до Нього були учні
Його; були й інші, спраглі послухати свя-
ту проповідь, були і ті, хто прийшов з тає-
мною надією отримати зцілення від всіля-
ких своїх недуг. Словом, скорбота людсь-
ка рікою текла до ніг Милосердного Вчи-
теля. І Він, по звершенні зцілень, ставши
на рівному місці і відкривши уста Свої,
виголосив на всі часи  Божественні за-
повіді:” Блаженні убогі духом, бо ваше є
Царство Боже. Блаженні ті, що жадають
тепер, бо насититеся. Блаженні ті, що
плачуть тепер, бо втішитеся. Блаженні
будете, коли зненавидять вас люди і коли
розлучать вас і ганьбитимуть, і знеслав-
лять ім’я ваше заради Сина Людського-
.  Радійте того дня і веселіться, бо вели-
ка вам нагорода на небесах.”

На запрошення настоятеля прот. Іоана
Білика Старосамбірського благочинно-
го святкову Літургію у м. Старий Самбір
очолив прот. Миколай Юзич і виголосив
проповідь та розкрив зміст свята, а та-
кож привітав усіх іменинників. Богослу-
жіння звершували священники: прот. Іоан
Білик- настоятель храму, прот. Миколай
Юзич, прот. Богдан Лернатович, прот.
Дмитро Яворський, прот.  Іван Циквас,
прот. Ігор Дудик,  прот. Іван Білик, прот.
Петро Пазак,  прот. Миколай Пагулич.
Також молився разом римо-католицький
священник Володимир Строгуш- насто-
ятель костелу м. Старий Самбір, який в
кінці богослужіння привітав православ-
ну громаду і настоятеля із святом чу-
дотворця Миколая.  На святкування хра-
мового празника прийшла велика
кількість людей не тільки із Старого Сам-
бора, але із навколишніх сіл. Наприкінці
Літургії  настоятель привітав всіх із свя-
том Святителя Миколая Чудотворця і
роздав подарунки дітям, на які вони очі-
кували. Богослужіння завершилось мо-
литвою до Миколая Чудотворця.

 Відгукнулося людство на ці святі зак-
лики свого Спасителя? Так, відгукнулося
- в особі апостолів, святителів, мучеників,
преподобних і всіх  послідовників Хрис-
тових. Смиренні серця їх прийняли Його
заповіді і принесли багаті і щедрі плоди.
Смирення стало основою, з якого вирос-
тають інші плоди святої віри. Смирення
піднесло людей, зіслало на них всілякі дари
благодаті і прославило їх в Царстві Не-
бесному. Ось в числі таких смиренних і
лагідних  подвижників чесноти і є шано-
ваний нині Церквою Святитель Христів
Миколай Чудотворець, великий угодник
Божий, який, почувши про Христа і про
Його спасительне вчення, послідував не-
ухильно і вірно за Ним, виконуючи єван-
гельські заповіді і в усьому намагаючись
наслідувати свого Владику.

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК
У М. СТАРИЙ САМБІР

ДО 95 РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ПАТРІАРХА ВОЛОДИМИРА

9.12.1929. – 9.12.2020
У грудні 2020 року православ-

на спільнота України відзначила
95-річчя від Дня народження Свя-
тійшого Патріарха Київського і
всієї Руси-України ВОЛОДИМИ-
РА (Романюка).

Повсюдно у єпархіях Право-
славної Церкви України та закор-
доном, в українських громадах
пройшли ювілейні заходи, присвя-
чені пам’яті другого Патріарха
Української Церкви.

У свою чергу, до відзначення
цієї дати долучилась парафія свя-
того князя Володимира у місті
Новий Калинів Самбірського бла-
гочиння.

З 6 по 20 грудня у старшій та
середній групах Недільної пара-
фіяльної школи були проведені ряд
занять, присвячених пам’яті Пат-
ріарха Київського і всієї Руси-Ук-
раїни Володимира.

Вихованці продовжували знайомитись із біографією Святійшого Пат-
ріарха Володимира. Із захопленням обговорювали історичні події, по-
в’язані з часом становленням незалежної, помісної Української Право-
славної Церкви, Предстоятелем якої був Патріарх Володимир. Із ду-
шевним хвилюванням переглядали історичні документальні фільми про
служіння Патріарха. Зворушливо до сліз діти дивились фільм про похо-
рон Патріарха 18 липня 1995 року. Ці криваві події на Софійській площі,
названі «чорний, або кривавий вівторок».

На завершення, підвели підсумок того, що пам’ять про Патріарха
Володимира завжди буде в наших серцях. Як великого борця за неза-
лежність як Церкви так і України, а його пастирська діяльність заслу-
жено лягла в основу здобуття визнаного автокефального статусу Пра-
вославної Церкви України та надання Томосу.

Пам’ять праведника з похвалами! Будьмо гідними нащадками на-
ших славний наставників!

Пресслужба парафії

Народившись в Лікійській країні від
благочестивих батьків Феофана і Нон-
ни, Святитель Миколай з дитинства ріс
смиренним і богобоязливим отроком.
Натхнений простою, але живою  вірою,
він у своїй ревності по славі Божій був
подібний до інших великих ревнителів  -
пророка Божого Іллі та Хрестителя Гос-
поднього Іоанна. Його ревності по славі
Христа Бога проявилася і в тому, що він
на першому Вселенському Соборі не
стерпівши єретичного блюзнірства, єре-
тика Арія вдарив по щоці, за що Отця-
ми Собору був засуджений. Але Гос-
подь, з’явившись разом з Пресвятою
Богородицею деяким з Святих Отців,
виправдав його і відновив в єпископсь-
кому сані: Отці бачили в явленні, як Спа-
ситель Сам вручив йому Євангеліє, а
Матір Божа - омофор. Виправдав, бо
вчинок його був не наслідком порочності
серця або грубості моралі, але наслідком
ревності на славу Божу.

Іншим разом його праведна душа,
обурена неправедним засудженням не-
винних, запалала ревністю про поряту-
нок їх, і він, відавши душу свою за
ближніх, врятував їх від смерті. Так
само він і в темницях в’язнів відвідує, і в
морі тих, хто гине чудом спасає.

Так прославився Святитель Христів
Миколай своїм милосердям, співстраж-
данням і допомогою стражденним лю-
дям. Адже ми, в силу своєї немочі, зде-
більшого звертаємося до Бога і Його
святих за допомогою в своїх тілесних і
душевних потребах, і більш за все до
тих  святих, які явили особливо багато
діл милосердя і допомоги стражденним.
Маючи суворий, строгий і мовчазний
зовнішній вигляд, Святитель Христів
володів рідкісною душевною добротою,
серцем ніжним і жалісним до всіх скор-
ботних  і завжди поспішав на допомогу
тим, хто призиває його. Тому і корис-
тується він особливою любов’ю і ша-
нуванням, і не тільки серед православ-
ного народу, а й серед євреїв, мусуль-
ман та інших іновірних. Вся земля по-
вна його чудес, щедро дарованих всім,
хто в скорботах звертаються до нього.

