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Він спонукає нас до дій на благо, а разом з
тим дає сили й натхнення довершувати добрі
справи. І якщо Бог та Церква кличуть до чо-
гось – то слід сприймати та виконувати цей зак-
лик.

Рік тому, в день 40-річчя, я отримав найвід-
повідальніше покликання – бути Предстояте-
лем автокефальної, помісної Української Пра-
вославної Церкви.

Минув рік. Він, дійсно, був непростим та по-
вним різноманітних викликів і для мене як оч-
ільника помісної Православної Церкви України,
і для всіх архієреїв та духовенства, для повно-
ти Церкви, для цілого суспільства. Але з Бо-
жою допомогою ми ці виклики долаємо і рухає-
мося вперед, зумівши зберегти нашу єдність.
Адже головне, що нас об’єднує – це бажання
йти разом дорогою правди і добра, прагнення
не розділяти чи відбирати, а здобувати спра-
ведливий мир і захищати те, що дане нам Гос-
подом – життя, право вибору, свободу, Батькі-
вщину.

І саме завдяки нашій єдності ми вже отри-
мали визнання й підтримку з боку Константи-
нопольської Церкви-Матері, Олександрійсько-

Напередодні відзначення першої річниці
інтронізації Блаженнійшого Митрополита
Київського і всієї України Епіфанія, 2 лютого
2020 року, в  тридцять третю неділю після
П’ятидесятниці, Його Блаженство очолив
Божественну літургію у Свято-Михайлівсь-
кому Золотоверхому соборі.

Предстоятелю помісної Української Православ-
ної Церкви співслужили архієреї і духовенство зі
всієї України, а також представники Вселенської
Патріархії, Олександрійського Патріархату, Ел-
ладської Православної Церкви та монастирів Свя-
тої Гори Афон.

У суботу, 1 лютого, Блаженнійший владика
звершив в кафедральному соборі Всенічне бдіння.

Наприкінці літургії митрополит Вінницький і
Барський Симеон від імені Священного Синоду
та повноти Православної Церкви України висло-
вив вітання на адресу Предстоятеля.

Від імені Його Всесвятості Вселенського Пат-
ріарха Варфоломія вітання Блаженнійшому Мит-
рополиту Епіфанію висловив митрополит Гальсь-
кий Еммануїл.

Слово привітання від Блаженнійшого Папи і
Патріарха Олександрійського і всієї Африки Фео-

“ПРО КОЖНОГО ІЗ НАС БОГ ТУРБУЄТЬСЯ,
І МИ МАЄМО БУТИ ВДЯЧНИМИ ЙОМУ ЗА ЦЕ”

го Патріархату та Елладської Церкви. Вірю, що,
святкуючи наступну річницю нашого спільного
буття, ми прийматимемо в наших українських
святинях все більше й більше гостей та пред-
ставників інших помісних Православних Церков,
які неодмінно будуть визнавати наш автокефаль-
ний статус, бо це процес незворотній, хоча й по-
ступовий. Ми всі різні, але об’єднані єдиним
тілом Церкви Христової. Тож будемо єдиними!

Щиросердну подяку висловлюю за теплі
вітання й побажання на мою адресу, але впев-
нений, що вони адресовані не тільки і не стільки
мені, як усім вам – моїм співбратам-архієреям,
духовенству, всім вірним нашої Церкви. Адже
всі ми разом сподобились багатьох благодат-
них дарів від Бога. Спільними зусиллями ми і
надалі будемо будувати Церкву відкриту для
всіх, щоб разом іти шляхом, який веде до спас-
іння. А також – наполегливо працювати, щоби
всі православні українці об’єдналися навколо Киї-
вського престолу. Тож нехай Господь укріпить
нашу єдність, а Боже благословіння й надалі пе-
ребуває з усіма нами. Слава Ісусу Христу!

Епіфаній,
митрополит Київський і всієї України

ВЛАДИКА ЯКІВ ВЗЯВ УЧАСТЬ В УРОЧИСТОСТЯХ
З НАГОДИ ПЕРШОЇ РІЧНИЦІ ІНТРОНІЗАЦІЇ

ПРЕДСТОЯТЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ
дора II висловив єпископ Вавилонсь-
кий Феодор.

Привітання від Елладської Право-
славної Церкви озвучив митрополит
Адріанопольський Амфілохій.

Митрополит Епіфаній висловив
щиру подяку за усі привітання та на-
голосив на важливості визнання авто-
кефалії помісної Української Право-
славної Церкви і незворотності цього
процесу.

 3 лютого 2020 року, в першу річни-
цю інтронізації, Блаженнійший Митро-
полит Київський і всієї України Епі-
фаній звершив молебень у тися-
чолітній святині Православної Церк-
ви – Соборі святої Софії Київської.

Предстоятелю помісної Української
Православної Церкви співслужили
архієреї і духовенство зі всієї України, а також
представники Вселенської Патріархії, Олександ-
рійського Патріархату, Елладської Православної
Церкви та монастирів Святої Гори Афон.

Його Блаженство подякував за привітання та
звернувся до присутніх зі словом.

«Сьогодні тут, в цьому прекрасному
історичному древньому храмі, митро-
поличому осідку, ми дякуємо Богові за
всі ті благодіяння, яких він нас сподо-
бив протягом минулого року. Всі наші
новітні події, які лягли в основу ство-
рення єдиної Церкви, пов’язані саме з
цим визначним історичним місцем –
Собором Святої Софії Премудрості
Божої. Бо завдяки Об’єднавчому Со-
бору, який відбувся саме в цих історич-
них стінах, 15-го грудня 2018 року
відкрився шлях до отримання Томосу,
в якому чітко прописано, що ми з цьо-
го часу посідаємо належне 15 місце в
Диптиху серед інших помісних Право-
славних Церков» – сказав блаженній-
ший владика.

«Бог спитає у кожного із нас, що ти міг зробити
і не зробив. Не спитає того, чого ми не могли зро-
бити чи втілити у нашому житті, отож робімо все
від нас залежне. Сьогодні я ще раз висловлюю
щиру подяку всім вам: нашим архієреям вже виз-
наної помісної Православної Церкви України і всім
гостям, які вшанували нас. Вчора ми спільно звер-
шили Божественну літургію у нашому кафедраль-
ному Михайлівському Золотоверхому Монастирі.
Ми об’єдналися навколо єдиної чаші, бо ми праг-
немо, щоб надалі всі православні українці гурту-
валися в Церкві навколо Христа і навколо єдиної
Пресвятої Євхаристії. Також висловлюю нашу по-
дяку і духовенству, яке наполегливо трудиться на
своєму місці і всім вірним нашої помісної Украї-
нської Православної Церкви», – підсумував Пред-
стоятель.

Після молебню Митрополит Епіфаній поспілку-
вався з представниками українських та міжнарод-
них ЗМІ.

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви

(ПЦУ)
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Коли в повітрі витає дух Різдва, коли від хати до хати дзвінко
лунає коляда, коли світло Божої любові об’єднує всіх своєю бла-
годаттю у селі Лопушанка-Хомина в Народному домі 12 січня
відбулося «Свято коляди».

Дійство розпочав настоятель церкви Святого Миколая мит-
рофорний протоієрей отець Стефан Бандура. Він відмітив, що
возвеличувати Дитятко Боже у колядках – це прекрасна украї-
нська традиція й дуже приємно, що вона підтримується у селі
молоддю та дітьми. Далі у супроводі церковного хору прозвуча-
ла молитва «Отче наш».

