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ДУХОВНОГО ЗМІЦНЕННЯ ЧЕРЕЗ ЄВАНГЕЛЬСЬКІ

ПРИКЛАДИ ПОКАЯННЯ, – МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ

 П’ять недільних днів, включаючи не-
ділю, коли читається євангеліє про Зак-
хея, відділяють нас від часу щорічного
особливого аскетичного подвигу. Але
вже зараз через роздуми над євангельсь-
кими прикладами діяльного покаяння
Церква готує своїх вірних до Святої Чоти-
ридесятниці.

Метою такого приготування є щонай-
менше досягнення двох цілей. Перша –
завчасно нагадати, що час Великого по-
сту наближається.

Бо всі ми ще недалеко є від святкувань
Різдва Христового та Богоявлення, від
часу особливої духовної радості, пов’я-
заної з приходом у світ цей Сина Божого.
В дні цієї радості ми відкладаємо навіть
звичайне протягом року постування у
середу та п’ятницю, згадуючи слова Спа-
сителя: «Чи можуть весільні друзі суму-
вати, поки з ними жених? Але настануть
дні, коли відберуть у них жениха, і тоді
поститимуть» (Мф. 9:15).

Ці слова Христові мали безпосереднє
пророче значення щодо апостолів, однак
опосередковано вони торкаються і всіх
нас. В час святкувань ми по особливому
усвідомлюємо, що Господь-Жених, Не-
вістою якого іменується Церква, є близь-
ко, є серед нас і разом з нами. Тому дні
свят наповнені радістю й веселістю, а сто-
ли – різноманітними стравами на
підкріплення тілесних сил.

Однак дні святкувань минають і ми
розуміємо, що все ще залишаємося об-
тяженими багатьма гріхами, які віддаля-
ють нас від Бога. Ми усвідомлюємо свою
негідність, відсутність належної «весіль-
ної одежі», у якій можемо в чистості
совісті увійти на святкову вечерю, образ
якої, як символ Царства Небесного, по-
дається нам у євангельських притчах.
Тому від святкової радості переходимо до
аскези, до усвідомленого самообмежен-
ня для душі й тіла, до постування.

Ось про цей перехід і нагадують нам
підготовчі неділі, що передують Велико-
му посту і фактично розпочинають його.
У цю першу неділю ми чуємо лише нага-
дування про покаяння, що подається нам
на прикладі митаря Закхея. Далі в бого-
служінні додається все більше особливих,
постових складових.

Такою є перша ціль підготовчих тижнів.
А друга – дати нам для настанови, для
роздумів, для втіхи та духовного зміцнен-
ня євангельські приклади покаяння. Бо
коли Господь і Його Церква закликають
нас покаятися, то вони не просто спові-
щають нам благе побажання, але і на при-
кладах дають настанову в тому, чим є
покаяння, якими є ознаки істинного і угод-
ного Богові розкаяння. Щоби ми мали
можливість своє життя звірити з цими
ознаками, застосувати особисто кожен до
себе ці євангельські приклади, і у такий
спосіб щоби отримали від часу постуван-
ня більшу користь.

І першим з цих повчальних прикладів,
про який нагадує нам  євангельське чи-
тання, є Закхей, про якого в Євангелії ска-
зано, що «він був старший над митарями
і чоловік був багатий» (Лк. 19:2).

Щоби краще зрозуміти і усвідомити
значення цього прикладу, слід нагадати,
ким були митарі у той час. Адже вони
були не просто збирачами податків, але
сучасниками вважалися найгіршими з
грішників.

Кожна держава в той чи інший спосіб
збирає податки і має, відповідно, осіб, які
забезпечують цю справу. Але навряд чи
до збирачів податків можна ще десь поба-
чити таке ставлення, яке ми бачимо з
описів у Євангелії. Причиною такого осу-
ду було те, що тогочасні митарі у пере-
важній більшості своїй були не стільки
служителями держави, скільки, якщо
можна так висловитися, «узаконеними
розбійниками».

Римська імперія в ті часи використо-
вувала для збору податків систему відку-
пу. За певними законами та правилами
визначалася сума податку з якоїсь області
за період часу. І держава пропонувала так
званим відкупникам сплатити цю суму
відразу, натомість передаючи їм право від
свого імені вимагати податки з місцевого
населення та подорожніх. Така система
державі здавалася вигідною, але вона по-
роджувала сваволю з боку митарів. Бо
мета їхня була не виконати закон, але по-
вернути витрачені на відкуп податку кош-
ти і збагатитися. Тому митарі під приво-
дом оподаткування і маючи захист дер-
жави, дуже часто займалися здирництвом,
вимагали не те, що визначене законом, але
все, що лиш могли забрати.

Одне це вже було здатне живити осуд
щодо митарства, як справи. Однак гнів
народу, осуд і ненависть щодо митарів
примножувалися ще й тим, що податки
збирали вони від імені Римської держави,
для юдеїв подвійно ненависної. Адже дер-
жава ця була чужинницькою, вона заво-
ювала Юдею і сприймалася народом як
окупант. І держава ця була язичницькою,
в якій релігійне поклоніння різним римсь-
ким божествам, а також «генію імперато-
ра», принесення жертв у капищах перед
ідолами – було обов’язком.

Тому справа митарів у євангельський
час була синонімом безсоромного зло-
чинства, здирництва, служіння окупантам
і язичникам. Люди, які зважувалися на те,
щоби бути митарями, розуміли, що їх
будуть осуджувати і ненавидіти оточуючі.
Відтак постійне чинення ними гріхів з од-
ного боку та явний осуд народу – з іншо-
го, робили їх безсоромними, черствими,
закам’янілими в серці. А радість вони зна-
ходили лише у примноженні багатства та
у задоволеннях, яке воно приносило.

Розуміючи це, ми можемо краще усв-
ідомити, ким був Закхей, історію покаян-
ня якого чуємо сьогодні. Він не просто
був одним з митарів, але був начальни-
ком над ними у Єрихоні – на той час вели-
кому і багатому місті, через яке проходи-
ли важливі торгівельні шляхи. Тож поло-
ження Закхея, як старшого над митарями
в Єрихоні, з одного боку сприяло його
збагаченню, а з іншого – спонукало його
бути грішником.

І саме як до відомого всьому місту
грішника ставилися до нього люди. Осуд і
його особисто, і справи, якою він займав-
ся, був настільки великий, що вважалося
ганебним навіть заходити в його дім та їсти
з ним.

Спаситель проходить через Єрихон
дорогою до Єрусалиму, де на Нього че-
кають розп’яття і хресна смерть. Понад
три роки Він проповідує Євангеліє, ходить
країною, наставляючи людей і звершую-
чи чудеса. Про Ісуса з Назарета, вчителя
істини і чудотворця, в Якому багато хто
бачив обіцяного Месію, розголос розій-
шовся доволі широко. Тому про Нього
знав навіть сліпець, який при вході до Єри-
хона просив милостиню і був зцілений

Спасителем, про що ми знаємо з єван-
гельського читання попередньої неділі.
Тим більше про Господа Ісуса Христа мав
чути начальник митарів Єрихона. Тож не
дивно, що у нього виникло бажання по-
бачити Того, про Кого говорили, як про
Месію.

Ми зараз можемо лише припускати,
які почуття спонукали Закхея – заможно-
го грішника, зневаженого багатьма і тому
очевидно загрубілого душею – шукати
можливості побачити Ісуса. Найбільш
вірогідно, що в першу чергу це була про-
ста людська цікавість.

Закхей був малий зростом, тому поба-
чити Спасителя у звичайний спосіб не міг
через натовп, що оточив Христа. Зневаж-
ливе ставлення до Закхея, як грішника, не
давало йому надії наблизитися до Месії
звичайним чином – ніхто би не дав йому
дороги, і сам він не мав впевненості, як
цей відомий Вчитель і Чудотворець по-
ставиться до нього. Тому він вирішив ви-
лізти на дерево, повз яке мав проходити
Господь, щоби в такий спосіб побачити
Його без перешкоди – але також і без яко-
гось обов’язку.

Але, мабуть не лише звичайна цікавість
спонукала Закхея вилізти на смоковницю.
Було ще щось, що можливо ним і не усв-
ідомлювалося – тягота гріховності. На-
віщо йому, багатому начальнику митарів
Єрихона, дивитися на Ісуса? Якби він був
усім задоволений, то не принижувався би
перед натовпом, не наражав би себе на
можливість чергової, звичної для митарів
принародної зневаги, залишився би вдо-
ма чи при своїй справі.