Свята Церква у своїх співах прослав-
ляє його як “голодних кормителя,  на бур-
хливому морі  керманича і швидкого
помічника усім, що знаходяться в бідах
і скорботах.” І дійсно, все його життя є
безперервне благодіяння Боже, дароване
стражденним людям.

Помолимося йому, щоб він випросив
нам дари духовні: смиренність, лагідність
і любов. Святителю отче Миколаю,
моли Христа Бога спастися душам на-
шим!

прот. Іван БІЛИК
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18 грудня 2020 року, напередодні
молитовного вшанування пам’яті
святого Миколая, архиєпископа Мир
Лікійських, Чудотворця, була прове-
дена “година духовності” у військовій
частині А 3913 м. Новий Калинів.
Заняття з військовими провів
військовий священник Ярослав Фаб-
іровський, настоятель парафії св.
кн. Володимира ПЦУ у м. Новий Ка-
линів Самбірського благочиння.

До воїнів-авіаторів, які проходять
строкову службу у 12-й окремій бригаді
армійської авіації, разом із капеланом за-
вітали у сценічному образі Святий Миколай з Ангелами.

Першу частину уроку було присвячено вивченню історії
свята, розглянуто біографію, історію життя та діяльності
святителя Микола, як історичної особи, відомого церков-
ного діяча, а не міфічного персонажа казок. Також прове-
дені паралелі між святителем Миколаєм і видуманими Сан-
та Клаусом та Дідом Морозом. Дано духовну характери-

СВЯТО СВЯТОГО МИКОЛАЯ У ВІЙСЬКОВИХ АВІАТОРІВ

У переддень Нового 2021 року у військовій
частині А 3913 м. Новий Калинів відбулась
передноворічна зустріч солдатів строкової
служби з військовим священником Ярославом
Фабіровським, настоятелем храму святого
князя Володимира ПЦУ м. Новий Калинів.

Чергова «година духовності» була присвяче-
на темі відзначення Нового року з погляду хри-

НОВОРІЧНИЙ
МОЛЕБЕНЬ
З ВОЇНАМИ-

АВІАТОРАМИ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР У 12-Й БРИГАДІ АРМІЙСЬКОЇ АВІАЦІЇ

стиянського віровчення.
Воїни разом із отцем Ярославом за

спільною бесідою обговорили питання виз-
начення часу, як одне з основних понять
фізики, метафізики, філософії та богослів’я.

Опісля бесіди для воїнів-авіаторів був
відслужений подячний Новорічний моле-
бень із окропленням освяченою водою і по-
мазанням освяченим єлеєм. На завершен-
ня, всі воїни отримали в подарунок для ду-
ховної користі «Молитовник для воїнів».

Бажаємо нашим воїнам щасливого
Нового року Божого!

Пресслужба єпархіального
відділу військового духовенства

У день Навечір’я Різдва
Христового 6 січня 2021 року, у
військовій частині А 3913 12-ї
бригади армійської авіації, що
дислокована у м. Новий Ка-
линів, була організована святко-
ва вечеря для солдат строко-
вої служби.

Згідно давньою благочести-
вою християнською традицією,
у переддень свята Різдва Хри-
стового, християни збирають-
ся на святкову трапезу, щоб

разом у родинному колі духов-
но зустріти народження Хрис-
та Спасителя.

Цього дня святковий настрій
наповнив серця і воїнів-авіа-
торів. На солдатському столі
були усі традиційні пісні страви.

Військовий священник Ярос-
лав Фабіровський, настоятель
храму святого князя Володи-
мира Великого ПЦУ міста
Новий Калинів, перед початком
святої вечері привітав українсь-

ких воїнів та їх сімей із цим ве-
личним святом і запросив до
спільної молитви. Благословив-
ши святковий стіл, отець роздав
воїнам традиційні різдвяні про-
сфори.

Підчас святочної трапези,
велась духовна бесіда на тему
Різдва Христового. Капелан
розповів, що Різдвяний свят-
вечір – особливий час напере-
додні великого свята Різдва
Христового і історія святкуван-
ня Навечір’я сягає перших віків
християнства. За церковним бо-
гослужбовим уставом, розпо-
чинають християни цей день у
храмах, де звершуються особ-
ливі богослужіння, які нагаду-
ють нам про очікування прихо-
ду у світ Божого Немовляти –
Ісуса Христа. В цей день хрис-
тияни з трепетом очікуємо на
прославлення великого чуда –
народження нашого Спасителя,
втіленої досконалої Божої Лю-
бові.

Священник зазначив, що
Навечір’я, або святвечір, є ос-
таннім днем постування перед
Різдвом Христовим і за благо-
честивою традицією право-
славні християни не спожива-
ють їжі до появи першої вечір-
ньої зірки, яка символізує зорю,
що спрямовувала східних муд-
реців-волхвів до Віфлеєму, де
народився Господь наш Ісус
Христос.

За давньою українською хри-
стиянською традицією, вся ро-
дина цього вечора, у спільній
молитві дякує Господу за про-
житий рік, просить Його благо-
словення на наступний і сідає за
стіл до святкової вечері, під час

якої споживають кутю, узвар та
інші пісні страви. На святвечір
згадують і померлих родичів,
молячись за спокій їхніх душ.
А ще з давнини до нас дійшла
добра традиція, про яку часто
люди нині забувають: пригоща-
ти вечерею самотніх, бездом-
них та потребуючих людей, тво-
рячи добрі діла на славу Божу.

Військовий священник на
запитання воїнів про символізм
12-ти святкових страв, розповів
про певний символізм українсь-
кої народної кухні, що готуєть-
ся у цей день.

Надзвичайно приємно було
спостерігати за емоціями на
обличчях солдат, коли отець
Ярослав запросив їх до
спільної коляди. Роздавши на-
перед приготовлені тексти ук-
раїнських колядок, усі разом
велично прославили Народ-

ження Господнього Сина.
Якось по особливому лунали ці
коляки. Першою була коляка,
яка найбільш відома у всіх об-
ластях України «Добрий вечір
тобі, пане господарю», а за
нею «Нова радість» і віншуван-
ня. Можливо хтось з присутніх
новобранців не очікував, що і у
війську може існувати така
урочиста християнська атмос-
фера, але всіх охоче долучи-
лись до цього свята.

Після святкової трапези,
отець подякував керівництву
частини та поварам за органі-
зацію святої вечері для солдат
і закликав на всіх Боже благо-
словення!

Христос народився!
Славімо Його!

Пресслужба єпархіаль-
ного відділу військового

духовенства

стику його служінню Богові через служін-
ня ближньому.

Другу частину заняття присвятили оз-
найомленню вже з народним святом, яке
відоме як “Свято Святого Миколая”. Спо-
чатку розучили всім відому пісеньку про
Святого Миколая: “Ой хто, хто, Миколая
любить”, а потім і разом заспівали.

У свою чергу, сценічний Святий Миколай
з Ангелами привітавли воїнів з цим святом і
вручив подарунки. На завершення зустрічі
помолились до Святого Миколая за украї-
нських воїнів і всіх нас.