«Свято коляди» продовжив чудовий колектив художньої само-
діяльності «Троїсті музики» під керівництвом Миколи Шестака і
талановитий сімейний колектив «Струни серця» під керівницт-
вом Оксани Сидір. Колядки у їхньому виконанні занурили слу-
хачів у величне Таїнство Різдва, не залишивши нікого байдужи-
ми. Душевними і щирими віншуваннями потішили присутніх най-
молодші учасники свята, учні Лопушанської ЗСШ I-II ступенів.
Підготувала їх до виступу вчителька місцевої школи Лопушанська
Лілія Антонівна. Ведуча свята, Деркач Тетяна Артемівна, про-
фесійно і урочисто оголошувала учасників дійства. Керівник
Народного дому Микола Шестак висловив вдячність всім учас-
никам свята, а також присутнім за їхню підтримку.

Різдвяний час закінчується, але нехай ніколи не минає різдвя-
на радість, що несе світло, правду, добро і красу!

Леся ДОСЯК

 ХРАМОВЕ СВЯТО В ЧЕСТЬ СОБОРУ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧІ І
ХРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЬОГО ІОАНА В СЕЛІ ДНІСТРИК

СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ ПЦУ
Святитель Епіфаній Кіпрський гово-

рить, що Христос прийшов на Йордан і
хрестився від Іоана не тому, що мав по-
требу в омитті гріхів, але для того, щоб
виконати до кінця все, що було властиве
прийнятому Ним людському єству, і по-
казати, що Він прийняв істинну плоть і є
істинною людиною. Хрещення Іоанове
було призначене Богом для покаяння
ізраїльського народу, адже Іоан хрестив
хрещенням на покаяння для відпущення
гріхів (Мк. 1: 4). Ісусове ж хрещення є для
нас прообразом життя вічного. Для кож-
ного віруючого, який охреститься в ім’я
Господнє, відкриваються небеса, і він
вступає в таємниче благодатне єднання
з Отцем, Сином і Святим Духом. З мо-
менту хрещення людина стає носієм і хра-
мом Духа Святого. Іоан Хреститель –
найбільш шанований християнський свя-
тий після Богородиці. Ісус Христос го-
ворив про нього: «Істинно кажу вам: з
народжених жінками не було більшого
за Іоана Хрестителя» (Мф. 11:11).

Майбутній великий пророк народив-
ся в сім’ї праведних Захарії і Єлизавети.
По материнській лінії Іоан був родичем
Ісуса Христа і народився на шість місяців
раніше за Нього.

Іоан був останнім пророком серед
безлічі праведників, які передбачали при-
шестя Месії, який звільнить народ Ізраї-
лю. Іоана називають Предтечею і Хрес-
тителем. Предтечею – тому що він прий-
шов перед Христом і проповідував на-
роду Його пришестя. Хрестителем –
тому що він хрестив Спасителя в Йор-
дані.  Пророче служіння Іоана Хрести-
теля полягало в тому, що він мав звісти-
ти людям про те, що наближається
прихід Спасителя і кожна людина по-
винна приготуватися до цієї довгож-
данної та очікуваної події покаянням та
хрещенням. Пророк Іоан звіщав народу
волю Божу, закликав до внутрішньої
переміни душі, до виправлення життя
і діл милосердя.

Церква Христова з великою любов’ю
ставиться до Пророка, Предтечі і Хрес-
тителя Господнього Іоанна, будуючи хра-
ми в його честь, прославляючи його в
своїх  богослужіннях і молитвах, з шаною
відносячись до його святих мощей.

Цього року 20 січня, після Богоявлен-
ня Господнього, молитвовно свій храмо-
вий престольний празник на честь Собо-

ру Предтечі і Хрестителя Господнього
Іоана  вперше відсвяткували парафіяни
села  Дністрик  Старосамбірського бла-
гочиння вже в єдиній помісній Право-
славній Церкві України.

На запрошення настоятеля храму про-
тоієрея Миколи Пагулича для урочисто-
го богослужіння з нагоди храмового
празника, прибули священники із Старо-
самбірського благочиння Дрогобицько
– Самбірської єпархії Православної  Цер-
кви України.

 Святкову Божественну літургію очо-
лив Старосамбірський благочинний
митр. прот. Іван Білик, якому співслужи-
ли: настоятель храму- протоієрей Мико-
ла Пагулич,  священник Ярослав ( с. Ясе-
ниця), митр. прот. Богдан Лернатович (
с. Турчиновичі – Бачина), митр. прот.
Ігор Дудик ( с. Ріп’яно-Смерічка),  прот.
Роман (с Тисовиця ) ієрей Миколай ( с.
Стара – Сіль).

Повчальну проповідь на тему свята
виголосив отець Ігор Дудик ( с. Ріп’яно
– Смерічка). Після євангельського читан-
ня проповідник розкрив зміст і значення
молитовного вшанування Пророка і
Хрестителя Господнього Іоанна.

Звертаючись у своїй  проповіді до
вірян, отець Ігор сказав те, що коли ми
дивимось на Предтечу і Хрестителя
Іоана, ми повинні згадувати  його слова,
які кожного з нас  закликають до покаян-
ня. Так само кличе він нас до правед-
ності, до святості, щоб ми звами своє-
часно приносили плоди покаяння, щоб

завжди пам’ятали про Бога і те навіщо
людина живе на цій землі. Щоб своєю
працею, своїми добрими вчинками про-
славляла велич і красу Божу.

А ще отець-проповідник сказав:”Ми
з вами повинні бути виконавцями волі
Отця Небесного.А воля Отця Небесного
полягає лише в одному, щоб ми кожно-
го дня, кожної миті пізнавали Бога і Йому
служили, і своєчасно приносили плоди
покаяння, плоди віри, плоди любові. Бо
сам Апостол Павло говорить, що ми не
золотом чи сріблом викуплені, а ми ви-
куплені найдорогоціннішою кров’ю На-
шого Спасителя Ісуса Христа, яку Він
пролив на Хресті заради нашого спасін-
ня. Тому кожної неділі звершується свя-
те таїнство Євхаристії. В сьогоднішний
день ми з вами, возлюблені брати і сест-
ри, прийшли до храму Божого, щоб тут,
на святому місці, просити Пророка, Пред-
течу і Хрестителя Господнього Іоана,
щоб Він допомагав кожному християни-
нові додержуватись заповідей Божих тут.
на землі, так як навчає нас мати Церква,
Святе Євангеліє. Щоб цей голос Божий,
який сьогодні лунає на річці Йордан про-
тягом цілого року  лунав в наших серцях,
допомагав нам звершувати волю Божу
та допомагав нам жити так, як навчає нас
мати Церква.”

Своїми духовними піснеспівами  ве-
лично прославляли Господа церковний
хор святого храму.

На Богослужінні молилась велика
кількість людей та запрошених гостей із

навколишніх сіл міста Старий Самбір.
 Під час Божественної літургії були

піднесенні молитви за Україну, за наших
воїнів, які в цей нелегкий для нас час пе-
ребувають в зоні ООС, захищаючи свій
народ, свою рідну землю від агресора,
жертвуючи своїм власним життям.

Після закінчення Богослужіння із
своїм повчальним словом звернувся до
парафіян і гостей храму митр. прот. Іван
Білик. У своєму слові отець Іоан підсу-
мував святкування  і від імені собору свя-
щенників привітав настоятеля храму, отця
Миколая і парафіян із престольним праз-
ником, який вони вперше відсвяткували
вже в єдиній помісній Православній
Церкві України.