Кожен з нас знає те відчуття, коли сама
присутність біля визначної людини або на
визначній події дає нам відчуття причет-
ності. Отак, мабуть, і Закхей, який вже чув
про Христа, хотів хоча би через спогля-
дання на Нього бути причетним до Месії.
Не знаємо, чи ще щось більше було в його
душі – але і цього потягу Спасителю вия-
вилося достатнім, щоби привести грішни-
ка до покаяння і спасіння.

І покаяння це Господь викликав вияв-

леним милосердям до зневажуваного
всіма митаря. Адже Спаситель не просто
звернув увагу на низькорослого чолові-
ка, що сидів на дереві – Він назвав його по
імені та сказав: «Закхею, злізь скоріше, бо
сьогодні Мені належить бути в тебе в
домі» (Лк. 19:5).

Той, хто сподівався лише з дерева,
віддалік, побачити Месію – прийняв Його
у своєму домі. Той, хто був явним грішни-
ком, зневаженим людьми – удостоївся
честі приймати Спасителя і розділити з
ним трапезу. І ця увага, нічим особливим
не заслужена, ця щира відкритість Сина
Божого до грішника настільки зворуши-
ла його, що Закхей в цей же час вирішив
перемінитися.

Він знав, у чому полягали його гріхи, і
своє покаяння в цих гріхах він відразу
підкріпив ділом.  Вставши, Закхей сказав
Господеві: «Господи, половину добра
мого я віддам убогим і, якщо кого скрив-
див чим, поверну вчетверо» (Лк. 19:8), і
за це отримав слова Христові про про-
щення і спасіння.

Дорогі брати і сестри! Приклад Закхея
свідчить нам, що навіть коли ми зробимо
малий, але щирий крок на шляху покаян-
ня, навіть коли ми лише спрямуємо по-
гляд свій до Христа – цей наш потяг душі
не залишиться без відповіді. І якими б за-
старілими і великими не були би наші
гріхи – милосердя Боже і їх здатне очисти-
ти. Однак покаяння наше має бути
плідним. Як Закхей, розкаявшись, зробив
можливе для нього, щоби загладити свої
провини перед ближніми, так і ми маємо
не просто висловити жаль про гріховні
вчинки, але потрудитися, щоби ділом
підтвердити зречення від гріха.

І нехай Господь прийме наше покаян-
ня, нехай змилосердиться над нами, як Він
змилосердився над Закхеєм, адже Син
Людський, за власним Його свідченням,
прийшов «знайти і спасти, що загинуло»
(Лк. 19:10), бо «не здорові потребують ліка-
ря, а недужі» (Лк. 5:31).

Епіфаній, блаженнійший митропо-
лит Київський і всієї України.
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15 лютого 2021 р., у день свята Стрітення Господнього, свій хра-
мовий празник відзначив Стрітенський кафедральний храм Дрого-
бицько-Самбірської єпархії м. Дрогобича.

 На запрошення владики Якова Богослужіння очолив митрополит Димит-
рій(Рудюк), керуючий Львівсько-Сокальською єпархією. Йому співслужи-
ли: архиєпископ Дрогобицький і Самбірський Яків, єпископ Коломийський і
Косівський Юліан (Гатала) та запрошені священнослужителі: секретар
Дрогобицько-Самбірського єпархіального управління протоієрей Андрій
Безушко, благочинний Самбірського району протоієрей Миколай Бухній,
благочинний Стрийського району протоієрей Йосиф Дорошевич, благочин-
ний Миколаївського благочиння протоієрей Борис Ляхович, настоятель ка-
федрального храму Стрітення Господнього протоієрей Йосиф Усик, ієрей
Володимир Яворський; протодиякон Свято-Покровського кафедрального
собору м. Львова Семен Пігура, диякон Віталій Ковалишин.

Після завершення літургії владика Димитрій виголосив проповідь.
У свою чергу владика Яків подякував митрополиту Димитрію за по-

вчальне слово, а також всьому священному собору і всім присутнім за
спільну молитву, якою в цей день наповнився кафедральний собор.

Згідно традиції після Богослужіння були освячені свічки, які вірні принес-
ли до храму.

Урочисте Богослужіння закінчилося уставним многоліттям.
Пресслужба єпархії.

В день відзначення другої річниці інтронізації Блаженнійшого Мит-
рополита Київського і всієї України Епіфанія, 3 лютого 2021 року,
Його Блаженство очолив Божественну літургію у кафедральному
Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Предстоятелю помісної Української Православної Церкви співслужили
архієреї й духовенство зі всієї України, а також Екзарх Вселенського Патр-
іарха в Україні єпископ Команський Михаїл. Участь у святковому Бого-
служінні взяв і наш архиєрей-владика Яків(Макарчук), керуючий Дрогобиць-
ко-Самбірською єпархією. Наш владика долучився до привітань, які в цей
день лунали в адресу Предстоятеля.

За богослужінням лунала всеукраїнська молитва за припинення пошесті
згубної (епідемії).

Наприкінці відправи митрополит Вінницький і Барський Симеон від імені
Священного Синоду та повноти Православної Церкви України висловив ві-
тання на адресу Предстоятеля та подав йому просфору і букет квітів.

Митрополит Епіфаній подякував за теплі слова привітань і зазначив, що
подія інтронізації є не стільки особистим святом, скільки спільною визнач-
ною подією для усієї нашої помісної Церкви, адже безпосередньо пов’язана
з Об’єднавчим Собором і творенням єдиної УПЦ.

Предстоятель додав, що потрібно постійно дякувати Богу за благодіян-
ня, явлені протягом двох років спільного буття нашої Церкви. І хоч час, що
минув, є ще незначним, однак якби не особлива Господня допомога, то ми
не досягнули б того, що вже маємо.

«Ще раз усім дякую за вітання, за молитву і підтримку, яку я повсякден-
но відчуваю. Нехай Господь і надалі подає нам єдність і утверджує нашу
автокефальну помісну Православну Церкву, яка розбудовується і завдяки
кожному із вас, завдяки кожному архієрею, священнослужителю й кожному
вірному», – підсумував Блаженнійший владика.

За матеріалами інтернет ресурсу pomisna.info

АРХІЄПИСКОП ЯКІВ, КЕРУЮЧИЙ
ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКОЮ

ЄПАРХІЄЮ, ВЗЯВ УЧАСТЬ У
БОЖЕСТВЕННІЙ ЛІТУРГІЇ В ДЕНЬ

ВІДЗНАЧЕННЯ ДРУГОЇ РІЧНИЦІ
ІНТРОНІЗАЦІЇ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

У ДЕНЬ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО
ВІДБУЛОСЬ УРОЧИСТЕ

БОГОСЛУЖІННЯ В КАФЕДРАЛЬНОМУ
СОБОРІ З НАГОДИ ХРАМОВОГО

ПРАЗНИКА
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ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ

05-го лютого 2021 року виповнилося 50 років насто-
ятелю парафій с.Мігово і с.Велике, Старосамбісько-
го благочиння протоієрею Володимиру Зелінці

Від імені духовенства Старосамбірського благочиння
вітаємо Вас з ювілеєм. Господь благословив Вас на не-
легку працю у винограднику Христовому, щоб нести Сло-
во Боже ввіреній Вам пастві. Тому зичимо Вам на цьому
нелегкому шляху бути Добрим Пастирем на Ниві Хрис-
товій. Божої Вам милості, злагоди, здоров’я, добра та миру. 

Нехай благодать Господня завжди перебуває з Вами!

22 січня, під час відзначення величного свята – Бого-
явлення Господнього, яке завершує цикл святкування
різдвяних свят, настоятель храму святого рівноапостоль-
ного великого князя Володимира м. Новий Калинів Сам-
бірського благочиння Православної Церкви України -

З ЙОРДАНСЬКИМ БЛАГОСЛОВЕННЯМ
ДО ВОЇНІВ-АВІАТОРІВ

Цим святковим виступом парафія Храму святого князя
Володимира ПЦУ м. Новий Калинів 8 січня долучилась до
“Різдвяно-благодійного флешмобу” на під підтримку онкох-
ворих діточок #колядуютарятую ГО “Людина починається
з добра”.

В умовах пандемії наша духовна родина не змогла висту-
пити з вертепним дійством у залі Народного дому. Проте на
свіжому повітрі, на площі біля міської ради була організована
ще краща особлива атмосфера духовної радості Різдва Хри-
стового. Беручи до уваги євангельське благовістя про на-
родження Спасителя, відомо, що Свята родина не перебува-
ла в Царських, теплих палатах, а була в полі у вертепі.