Пресслужба єпархіального відділу
військового духовенства



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№01 (92)  Січень 2021 р.Б.4

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ «ТВОРИ ДОБРО - 2020»
ДЛЯ ДІТЕЙ З ОНКОЛОГІЄЮ

«Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний»
(Лк. 6:36)

У листопаді та грудні 2020 року парафіяни та вихованці
Недільної парафіяльної школи храму святого князя Воло-
димира ПЦУ міста Новий Калинів провели всепарафіяльну
благодійну акцію «Твори добро - 2020» для дітей з онколо-
гією до свята Святого Миколая. Тим самим, вже другий
рік підряд церковна громада Нового Калинова долучилась
до проведення збору подарунків для онкохворих та важ-
кохворих дітей, який ініціювала Дрогобицька громадська
організація «Людина починається з добра». Засновницею
є Оксана Проць – сирота та колишня вихованка «Родинно-
го дому» в с. Корналовичі.

До акції приєднувались загалом 54 сімей. Це на 17 більше,
ніж у 2019 році. Діти приносили подарунки як до храму
так і до Недільної школи. Навіть на вулиці зустрівали свя-
щенника і передавали даруночки.

Згідно умов акції, в подарунки дозволено тільки нові

іграшки: лего, книжки, машинки, ляльки “лол”; для стар-
ших діток – косметику, аксесуари до телефонів; канцтова-
ри: олівці, фломастери, фарби, блокноти. Категорично за-
боронено: м’які іграшки, б/у іграшки, іграшки китайського
виробництва (з певним токсичним запахом).

На передодні свята Святого Миколая, 12 грудня було пе-
редано Оксані Проць першу партію подарунків, а другу
після Різдва Христового.

У свою чергу, Оксана Проць подякувала усім парафія-
нам, учасниками всепарафіяльної акції «Твори добро -
2020» за участь і дарунки, а також від благодійного фонду
“Людина починається з добра” подарувала іграшки на ялин-
ку та смаколики. Ці іменні іграшки прикрасили різдвяні
ялинки у храмі на знак молитовної підтримки хворих та
потребуючих допомоги дітей!

Бажаємо всім Божого благословення та міцного
здоров’я!

Пресслужба парафії
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Свято Різдва Христового християни завжди чекають з радістю.  Вже
багато століть православні віряни сороденним постом готуються до
найвеличнішої події в історії людства – Народження  Сина Божого.

2020 рік виявився надзвичайно важким для всього людства. Панде-
мія небезпечної хвороби заставила людей жити у нових умовах. Усі
сфери людського буття стали наче паралізованими. Світ охопив страх
перед невідомим. Та не зважаючи на ці випробовування, християни
завжди покладали надію на Боже милосердя та Його благодатну до-
помогу. Як повчає нас святий апостол Павло, ніхто і ніщо «не зможе
відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашо-
му» (Рим. 8:31-39).

Вихованці Недільної парафіяльної школа храму святого князя Воло-
димира, що у місті Новий Калинів Самбірського благочиння по-особ-
ливому готувались до цього величного свята. Дотримуючись принципів
віри у Боже провидіння, заняття у Недільній школі проходили в особ-
ливих умовах із дотриманням гарантійних вимог.

Протягом місяця грудня у всіх групах були проведені особливі уро-
ки, майстер-класи, які спонукали вихованців до переосмислення ве-
личі Христового народження та впливу християнської віри на духовне
та культурне життя українського народу.

6 грудня був проведений перший майстер-клас «Зроби ялинку сам».
Ініціаторами такого уроку стали були самі діти. Оленка Старенька та
Яна Бліхар стали ведучими майстринями, які зробили основну підго-
товку до уроку і творчо надихали інших. З дитячою любов’ю своїми
руками створювали “ялинку” під мелодії українських колядок. Увесь
контроль проводили вчителі Недільної школи – Касій Леся, Черевко
Галина та Бойко Юлія.

13 грудня другий майстер-клас провела наша парафіянка Галина Фу-
канчик із помічниками Лесею Касій і Юлією бойко для дітей серед-
ньої та старшої груп. На уроці разом вчились виготовляли сніговика з
надувних кульок. Це було настільки захоплююче, що незважаючи на
вік, всіх поринули у дитинство.

Через тиждень, 20грудня у підготовчій та молодшій групах Недільної
школи цього дня пройшов майстер-клас на тему “Дідух для вашої
оселі”. Наша парафіянка, гарна майстриня й добра господиня Галина
Тоганчин розповіла використання дідуха ще у давній дохристиянській
українській культурі так і в час християнської доби як символ Різдва
Христового. Їй усердно допомагали наші чарівні вчителі Недільної
школи Леся Касій та Галина Черевко. Як відомо, дідух має давнє по-
ходження. Наші предки напередодні Різдва Христового у Різдвяний
святвечір заносили до оселі дідуха, т.з. «хлібне дерево» як символ

ДИТЯЧІ МАЙСТЕР-КЛАСИ
ДО РІЗДВА ХРИСТОВОГО У М. НОВИЙ КАЛИНІВ

Христа, Який є Хлібом Небесним, що народився від Діви Марії. Цей
обряд звичай свідчить про те, що коли Ісус Христос народився в
стаєнці, то було дуже холодно. У стіні Йосип знайшов шпарину і зату-
лив її снопом із соломи. Звідтоді існує звичай на Святу вечерю засте-
ляти підлогу в хаті сіном та ставити на чільному місці у кутку дідух —
символ затишку та тепла. Дітвора в очікуванні Різдва Христового з
задоволенням взялась до власноручного виготовлення дідуха. Спочатку
діти із захопленням згадували сімейні традиції Свят-вечора, колядува-
ли та вивчали техніку приготування з добротного збіжжя дідуха як сим-
вола життя. Це вже не перший такий майстер-клас у Недільній школі.
Вихованці крім вивчення основ православного віровчення, вчаться ба-
гато що робити власними руками. Це допомагає дітям у спільній ро-
боті вчитися поважати один одного та терпеливо іти до омріяного ре-
зультату. Цього разу гуртом змайстрували три дідуха! Було цікаво і
повчально.

27 грудня у Недільній школі пройшов останній у цьому році урок, на
якому відбувся для дітей усіх груп майстер-клас: «Пряник для Ма-
ленького Ісуса». Майстер-клас провела наша парафіянка, майстриня
своєї справи, гарна господиня Ірина Бурдак, якій допомагали вчителі –
Касій Леся та Галина Черевко.

На початку уроку Ірина розповіла історію походження імбирного пря-
ника — солодкого харчового продукту, приправленого імбирем, ме-
дом або мелясою замість цукру. Спочатку термін «імбирний пряник»
був відомий, як збережений імбир. Потім він посилався на виготовлені
ласощі з медом та прянощами.

