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Богослужіння Великої суботи дарувало нам не тільки
благодать, а й досконалу радість і значимість цих свя-
щенних днів. Ми спромоглися духовного єднання з Гос-
подом в переході з Гефсиманського саду до жахливої
Голгофі, до життєдайної і цілющої Гробниці, чужої
Гробниці, де Син Божий пробув цілих три дні. Підкрес-
люю, чужий Гробниці, бо Господь «прийшов до своїх,
і свої Його не прийняли», Він прийшов до своїх, але не
відкрили вони Творцеві світу, і все життя Він залишався
чужим. Чужий в створеному Їм світі. Чужий в обрано-
му, любимому народові. Чужий до самої Своєї смерті,
бо не знайшлася ні одна гробниця, яка належала б Йому
і прийняла б Його, і був Він похований в гробниці пра-
ведного Йосифа Ариматейського.

Сьогодні Господь зійшов до найнижчих місць землі.
Каже апостол Петро, що спустився «Вiн i тим духам,
що перебували у темниці, зайшовши, проповідав» (1
Пет. 3:19). Спустився до самої в’язниці, похмурій і
сумній, до царства смерті, темного, де завжди сумно, з
тим щоб звільнити «людей від Адама і Єви», весь рід
людський, всіх покійних до часу цього.

Спустився в пекло і осяяв його Своїм Божеством, під
час Його перебування пекло стає Раєм, а душі покійних
праведників, пристрасно бажали Його пришестя, спо-
кутування, життя, світла, зраділи та радувалися.

Наскільки засмучувався лукавий з царством своїм,
приймаючи в ньому Переможця життя, настільки духи
покійних і святих праведників раділи, веселилися, тріум-
фували, поспішаючи ухвалити цілющі цілування, які
давав їм Він, що зійшов в пекло, щоб і там спасти всі
душі, від століття спочилих. І після Воскресіння Хрис-
тового «повставало багато тіл спочилих» святих, тих,
що воскресли і вирушили в священне місто Єрусалим,
з’явилися там багатьом. Це означає, що Бог дав змогу
здійснити воскресіння не всіх людей, а тільки деяких
померлих. Це були ті новопреставлені, яких ще знали і
пам’ятали. Вони, можливо, померли двадцять років
тому, але було безліч людей навколо, хто пам’ятав, що
Ісая, Яків, Захарія, Естер були людьми, що жили по су-
сідству, були їхніми друзями, дідусем, дядьком, маті-
р’ю, батьком, їх старшим братом. Їх було легко розпіз-
нати, тому дозволив Господь здійснитися цьому вели-
кому чуду, щоб не було ні найменшого безвір’я не тільки
в Його власне Воскресіння, але і в воскресіння всіх по-
мерлих.

Думаю, Христа не турбує, щодо Його самого, віри-
мо ми чи не віримо в Його Воскресіння. Однак Його
дуже і дуже турбує те, що якщо ми не повіримо в Вос-
кресіння, ми втрачаємо себе, ми залишаємося  поза
виноградиком». Ми стаємо подобою сухих виноград-
них лоз, які будуть горіти в незгасаючі полум’я пекла.
Саме це Його хвилює. Він сподівається, що ми не загу-
бимось. Бо, увірувавши або ні, ми ні слави Йому до-
даємо, ні благодаті Його не віднімаємо – зовсім нічого.
А важливо Йому, щоб увірували ми для нас самих, для
душ наших у Його Воскресіння і жадане воскресіння
всіх нас в день Страшного Суду, коли Архангельський
ріг сповістить і закличе нас. І поверне земля все те, що
було нею прийнято, земля поверне тіла, вогонь – все,

Всі ми прагнемо встановлення справед-
ливого миру. Мир – природний стан люд-
ства. Господь Ісус Христос часто звіщав, як
істину і побажання: «Мир вам». Не маю сум-
ніву, що Україна, з милості Божої, здобуде
мир.

Але чи допоможе нам в цьому страх? Ні,
страхом не перемогти. В ці квітневі дні ми
входимо у восьмий рік війни. Війни, якої ми
не хотіли, не ініціювали й не провокували.
Ми ніколи не зазіхали на чуже, не прагну-
ли поневолити інших чи загарбати чиюсь
територію. Війни, в якій ми захищаємо Бо-
гом дану нам землю, наш народ і наші
цінності.

І сусід-агресор добре знає, що протягом
усього цього часу українці виявили таку
силу духу та єдності, якої мало хто від нас
очікував. Нас не знищили обстріли й не
зламала брехня агресора. Тож вже вкотре в
паніці російська влада ширить «вірус стра-
ху», який століттями вирощує й культивує у
підвладних їй сама, – погрожує знищити,
брязкає зброєю, збільшує психологічний
тиск. Страх – дійсно небезпечний «вірус»,
що може вбити зсередини. Але страх – це
всього лиш інструмент, яким агресор хоче
підкорити нас.