В день Собору Пресвятої Богородиці парафіяни, хористи
та вихованці Недільної парафіяльної школи разом зібрались
на площі біля міської ради що спільно славити колядками
Новонароджене Немовля-Бога.

Колядували всі – настоятель Храму святого князя Воло-
димира ПЦУ м. Новий Калинів о. Ярослав Фабіровський,
вчителі Недільної парафіяльної школи, випускники, церков-
ний хор. Пролунало 16 колядок, біблійна історія народження
Христа, глибока духовна, патріотична поезія, віншування та
побажання добра, миру, любові та єднання. Завершилось
півторагодинне дійство піснею «Хай живе любов!»

Отож, хай живе любов в наших серцях, сім’ях, родинах,
нехай Божа любов допомагає нам долати усі перешкоди,
змінює нас, християн, на краще, робить милосерднішими та
добрішими, адже Бог є Любов!

Христос народився! Славімо Христа!
Пресслужба парафії

ВСЕПАРАФІЯЛЬНА КОЛЯДА ПАРАФІЯН
ХРАМУ СВ. КН. ВОЛОДИМИРА ПЦУ У МІСТІ НОВИЙ КАЛИНІВ

військовий капелан отець Ярослав Фабіровський, завітав
до військових 12-ої окремої бригади армійської авіації імені
генерал-хорунжого Віктора Павленка, що дислокована у
місті Новий Калинів Самбірського району, для привітан-
ня воїнів-авіаторів із святами різдвяного періоду –Різдвом

Христовим та Хре-
щенням Господнім і
здійснив вже традицій-
не окроплення при-
міщень та особового
складу частини освя-
ченою йорданською
водою.

За словами отця
Ярослава: «Для мене
це вже стало доброю
традицією впродовж
20-ти років здійснюва-
ти чин освячення Йор-
данською водою у
військовій частині».
Тому під час пастирсь-
кого візиту, отець
провів ряд бесід із вої-
нами на різні духовні
теми, що хвилюють
наших захисників, зок-
рема – життя і здоро-
в’я – як неоціненний
дар Господній, війна і
мир та інш.

У свою чергу, керів-
ництво частини від
імені особового складу
подякували отцю за
наближення кожного з
нас до святості.

Христос
Хрещається!

У ріці Йордані!

За матеріалами
пресслужби

12-ої окремої
бригади армійської

авіації імені
генерал-

хорунжого Віктора
Павленка
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Празник Стрітення засновується на події
з життя нашого Спасителя, яку записав свя-
тий євангелист Лука (2, 22-40). Закон Мой-
сея приписував, щоб кожна жінка після на-
родження дитини 40 днів не сміла входити
до храму, бо в той час вона вважалася нечис-
тою. Ці 40 днів називалися днями очищення.
Після закінчення цих днів мати новонародже-
ної дитини приходила до храму і приносила
жертву очищення. Багатша жінка жертву-
вала однолітнє ягня на всепалення та моло-
дого голуба або горлицю, а вбога повинна була
принести пару голубів або пару горлиць. Пре-
чиста Діва Марія, як Божа Мати, не була
зобов’язана до обряду очищення, бо освяти-
лася Христовим Різдвом, як каже кондак праз-
ника: “Утробу Дівичу освятив Ти різдвом
Твоїм”. Та все-таки вона в покорі виконує при-
пис закону і приносить у жертву дві горлиці.

У Православній Церкві Стрітення належить до
Богородичних празників і подекуди має також на-
зву Стрітення Пресвятої Богородиці.

Чому нам сьогодні важливо відзначати свято
Стрітення? Що це? Гарна традиція? Який зміст
лежить в цьому церковному приписі? Симеону
дано було побачити в цьому Дитяткові ”спасін-
ня… всіх народів”, і майбутнє “світло для поган”,
і”славу “істинного” Ізраїлю”.

В перекладі зі старослов’янської Стрітення оз-
начає “зустріч”. Зустрічаються Господь-Немовля
і старець Симеон. Мати Божа принесла Немовля
в храм, і ведений Духом Симеон теж туди прий-
шов, бо йому було сказано від Бога, що він не по-
мре, поки не побачить спасіння Ізраїлю – поки не
побачить Спасителя, Месію, Христа, обіцяного
пророками.

Біблія складається з двох частин, Старого і Но-
вого Завітів. У Старому Завіті викладено життя
людства від Адама до Авраама і потім життя виб-
раного народу від Авраама до пришестя Христа,
яке було характерна тим, що Ізраїль постійно відсту-
пав від Бога, але Господь піклувався про Своїх
людей, рятував, визволяв, карав, посилав пророків,
намагаючись повернути їх на істинний шлях.

Старий Завіт (“заповіт” означає “договір”) було
укладено на горі Синай. Мойсей звідси приносить
десять заповідей. Заповіді про те, що є тільки один
Бог і лише Йому одному треба поклонятися. Про
те, що потрібно шанувати батька і матір, тому що
без цього не може бути здорової сім’ї і суспіль-
ство розпадеться. Про те, щоб не вбивали, не кра-
ли, не чинили розпусти, не заздрили, не брехали.

І ось за допомогою заповідей, які були дані
тільки Мойсею, Ізраїль дуже довго зберігався від
духовного руйнування. Інші ж народи, які оточу-
вали Ізраїль, щораз більше деградували в демо-
нічну прірву.

Такою була ситуація Старого Заповіту і сере-
довища в якому жив ізраїльський народ. Тому
немає нічого дивного в тому, що він постійно ухи-
лявся від служіння істинному Богу, хоча Господь
весь час намагався його повернути на правиль-
ний шлях. Ізраїль був дуже нечисленним наро-
дом і вижив лише завдяки заповідям. Але вони
не рятували людину по суті, а тільки захищали її
від повної деградації.

І ось на такому рівні Ізраїль підтримувався до
тих пір, поки його історичний розвиток не підійшов
до своєї межі, коли повинен був народитися Спа-
ситель. Весь Старий Завіт, його заповіді, храмо-
ве богослужіння, благочестя, читання пророків і
закону Мойсея підготували багатьох людей до
прийняття абсолютно нового, вищого вчення.
Воно полягало в тому, що відтепер людина
звільняється від уз закону і стає під закон благо-
даті. Якщо ми розумом і серцем засвоїли, що таке
християнство, то нам це повинно бути зрозуміло.
А якщо не засвоїли, не спробували, що є благо-
дать Божа, не пізнали істинного духовного життя,
то, скільки не пояснюй, не можна зрозуміти, в чому
полягає цей новий закон, чому Христа не прийня-
ли і чому Він виявився розп’ятим. Але відчути
нам це треба, бо інакше ми не зрозуміємо, чому
Свята Церква обрала Стрітення своїм святом,
чому Симеон дожив до такої глибокої старості,
чому він сказав: “Нині відпускаєш …” – і після
цього помер.

РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНА БОГОРОДИЦЕ ДІВО,  БО З ТЕБЕ ЗАСЯЯЛО СОНЦЕ
ПРАВДИ — ХРИСТОС БОГ НАШ, ЩО ПРОСВІЧУЄ ТИХ, ЩО В ТЕМРЯВІ.

(СЛОВО У ДЕНЬ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО)

Продовження на 5 стор.

Чому Старий Завіт мав відійти? Він відійшов,
він закінчився, тому що не рятував людину, а
відігравав лише підготовчу роль. Можна вихову-
вати дитинку, водити на служби, вчити Євангелії,
вчити молитися, а потім, коли їй виповниться 15
років, вона раптом перестає ходити в храм: їй не
хочеться, її все там дратує. Чому? Справа в тому,
що людина завжди сама робить вибір, і навчити
вірі практично нікого не можна, можна тільки до-
помогти дізнатися про неї. А чи відкриються в
людини духовні очі, чи побачить вона духовний світ,
чи зустрінеться з Богом або обмежиться певним
ритуалом з молитов, який відбуватиме механічно,
залежатиме від її власної волі. Старий Завіт ство-
рював певний ритуал, побут, умови життя, які були
підготовкою для сприйняття Істини. Він створю-
вав посудину для благодаті Божої. І якщо людина
сама полюбить Бога (ця заповідь дана була ще в
Старому Завіті), захоче божественного життя, ду-
ховного життя, захоче долучитися до благодаті,
тоді ця благодать виллється на неї.