Імбирні пряники були привезені до Європи в 992 році вірменським
ченцем, який звався Григорій Нікополь. Він покинув Нікополь Помпеї,
щоб жити в Бондаруам (Франція), недалеко від міста Пітів’є. Він про-
був там сім років, і вчив випічці імбирних пряників французьких хрис-
тиян. Він помер у 999 році. Перша письмова згадка про випічки пря-
ників в місті датується 1793 роком; однак, це було, мабуть, раніше,
оскільки, центральні підприємства були забезпечені імбиром від 1640
року. «Імбирний пряник» став широко доступним у XVIII столітті.

Опісля теорії, діти власноруч взялись до праці. За допомогою кремів
різних кольорів почали прикрашати пряники у формі ялинки, зірочки…
На завершення уроку, пряники, що їх виготовили діти, акуратно були
завернуті у спеціальні упаковки. Їх вихованці приготували у подарунок
на Різдво Христове своїм батькам. А решта пряників спожили з чаєм.

Так і завершилось перше півріччя у нашій Недільній школі. Дякуємо
Богові за Його миліть!

Пресслужба парафії
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ЧИ МІГ ІУДА ОТРИМАТИ ПРОЩЕННЯ –
ЯК ПЕТРО, ЯКИЙ ВІДРІКСЯ ХРИСТА?

Ім’я Іуди стало називним. Навіть ті, хто не чи-
тав Євангеліє, знають: Юда - це той, хто за трид-
цять срібняків зрадив Ісуса Христа - і повісився-
. Але ж був і ще один апостол, який відрікся від
Спасителя, - Петро. Він залишився живий, більш
того, Господь простив його і зробив одним з пер-
воверховних апостолів. У чому ж принципова
різниця між цими двома учнями? Чи не міг і Іуда
отримати прощення? 

Міг - і, мабуть, навіть здогадувався про це. -
Адже він повинен був чути, як Петро одного разу
запитав Христа:  Господи! скільки разів проща-
ти брату моєму, який согрішив проти мене-
? Чи до семи раз? - і чув, що відповів Учитель-
: Не кажу тобі до семи раз, але аж до семи-
десяти раз (Мф 18 : 22). Тобто - до нескінчен-
ності.

Три роки Юда був поруч з Ісусом, ділив з Ним
і з товаришами-апостолами радощі й негаразди,
бачив чудеса, які здійснював Спаситель, слухав
Його повчання і притчі ... Але після того, як вчи-
нив зраду, і думки не допустив, що Господь про-
стить його. Чому?

ЗГАДАЙМО СПЕРШУ
БЕЗПОСЕРЕДНЬО,

В ЧОМУ ПОЛЯГАЛА ЗРАДА
На четвертий день після урочистого входу в

Єрусалим Ісус Христос сказав апостолам: ви
знаєте, що через два дні буде Пасха, і Людсь-
кий Син буде виданий на розп’яття (Мф 26 :
2). Якраз в цей час начальники іудейського наро-
ду - книжники та старійшини - зібралися у перво-
священника Каяфи щоб придумати, як їм погуби-
ти Ісуса. До них і прийшов Юда, вже замислив-
ши зрадити Учителя, і сказав: Що хочете дати
мені, і я вам Його видам? Вони запропонува-
ли йому тридцять срібняків (Мф 26 :
15).  Пройшли лічені дні, і представилася зручна
можливість виконати задумане - як і хотілося пер-
восвященикам, в тиші, щоб не сталося обурен-
ня в народі (Мк 14: 2). Після Таємної Вечері
Спаситель і апостоли відправилися в Гефсимансь-
кий сад. Сюди і привів Юда озброєний загін. З-
радник обіцяв дати воїнам умовний знак : Кого я
поцілую, це Він, беріть Його. І зараз Він
підійшов до Ісуса й сказав: Радій, Учителю! І
поцілував Його. Ісус же сказав йому: друже,
для чого ти прийшов? Тоді приступили та руки
наклали на Ісуса, і схопили Його (Мт 26 : 48-
50).

Ще більш драматично цей момент описав
інший євангеліст, Лука. Цілуванням видаєш
Сина Людського? - запитує Спаситель у Іуди
(Лк 22 : 48). Христос прекрасно знає, що відбу-
вається, й Іуді не вдається нікого ввести в оману.

ЯК ІУДА ПРИЙШОВ
ДО РІШЕННЯ - ЗРАДИТИ?

Відразу ж звернемо увагу: його зрада була заз-
далегідь спланована і продумана. Це добре вид-
но з євангельського оповідання. Юда зазделегідь
приходить до первосвященників і пропонує їм уго-
ду. Однак Христос кілька разів дає зраднику зро-
зуміти, що знає про його намір; в останній раз -
під час Таємної Вечері, коли Він прямо говорить: І-
стинно кажу вам, що один із вас видасть
Мене (Мф 26 : 21). Більш того, Христос попе-
реджає: горе тому чоловікові, що видасть
Людського Сина! Краще було б йому не роди-
тися (Мф 26: 24). Ці слова - «краще б він не ро-
дився» - були в Юдеї розхожим виразом і означа-
ли життєву катастрофу (схожі слова вимовляє в
біблійній Книзі Йова її головний герой, який в одну
мить втратив все - і майно, і дітей, і повагу від
оточуючих його людей, і здоров’я ). Але Іуду не
бентежить і це, він вже все вирішив. І, коли Хрис-
тос сказав йому: Що ти робиш роби швидше-
 (Ін 13 : 27), - це був останній шанс покаятися! -
Іуда пішов і привів варту ...

Чому таке наполегливе прагнення, звідки во-
но? Адже він був серед найближчих учнів Хрис-
та, був свідком і дивовижних проповідей Спаси-
теля, і чудес (а можливо, і сам здійснював їх в
той час, коли Ісус відправляв учнів на проповідь-
). Що сталося? Євангелист Іоан наводить один
дуже прозаїчний факт, здатний, можливо, проли-

ти світло на причину відокремлення Іуди (яка до
кінця все одно залишиться загадкою). Цей факт
полягає в тому, що Іуда був  злодій. У якийсь
момент він став запускати руку в жертовну
скриньку апостольської громади. Почав привлас-
нювати монети з ящика, в який люди клали гроші
для Христа і Його учнів і носити який довірили
йому (Ін 12: 6). Юда був сріблолюбець. Зверніть
увагу, що, і прийшовши до Каяфи, він перш за все
ставить запитання: що (скільки) він отримає за
видачу Учителя?

Використовуючи цю пристрасть - любов до
грошей, на Юду вже давно нападав сатана, пише
блаженний Феофілакт Болгарський. Пристрасть
віддаляла Юду від Учителя і друзів, породжува-
ла в ньому скритність і недовіру. У підсумку він
залишився глухим до відвертих, прямих закликів
покаятися. Він остаточно визначився у своєму
зрадництві. Найстрашніше: це сталося прямо під
час Таємної Вечері, коли Юда причастився ра-
зом з Христом і апостолами! В Євангелії так і
сказано: після цього шматка (хліба, поданого
Христом Іуді) увійшов в нього сатана (Ін 13 :
27). З цього часу дії зрадника були вже не тільки
його власними, а й діями ворога роду людського.