Не бійтеся!
Не падайте духом!
Ми – сильний народ і вміємо долати вик-

лики. Пригадайте події 2014-го року, як тоді
поширювали «вірус страху», але перед ли-
цем справжньої небезпеки страх зник, на-
томість молитви Церков та єдність народу,
сила армії та мудрість дипломатів стали
стіною супроти планів агресора. Як резуль-
тат – ми зберегли державність, вибороли
духовну незалежність, увічнену в Томосі,
завоювали міжнародну підтримку, вихова-
ли сильну молодь, зуміли сформувати по-
тужну оборону на лінії фронту і в серцях
мільйонів співвітчизників.

Немає сумніву, переможемо й цю нава-
лу. Наша Церква молиться за визволення від
чужинців. Наші капелани опікуються
військовими. Українська Церква – з украї-
нським народом.

«Не страшіться і не бійтеся їх; Господь,
Бог ваш, іде перед вами; Він буде боротися
за вас...» (Втор. 1: 29 – 30).

Епіфаній, Блаженнійший митропо-
лит Київський і всієї України.

ЗІШЕСТЯ ХРИСТА В ПОХМУРЕ
ЦАРСТВО СМЕРТІ

що звернула на попіл,
море – все, що поглину-
ло, звірі – все, що з’їли.
Повернуться тіла і, злив-
шись з душею, воскрес-
нуть. Бо, «народившись
один раз, душа ніколи не
вмирає». Смерть душі –
це зовсім інше.

Душа ніколи не втра-
тить сенсу свого буття, у
неї дві стежки: відчувати
себе «у благодаті» або
відчувати себе «у смут-
ку». Святий Григорій Па-
лама говорить, що всі
чисті серцем бачать Бога.

Всі бачать нестворене Світло Божества, але половина з
них радіє, тріумфує і веселиться, виголошуючи з захоп-
ленням: «Яка благодать! Як гарно! Як весело! Яка
радість!» Тоді як інша половина в стражданнях нудить-
ся, знемагає і говорить: «О горе! О горе! О горе нам!»
Як нам розуміти це в наші дні? Всі ми часом хворіємо
застудою або грипом. Коли у нас грип або вірусна
інфекція, ми не можемо і не хочемо довго перебувати
на сонці. Ми починаємо чхати і кашляти, очі наші по-
чинають сльозитися, нас долає нежить, і ми, тремтячи
всім тілом, думаємо тільки про одне: «Швидше б дійти
до дому, лягти і забутися, сховатися від сонця!» Тоді як
поруч стоїть з нами здорова людина, радіє і думає: «Ах!
Слава Богу! Який прекрасний день! Яке ласкаве сонце!
Посидіти б на осонні, погріти свої кісточки, надихатися
досхочу свіжим повітрям!» А сонце ні в чому не вин-
не! Воно світить для всіх однаково. А винен у всьому
грип. Грип, тобто хвороба, змушує нас ховатися від
сонця, ховатися в будинку. Те ж саме і гріх, нерозка-
яність, невіра і атеїзм. Це і є хвороба, яка робить люди-
ну нестерпною щодо сонця, не дає побачити їй ясне
Сонце правди і виголошує: «Горе нам, горе!», у той
час як всі інші радіють: «Яка благодать! Яка радість!»

Ми здійснювали чин поховання Спасителя, співали
хвалебні пісні, в більшості яких відбивається колорит на-
родної поезії і сама грецька душа. У хвалебних промовах
особливо виражається ця чутливість, ця тонкість, зау-
важте! Не середземноморська, а саме грецька! Це бла-
гоговіння, ця теплота матері-гречанки! Коли чуєш слова
Пресвятої Богородиці, яка оплакує Свого Сина, перед
тобою постає образ матері-гречанки, що плаче і рида-
ючій по своєму синові. Цей образ надихнув самого по-
ета Яніса Ріцоса, який написав «Епітафію» – «Плащани-
ця», в свою чергу видатний грецький композитор Ми-
кис Теодоракіс підібрав хорошу музику на основі цер-
ковних піснеспівів. Ці гімни глибоко зачіпають найтонші
струни душі грецького православного християнина.

Ми здійснювали чин поховання Спасителя «в надії
на Воскресіння». Чи не Його Воскресіння. Воно неза-
перечно. Нам воно відоме. Ми його святкуємо 365 днів
на рік! Кожен день Церква не перестає і не забуває свят-
кувати Воскресіння. Вона проповідує Христа Розіп’я-
того і одночасно Воскреслого з мертвих.