Релігія Старого Завіту – релігія досить матер-
іалістична: виконуй закон, що можна, роби, чого
не можна, не роби – і Бог тобі влаштує хороше
життя: у тебе будуть великі стада, хороші діти,
все буде в порядку. А коли раптом виявлялося не
в порядку, юдей був у подиві: як же так, я ж закон
виконую. Ця старозавітна свідомість, на жаль,
живе в кожному з нас. Багато людей, приходячи
на сповідь, не знають, у чому їм каятися. Кожну
неділю в храм ходжу, ранкову і вечірню молитву
молюся, святе Причастя приймаю. Євангеліє
читаю. Отже, які гріхи, що священик в мене хоче?
А тим часом важливе не виконання правила, важ-
лива зустріч, зустрілися ми з Богом чи ні. І коли
людина так міркує, значить, цієї зустрічі не відбу-
лося, тому що при зустрічі з Богом людина жа-
хається від власного гріха. Бог є світло, а те, що
ми носимо в собі, – пітьма, і не помітити цього не
можна. Тому, якщо людина не бачить в собі
мільярди гріхів, це говорить про те, що вона ніко-
ли Бога не бачила, що вона ще знаходиться в
Старому Завіті, що до неї ще не прийшов Хрис-
тос, людина не відчула, що таке благодать Божа.

Щоб її знайти, нам потрібно вирости з корот-
ких штанців Старого Завіту. Для нас будь-які пра-
вила, звичаї, уявлення мають надзвичайну
цінність, тому що ми не вміємо керуватися влас-
ним сумлінням, власним спілкуванням з Богом,
не вміємо Бога запитувати, щоб Бог нам відповів.
Нам потрібна оця зовнішня, законницька форма-
ція, ми прагнемо все наше життя розписати. В
свято працювати можна чи не можна? А якщо
можна, то до якої години? А після якої години не
можна? Скільки потрібно постити до причастя,
три дні чи два з половиною чи може одну годи-
ну? Ось що для людини становить величезну важ-
ливість. А насправді все це відіграє чисто дис-
циплінарну роль.

Багато людей здатні вести себе зовні бездоган-
но за допомогою правил. Такими були фарисеї.
Вони виконували весь закон, всі його дрібні припи-
си, і при цьому робили значно більше, ніж зараз ми
з вами. Але прийшов Христос – і вони Його розіп-
’яли, тому що у них в серці була заздрість, а про
боротьбу із заздрістю їм ніхто нічого ніколи не го-
ворив, вони взагалі про це не чули. І багато хто з
нас, ганяючись за привидами виконання чогось,
втрачають значно більше, не розуміючи, що голов-
ного приніс у світ Христос. Від священиків інколи
можна почути таке: ти краще в піст м’ясо їси, щоб

людей не їсти. Тому що іноді люди, які м’яса не
їдять, мучать всіх навколо, тероризують своїх дітей,
невісток чи племінників.

Ось таке зовнішнє законницьке, старозавітне
ставлення до духовного життя. І нам всім треба
його позбутися. А позбувається людина цього по-
ступово в процесі воцерковлення, в процесі розк-
риття в нас духовного життя, сприйняття благо-
даті Божої. Ті правила, канони, звичаї, які в Церкві
існують, святі. Вони підводять нас до Істини, роб-
лять її наочною. А істина реалізується і розкри-
вається в нашій душі через духовний подвиг.

Спасає не виконання правил і не пошуки особ-
ливих молитов. Часто в прагненні відчитати як-
найбільше акафістів чи молитов людина потрап-
ляє під владу якихось чисел; деякі кажуть: ось,
треба сорок акафістів прочитати або щоб свяще-
ник дев’ять разів молитву від страху прочитав. А
чому не сорок два чи десять? Чи, може, двадця-
ти трьох вистачить? Чому саме сорок? Або праг-
нуть кудись поїхати: о, яка там благодать! О, а в
цьому місці ще благодатніше! Але кожний наш
храм – це Небо. Що може бути благодатнішим
за нього? Ось сьогодні ви прийшли в храм, і на
престолі лежить Пречисте Тіло Господнє. Ми сто-
їмо буквально в трьох метрах від Святая святих,
яке лиш тільки можна собі уявити. Які ще потрібні
святі місця? Тут Небесне Царство. Тут Тіло Хри-
стове, те саме, яке праворуч Бога Отця перебу-
ває на Небесах, те саме, яке розпиналося на Хресті
і вознеслося на Небо, те саме Тіло, до якого жінка
доторкнулася з вірою і зцілилася від своєї хворо-
би, – воно знаходиться тут. Ніякої різниці між цим
Тілом і тим немає, вони – тотожні. Ми стоїмо в
присутності Христа Спасителя, ми кожен день
слухаємо Слово Боже, яке лунає з Євангелія, але
з нами нічого не відбувається, тому що Старий
Завіт в нас ще не помер, ми всі живемо в ланцюзі
якихось правил, які нас пов’язують і зробилися для
нас самоціллю. Але ж правило – це всього лише
милиця, яка допомагає ходити.

Господь каже через апостола Павла: “Плід ду-
ховний є любов, радість, мир, довготерпіння, доб-
рота, милосердя, віра, лагідність, стриманість; на
таких немає закону”. Для того, хто придбав пло-
ди Духа, закон не існує, йому навіть не потрібно і
саме Євангеліє постійно читати, бо воно написа-
но перстом Божим на скрижалях його серця. Він
уже не може вчинити інакше, аніж як сказано в
заповідях. Це нам, людям, просоченим гріхом,
необхідний писаний закон. Ми повинні читати Єван-
геліє настільки часто, щоб воно проникло глибоко
в наше серце. А відбудеться це тільки тоді, коли
ми почнемо гріховну коросту знімати з нашої душі.
І тоді зрозуміємо, що спасають не правила, спа-
сенною є переміна нашого життя, зміна способу
мислення, виправлення власного серця.

Тому ні Старий Завіт, ні відчитування молитов,
ні поїздки по святих місцях, по старцях, до чудот-
ворних ікон нас не врятують ніколи. Це спасе нас
тільки тоді, якщо ми змусимо себе виконувати
заповіді Божі, а святиня, перед якою ми будемо
молитися, повинна спонукати нас до виправлен-
ня, старець – зрушити, спонукати нас до святості,
святі місця – нагадати про подвиги тих, хто був
тут до нас.
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Виконуючи заповідь за заповіддю Христовою,
ми поступово розворушимо наше серце, у цій ко-
рості з’явиться тріщина, і гріхи шар за шаром бу-
дуть з нас опадати. Тоді в нас розкриється жит-
тя. А поки ми ще знаходимося в Старому Завіті і,
отже, є розпинателями Христа Спасителя. Тому
то ми так легко грішимо. Ті гріхи, які для святих
людей, які пізнали Новий Завіт, немислимі, ми ро-
бимо дуже легко. Коли старця Силуана запитали
думку про якигось ченця, він відповів: “Ти хочеш,
щоб я засудив, чи що? Та я ніколи в житті нікого
не засуджував. Для мене це неможливо”. Ріж його
на шматки – він не зможе засудити, бо його серце
стало вже іншим. А для нас збрехати, злукавити,
обдурити, засудити, впасти в гріховні помисли, як
кажуть, простіше простого.

Відмовитися від гріха важко, а обмежити себе
всякими правилами ми можемо і робимо це з за-
доволенням, тому що правила виконувати легко.

Адже і в церкві можна чудово влаштуватися і
нічого не робити, і настільки треновано відстою-
вати службу, що не втомимося анітрохи. А тим
часом ми не чуємо, що читається, що співається,
ми не молимося – так, перехрестимося чисто
формально. Навіщо перехрестився, що це озна-
чає, чому? Абсолютно розум відсутній. Людина
стоїть і про щось мріє. Про те подумав, про це.
Хтось стукнув – туди обернувся. Справа стоїть
доволі симпатична дівчина чи хлопець, навіть спо-
добалася. О священик вийшов – ви зауважили, які
у нього черевики. Начебто нові? Ні, старі, просто
почистив. Туди поглянув, сюди поглянув. А тут,
вже і проповідь скінчилася, а там і служба Божа.

РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНА БОГОРОДИЦЕ ДІВО,  БО З ТЕБЕ ЗАСЯЯЛО СОНЦЕ
ПРАВДИ — ХРИСТОС БОГ НАШ, ЩО ПРОСВІЧУЄ ТИХ, ЩО В ТЕМРЯВІ.