АЛЕ Ж ПОТІМ ЮДА РОЗКАЯВСЯ?
Саме так стверджує апостол Матфей. Юда

прийшов до храму зі словами: Я згрішив, невин-
ну кров видавши (Мф 27 : 4), - і жбурнув на зем-
лю тридцять срібняків. Чому, навіщо? В Іуди про-
кинулася совість, говорить святитель Іоанн Зла-
тоуст. Адже Іуда не був зовсім вже аморальною
людиною. Він добре розумів, що вчинив гріх, прирік
на смерть святого, Праведника .... І, коли Христа
засудили, усвідомлення провини бентежило Іуду-
. Саме так завжди і діє пристрасть: спочатку зас-
ліплює людину, а потім, коли дороги назад вже
немає, починає мучити докорами сумління.

Біда Іуди полягала в тому, що він залишився
один на один із самим собою, і ще - з суворим
іудейським законом, який свідчив: око за око, зуб
за зуб, хто віддасть (продасть) на  смерть іншо-
го - повинен умерти. Навіть попросити вибачен-
ня у Христа - якби, знову ж у Іуди майнула така
думка - було, здавалося, вже неможливо (так,
імовірно, міг думати колишній апостол).

Три роки він ходив за Христом і, схоже, не по-
чув жодного слова з Його настанов про любов
до грішника, про покаяння, про Його власні
страждання, смерть і прийдешнє воскресіння з
мертвих. Повз вуха Іуди пройшли втішні слова: а
хто приходить до мене, Я не вижену геть-
 (Ін 6 : 37).

У своєму розчаруванні Юда звернувся не до
Бога, а до самого себе. Як пише преподобний
Іустин (Попович), «каятися перед собою не є
покаяння, бо людина не може себе звільнити від
гріха, собі пробачити гріх, відпустити собі гріх. -
Цю владу і силу має тільки Бог, Син Божий ».

Так ще за життя він опинився в пеклі - з усві-
домленням повної самотності і неможливості
щось змінити, як людина, яка не сподівається на
Божу милість, обтяжений в задушливому усві-
домленні своєї провини, немов в безповітряному
просторі. Чи не символічно, що і життя своє він
закінчив, задихнувшись у зашморгу?

ЧИ МОГЛО ВСЕ ЗАКІНЧИТИСЯ
ІНАКШЕ?

Могло. І в цьому переконує історія зречення і
покаяння апостола Петра.

Коли Христа схопили, Петро поспішив слідо-
м. Він проник у двір будинку первосвященни-
ка, куди привели Спасителя, і залишився че-
кати біля багаття. Він не знав, як діяти, але
хотів бути поруч з Учителем до останнього
моменту. Тут підійшла до нього одна служ-
ниця і сказала: І ти був з Ісусом Галілеяни-
ном. Але він перед всіма відрікся, сказавши:
Не відаю, що ти говориш. Коли ж до воріт
він підходив, побачила інша його та й каже
присутнім там людям: Оцей був з Ісусом
Назарянином. І він знову відрікся та став
присягатись: Не знаю Цього Чоловіка!. Пі-
дійшли ж трохи згодом присутні й сказали
Петрові: І ти справді з отих, та й мова
твоя виявляє тебе. Тоді він став клястись
та божитися, що Не знаю Цього Чолові-
ка  (Мф  26  :  69-74). В цю мить заспівав
півень. І тут Петро згадав зовсім недавно ска-
зані Ісусом слова: в цю ніч, перше ніж засп-
іває півень, відречешся ти тричі від Мене-
 (Мф 26 : 34). Згадав, вийшов з двору перво-
священника і гірко заплакав.

З цієї розповіді зрозуміло, що зречення Петра
було результатом раптово підступившої малодуш-
ності. Він і сам спочатку не зрозумів, що наро-
бив, - не зрозумів тому, що ніколи не збирався
зрікатись.  Навпаки! Не хто інший, як Петро, са-
мовіддано вигукував за лічені години до арешту
Спасителя: ... Коли б мені навіть умерти з То-
бою, я не відречуся від Тебе (Мф 26 : 35). Пет-
ро всією душею любив Христа, не переставав
любити Його ні на хвилину. Вся вина його в ту
страшну ніч полягала не в зреченні від Христа, а
тільки в зайвій самовпевненості - для того Гос-
подь і попустив Петру цю хвилинну слабкість, щоб
надалі той менше сподівався на себе, пояснював
святитель Іоанн Златоуст.

Як тільки Петро усвідомив своє падіння, він
одразу ж почав жалкувати про це. Але не впав у
відчай, знайшов в собі сили повернутися до інших
учнів Христових. Здавалося б, який сенс був по-
вертатися? Адже Христа вже стратили! Але в
тому-то і справа, що, крім любові до Христа, у
Петра не залишалося більше нічого. Колись він
вигукнув з непідробною щирістю: Господи! До
кого ми підемо? Ти маєш слова життя вічно-
го (Ін 6 : 68) І ось тепер з тієї ж самої любові до
Христа він повернувся до тих, разом з якими був
Йому супутником протягом трьох років.

Чи вірив Петро в Воскресіння Христове, чекав
його? Євангельський текст не дає твердих
підстав для позитивної відповіді. Але, навіть втра-
тивши Христа, Петро жив Христом, в Якому для
Петра втілилася вся правда Божа, в Якому йому
з’явився Сам Господь. Більше йти йому було ніку-
ди і ні до кого.

Продовження на 7 стор.
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ЧИ МІГ ІУДА
ОТРИМАТИ

ПРОЩЕННЯ – ЯК
ПЕТРО, ЯКИЙ

ВІДРІКСЯ ХРИСТА?

Не дивно, що, коли Христос після Воскресіння
з’явився апостолам, які рибалили в човні непо-
далік від берега, Петро перший кинувся в воду,
щоб швидше зустрітися з Ним. І отримав про-
щення, навіть не просивши його. Ісус Сам тричі
задав йому питання: Симоне, сину Йонин [пер-
винне ім’я Петра ] ! чи ти мене любиш..? - і
Петро в результаті сказав головне: Господи! Ти
знаєш, що я люблю Тебе (Ін 21 : 15). Тричі
відрікся - і тричі визнав свою любов до Христа, і
був відновлений в апостольському званні.

Яким би не був великий гріх Іуди, справжнє
покаяння було можливе і для нього. Але Петро,
розкаявшись, поспішив виправити своє життя і,
перш за все, повернувся до своїх однодумців,
рідним по духу людям, і разом з ними зустрів вос-
креслого Христа. А Юда, нікому не довіряючи і,
мабуть, впавши у відчай, наклав на себе руки. -
Позбавляючи себе останньої надії ...

ЩО Ж З УСЬОГО ЦЬОГО
ВИПЛИВАЄ?