Після слів подяки отець настоятель від
імені парафіян та собору священників
привітав отця Івана Білика із днем його
небесного Покровителя та подарував
йому ікону  Хрестителя Господнього Іоан-
на.  Побажав також отцю Іванові міцного
здоров’я, Божої ласки, щоб Пророк Пред-
теча і Хреститель Господній Іоан був зав-
жди у життєвих потребах,  щоб допома-
гав йому в служінні Богові та своїй Бо-
гом улюбленій пастві.

В храмі, після богослужіння, священ-
ники помазали святим єлеєм, парафіян
та гостей. Святкове Богослужіння завер-
шилося уставним многоліттям.

Юрій БОБИК,
випускник Львівської

Православної Богословської
Академії  ПЦУ

СВЯТО КОЛЯДИ
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25 січня 2020 року виповнилося 50 років від Дня народження священнослужи-
телю Ростиславу Балуху. 

Від імені духовенства Дрогобицько-Самбірської єпархії вітаємо Вас з ювілеєм.
Зичимо Вам бути Добрим Пастирем на Ниві Христовій. Божої Вам милості, злаго-

ди, здоров’я, добра та миру. 
Нехай Господь щедро обдаровує Вас усіма потрібними ласками, скріплюючи і нади-

хаючи на працю у Божому винограднику.
Многих Вам і благих літ! 

Пресслужба єпархії

26 січня архієпископ
Дрогобицький і Самбірсь-
кий Яків, на запрошення
митр. прот. Антонія Ба-
луха звершив урочисту
Божественну літургію в
с. Вороців Яворівського
благочиння.

Його високопреосвящен-
ству співслужили: благочин-
ний Яворівського району
прот. Назарій Дадак та ду-
ховенство єпархії.

 Після завершення літургії
владика Яків привітав о. Ан-
тонія Балуха із 35-ти літтям
священичого служіння а та-
кож привітав сина о. Анто-
нія, о. Ростислава Балуха, із
50-ти літтям від Дня народ-
ження.

 До слів привітання також
долучилися парафіяни храму,
церковний комітет та церков-
ний хор, побажали довгих та
щасливих років життя та зас-
півали велично многоліття.

Пресслужба єпархії

15 лютого 2020 р., у день свята Стрітення Господ-
нього, свій храмовий празник відзначив Стрітенський
кафедральний храм Дрогобицько-Самбірської єпархії м.
Дрогобича.

В день храмового свята митрополит Івано-Франківський
і Галицький Іоасаф у співслужінні архієпископа Дрогобиць-
кого і Самбірського Якова та духовенства Дрогобицько-Сам-
бірської єпархії очолив Божественну літургію.

Владиці Іоасафу співслужили: секретар єпархії прот.
Андрій Безушко, обласний благочинний єпархії прот. Леонід
Городиський, благочинний Дрогобицького району прот. Ігор
Пулик, благочинний Стрийського району прот. Йосиф Доро-
шевич, благочинний Старосамбірського району прот. Іоан
Білик, благочинний Самбірського району прот. Микола Бухній,
благочинний Мостиського району прот. Ярослав Качмар,
благочинний Миколаївського району прот. Іван Владика, прот.
Ярослав Фабіровський, ієросхимонах Євсевій, протодиякон
Іван Березовий, протодиякон Володимир Бойко, диякон
Віталій Ковалишин та диякон Руслан.  

За літургією були піднесенні додаткові прохання за мир в
Україні.

Богослужіння супроводжувалося ангельським співом ар-
хієрейського хору кафедрального храму.

На завершенні Богослужіння Владика Іоасаф виголосив п-
роповідь, у якій наголосив на важливості свята Стрітення Гос-
поднього, а також розповів, що є вихідцем із Дрогобиччини.

Церковними нагородами були відзначені меценати храму.
Завершилось святкове богослужіння уставним многоліттям.

Пресслужба єпархії

Всечесний отче Антонію!
Високопреосвященійший Яків, архієпископ Дрогобицький і Самбірський та вся ввіре-

на йому єпархія сердечно вітає Вас з ювілеєм 35-річчям священничого служіння!
З почуттям глибокої поваги ми відзначаємо, що вся Ваша трудова біографія, організа-

торський талант і здібності нерозривно пов’язані з Православною Церквою України та
рідним краєм, його людьми. Вас можна ставити у приклад молодому поколінню.

Від усієї душі бажаємо Вам невичерпної енергії і оптимізму, міцного здоров’я, душев-
ного тепла і сімейного затишку, справжнього людського щастя, достатку і благополуч-
чя, нових плідних успіхів і звершень на благо Православної Церкви України та рідного
краю, його парафіян.

Пресслужба єпархії

ВІТАННЯ О. АНТОНІЮ БАЛУХУ ІЗ 35-ТИ
ЛІТТЯМ СВЯЩЕННИЧОГО СЛУЖІННЯ

ВІТАННЯ
О. РОСТИСЛАВУ БАЛУХУ
ІЗ 50-ТИ ЛІТТЯМ ВІД ДНЯ

НАРОДЖЕННЯ

АРХІПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ
У С. ВОРОЦІВ

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК
КАФЕДРАЛЬНОГО

СОБОРУ
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24 лютого 2020року розпочалась нова ротація українських
військовослужбовців на території Міжнародного центру мирот-
ворчості та безпеки. Початок тренувань 53 ОМБр ЗС України
благословив капелан Святослав Юрків, капелан із США підпол-
ковник Клей Салмела та капелан із Канади капітан Іван Нага-
чевський.

“Солдати з багатьох країн, операції ЮНІФАЄР, операції ОРБІТАЛ
приєдналися до своїх українських партнерів в привітанні нового рота-
ційного підрозділу на церемонії відкриття, 24 лютого, 2020 року. Сол-
дати ОТГ Жувіньї готові продовжувати свою роль наставників місії
ОБГП-У та підтримувати Україну в розбудові оборонних можливос-
тей шляхом надання безпеки та взаємних тренувальних зусиль, які
йдуть на користь обом націям”, - повідомляють у Joint Multinational
Training Group-Ukraine.

У Народному домі с.Раденичі 23.02.20. відбулося справжнє свято з подарун-
ками, розвагами, смачними частуваннями і найважливіше - приємним спілку-
ванням, на якому були присутні: митрофорний протоієрей Миколай Різни-
чок, Марія Різничок, староста с.Раденичі Володимир Демський, працівники
культури с.Раденичі: Галина Гірняк, Оксана Келлер, запрошені гості.

Завдячуємо, що відбулася у нас така приємна подія, насамперед благодійній
організації ELEOS-LVIV!!! Представником від цієї організації на нашому заході був
о.Миколай Різничок. Усі ми трошки ближче познайомилися з мережею “Eleos”,
зокрема організацією “Eleos-Lviv”, керівником якої є Іван Данилів.

Велика кількість дітей (діти з інвалідністю, діти учасників АТО, напівсироти) одер-
жали подарунки - дуже гарні іграшки!!! Робити добрі справи не завжди легко. Необ-
хідно заручатися підтримкою надійних людей, які готові допомогти і відчувають
необхідність робити добро. Дорога подарунків до одержувачів була досить довгою.
Сергій Дмітрієв (керівник Елеос Україна) і Микола Різничок (представник Полтавсь-
кого Батальону небайдужих) передали іграшки від ПАРИТЕТ—ТОЙС на Львівщи-
ну. Іван Данилів ,Орест Різничок передали іграшки для нашої парафії і Мостищини.
Допомогли перевезти іграшки на Мостищину Володимир Галик - голова спілки
АТО Мостищини і Віталій Смілка - голова спілки АТО Городоччини. А вже у Раде-
ничах з приводу такої події було організоване справжнє свято під назвою “ЗУСТРІЧ,
ПРИЧИНОЮ ЯКОЇ Є ДОБРО І МИЛОСЕРДЯ!!!” для тих, хто справді потребує
підтримки, розуміння і також поваги.