(СЛОВО У ДЕНЬ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО)

Постояв, послухав і пішов. Ех, дійшов до зупинки
і все забув. А завтра все спочатку.

Ось так воно і відбувається. А насправді  по-
трібна постійна праця душі. Коли стоїш в храмі,
треба змушувати розум повертатися до молит-
ви, до Слова Божого, а Бог, бачачи наші зусилля
подасть благодать очищення серця, уважності і
зосередження нашого розуму. Будьмо тверезі,
постійно продираймося крізь чагарник помислів,
намагаймося вдумуватися в кожне слово, щоб
воно дійшло до розуму, а вже потім, якщо Бог
дасть звичайно, і до серця. Тому що до розуму
слово богослужіння доходить через наше зусил-
ля, до серця – по благодаті Божій. І цю роботу,
яка вимагається від нас, щоб вникнути в бого-
служіння, ми повинні робити бездоганно.

Кажуть, найважчий труд на світі – Богу моли-
тися. Так, це дійсно так: ми готові що завгодно
робити, тільки не молитися. Найважче ввечері

Молитовник відкритий, але ще потрібно телевізор
подивитися – чергову серію з серіалу, то те, то
се. І так маємо виправдання: ось я втомилася чи
втомився: Господь не засудить, якщо формально
прочитаю. Лукавимо перед Богом. А це ж не
молитва. Звичайно, з одного боку, добре, що лю-
дина примушує себе встати на читання молитви.
Сам вольовий акт хороший, він спрямований до
Бога, але чи відбудеться назустріч? Відбудеться
зустріч з Богом під час читання вечірньої молит-
ви чи ні? Ось що важливо. Важливо, щоб серце
розкрилося назустріч Богові, щоб людина відчу-
ла себе в Божій присутності, побачила себе
грішною, захотіла виправитися, знову, знову і зно-
ву. Важливо захотіти наступного дня прожити кра-
ще, ніж попереднього. Це і є духовне життя. А ми
все ковзаємо, ковзаємо, ковзаємо і тому ще пере-
буваємо в Старому Завіті.

Свято Стрітення має величезний духовний сенс.
Зустрічаються два Завіти; все краще, що є в Ста-
рому Завіті, символізує собою старець Симеон,
який тримає на руках Немовля Христа. Це Не-
мовля ще дуже маленьке, сорок днів, як народи-
лося – але дивіться, що стається старець вми-
рає, щоб дати життя Новому.

Це має статися і в нашому серці: все старе має
піти, щоб поступитися місцем новому.

Нехай свічки, які ми освячуємо в цей день,
дарують кожному з нас відчуття, переживання
світла, яке приходить у світ із Христом, допомо-
жуть відчути і зустріти те світло у нашому житті,
спрямують нас на поглиблення нашої особистої
зустрічі з Христом. А прийнявши те світло яким
є Христос, несімо через своє життя, даючи його
скромний промінчик любові людям довкола себе.

За матеріалами інтернет ресурсів.

Продовження. Початок на 4 стор.

ПРИСТРАСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ, РІЗНОВИДИ, ВИКОРІНЕННЯ
Пристрасть - гріховний навик, що

проник у душу, протиприродня дія (рух)
людської душі, що полягає в її захоп-
ленні чимось замість Бога. Коротко
можна сказати, що пристрасть - це
зло, яке увійшло в звичку.

Головних пристрастей є вісім:
1.Об’їдання
2.Блуд
3.Грошолюбство
4.Гнів
5.Печаль
6.Відчай
7.Марнославство
8.Гордість
Ці вісім пристрастей, хоча мають

різне походження і різні дії, проте шість
перших (об’їдання, блуд, грошолюб-
ство, гнів, печаль, зневіра) з’єднані між
собою таким чином, що надмірність
попередньої дає початок наступній.

Марнославство і гордість таким же
способом з’єднуються між собою, по-
силення першої з них дає початок
іншій, але з’являються, вони не від
шести попередніх, а по знищенні їх. У
ці дві пристрасті ми впадаємо особ-
ливо після перемоги над іншими при-
страстями.

З церковнослов’янської слово при-
страсть перекладається як «страж-
дання». У цьому сенсі ми говоримо
про «хресні страждання Ісуса Хрис-
та». Однак, його основне значення -
гріховні ставлення і навики людини, що
тягнуть її до порушення Божих запов-
ідей, нерідко навіть проти волі і усві-
домлення гріховності ситуації.

«Пристрасть гідна осуду, як не при-
родний стан душі», - вчить св. Мак-
сим Сповідник. За словами св. Кли-
мента Олександрійського, пристрасть
є обуренням проти природи. Св. Ісаак
Сирін називає пристрасть недугою
душі, а св. Ісая Нітрійській - хвороб-
ливим станом душевних сил. Св. Іоан
Дамаскін називає пристрасть рухом
енергії проти природи.

Протиприродність пристрасті поля-
гає в тому, що в ній людина відмов-

Символічне зображення пристрастей на фресці “Страшний Суд”
ляється від природного для своєї при-
роди з’єднання з Творцем, що дає лю-
дині вище духовне блаженство.
Замість насолоди спілкуванням з
вічним Богом людина шукає насоло-
ди в своєму тимчасовому земному
бутті, серед непостійного світу. Таки-
ми насолодами можуть бути їжа (при-
страсть об’їдання), незаконні статеві
зносини (блуд), гроші (пристрасть гро-
шолюбства), приниження інших лю-
дей, твердження своєї переваги над
ними (гнів, гордість, марнославство),
надмірні засмучення з приводу нестачі
або позбавлення матеріальних благ, не-
здійснення пристрасних побажань
(зневіра, печаль).

Виділяючи вісім основних пристра-
стей, християнські подвижники напо-
лягають, що пристрастями є саме ду-
шевні стани, а не потреби тіла. Навіть
поділяючи тілесні (об’їдання, блуд) і
душевні пристрасті, вони бачать при-
чину кожної не в житті тіла, а тільки у
віддалені людської душі від Бога.

Основою пристрастей є самолюб-
ство, цілком протилежне любові до
Бога і ближнього. По суті всі при-
страсті зароджуються від надмірної
любові до себе. Головними і найбільш
небезпечними пристрастями є

гордість і марнославство. Ці при-
страсті перетворили частину ангелів
в занепалих духів, тому породження
їх робить людину ворогом Богу, відкри-
ває в її розум і серце шлях всім іншим
пристрастям. Через пристрасті злі
духи впливають на поведінку людини,
прагнучи зробити її рабом гріховних на-
вичок. Підкоряючись гріховним при-
страстям, людина сама уподібнюєть-
ся злим духам, стає ворогом Бога.

Виникнення пристрасті передує спо-
куса людини помислом, що містить
гріховний образ. Якщо під час споку-
си людина починає насолоджуватись
гріховним образом, то це перша озна-
ка виникнення пристрасті. Поселяю-
чись в душі, пристрасть до гріховного
образу перетворюється у внутрішній
гріховний навик, який веде до зовнішніх
гріховних дій.

Для викорінення пристрасті люди-
на повинна шукати допомоги у Бога,
Який дає їй сили подолати пристрасть.
Божественною допомогою є благо-
дать Святого Духа, що приносить
людині духовну насолоду, в порівнянні
з якою меркнуть дії пристрасті. Для
отримання благодаті людині необхід-
ний молитовний подвиг боротьби і про-
тистояння гріховним помислам. У

відповідь на молитовний подвиг на
людину сходить благодать, подаючи
подвижникові пізнання Божественної
любові.

Найбільш досконало пристрасті пе-
ремагаються очищенням серця шля-
хом посилених молитов і подвигів. Тре-
ба розвивати чесноти, які є протилежні
пристрастям. Наприклад, якщо розви-
нути смирення, згасне гордість, якщо
буде панувати радість, то не буде місця
для печалі.

Зцілення від пристрастей часто ви-
магає багаторічної боротьби. Один з
великих подвижників каже: «Мені тре-
ба було п’ятнадцять років, щоб пере-
могти гнів».

СВЯТІ ОТЦІ
ПРО ПРИСТРАСТЬ

Той, хто бачить в собі яку-небудь
пануючу пристрасть, той передусім по-
винен озброїтися супроти неї ... бо
якщо ми не переможемо цієї при-
страсті, то від перемоги над іншими
не буде нам ніякої користі.

Преподобний Іоан Ліствичник
Суть пристрасті одна, гріху - інша.