Грізні слова Ісуса Христа: краще було б, щоб
той чоловік не родився (Мф 26 : 23), на жаль,
справдилися на Іуді. Могли б і не здійснитися, як
не виповнилося колись пророцтво Іони про заги-
бель міста Ніневії. Жителі Ніневії покаялися, тоб-
то не просто усвідомили, що порушували заповіді
Божі, а й реально змінили своє життя, і Господь з
радістю скасував суворе визначення про їхню
долю. А Юда розкаявся, але покаятися не
зміг. Йому не вистачило любові і віри. Любові до
Христа і віри Христу як Богу.

Зовсім інша справа Петро, який любив Ісуса
щиро, вірив Йому без оглядки і завжди бажав
одного - бути з Ним до смерті. Проявивши мало-
душність, але щиро покаявшись перед Господом,
Петро був сповнений рішучості змінитися. Відте-
пер він ніколи не зрікався Христа, навіть знаючи,
що його чекає мученицька хресна смерть. Пет-
ро став проповідником і місіонером: вчив слову
Божому в Греції, Римі, Іспанії, Малій Азії, Єгипті,
Карфагені, хрестив тисячі людей, зціляв хворих,
воскрешав мертвих. І міцна Петрова віра стала,
як і обіцяв Ісус Христос, каменем, що лежить в
основі Церкви: І кажу Я тобі: ти - Петро, і на
скелі оцій побудую Я Церкву Свою, і сили адові
не переможуть її (Мф 16 : 18). 

Підготував
прот. Ярослав Козак,

м. Стрий

Продовження.
Початок на 6 стор.

Любов до Бога не набувається і не запозичується.
Від кого навчились ми захоплюватися красою Божо-
го світу? Від кого набули прихильність до життя? Хто
навчив нас любити батьків або тих, хто нас виховав?
– Так, або ще набагато більше, і любов до Бога не
ззовні прищеплюється нам, але в природі людини, ра-
зом з життям, закладене безсумнівно прагнення до
цієї любові. Ми з свого боку можемо тільки дбайливо
виховувати це природжене наше прагнення і, з допо-
могою Божої благодаті, виводити до довершеності.

Від природи ми прагнемо до прекрасного. Але що
краще від Божої краси? Чи можемо ми уявити собі
що-небудь дивніше, ніж Божа велич? Яке душевне
бажання таке сильне й нездоланне, як бажання, звер-
нене до Бога, в душі, що очистилася від пороку? Вона
з правдивою щирістю говорить: «Я знемагаю від лю-
бові» (Пісня Пісень,2,5). Справді, невимовні й неска-
занні світлосяйні блискання Божої краси: слово не
може виразити, слух не може сприйняти!

Скажеш про блискання зорі, або про сяйво місяця,
чи про блиск сонця, – але це не гідне й подоби влади
Істинного Світла, і в порівнянні з Ним темніше від
пітьми глибокої ночі перед найяскравішим світлом по-
лудення. Краса ця, – не зрима тілесними очима, а осяж-
на тільки думкою, – коли осявала кого-небудь із свя-
тих, то залишала в них непереможне поривання до
неї, так що вони вже починали томитися тутешнім
життям і говорили: «Горе мені, що я перебуваю»
(Пс.119,5)! «Коли я прийду і з’явлюсь перед лице Боже»
(Пс.41,3)? «Для мене життя – Христос, і смерть –
придбання; маю бажання померти і бути з Христом,
бо це незрівнянно краще» (Флп.1,21,23); «Жадає душа
моя до Бога сильного, живого» (Пс.41,3) та: «Нині
відпускаєш раба Твого, Владико», (Лк.2,29). Обтяжені
цим життям, наче темницею, такі були нестримні в
своєму прагненні ті, нині душі торкнулося сяйво Божої
краси! Невтомно жадаючи споглядати божественну
красу, вони підносили молитву, щоб бачення краси Гос-
подньої поширювалось для них на все життя (Пс.26,4).
Люди за природою прагнуть прекрасного, але в справ-
жньому розумінні прекрасне й достойне любові –
тільки добре; До доброго все прагне: отже, – все прагне
до Бога.

Що ми чинимо з доброї волі, – якщо наш розум не
зведений лукавим, – те нам і вроджене. Відчуження
та віддалення від Бога нестерпніше за муки геєни і
тяжче для душі, ніж для ока позбавлення світла, або
для живої істоти позбавлення життя. В усіх народже-
них від народження є ніжна любов до тих, що їх поро-
дили; це доводиться і прихильністю безсловесних істот,
і любов’ю дітей до матерів від самого з’явлення на
світ. Таким чином, ми виявимось нерозумнішими за
немовлят і бездушнішими від звірів, коли не матиме-
мо любові до Того, Хто створив нас, і будемо віддаля-
тися від Нього! І навіть якби ми гадали, що ніяких
дарів божественної милості самі ми не одержали, то
вже за те одне, що від Бога ми одержали буття, ми
повинні, з усією ніжністю безмірно любити Його і без-
перестанно пам’ятати про Нього, як діти люблять і
пам’ятають своїх матерів.

Ще вище почуття любові має бути до Того, Хто
благодіє нам незліченними дарами. Адже прихильність
до тих, що дали нам яке-небудь благо, властива, так
само не тільки людям, але й тваринам. Сказано в Пи-
санні: «Віл знає власника свого, а осел — ясла госпо-
даря свого» (Іс.1,3).

О, коли б не було сказано наступних слів: «А Ізраїль
не знає Мене, народ Мій не зважає» (Іс.1,3)! Чи треба
розповідати про те, як собака та інші тварини прив’я-
зані до тих, хто їх годує!

Отож, любов і прихильність до благодійників ми
також маємо за природою, і потреба вдячності за ви-
явлене нам благодіяння зрушує нас на всяку роботу.
Але яке ж слово може належно зобразити Божі дари
нам? Вони такі численні, що перевищують всяке чис-
ло; такі великі значенням, що досить і одного, щоб
зобов’язати нас до безмежної вдячності Подателю.
Не вистачило б часу пояснювати про незліченні дари
Божі роду нашому. Тому, не будемо говорити про схід
сонця, про фази місяця, про добре поліття, про те, як
міняються пори року, про воду з хмар і воду з землі,
про море і суходіл, про те, що росте на землі, і про те,
що живе у водах, про відмінність клімату, про незчис-
ленні види тварин, про все, призначене служити нашо-
му життю.

Та одного, якби й бажав хто, годі проминути: про
один дар ніяк не можна промовчати тому, хто має здо-
ровий розум і слово. А втім, ще більш неможливо ска-
зати про цей дар, як належить.

СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ
ПРО ЛЮБОВ ДО БОГА І БЛИЖНІХ

Перед ним інші дари – це блиск зірок перед про-
мінням сонця. Безмірний величчям і милістю, світло-
зарний дар цей є промислительне відношення Бога до
людини. Бог, створивши людину за образом Своїм і
подобою, удостоїв її богопізнання, дав їй насолоду без-
мірними благами раю, поставив людину на чолі всьо-
го, що на землі, а потім, коли змій звів людину і вона
впала в гріх, а через гріх у смерть та все, що сполуче-
не із смертю, – Бог не погордував нею, але дав їй на
поміч закон, приставив ангелів охороняти людину й
піклуватися про неї, посилав пророків викривати гріхи
й навчати доброчинства, погрозами спиняв порочні
прагнення, викликав обіцяннями охоту до добрих діл,
неодноразово показував наслідки пороку і чеснот на
різних людях, щоб врозумити інших, – і від тих, що при
всьому такому безмірному піклуванні за-лишались у
непокорі, не відвернувся, Не були ми залишені без
милості Владики, і наша невдячність за незаслужені
нами дари, одержані від Бога, що ображала Того, Хто
благодіяв нам, не перервала любові його до нас. Але
Він покликав нас від смерті до нового життя через
Самого Господа нашого Ісуса Христа. Ще більше чудо
містить у собі самий спосіб добродіяння. Бо Син Бо-
жий, «бувши образом Божим, не вважав за загарбан-
ня бути рівним Богові» і «умалив Себе Самого, прий-
нявши вигляд раба» (Флп.2,6-7). І «Він узяв на Себе
наші немощі та поніс хворості» (Мф.8,17; Іс.53,4), «по-
ранений був за гріхи наші», щоб «ранами Його ми уз-
доровились» (Іс.53,5); «викупив нас від прокляття за-
кону, ставши за нас клятьбою» (Гал.13,13); витерпів
найганебнішу смерть, і щоб нас вивести до славного
життя. І не тільки оживотворив нас мертвих, але ще
дарував нам спосіб прямувати до богоподібності, на-
готував нам вічне упокоєння, величчю блаженства пе-
ревищив усяку думку людську. Що ж віддамо Госпо-
деві за всі добродіяння його для нас (Пс.115,3)? Але
Він такий добрий, що не вимагає відплати і задоволь-
няється тільки нашою любов’ю за всі Його незліченні
дари.

Наші душі це насіння, то згодом Він спитає звіту і
про плоди від нього. Він каже: «Заповідь Мою даю
вам, щоб ви любили один одного» (Ін.13,34). І бажаю-
чи спонукати душу нашу до виконання цієї запо-віді,
вимагає на доказ того, хто є його ученик, не ознак і
чудес незвичайних (хоча в Дусі Святому дарував силу
на це). Чого ж вимагає Господь від Своїх учеників?
Ось слова Господні: «З того і знатимуть усі, що ви Мої
ученики, коли будете любов ма-ти між собою»
(Ін.13,35). Скрізь Господь поєднує заповідь про любов
до Бога із заповіддю про любов до ближнього, так що
добродіяння ближньому має за послугу Собі: «Голо-
дував Я, і ви дали Мені їсти; жадав пити, – і ви напоїли
Мене; був мандрівником, і ви прийняли Мене; був на-
гий, і ви вдягнули Мене; нездужав, і ви відвідали Мене;
у в’язниці був, і ви прийшли до Мене» (Мф.25,35-36), і
«коли ви вчинили це одному з цих братів Моїх най--
менших, то Мені вчинили» (Мф.25,40).

Отже, через любов до Бога можна здобути успіх у
любові до ближнього, а через любов до ближнього
знов повернутися до любові до Бога; хто любить Бога,
той любить і ближнього. Господь сказав: «Хто лю--
бить Мене, той держатиме слово Моє» (Ін.14,23); «Це
є Моя заповідь, щоб ви любили один одного, як Я по-
любив вас» (Ін.15,12). Хто любить ближнього, той ви-
конує обов’язок своєї любові до Бога, Який перено-
сить усе милосердя на Самого Себе Тим-то вірний
служитель Божий Мойсей і виявив таку любов до
братів, що волів бути викресленим із книги Божої, де

Продовження на 8 стор.
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був записаний, якщо не буде прощений гріх народові
(Вих.32,32). А апостол Павло мав сміливість молити-
ся про те, щоб йому бути відлученим від Христа за
братів своїх, рідних йому тілом (Рим.9,3), – бажаючи,
подібно до Господа, самому стати спокутною ціною
спасення інших, а разом і знаючи, що не може бути
відлучений від Бога той, хто з любові до Бога, ради
найважливішої серед заповідей, відмовляється від ми-
лості Божої, бо такий одержить набагато більше від
того, чим пожертвував. Зі сказаного видно, що святі
досягали найвищого ступеня любові до ближнього.

Яку любов треба мати одному до одного? Таку,
яку Господь показав і якої Він навчив, кажучи: «Щоб
ви любили один одного, як Я полюбив вас. Немає
більшої від тієї любові, як хто покладе душу свою за
ближніх своїх» (Ін.15,12-13). Якщо треба покласти і
душу, то тим більше треба всіляко старатися про ко-

Хрещення є першою зустріччю людини з Церквою
Христовою. Відповідно до думки покійного Х. Андру-
цоса, «Хрещення – це двері, через які людина входить
в Церкву і долучається до інших Таїнств, це встанов-
лений Христом обряд, коли людина, занурюючись у
воду, духовно відроджується». Дійсно, цей обряд був
встановлений самим Христом, а приклад Його Хре-
щення в Йордані від Іоана Хрестителя був успадкова-
ний Церквою. Як пише святий Симеон, архієпископ
Фессалонікійський, «Спаситель власноруч встановив
Таїнства». Одним з них є Хрещення, яке Христос прий-
няв не з тим, щоб очиститися, бо як Бог Він не мав у
цьому потреби, але щоб спасти Своє творіння.

Хрещення – це дійсно Таїнство, що оновлює люди-
ну благодаттю Святого Духа. Спочатку людина була
очорнена первородним гріхом, який зробив пристрасті
невід’ємною частиною людської природи. Таким чи-
ном, зачаття і народження людини здійснюється під
впливом первородного гріха, як пише про це в 50-му
псалмі цар і пророк Давид (Пс. 50:7). Хрещення стає
другим народженням і, скоріше, відродженням люди-
ни, розлучає людину з життям після гріхопадіння і вво-
дить його в коло Христа.

Керівництво і підтримку в цьому прагненні людини до
відродження покликаний надати вчитель, або хресний, як
його прийнято називати. Назва «хресний батько» пов’я-
зане з прийняттям охрещеного хресним після третього
занурення в купіль в ім’я Святої Трійці. Святий Юстин
Філософ говорить пaро хрещених батьків як про людей,
«що приводять приймаючого хрещення до купелі». Пер-
ша згадка про участь хресного в Таїнстві Хрещення ми
знаходимо в творі церковного письменника II століття
Тертулліана. Наступні згадки ми зустрічаємо в творах
Іоана Златоуста, Аврелія Августина та інш.

Хресний з’являється в Таїнстві Хрещення як свідок,
який гарантує віру в нього того, хто приймає хрещен-
ня. Тут необхідно зазначити, що до VI століття це Таї-
нство брали тільки дорослі, що повністю усвідомлю-
ють значення цього обряду і своє рішення стати чле-
ном Церкви. Але це не виключає Хрещення немовлят,
особливо в тих випадках, коли Хрещення приймає вся
сім’я або ціла громада. Роль хресного включала в себе,
з одного боку, підтвердження віри приймаючого хре-
щення, і з іншого – підтримку і зміцнення людини в
його рішенні прийняти Хрещення.