Передаємо щирі слова вдячності організації “ЕЛЕОС”, усім помічникам, що
приєдналися до такої доброї справи. Дякуємо отцю Миколаю Різничку за щирість,
підтримку, теплу зустріч, а також його сім’ї.Велика подяка і старості с.Раденичі-
Демському Володимирові, який ніколи не залишається байдужим  і завжди долу-
чається до таких важливих і потрібних заходів. Дякуємо діточкам за те, що вони є,
вселяють в нас віру у краще, допомагають розуміти справжні цінності.

Галина ГІРНЯК, жителька с.Реденичі

– Ви розробляли графічний
стиль Об’єднавчого собору і Пра-
вославної церкви України. Хто
до вас звернувся і що цьому пе-
редувало?

– Один із проєктів, який був важ-
ливим для того, щоб у мене склало-
ся бачення графічного образу Украї-
нської церкви, був молитовник, який
ми кілька років тому випустили під
редакцією священика Андрія Дуд-
ченка. Проєкт об’єднав українців
різних православних конфесій, які
мали бажання молитися українсь-
кою мовою.

Був розроблений шрифт на основі
написів у Софії Київській, я зробив
багато малюнків, пов’язаних як із
візантійською традицією, так і з ук-
раїнським бароко.

Я багато працював і товаришував
із парафіянами і священниками УПЦ
(МП), які прагнули єдності з Констан-
тинополем і автокефалії української
церкви, до речі, потім разом з ними
я перейшов до ПЦУ. Крім того, я
періодично щось робив для грецьких
церков і патріарха Константино-
польського. Тому я був художньо й

СВЯТО ДЛЯ МАЛЕЧІ

ПРО СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ПЦУ
І УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛЬ

АВТОР ЛОГОТИПУ ПЦУ: “ЯКЩО НАМАГАЄМОСЬ ВІДІЙТИ ВІД ІМПЕРСЬКОГО
ДУХУ, ВАРТО ПІДКРЕСЛЮВАТИ УКРАЇНСЬКІ РИСИ”

Олексій
ЧЕКАЛЬ 

– один із найкра-
щих каліграфів і
дизайнерів в Ук-
раїні. Він працював
над проєктами для
15-ї праправнучки
Мони Лізи, Все-
ленського Патріар-
ха Варфоломія і
Оксфордського університету. Розписував храми в
Італії і виготовляв логотипи замків у Німеччині.
Утім, навіть на тлі цих масштабних робіт голов-
ним проєктом життя він вважає роботу над граф-
ічним стилем Православної Церкви України.

Нижче наводимо фрагмент інтерв’ю Олексія Чекаля
для “Радіо Свобода”.

морально підготовлений до того мо-
менту, коли надійшло замовлення
зробити логотип до Об’єднавчого
собору.

– Коли ви працювали над гра-
фічним дизайном ПЦУ, які зав-
дання перед вами ставили чи які
ви, можливо, ставили самі перед
собою?

– У моїй роботі я намагався об-
’єднати візантійську й українську
кириличну традицію. У логотипі мож-
на помітити барокові елементи, фраг-
менти грецького монументального
письма, в’язі, також я використав
декоративне оздоблення храму.

Звичайно, головний образ Софії –
Оранта – став і головним образом
логотипу, як символ заступництва
Божої Матері за Україну. Я зробив
векторний малюнок на основі моїх
фотографій мозаїки й намагався
вплести Оранту в квітучий хрест.

– Чи була у вас мета, щоб гра-
фічний дизайн відрізнявся від
російського?

Закінчення на 5 стор.
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– Так, звичайно. Я не маю нічого проти різних стилів, як-
от болгарського, російського, сербського, але якщо тема
пов’язана з епохою, нацією чи якоюсь проблемою, то треба
підбирати дуже точно шрифти й елементи, щоб була есте-
тична єдність графіки з її змістом. Звичайно, якщо ми нама-
гаємось відійти від імперського духу й розвернутися в бік
греко-візантійської традиції, нам варто підкреслювати ук-
раїнські риси й естетику.

– Що притаманно українській естетиці?
– Є такий професійний жарт: де німецький дизайнер про-

водить пряму лінію, український пише хвилясту. Нам при-
таманний більш жвавий, пластичний контур, хвацькі розчерки,
квітучі елементи, певні характерні форми графем. Літери
не схожі одна на одну, вони мають індивідуальність.

Якщо подивитися на написи в Софії Київській, які частко-
во робили греки, ми побачимо, що саме там закладені ці
пластичні елементи нашого відчуття графіки письма.

– Наскільки складно було працювати?
– Це було не стільки складно, як відповідально. Ми ще на

початку шляху. Адже графічний стиль Собору плавно пе-
ретік у графічний образ церкви. Я вже зробив печатку для
митрополита Епіфанія і церкви в цілому.

Зараз роблю дизайн офіційного часопису ПЦУ. Та гадаю,
що у майбутньому зможу зробити графічний «камертон» і
набір шрифтів, якими користувався б у документах, під час
офіційних заходів і в житті церкви кожен єпископ і священник.

– Вочевидь, ви не згодні з тезою – «мистецтво поза
політикою».

– Є така праця Стенлі Морріса «Політика та письмо».
Він вважає, що письмо формувалося в результаті змін релі-
гійного чи політичного середовища й різних суперечок між
церквою й державою, а також між східним і західним хрис-
тиянським світом. І якщо навіть літери реагують на зовнішні
події, то як людина може говорити, що вона поза політикою?!
Якщо вона тільки не перетворилася на соляний стовп. Ми
всі пов’язані!

Ані художник, ані церква, ані вчений не можуть мовчати,
коли відбувається злочин або конфлікт. Як я можу стави-
тись до того факту, що до церкви в Слов’янську, куди я на
Великдень у дитинстві ходив із бабусею, священник впус-
кає полковника ФСБ Гіркіна зі зброєю і допомагає захоплю-
вати моє місто?

Або як я можу реагувати, коли крадіжку називають «вос-
становление исторической справедливости», або в молитві
за «мир» пряму агресію іменують «громадянським конфлі-
ктом»? Відповідь очевидна.

Ярослава ТРЕГУБОВА

ПРО СТВОРЕННЯ
ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ
ПЦУ І УКРАЇНСЬКИЙ

СТИЛЬ

Логотип Об’єднавчого собору
i процес роботи над символiчними елементами

Дизайн офiцiйного часопису
Православної церкви України

Закінчення. Початок на 4 стор.

В заголовок цих, що нижче наведено, роз-
думів взято слова Симеона, якого Слово
Боже називає “мужем праведним і благо-
честивим”, який чекав утіхи Ізраїлевої. А
чекав Симеон цю утіху довго і терпеливо.
Він знав, що ця утіха, - це Син Божий, Який
в людському тілі буде народжений Дівою.
Це сповістив йому Святий Дух. А святе пе-
редання про це звіщення подає ширше.