Пристрасті суть: гнів, марнославство,
ненависть, зла похіть і тому подібне.
Гріхи ж є дією пристрастей, коли хтось
приводить їх у виконання на ділі, тоб-
то здійснює тілом ті справи, до яких
спонукають його пристрасті; бо мож-
на мати пристрасті, але не діяти за
ним.

Преподобний авва Дорофей
Треба знати, яка пристрасть турбує

більше всього, з нею потрібно боро-
тися особливо. Для цього треба щод-
ня перевіряти свою совість...

Треба все погане, і пристрасті та-
кож, вважати не своїми, а від ворога –
диявола. Це дуже важливо. Тільки
тоді можна перемогти пристрасть,
коли не будеш вважати її своєю.

Преподобний Никон Оптинський

Підготував
прот. Ярослав Козак

м. Стрий
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АННА ПРОРОЧИЦЯ
А звістка про Немовля була

принесена в народ Анною-
пророчицею, яка також прий-
шла вклонитися Богові-Немов-
ляті. З її слів і почалася радісна
чутка про те, що Бог був зустр-
інутий людиною. Хоча того дня
словам святої вдови повірило
небагато людей. Втім як і сьо-
годні…

“Тут була й Анна-пророчи-
ця, дочка Фануїлова, з коліна
Асирова, яка досягла глибокої
старости, проживши з чоло-
віком сім років від дівоцтва
свого; вдова вісімдесяти чо-
тирьох років, яка не відходи-
ла від храму, постом і молит-
вою служачи день і ніч. Прий-
шовши тієї години, вона сла-
вила Господа і говорила про
Нього всім, хто чекав спасін-
ня в Єрусалимі” (Лк. 2:36-38).

Три короткі вірші – це все,
що нам відомо про цю люди-
ну. Нічого не сказано про неї
до цього, і жодних коментарів
потім, ні в Євангеліях, ні в По-
сланнях. А от розглянути її жит-
тя цікаво і, головне, корисне
буде всім нам.

Коли Анна з’явилася з одк-
ровенням Божого наміру, вона
була вже старою жінкою, що-
найменше вісімдесяти чотирь-
ох років, вдова після семи років
заміжжя, а отже – припускаю-
чи, що заміж вона вийшла років
у 14, як це тоді було прийнято,
– вона була вдовою протягом
63 років, точно три чверті сво-
го життя. Удови, загалом, у ті
часи мали кепські життєві пер-
спективи, їх зараховували до
найнижчого суспільного класу
разом з іноземцями та сирота-
ми (бо вони вже не були спро-
можні збільшити чисельність
народу Ізраїлю, а багатодітність
і статки були знаком благосло-
вення Божого). Тому в Писанні
ми знаходимо стільки закликів,
аби саме цих людей оточувати
опікою. Анна, отже, легкого
життя не мала, однак зважила-
ся не вступати в шлюб, а тільки
жила при храмі, молилася й
постила.

Ісус зберігав біля Себе тих,
про кого Бог написав через
пророка Ісаю: “Бо дім Мій на-
зветься домом молитви” (Іс.
56:7), і Анна саме так викорис-
товувала храм. Священникам у
Храмі напевно була дуже знай-
ома фігурка цієї старої жінки,
такої постійної в молитві.

Молитва і пости дуже личать
старій жінці, і на зорі церкви
Павло писав Тимофію, реко-
мендуючи: “Справжня вдови-
ця і одинока надіється на Бога
i перебуває день і ніч у благан-
нях та молитвах” (1Тим. 5:5).
Вдівство і самотність породжу-
ють шанобливість у характері.
Це має бути життя, увінчане
службою, якщо ця служба є
молитвою за інших і благання,
щоб слово Боже стало велич-
ним і славило ім’я Його.

СВІДОК ЖАХЛИВИХ
ДНІВ

Заміжжя Анни було вже в
минулому, і було віднято  вес-
ну її життя; тоді вона вирішила
провести “літо і осінь” у службі
своєму Богові. Більшість моло-
дих єврейських вдів знову ви-
ходили заміж, але Анна вибра-
ла інший шлях, який не залишав
її багато років.

Які ж поточні події відбува-
лися за її життя? У країні була
страшна громадянська війна
через те, що коли померла

Анна пророчиця, Рембрандт ван Рейн

Іродів храм, Джеймс Тіссо

Олександра (цариця-мати, вдо-
ва Олександра Янная), два її
сини Гіркан і Аристобул прий-
няли управління народом.
Гіркан, який мав нешкідливий,
слабкий характер, отримав свя-
щенство, тоді як самовпевне-
ний, з твердою натурою брат сів
на трон. Безліч інтриг точилася
у верхах, і брати постійно сва-
рилися, привівши країну до ве-
ликих нещасть. І весь цей час
Анна молилася і постила.

Римські кампанії були дуже
успішними: Помпей і його легі-
онери з’явилися на пагорбах
Іудеї, і Єрусалим пав перед цим
римським генералом. Помпей
багато чув про Храм євреїв, про
його Святе Святих, куди навіть
нога верховного священника
може ступати лише раз на рік.
Він замислився над незнайомим
об’єктом поклоніння, якого ніко-
ли не бачив, і вирішив задоволь-
нити свою цікавість, і до жаху
євреїв увійшов у Святе Святих.
Чи була там Анна в той момент?
Тремтіння і невимовний біль
повинні були відчувати всі віру-
ючі в той момент.

У ці дні храм і його багатства
сильно постраждали. Але на-
став час, і на Єрусалимський
трон зійшов Ірод. Прагнучи при-
миритися з народом, він одру-
жився на красуні Маріам, одній

з останніх у роду Макковеїв. Але
мир не прийшов у країну, і Анна
бачила, як багатьох спіткала за-
гибель.

Одна з важливих подій того
часу – це прояв Іродом своїх
архітектурних здібностей, коли
він перебудував, відремонтував
і прикрасив Храм, щоб надати
йому славу, що перевершувала
навіть славу храму Соломоно-
вого. Будувався цей храм 46
років. Анна була там і бачила
всю цю роботу.

Коли будівництво Храму
було закінчене в усій його славі,
Марія принесла маленького
Ісуса. “Коли настали дні очи-
щення за законом Мойсеєвим”
вона повинна була принести
жертву, як сказано в Божому за-
коні, “дві горлиці або двоє го-
луб’ят” (Лк. 2:22,24).

Спокутування в Єрусалимі

І було провіщено Симеону
Духом Святим, “що він не поба-
чить смерти, доки не побачить
Христа Господнього” (Лк. 2:26).
І коли він, ведений Святим Ду-
хом, прийшов у Храм, батьки
принесли туди Ісуса, щоб вико-
нати відповідне Закону, Симеон
узяв Його на свої руки і благо-
словив Бога. Тепер він був абсо-
лютно готовий піти, і від щирого
серця молився Богові з глибоким
почуттям вдячності. І в цей же
самий час підійшла Анна і без
щонайменших коливань визнала,
що Син Марії і є обіцяний Ме-
сія.

До нас не дійшли слова, які
вимовила Анну стосовно обіця-
ного Месії, сказано лише, що
“вона славила Господа і гово-
рила про Нього всім, хто чекав
спасіння в Єрусалимі” (Лк. 2:38).

Такий короткий запис. Але це
був радісний вибух вдячності з
уст, які багато років благали в
храмових стінах.

Вона розповсюдила новину
своєму близькому колу. Вона
була відома за своїми словами
мудрості як пророчиця, а тепер
у неї була вражаюча звістка, якою
вона поділилася з тими, хто че-
кав спокутування Ізраїлю.

Це одна з тих біблійних поста-
тей, які показують, що в житті з
людьми і Богом ніяке інше

вміння не настільки цінне, як та-
лант до чекання. Біблеїсти по-
рівнюють Анну з “пророчиця-
ми” Старого Завіту, наприклад,
Деборою. Для багатьох ж Анна
це радше жінка Авраамова –
Сарра. Бездітного чоловіка, яко-
му Бог об’явився, коли той уже
мав 75 літ, обіцяв йому сина і
спадкоємця (а для Авраама, чий
доробок усього життя мав ус-
падкувати якийсь чужоземець,
було всім), але обітницю вико-
нав лише через чверть століття.
Коли всі вже втратили надію, а
реакцією на Божу обітницю,
поновлювану час від часу, вже
був радше пустий сміх.