Після превалювання в VI столітті практики Хре-
щення немовлят хресний стає представником прий-
маючого хрещення і відповідальним вчителем віри
новонаверненого, ще не ознайомленого з християнсь-
кою вірою в силу свого віку. Святий Симеон Фессало-
нікійський пише, що «хресним батькам необхідно бути
благочестивими вчителями віри», покликаними забез-
печити православне виховання охрещеного. Отже,
хресний батько не може заперечувати християнську
віру (тобто бути іншого віросповідання або атеїстом),

ВЧИТЕЛЬ У ХРИСТІ: РОЛЬ ХРЕСНОГО
В ТАЇНСТВІ ХРЕЩЕННЯ

спотворювати її (бути єретиком, розкольником), не бра-
ти участь в Євхаристії. Навпаки, це має бути людина,
що сповідує християнську віру і живе благочестиво.
Хресний в таїнстві Хрещення заповнює віру і покаян-
ня, які відсутні у немовлят.

Хресним може стати будь-який благочестивий віру-
ючий, свідомий член Христової Церкви. У перші сто-
ліття, принаймні до того часу, коли почало переважати
Хрещення в дитинстві, хресними ставали особи однієї
статі з тою людиною, яка була охрещена. Однак, ця
практика поступово зійшла нанівець. Хрещеними бать-
ками не можуть стати батьки охрещенного, незважа-
ючи на те, що в період між V і IX століттями подібна
практика існувала на Заході. Однак ця традиція була
скасована, з метою більш правильного і повноцінного
виховання дитини, а також відсутності змішання ду-
ховної і тілесної спорідненості. Крім того, хресними не
можуть стати чоловік або дружина, клірик і монах (за
винятком безвихідних ситуацій), єретик і інославний, в
силу своїх невірних позицій щодо Церкви, особи, які не
є християнами, а також люди, які не усвідомлюють
своїх дій, такі як діти і психічно хворі.

При відсутності у кліриків і батьків можливості стати
хресними, священик може безперешкодно охрестити
їх дитину при наявності іншого хресного. Крім того,
згідно з 53-ю постановою П’ятого-Шостого (Трульсь-
кого) Вселенського Собору, духовна спорідненість на-
кладає заборону на шлюб між хрещеним і хресним,
так само як і його близькими родичами.

Присутність хресного на Таїнстві Хрещення може
бути охарактеризоване як гарантія, оскільки вказує на
добровільний і свідомий прихід приймаючого хрещен-
ня на Таїнство. Під час оголошення, яке передує Хре-
щенню, хресний батько від імені немовля відрікається

від темних сил, підтверджує поєднання з Христом і
сповідує істинність віри, читаючи Символ Віри.

Після Хрещення хресний батько бере на руки не-
мовля (дорослого новонаверненого бере за руку) з рук
священика. Згідно Симеону Фессалонікійському, це дія
символізує, що хресний приймає охрещеного у Христа
і стає його духовним батьком. Разом з цим, це симво-
лічно відображає передачу охрещеного під захист
Ангела хранителя. Запалена після Хрещення свічка –
символ Божественного світла, дарованого новонавер-
неному і, одночасно, славослов’я Святій Трійці.

Але хресний – це не тільки запорука віри свого ду-
ховного дитя. Він разом з іншими церковними прихо-
жанами свідчить про достовірність цього Таїнства.
Відповідальність хресного не припиняється після за-
вершення Таїнства і відходу з храму. З моменту Хре-
щення між хресним і хресником створюється певний
зв’язок, що носить педагогічний і виховний характер.
Життя хресника відтепер відзначено присутністю в ним
хресного.

Хресний – це людина, яка повинна вчити духовне
дитя християнській вірі і зробити все можливе для
його виховання у Христі. Це духовне виховання є не
просто викладанням християнської істини, але та-
кож вихованням за допомогою особистого прикла-
ду хресного. З цієї причини хресними повинні стати
люди благочестиві і такі, що сповідують християнсь-
ку віру, яка присутня в кожному їх слові і всьому їх,
житті. Таким чином, хресний батько стає не просто
свідком Таїнства Хрещення і запорукою віри ново-
наверненого, але батьком, наставником, учителем
у Христі.

Георгіос ЗАРАВЕЛАС, богослов.
Переклад українською мовою –
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СВЯТИТЕЛЬ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ
ПРО ЛЮБОВ ДО БОГА І БЛИЖНІХ

ристь кожного, дбаючи тільки про те, щоб догодити
Богові. Як можна досягнути любові до ближнього?
По-перше, треба боятися відповідаль-ності за порушен-
ня заповіді Самого Госпо-да, Який сказав: «Хто не вірує
в Сина, не побачить життя, а гнів Божий перебуває на
ньому» (Ін.3,36). Потім, треба прагнути вічного життя,
бо «заповідь Його є життя вічне» (Ін.12,50). А «перша
і найбільша заповідь» (Мф.22,38) така: «люби Господа
Бога всім серцем твоїм і всією душею твоєю і всім
розумінням твоїм і всією силою твоєю» (Мк.12,30;
Мф.22,37); «друга ж, подібна до неї: люби ближнього
твого, як себе самого» (Мф.22,39; Мк.12,31). Нарешті,
треба старатися наслідувати Господа, Який сказав: «За-
повідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як Я
полюбив вас» (Ін.13,34).

А ще можуть сприяти любові до ближнього і такі
міркування. Коли брат наш робить нам добро, то й ми
полюдськи повинні виявляти до нього любов; таку лю-
бов мають і язичники, як ясно говорить про це Господь
в Євангелії: «Коли ви любите тих, хто вас любить, то

якої вам за те дяки? Адже і грішники люблять тих, хто
їх любить» (Лк.6,32). Якщо ж ближній чинить зло, то й
тоді ми повинні любити його, – не тільки за заповіддю
Божою, але і як благодійника свого, коли тільки вірує-
мо в слова Господа: «Блаженні ви, коли вас будуть гань-
бити і гнати, та всіляко неправедно лихословити за
Мене. Радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода ваша
на небесах» (Мф.5,11-12).

У чому виявляється любов до ближнього за Гос-
подньою заповіддю, і з чого можна пізнати, коли хто
любить ближнього не згідно із заповіддю? У любові
дві відмінні властивості: сумувати і хвилюватися, якщо
любимому погано, і радіти, коли йому добре, всіляко
старатися сприяти його благополуччю. Тому, блажен
той, хто сумує за тим, хто грішить, бо він зазнає страш-
ної небезпеки. Блаженний і радіючий за того, хто чи-
нить правильно, бо такий, за словом Писання, одержує
незрівнянний набуток. Про це свідчить і апостол Пав-
ло, кажучи: «Коли ж страждає один член, страждають
з ним усі члени» (1Кор.12,26), розуміючи, очевидно, в
цьому випадку нездужання щодо належного догоджан-
ня Богові.
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