У третьому столітті до Різдва Христово-
го тодішній єгипетський фараон забажав
мати у своїй бібліотеці книги Святого Пись-
ма старого Завіту в перекладі на грецьку
мову. Для цього фараон запросив з Палес-
тини законовчителів, які добре знали грець-
ку мову. Було задіяно 72 перекладачі, в числі
яких був і молодий ще тоді Симеон. Йому
випало перекладати книги пророка Ісаї.
Дійшовши до пророцтв про Христа Спасите-
ля, Симеон слово «Діва» хотів записати
«жона» - жінка. Він подумав: як це Діва зач-
не у своїм лоні та народить. Але з’явився
Ангел і сказав написати і грецькою «Діва»
як це є написано у пророка Ісаї староєврейсь-
кою мовою. Ну а за те, що Симеон засумні-
вався у правдивості, правильності слів Свя-
того Письма, записаних пророком, йому було
сповіщено, що він буде жити, - «не побачить
смерті», доки не побачить Христа Господ-
нього» (Лк. 2, 26).

Пройшли довгі, довгі роки і Симеон був
приведений Святим Духом у Єрусалимський
храм, коли Діва Марія, Богородиця і обруч-
ник Її Йосиф принесли згідно Закону Дитя
Боже як першим народжене Дитя Людське,
щоб принести за Нього жертву. Які почуття
вирували у серці праведного Симеона, коли
він взяв на свої руки Спасителя світу, можуть
достеменно сказати люди святі, люди, - повні
Духа Святого. А ми можемо лише на основі
описаних переживань, почуттів святих, які
вони отримали при навідані Святого Духа,
Богородиці, і Самого Господа Бога Ісуса
Христа, хоч в якійсь мірі відчути це, збагну-
ти. А значить, - і насолодитись, вдихнути,
увібрати в себе блаженство духовне. Бо святі
саме в таких моментах усолоджувались
Святим Духом і блаженствували.

Та повернімось до праведного Симеона.
Він стоїть у храмі, на його руках перебуває
утіха Ізраїлева, його особиста утіха, - утіха
всього світу. Симеон дивиться на Дитя Боже,
- Дитя Людське і бачить всемогутнього Бога,
- Бога Спасителя. Він розуміє, як з прихо-
дом у світ Спасителя змінюється його осо-
биста доля, доля єврейського народу та всьо-
го роду людського, а в цілому – всього світу.

І це не дивно. Адже Син Божий - Істинний
Бог, Бог від Бога, і Світло від Світла, став
Людиною, щоб змінилась доля кожної люди-
ни. А це,  щоб був прогнаний морок поган-
ства і засвітилось  Світло істинне у серці кож-
ної людини. Щоб був знищений гріх, здолана
смерть, а батько зла- сатана переможений
не тільки Сином Божим, Сином Людським,
а і кожною людиною, що вірує в Ісуса Хрис-
та, як у свого Бога і Спасителя та приймає
Його у своє серце і живе Ним.

То ж дивитись, бачити Ісуса, Христа Бога
- бачити своє спасіння, яким є Він, Господь
Христос. І Він пропонує Себе як спасіння
кожній людині. Хто ж приймає Христа Спа-
сителя – приймає спасіння. Приймає спасін-
ня, а у ньому своє визволення від гріха, при-
страсті; входить в участь Христової пере-
моги над злом, сатаною. І для такої людини
смерті вже не існує. Смерть для Христового
переможця втрачає свою актуальність. Бо
віруючий в Ісуса Христа «має життя
вічне»(Ів. 6, 47).

Читаючий ці рядки, усолодиться; хтось
зітхне і подумає: блаженні святі, їм являлись
Ангели, Богородиця та і Сам Господь Бог
Ісус Христос. Хтось скаже: я – грішний,
інший: я – недостойний. Ще хтось згадає, що
Слово Боже говорить, що Бога ніхто з лю-
дей не бачив і бачити не може. Але те Сло-
во Боже і потішає: «Єдинородний Син, Який
у лоні Отця, Він явив»(1 Ів. 1,18), - Ісус Хри-
стос у Собі явив нам Бога. Те ж Слово Боже
через апостола Павла засвідчує нам, що ми
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невидиме Боже споглядаємо у Його творін-
нях. Адже Богом створений  як невидимий,
так і видимий світ. Споглядаючи видимий
світ, пізнаємо Бога як Всемогутнього Твор-
ця, Промислителя про світ та переконуємо-
ся, що Бог є Любов. Бо саме ставлення Бога
до світу, а особливо до людини, і розкриває
велич Божої Любові.

Також і Христос Бог у Своїй науці про
Останній (Страшний) суд нагадує нам про
те, що ми, люди, що створені на образ і по-
добу Божу, носимо в собі і Його, Сина Бо-
жого.   То ж в кожній людині ми маємо мож-
ливість бачити свого Господа Бога Ісуса
Христа. А це: бачити Христа у славі, у при-
ниженню, стражданнях, муках і болях. Так
ми бачимо Ісуса Христа у святих, у людях
зневажених, у людях, що страждають у бо-
лях, хворобах та від воєн; у людях, які пере-
бувають у в’язницях, в полоні і т. п.. І, якщо
ми їм послужимо, то вчинимо послугу Са-
мому Господу нашому Ісусу Христу, - ствер-
джує наш Бог Спаситель.

Читаючи це, в когось закрадеться думка:
Ісус Христос є тільки Другою Особою Свя-
тої Трійці, а як же побачити, відчути Його
Отця і Святого Духа?  Та Спаситель, як вияв
Отцівської любові до нас, розраджує нас
разом із апостолами, бо і апостоли просили
Христа: «Покажи нам Отця, і нам виста-
чить». І почули від Господа: «Ви знаєте Його
( Отця ) і бачили Його», бо «хто бачив Мене,
той і Отця бачив». Адже «Я в Отці і Отець
у Мені» (Ів. 14, 7- 11).

 А далі Спаситель подає науку про Свя-
того Духа і потішає апостолів Ним, як іншим
Утішителем, бо Він є Духом істини. Цей дух
Святий є в Отця і від Отця походить та по-
дається Отцем тим, про кого попросить
Отця Син Божий.

Цей Святий Дух є присущий і Сину Божо-
му, як і ми, віруючі в Ісуса Христа (див: Ів.
17, 20-22). Бо ствердив Син Божий перед
апостолами: «Отче! …. Все Моє – Твоє,  і
Твоє – Моє»(Ів. 17, 1; 10).

Таким чином нам дано бачити Бога у всій
повноті Святої Трійці. А кожен рядок Свя-
того Письма словесно вимальовує перед
нами Бога Трійцю та разом із видимим
світом розкриває нам Бога у всій Його ве-
личі, славі та любові до нас і таким чином
ми бачимо Бога. І це поки що, як каже ап.
Павло, наче через затьмарене, непрозоре
скло, але коли прийдемо у Його славу не-
бес, то побачимо Бога Яким Він є (1 Ів. 3,2),
- підбадьорює нас ап. і єв. Іван Богослов.

Та чи може православний християнин до-
рікати, що він обмежений у баченні Бога?
Аж ніяк ні! Бо кожна Свята Літургія – це
зустріч із Живим Христом Богом. Його у
своїх руках тримають священики, а Церква
в той час закликає нас: «Зі страхом Божим,
вірою і любов’ю приступіть», «Вкусіть і
пізнайте, Який добрий Господь». І тоді люб-
лячий нас Господь Своїми Тілом і Кров’ю
оселяється в тому, хто з вірою приступив до
Нього.