Невідомо, чи Анна-проро-
чиця знала, скільки спільного її
життя має з долею Дівчини, яка
стояла перед нею. Марія мен-
ше року тому почула ангела,
який заповідав, що Бог пере-
мінить її життя кардинально. Він
не покинув її, але напевно не
творив якихось невпинних чу-
дес, не множив об’явлень із за-
певненнями, що все посуваєть-
ся добре. Марія мусила пройти
через 30 років чекання і став-
лення собі питань, а що ж буде
з її Сином. Вона була при Його
жорстокому покаранні, де її та-

кож не підтримували об’явлен-
ня і не втішали ангели небесні.
Як ніхто інший, вона спромож-
на зрозуміти тих, хто ціле життя
чекає на голос, вказівку, і не ба-
чить того, що бачить вона: що
зовсім поруч себе мають усе
потрібне – Бога, Який став лю-
диною.

Сама ж подія – зустріч люд-
ства в особі старця Симеона з
Богом, стало християнським
святом Стрітення Господнього:
зустрічі двох Завітів: Старого і
Нового. Одні з останніх правед-
ників Старозавітної Церкви –
старець Симеон і Анна-проро-
чиця – сподобилися зустріти в
Храмі Засновника Нового Заві-
ту, в Особі Якого вже зустрілися
людина і Бог. Але не лише Си-
меон з Анною-пророчицею че-
кали все життя зустрічі із обіто-
ваним Месією, цієї зустрічі шу-
кав Предвічний Господь ще до
створення часів.

Господь Немовлятком на ста-
речих руках являє нам найголов-
нішу звістку – Бог чекає від лю-
дини дитячої довіри Його всебла-
гому промислу і терпляче, з ла-
гідністю шукає зустрічі з кож-
ним із нас.

За матеріалами
інтернет ресурсів
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ПРИТЧА ПРО БАТЬКА
Притча про блудного сина

(Лк. 15:11-32)

У притчі, традиційно іменованою прит-
чею про блудного сина, можна побачити
декілька життєвих історій. Одна, найбільш
очевидна і загальновідома, – це історія мо-
лодшого сина, який покинув свого батька,
але згодом одумався, розкаявся і повер-
нувся в отчий дім. Друга історія – епізод
зі старшим сином, якого здивувала і обу-
рила поблажливість батька до провиннос-
тей брата. Третя – найменш помітна: це
життя батька, від якого пішов син. Сьогодні
хотілося б сказати кілька слів саме про
батька.

Зосередимо свою увагу на одному ко-
роткому реченні: “І батько розділив між
ними майно” (Лк. 15:12). За цим лаконіз-
мом стоїть багато що. Необхідність діли-
ти майно – це лише слідство. А причина
тут та, що молодший син вирішив піти з
дому і почати жити своїм життям. Не вда-
ватимемося до історичних і етнографічних
подробиць: для якихось часів і народів це
цілком нормально, для якихось – дивно і
дико. Але в наші дні в житті майже кожно-
го батька, матері настає момент, коли ди-
тину, яка виросла, потрібно відпустити – не
дивлячись на те, що батькам очевидні всі
ризики такого рішення. А якщо дітей дек-
ілька – то всі сумніви і терзання доводить-
ся повною мірою переживати раз за разом.

Тут можна заперечити: діти не запиту-
ють дозволу, не надають нам вибору – про-
сто одного прекрасного дня виявляється,
що син або дочка – вже не дитина, і він
(вона) хоче у своєму житті все вирішувати
самостійно.

Насправді вибір є завжди.
Можна обуритися невдячністю того,

кому віддано стільки безсонних ночей, за-
явити права на своє дитя як на власність і
не підпускати до нього нікого – у резуль-
таті такого ставлення ми бачимо тридця-
ти- і сорокарічних людей, які не можуть од-
ружитися і вийти заміж, тому що батьки
(частіше мати, а іноді і батько) з порогу
відкидають усіх обранців просто тому, що
бачать у них конкурентів, які претендують
на те місце в житті дитини, яке до цієї пори
займали вони, батьки.

В інших випадках батьки бувають на-
стільки ображені непокорою свого чада, що
їм легше зовсім вилучити його зі свого сер-
ця: ти мені більше не син, я тобі не батько,
живи як знаєш.

Проте є і третій шлях – це шлях внутрі-
шнього прийняття того, що природне і не-

Дні особливого загального поминання спочилих нази-
ваються батьківськими суботами.

У зв’язку з особливим піклуванням про спочилих пра-
вославних християн Свята Православна Церква встано-
вила спеціальний день тижня для їх поминання.

Оскільки неділя є днем Воскресіння Господа нашого
Ісуса Христа, щотижневим Великоднем, субота представ-
ляється днем покійних, щоб ми поминали їх і мали зв’я-
зок з ними через молитву. У кожній молитві, особливо в
суботніх молитвах, віруючий поминає свою сім’ю, родичів
і всіх дорогих серцю його, і навіть ворогів своїх, які поки-
нули цей світ, просячи молитви про них.

У записках на молебні за здоров’я та за упокій, які ми
приносимо разом з проскуркою для Божественної літургії,
вписані імена живих і поминання покійних.

Щороку Церква присвячує дві суботи своїм покійним.
Це Великі батьківські суботи: одна – до неділі Масляної,
а інша – до неділі П’ятидесятниці.

Другою батьківською суботою затверджується наша
віра в повноту Церкви, бо її заснування і утвердження на
землі святкують під час П’ятидесятниці. Єдина свята,
соборна і апостольська Церква перебуває войовничою на
землі і торжествуючою на небесах.

Батьківська субота перед Масницею має винятковий
характер: наступного дня – неділя – присвячена Друго-
му Пришестю Господа, тому страшному дню, коли всі
ми станемо перед престолом Великого Судді. Тому че-
рез поминання покійних ми просимо Господа бути мило-
сердним і показати нам Своє співчуття і терпіння, і не
тільки нам, а й перш за спочилими братами нашими, щоб
всіх разом помістити серед синів Свого Небесного Цар-
ства.

В батьківські суботи Церква закликає нас до вселенсь-
кого поминання «всіх від віку спочилих православних хри-
стиян». Таким чином, поминають:

– Всіх померлих «раптовою смертю» на чужині, на суші
і на морі.

– Загиблих від епідемії, війни, морозу, від землетрусів
і стихійних лих.

– Спалених або втрачених.
– Всіх бідних і самотніх, яким нікому було послужити

похоронну службу і панахиди.
Бог не обмежений часом і місцем. Йому відомі і пе-

ред Ним знаходиться не тільки те, що ми сприймаємо в
сьогоденні, але і минуле, і майбутнє. Це нам являє одна
лірична молитва з Послідування до Святого Причастя,
яку відносять до авторства святого Іоан Дамаскіна або
авторства преподобного Симона Нового Богослова:
«Спостерегли очі Твої те, чого я не доконав ще, і в книзі
Твоїй записано також і те, чого я не вчинив».

З цією вірою ми занурюємося у благість Бога, «себе і
собі подібних», живих і спочилих наших.

Стергіос Н.Саккос,
професор богословського факультету Фессалоні-

кійського університету імені Аристотеля
Переклад українською мовою «Київське Православ’я»

Від редакції: цього року М’ясопусна поминаль-
на субота-6 березня.

минуче (хоча і ризиковане і небезпечне).
Мудрі батьки приймуть претензії своєї
дитини на самостійність з повагою і доб-
розичливістю. Їх почуття такту підкаже
їм, де треба скоротити свою присутність
у житті сина чи дочки, а де ненав’язливо
підказати, порадити, підставити плече,
протягнути руку допомоги – а якщо ста-
неться драма чи трагедія, то проковтнути
своє даремне і жорстоке “я ж говорив”,
але, навпаки, допомогти, утішити, зігріти.
Якщо ж батьки – християни, то вони
ввірять життя своєї дитини самому Небес-
ному Отцю.

І от євангельський батько (навіть якщо
ми матимемо на увазі буквальний сенс роз-
повіді і бачитимемо в батькові двох синів
звичайну людину) був, ймовірно, з числа цих
люблячих і мудрих батьків. Коротка роз-
повідь не задовольняє нашої цікавості
відносно різного роду подробиць: в яких
словах молодший син повідомив батьку про
свій відхід? чи намагався батько його
відговорювати? чи говорив син щось різке
і образливе або, навпаки, замкнувся в собі
і мовчав до самого відходу? Зрозуміле
одне: батько не захотів чинити перешкод
своєму синові: він віддав йому частину
майна (що, можливо, було непросто) – і
відпустив його (що було незмірно важче).
Він визнав його право нести відпові-
дальність за свої вчинки, але не відрікся від
любові до сина, не дозволив серцю пере-
стати боліти про своє чадо. І син у глибині
душі це знав і розумів – інакше навряд чи
він наважився повернутися додому.

Повернення сина – це не лише яскра-
вий образ покаяння грішника. Це ще і пре-
красний приклад глибокої, терплячої, муд-
рої батьківської любові. І якщо навіть на
землі зустрічаються такі батьки, то що
сказати про Небесного Отця? Ми всі звик-
ли до слів про те, що Бог довготерпели-
вий, що Бог є Любов, що Він – люблячий
Отець. Але, на жаль, усе це якось занад-
то затерто. Притча ж про блудного сина
знову і знову нагадує нам про те, що в нас
дійсно є Отець, Який ставиться до нас з
довірою і любов’ю, Який шанує нашу сво-
боду – але при цьому завжди готовий
прийти на допомогу, Який уміє відійти убік
– і приймає нас у Свої обійми, коли, отри-
мавши гіркий досвід у поневіряннях у да-
леких країнах, ми приходимо до Нього і
кажемо: “Отче!”

Автор: 
священик Федір Людоговський 

(з циклу: Роздуми над євангельсь-
кими читаннями)
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Святий благовірний
князь Костянтин Острозький

Благовірний князь Василій-Костянтин Острозький
був молодшим сином найвищого гетьмана Литовсь-
кого Костянтина Івановича Острозького. Народив-
ся на початку 1527 року у м. Турові і в святому хре-
щенні був названий Василієм, але на честь його слав-
ного батька, за звичаєм часу і за княжою тради-
цією, йому дали і друге славне ім’я – Костянтин.
Від батька свого князь Костянтин успадкував зван-
ня, велике багатство і маєтки. Це був справжній
правитель всієї України, бо в його руках зосереджу-
валась влада над майже всіма українськими зем-
лями. Подібного володаря Україна не знала з часу
Київської Русі і таким він залишився аж до свого
блаженного упокоєння. Але він від влади і багат-
ства не надимався гордістю, а, подібно до патріар-
ха Авраама, праведних Іова і Йосифа, царів Давида
і Соломона, благовірних великих князів Київських
Володимира і Ярослава, від багатства свого ревно
служив Богові.

Сучасники, навіть й іновірці, свідчать, що князь
відзначався глибокою релігійністю та аскетизмом,
«мав у народі авторитет і популярність, особливо за
свою побожність. Він сам міг цитувати псалми та
гімни. Коли виходив на хори, закривав двері, щоб не
бачили його молитви. Святою була для нього Чоти-
ридесятниця: у перший день виступав з Острога до
монастиря Дубенського, де в церкві Спаса княжу
велич змінював чернечим смиренням. Кормився
дуже мізерними стравами упродовж усіх сорока днів,
незважаючи на свої старі літа».

Діяльність благовірного князя КостянтинаОст-
розького є виразним прикладом християнського
смирення і церковного послуху. Дбаючи про єдність
Церкви Христової та беручи активну участь в по-
леміці довкола актуальних для Церкви догматич-
них, есхатологічних, еортологічних та календарних
питань, найвищим аргументом та висновком вва-
жав благословення Вселенського Собору та Кон-
стантинопольського Патріарха – канонічного Пред-
стоятеля Церкви. «Як Святійший Патріарх про це
розсудить, так нехай і вершиться» – завершував
полемічні листи благовірний князь Острозький.

Будучи поборником церковної єдності, благо-
вірний князь дбав про діалог між християнами та
бажав скликання Вселенського Собору Церкви, але
був противником часткової унії, як шкідливої для
Церкви. Завдяки наполегливості та під охороною
князя відбувся православний Берестейський собор,

який відкинув унію з Римським престолом і ствер-
див вірність Київської Митрополії Православній
Церкві та Константинопольському Патріарху.

Князь користувався особливим авторитетом се-
ред сучасних йому церковних кіл. Йому Святійший
патріарх Олександрійський Мелетій (Пігас) дору-
чив виконувати обов’язки патріаршого екзарха у
Київській Митрополії (1596). Князь підтримував і
власним авторитетом утверджував соборність Пра-
вославної Церкви, беручи участь у церковних собо-
рах та ініціюючи пошук шляхів розв’язання міжрел-
ігійних конфліктів у Речі Посполитій. Визначні зас-
луги перед Православною Церквою були особливо
відзначені православним духовенством. Державні
урядники вважали князя найбільшим знавцем цер-
ковних справ, ведучи розмови навіть про можливість
перенесення Константинопольського Патріаршого

Престолу на українські землі під патронат князя.
Високий авторитет князя у церковному середовищі
засвідчують навіть упереджені відгуки єзуїтів, які
відзначали, що на Русі князя вшановують після Бога,
Пресвятої Богородиці та святого Миколая.

Благовірний князь Костянтин відомий своєю учи-
тельною діяльністю, зокрема заснуванням унікаль-
ного навчального закладу – Острозької академії
(1576). Православна школа спричинилася до фор-
мування нового покоління православних богословів,
перекладачів, проповідників, які уже через кілька-
десят років змогли реалізувати реформу у Київській
Православній митрополії. Академія князя стала
зразком не лише для українських, але й для інозем-
них вищих шкіл наступного періоду.

Завдяки Острозькій академії та особистій участі
князя-фундатора в Україні було розпочато систе-
матичну роботу над перекладами грецьких та ла-
тинських текстів, що дозволило не лише виправити
існуючі переклади, але й розвинути різні галузі ук-
раїнського мовознавства. Згідно з дослідженнями
сучасних істориків та богословів, Острозька Біблія
– перше у світі повне видання церковнослов’янсь-
кою мовою, у свій час стала найкращим і найдоско-
налішим перекладом Священного Писання. Саме
Острозька Біблія була покладена в основу всіх на-
ступних видань Священного Писання слов’янською,
згодом - російською мовами. Завдяки особистій
праці та підтримці князя стало активно розвиватися
українське книгодрукування – видання богослуж-
бових книг, полемічної та навчальної література.

Благовірний князь Острозький виступав покро-
вителем і фундатором Православної Церкви не лише
в Острозі чи у власних володіннях, але на території
всієї Київської Митрополії. На його підтримку і опі-
ку могли розраховувати монастирі та церкви, брат-
ства та друкарні усіх тодішніх українських право-
славних єпархій.

Не зважаючи на умовляння сильних світу цього
до переходу в католицьку віру, благовірний князь
Костянтин дожив до глибокої старості, не зрадивши
святому Православ’ю. Він мирно спочив у Бозі 13
(26) лютого 1608 року, в Федорову суботу Великого
Посту, маючи 81 рік земного життя.

Сучасники, навіть іновірці, високо шанували бла-
говірного князя, називаючи його «верховним оборон-
цем і опікуном Православної Церкви», «першим у
Грецькому Законі», «великим милостивцем до На-
боженства Грецького», «великою запорукою і втіхою
всього народу руського» і так характеризуючи його
труди: «Православ’я наше почало було сяяти як
сонце, люди вчені почали показуватися в Церкві
Божій, учителі і будівничі Церкви Божої і книги дру-
ковані почали множитися». За подвижницьку пра-
цю благовірного князя Костянтина дім православ-
них князів Острозьких названо було «безцінним ка-
менем, карбункулом блискучим, як світильник, який
Православна Церква носила в короні своїй між пер-
лами, як мале сонце між зорями».

Освячений Помісний Собор Української Право-
славної Церкви Київського Патріархату, що зібрав-
ся у Золотоверхій обителі Архістратига Божого
Михаїла у місті Києві з нагоди ювілею 900-ліття
цього монастиря та 1020-ліття Хрещення Київської
Руси-України, після старанного дослідження життя
і подвигу сповненого ревності по Богу і благодаті
Святого Духа, великого оборонця Православної віри
та благодійника Церкви, благовірного князя Костян-
тина Острозького, знаходить нині вчасним каноні-
зувати і приєднати до лику святих цього благовірного
князя з благочестивого і побожного православного
українського роду князів Острозьких. Тому, з того
дня велично і єдиними устами взиває Свята Украї-
нська Православна Церква:

« Святий благовірний княже Костянтине моли
Бога за нас!».

За матеріалами ітернет ресурсу
http://rivne-cerkva.rv.ua/Замок князів Острозьких