Напевне, і це незаперечне, що людина по-
стійно перебуває в оточенні Бога, спогля-
дає Його, бачить Його. Та, на жаль, не зав-
жди ми усвідомлюємо, що Бог завжди по-
руч!

Закінчення на 6 стор.
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А святі, знаючи це, взивали: “Господи, дай
нам зріти  Тебе”(зріти – бачити). І милосерд-
ний Бог ощасливлював їх. В підтвердження ж
цього є свідчення святих. Відомий святий  Се-
рафим Саровський, духовний вихованець Киє-
во- Печерської Лаври, будучи ще ієродияко-
ном (монах в дияконському сані), служив
літургію у Великий Четвер. Після малого вхо-
ду з Євангелією він виголошував у царських
вратах  виголос: «Господи, спаси благочести-
вих і спаси нас!», та, повертаючись лицем до
народу, продовжував виголошувати: «І на віки
віків». І тут Серафим побачив Господа Ісуса
Христа в образі Сина Людського у славі, сяю-
чого невимовним світлом, і був Він оточений
Ангелами, Архангелами, Херувимами, Сера-
фимами та ішов по повітрю від вхідних две-
рей до вівтаря.

А ось інше свідчення. Молодий монах За-
харія з якимось духовним питанням пішов до
свого наставника старця Силуана. Увійшов-
ши у келію, Захарій побачив Силуана стоячим
у повітрі з піднятими вгору руками. Тихо вий-
шов, повернувся години через дві-три- старець
перебував у тому ж стані. Ще через три годи-
ни -те ж саме. Нарешті постукав у двері вже
поночі. Старець лежав на постелі. І спитав його
Захарія: «Що з тобою, авво?» А той відповів:
«Занедужав я сьогодні». Ученик впав перед
ним на коліна і благав: «Не відійду від тебе,
доки не  скажеш мені що ти бачив». І зізнався
старець: «Був я піднятий до неба і бачив там
славу Божу і перебував там до цього часу, а
тепер відпущений».

Таких і подібних випадків є безліч. Все це
служить нас заохоченням жити так як жили
святі, щоб і ми, нехай хоч і в якійсь мірі, були
долучені до таких видінь, споглядань Бога і
Його слави.

А саме ж бачення Бога, як повчає свт, Ігнатій
(Брянчянінов), є живе і постійне пам’ятання
людиною Бога. Якщо ж ми не можемо бачити
Бога тілесними очима,за словом свт. Григорія
Палами, то при умові стриманого життя може-
мо споглядати Його очима мисленими. Бо вже
самі роздуми про Бога відсторонюють гріх від
людини, очищають від лукавства, відхиляють
від всякого зла. Таке умове  (розумом) спогля-
дання Бога породжує чесноти, чистоту і без-
пристрасність, дарує вічне життя у нескінчен-
ному Царстві Небесному.

А свт. Григорій Нисський нагадує нам, що
гріх розмив у людині образ Божий. Тож, якщо
людина благочестивим життям не очистить
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своє серце від гріховних нечистот, пристрастей,
не поверне Божою благодаттю втрачену Бого-
видну красу, не в силі буде споглядати Бога.

Святі кажуть, що Господь називає наше сер-
це внутрішньою людиною. І коли ми дамо місце
в ньому Богу, то і Царство Боже буде там.
Адже сказано нашим Спасителем: «Царство
Боже в середині вас» (Лк. 17, 21). Тому прп.
Ісаак Сірин говорить: «Небо знаходиться в се-
редині тебе, - якщо ти чистий (духовно), тоді
то ти в самому собі побачиш Ангелів і їхнє
світло. А з ними і їхнього Владику, Господа
Бога нашого Ісуса Христа.»

Цю думку підтримує і прп. Петро Дамас-
кин, кажучи:” Бажаючий бачити Бога, не шу-
кай Його зовні, а всередині себе. А пошук Бога
пролягає через наслідування своїм життя Хри-
ста; через мир з усіма, через безгрішність, яка
подібна до безгрішності Христа; через стан ума
(розуму), який роздумує у Христі та Христом”.

А прп. Симеон Новий Богослов застерігає:”
Якщо ми по своєму недбальству маємо якусь
недовіру, двоєдушність, якусь пристрасть до
земного, тлінного, тимчасового, то не удостої-
мось перебування Бога в нашій душі”.

Це повчання продовжує свт. Ігнатій:” Хто
не є уважним у зберіганні свого ума в чистоті
від гріха, той не може бути чистим серцем, -
той не сподобиться бачити Бога”.

Підтвердженням цього є і слова Спасите-
ля: «Блаженні чисті серцем, бо вони Бога по-
бачать»(Мт. 5, 8).

Бажаючим бачити Бога також треба взяти
до уваги і слова-науку Симеона Нового Бого-
слова.” Ніхто з нас не зміг би коли- небудь
бачити Бога власними зусиллями, якби Він
Сам (Бог Отець) не послав Свого Божествен-
ного Духа. Через Нього дано нашій немічній
природі кріпкість і силу, і міць. Таким чином
Бог вчинив людину спосібною бачити Свою
Божественну славу”

“А щоб мати в собі силу Святого Духа, тре-
ба наповнити себе, - повчає той же святий,-
смиренням і покорою. Для цього в глибинах
своєї душі треба закласти тверду і непохитну
основу віри. На цій основі зводити храм внут-
рішнього благочестя душі, зводячи високі та
кріпкі стіни із різних видів чеснот».

Іди дорогою заповідей Господніх,- повчають
святі. «Не шукай слави, ні тілесного задово-
лення, ні прихильності рідні, друзів; не огля-
дайся ні в ліво, ні на право. Старайся йти за
Христом, хапайся за Нього, тримайся Його.
Хоч би і зникав Він перед тобою, знову шукай
Христа, всім серцем тягнись до Нього. І Хри-
стос не залишить тебе і не забуде. Він почне
потрохи являтися тобі все частіше і частіше
та буде перебувати з тобою. А коли ти врешті
решт очистишся духовно Його світлом, то
Сам Христос Владика прийде і вміститься в
тобі. І ти будеш володіти істинним багатством,
котрого не знає світ, а тільки Небо і ті, які впи-
сані в Книгу Життя на небесах», -резюмує
святий Симеон Новий Богослов.

Нехай же ніхто із тих, хто прочитав ці
роздуми, не залишиться байдужим у бажанні
та трудах тілесних і духовних ради бачення
Бога, бо в цьому баченні наше спасіння та
вічне і блаженне життя.

Підготував свящ. Іван ВЛАДИКА

Закінчення.
Початок на 5 стор.

ЯК КАЯЛИСЯ,
МОЛИЛИСЯ І

СМИРЯЛИСЯ СВЯТІ?
9 ПРИКЛАДІВ З ЖИТТЯ
УГОДНИКІВ БОЖИХ

Великий піст - це час, щоб в особливій
тиші вслухатися в те, що відбувається
всередині нас і навколо нас. Щоб спробува-
ти почути той Голос і ті Слова, які ча-
сом губляться в шумі повсякденного жит-
тя. Ці дев’ять історій про піст, смирен-
ня і молитву - не дослівний переказ Пи-
сання і житій, а спроба перенестися в
інший час і місце, реконструювати події,
обставини, атмосферу, щоб немов на
власні очі побачити те, що відбувається.

1) ЩО ЗМІГ ПРОБАЧИТИ
СВЯТИЙ

Серафим Саровський. XIX століття,
Тамбовська губернія

Закінчення на 7 стор.

Цим листопадовим днем було похмуро, йшов
дрібний сніжок, який лягав на білий покров, що
з’явився тут днями раніше. Ліс засинав, видиха-
ючи останні осінні сили. На галявинці стояли і не-
спішно розмовляли молодий чоловік і старенький
монах.

- Батюшка, - чоловік повернувся до супутника
лицем, - скажіть, так в чому ж полягає сенс хрис-
тиянського життя? Навіщо я живу на землі?

Старець з хвилину стояв нерухомо, дивлячись
кудись у далечінь і немов вдивляючись всередину
себе, потім посадив свого співрозмовника на пе-
ньок. Сам сів навпочіпки навпроти. Його очі,
більше схожі на два бездонних озера, дивилися в
саму душу.

- Радість моя! Молитва, піст, чування і всякі інші
справи християнські, скільки не важливі вони самі
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Закінчення.
Початок на 6 стор.

Цей святий був родом з Угорщини, за що його
і прозвали Угрином. В юності разом зі своїм бра-
том Георгієм він служив у князя Бориса, сина
Володимира Великого. Коли князя віроломно
вбили в 1015 році, молодий чоловік уцілів і пе-
реховувався у Предіслави, сестри Бориса. При
взятті Києва в 1018 році польським князем Бо-
леславом він потрапив в полон, його відвезли
в Польщу і продали в рабство.

Невільника купила одна знатна молода вдо-
ва. Залишившись без чоловіка, вона не змогла
змиритися з тим, що відтепер їй, можливо, все
життя доведеться засинати і прокидатися в
ліжку одній. Дуже скоро її увагу привернув
недавно куплений раб. Але душа молодої лю-
дини лежала до чернецтва, і бранець вирішив
будь-що-будь присвятити себе Богу і зберегти
невинність. В кінцевому підсумку він таємно
прийняв чернечий постриг від мандрівного
афонського ієромонаха.

Для обивателя, за свою високу мрію раб зап-
латив дуже дорого. Дізнавшись про постриг,
скоєний за її спиною, господиня звернулася до
короля. Правитель закликав обох до себе,
спробував умовити юнака підкоритися пані.
Почувши відмову, монарх сказав вдові: «Зро-
би з твоїм рабом за своїм бажанням; щоб і інші
не наважувалися ослухатися своїх панів ».

Вона ще раз спробувала спокусити слугу і
після відмови наказала його нещадно бити і ка-
струвати. Зроблено це було з особливою жор-
стокістю - все життя чоловік ходив з коштуром,
оскільки нижче пояса була незагоєна, потвор-
на, постійно кровоточива і болісна рана.

Рабу вдалося втекти додому. Він повернув-
ся до Києва і оселився в Печерській обителі,
де прославився як людина,що тонко розуміє
природу плотської пристрасті і здатний допо-
могти боротися з нею і тримати себе в чис-
тоті. Святий прожив в монастирі близько де-
сяти років. Зараз його святе тіло, що випробу-
вало стільки страждань, але залишилось нео-
скверненим, покоїться в Ближніх печерах Лав-
ри. Над місцем його останнього спочинку па-
ломник може прочитати простий старовин-
ний напис: ’’Преподобний Мойсей Угрин’’.

Підготував прот. Ярослав КОЗАК, м.Стрий

(Продовження буде в наступному номері)

2) ЩО БАЧИВ ВМИРАЮЧИЙ
ПОДВИЖНИК

В маленькій тісній кімнатці тихо догорала
лампада. Схвильовані учні скупчилися навко-
ло свого доброго вчителя. Він лежав тут пря-
мо на підлозі, на тонкій очеретяній рогожі, яку
сам і сплів колись. Старий з дитинства жив у
пустелі,  вихований відлюдниками, і його вис-
нажене постами тіло ніколи не знало нічого
зручнішого і м’якшого цього суворого ліжка.

Він був ще живий, але всі вже розуміли, що
завтра з ранку братії потрібно готуватися до
похорону. Для кожного з учнів вмираючий
значив дуже багато. Він дійсно був для них
духовним наставником і гарячим молитовни-
ком. Справжнім аввою. А тепер вони від щирої
теплоти відданих сердець молилися про ньо-
го в скорботну годину.

Вони твердо вірили, що у цієї людини свя-
того життя лише одна посмертна дорога - в
рай. Вже чи йому, змалку увібравшому дух
строгості і благоговіння, шістдесят років про-
вівши у пості і покаянній молитві і ще за жит-
тя прославившись даром чудотворення, -  буде
відмовлено в спасінні ?!

Раптом авва прийшов до тями. Його облич-
чя сяяло від радості, немов він уже перебував
у небесних оселях. Старець ледь чутним го-
лосом мовив:

- Ось прийшов авва Антоній ... А ось йдуть
отці - монахи древності ... А ось і ... - вмираю-
чий зробив паузу, його очі зволожилися, лице
його засяяло більш як перше, - а ось і апосто-
ли ідуть... - і тут чернець замовк. По обличчю
текли гарячі сльози.

- Отче, з ким ти розмовляєш?
Присутні були схвильовані, вони ніколи не

бачили старця таким.
- Це янголи прийшли взяти мене, - ледь

чутно прошепотів він. - А я не готовий. Я мо-
люся їм залишити мене хоч ненадовго, щоб я
міг покаятися.

Брати були вражені.
- Чи тобі, отче, каятися? Тобі немає потре-

би в цьому!
Учитель зітхнув.
- Насправді, браття, я не знаю, чи сотворив

я хоча б початок покаяння мого.
Несподівано лице старця засяяло так, що і

поглянути на нього ніхто не наважувався.
- Ось і Господь йде, - з трепетом прошепотів

він. - Він каже: «Принесіть мені посудину виб-
рану з пустелі!»

Це було як блискавка. Братія впала ниць.
Стало легко дихати, приміщення наповнило-
ся якоюсь  невимовною свіжістю. На наступ-
ний день в обителі хоронили авву Сисоя.

Авва Сисой. V століття, Верхній Єгипет.

3) ЯК СВЯТИЙ ПОПЛАТИВСЯ
ЗА ВІДМОВУ СТАТИ

КОХАНЦЕМ СВОЄЇ ПАНІ

Преподобний Мойсей Угрин.
XI століття, Київ

по собі, проте не в діянні тільки їх поля-
гає мета нашого християнського життя,
хоча вони і служать необхідними засоба-
ми для досягнення її. Справжня ж мета
життя нашого християнського полягає в
набутті Духа Святого Божого. Піст же, і
чування, і молитва, і милостиня, і всяка
Христа ради добра справа суть засоби для
стяжання Святого Духа Божого.

Чернець знав, про що говорить. Він
піднявся з почіпок, спираючись на грубо
зроблену палицю - ось уже майже тридцять
років старець не міг випростатися на по-
вний зріст ...

... Був вересень 1804 року. Вдень старець
рубав дрова неподалік від своєї хатинки, в
якій він жив відлюдником. З боку села до-
линули хрускіт гілок і жвава людська мова-
. Дуже скоро стали помітні окремі слова. -
Чернець закінчив рубку, але особливої ува-
ги на звуки не звертав і, навіть коли перед
ним виросли три високих фігури в селянсь-
ких кожухах, продовжував пов’язувати ко-
лоди.

- Чуєш, піп, гроші давай! - один з непро-
ханих гостей, мабуть, головний, поставив
свою ногу прямо на складені гіркою пол-
іна. Відлюдник випростався.

- Які гроші, дорогенький? Немає у мене
грошей, - зі звичною привітністю в голосі
промовив чернець і потягнувся за приго-
товленою зв’язкою. Та тільки-но він на-
гнувся, ватажок взяв його за комір і з усієї
сили смикнув до себе.

- Ти не дури, браток, не те як собаку при-
ріжу, - в голосі грабіжника не було й тіні
жарту.  Знаємо ми вашу породу. Люди
вдень і вночі несуть, а ви тільки і корчите з
себе жебраків. А ну, швидко викладай!

Ззаду на подвижника накинувся один з
подільників, але незрозуміло чому він бук-
вально відлетів назад. Хтось невидимий
ніби давав бандитам зрозуміти, що вони
повинні зупинитися. Але злість остаточно
затьмарила їх розум.

- Він і чаклун до того ж! Валимо його!
І всі троє навалилися на ченця. Захисти-

тися він і не намагався, хоча у нього під ру-
ками була сокира і, будучи звичним до важ-
кої роботи, він володів чималою силою. Чер-
нець сприйняв напад як випробування
Боже, яке потрібно пройти до кінця.

По голові вдарили обухом, з рота і вух
хлинула кров. Штовхаючи чобітьми, грабі-
жники дотягли його, ледве живого, до ха-
тинки. Вони все перерили в пошуках захо-
ваних грошей, але знайшли лише ікону та
кілька картоплин. І тут мужики, нарешті,
зрозуміли що побили ченця абсолютно мар-
но. На них напав дикий страх, і вони без
оглядки втекли з келії.

Святий вижив, але хребет його був силь-
но пошкоджений, і він все життя, що зали-
шилося ходив згорблений. Однак і злочинці
не залишилися безкарними - хоча заступ-
ництво батюшки врятувало їх від кримі-
нального переслідування, їх будинки і май-
но через деякий час повністю знищив во-
гонь. Самі вони покаялися в скоєному, а ба-
тюшка Серафим пробачив мужиків від щи-
рого серця, як і інших завжди вчив проща-
ти всіх і за все.

Таким був старець Серафим - чистим, що
не втратив своєї дитячої невинності, але,
навпаки, помножив її в багато разів. Навіть
зазнавши від людей осміяння і побої, він
продовжував вірити людині , і поруч з ним
завжди виконувалися його слова: «Стяжай
духа мирного, і навколо тебе спасуться ти-
сячі».
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Вільна, незалежна, європейська економічно роз-
винена  держава  – мрія мільйонів українців, які
прагнуть побачити свій дім як місце для гідного
та щасливого життя. Ми хочемо жити у економі-
чно розвиненій, соціальній та правовій державі, де
пануватимуть право, справедливі закони та пова-
га одне до одного. Та чи завжди ми маємо гідну
відповідь на питання: що я роблю для того, аби
побудувати країну наших мрій?

Насправді Бог щодня дає нам можливості, аби
змінювати себе та Україну на краще , головне
завжди пам’ятати, що Україна починається з кож-
ного з нас.

Як країна, так і суспільство, вступає в процес
свого становлення. Адже, власне кажучи, у голо-
вах багатьох українців знаходяться різні духовні
цінності – європейські чи євразійські – а посере-
дині знаходиться Україна, через яку проходить
лінія вибору. Панове, але Україна одна , єдина і
неділима!

Виклики, які постають у процесі народження і
зріння нації та держави, мають стати основою
формування наднового українського громадянсь-
кого суспільства та території з розвиненою еком-
ікою.

Православна Церква України також розділяє
бажання українців – побудувати успішну та де-
мократичну державу. І високий рівень довіри у
суспільстві до Церкви також означає високий
рівень відповідальності перед ним. Тож настав той
час, щоб Православна Церква України стала тим
духовним центром, який об’єднує навколо себе
людей зі спільними цінностями, які прагнуть на-
полегливо розвивати країну, незважаючи на будь-
які перешкоди.

Проєктним центром консультативно - дорад-
чої Ради – Реформ, керівник Ольга Боднар за спри-
янням Предстоятеля ПЦУ, Митрополита Київсь-
кого і всієї України Епіфанія; Львівської Епархії
ПЦУ, Владики Макарія; Дрогобицько-Самбірсь-
кої Епархії ПЦУ, Владики Якова, голови Стрийсь-
кої районної ради Романа Козака, за підтримки ПП
«СпецТехБуд-С» та ТІЦ м.Стрия та настоятелів
храмів з восьми населених пунктів розроблено
пілотний проєкт «Створення регіональної мережі
просвітницько-рекреаційних осередків ПЦУ
«Pomisna.UA.» у Стрийському, Сколівському та
Турківському районах», у восьми населених пун-
ктах Львівщини, які розміщені на «Соляному  шля-
ху з Київської Русі в Західну Європу», а саме:

с. Ходовичі Стрийського району;
с. Баня Лисовицька Стрийського району;
с. Верхня Стинава Стрийського району;
с. Труханів Сколівського району;
с. Верхнє Синьовидне Сколівського району;
с. Сможе Сколівського району;
с. Красне Турківського району;
с. Гусне Турківського району;
та  має бути поширено на всі регіони України.
Основна мета проєкту– створити єдиний осві-

тньо-культурний, рекреаційно-туристичний
простір, який стане місцем зростання наступних
поколінь у моральних і сімейних цінностях, а те-
риторіальним громадам дозволить ставати ком-
фортними, безпечними та привабливими для своїх
мешканців. В основу цієї ініціативи заклали ство-
рення та інфраструктурне облаштування про-
світницько-рекреаційних осередків для забезпе-
чення проведення духовних, моральних, культур-
но-мистецьких, освітніх, туристично-краєзнавчих
заходів.

29 березня 2020р.  у Михайлівському соборі у
Києві у партнерстві з Міжнародним жіночим ру-
хом «За сімейні цінності» відбудеться презента-
ція початку  пілотного проєкту «Створення регіо-
нальної мережі просвітницько-рекреаційних осе-
редків ПЦУ «Pomisna.UA», який розпочинається
у 2020 році

Програма заходу:
– Спільний молебень за мир на українській

землі та єдність;
– Вітальне слово від духовних очільників та

керівництва з державних структур;
– Акція «Свічка Єднання - Палаючий вогонь»;
– Карпатський чай із медом;
– Презентація проєкту;
– Духовно-мистецька програма;
– Презентація регіональної кухні проєкту та ло-

ТІЛЬКИ ВІРУЙ, І ВІН ДОПОМОЖЕ!

кальні цікавинки кулінарної спадщини Львівщини;
– Всеукраїнська весняна акція «Посади

сімейне дерево» висадження магнолії  та кар-
патської ялини.

Отже, маємо ще одину можливість дати
відповідь на питання « Що я роблю для того, аби
побудувати країну наших мрій?», але країну в си-
стемі координат збереження своєї українськості
– звичаїв, традицій, мови, національного світог-
ляду, через підвищення туристичної та інвестиц-
ійної привабливості територій; розбудову турис-
тично-рекреаційної інфраструктури;створення

умов для розвитку туризму; відродження і розви-
ток місцевих народних звичаїв, промислів, збере-
ження пам’яток історико-культурної спадщини і в
кінцевому результаті досягнення економічного
розвитку краю.

Дорога до нашої мети лежить через щоденну
спільну, злагоджену працю всіх хто долучився до
проектної та промоційної роботи та тих хто долу-
читься. Ми такі всі різні та маємо подати одне од-
ному руки і об’єднатися! А єдність дорівнює ба-
лансу внутрішнього життя держави. Єдність – це
наче скеля для ефективного розвитку держави.