Ось ми і досягли увінчання Великої суботи. «Життя
згасла», незабаром дзвін вечірніх дзвонів розповість нам
про торжество Воскресіння Спасителя. Давайте помо-
лимося про те, щоб Господь підготував наше власне
воскресіння, яке повинно бути не воскресінням засуд-
ження, а воскресінням в житті вічному і царюванням з
Ним, зі Святою Трійцею, з Всемогутнім Отцем, зі Свя-
тим Духом, з Пресвятою Богородицею, з усіма святи-
ми, покровителями монастиря, зі святим Миколаєм, зі
святою Анастасією Римлянкою, зі святим Григорієм, з
особистими покровителями всіх святих, разом з Анге-
лами і архангелами, давайте будемо радіти тій благо-
словенній радості Царства, де «чистий благовіст зви-
тяжних і ридаючих не перестає проголошувати: «Слава
Тобі, Господи!»

+Йосип, митрополит Пріконіській
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Напередодні Своїх хресних страждань Господь
Ісус Христос повідомив учням ознаки останніх
часів, зокрема Він вказав на той факт, що «люди
вмиратимуть від страху і чекання біди, що
йде на всесвіт» (Лк. 21:26). Зовсім не претенду-
ючи на звання пророка і не вишукуючи в навко-
лишніх подіях прямих вказівок на настання ос-
танніх часів, можна спостерегти, що за допомо-
гою поширення Інтернету, а заразом з ним – швид-
кості передачі інформації, світом буквально мит-
тєво розносяться різноманітні чутки. І так вже
склалося, що більшість цих чуток носять явний
негативний характер…

Хоча, насправді, справа не в  самих чутках, а в
людях: бо так вже сталося, що людям до вподо-
би саме негативні чутки, а на добрі, радісні чутки
«попит» у населення значно менший, через те ЗМІ
і ширять світом одне жахіття за другим, а люди
«вмирають» «від страху і чекання біди». Хоча,
чесно кажучи, більшість цих бід значно пере-
більшена чи навіть вигадана, проте про справжні
біди як раз у ЗМІ прийнято замовчувати, щоб
дійсно не засмучувати споживачів цієї інформації.
А то ще візьмуть і перестануть читати (слухати,
передивлятись) ці ЗМІ, а знайдуть для себе щось
цікавіше…

На жаль, подібні тенденції не оминули сторо-
ною і вірних. Проте у вірних, на відміну від людей
світу цього, є основа і надія всього життя – це
Господь і Його любов до нас: «Бо я певний, що
ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні
сили, ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні
глибина, ані інше яке створіння не зможе
відлучити нас від любови Божої, що в Христі
Ісусі, Господі нашому» (Рим. 8:38,39). Тому, зва-
жаючи на цей безперечний факт, не варто бояти-
ся прийдешніх, тим більше перебільшених, а то і
просто вигаданих лих: «Що ж сказати про це?
Якщо Бог за нас, то хто проти нас?» (Рим.
8:31).

Головне тут, щоб ми перебували поруч з Бо-
гом, покладали всі свої надії на Нього. І тут дуже
в нагоді може стати історія, яка одного разу ста-
лася з апостолом Петром. Без сумніву ви всі її
добре знаєте: «У четверту ж сторожу ночі
пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики,
побачивши, що Він іде по морю, стривожи-
лись і говорили: це привид. І зі страху закри-
чали. Але Ісус зараз же заговорив до них і ска-
зав: заспокойтесь! Це Я, не бійтеся. Петро
сказав Йому у відповідь: Господи! Якщо це Ти,
звели мені прийти до Тебе по воді. Він же ска-
зав: прийди. І, вийшовши з човна, Петро пішов
по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж
сильний вітер, злякався і, коли почав тонути,
закричав: Господи, спаси мене! Ісус зараз же
простяг руку, підтримав його і говорить йому:
маловіре! Чого ти засумнівався?» (Мф. 14:25-
31).

Що ж викликало паніку в Петра, який до цього
вирішив піти по воді? – Все просто: Петро відвів
свій погляд від Ісуса і побачив «сильний вітер»,
який його і налякав. У подібну ситуацію може
потрапити (і певно неодноразово потрапляв) ко-
жен з нас, коли замість того, щоб покладатися на
Ісуса, зважав на численні чутки про прийдешні
лиха, що ширяться цим світом. Ясна річ, якщо
сприймати ці чутки всерйоз, вони здатні будь-кого
налякати, але ж у нас є люблячий Господь, чого
нам боятися?

«Господь – Просвічення моє і Спаситель
мій, кого убоюся? Господь – Захисник життя
мого, кого устрашуся?» (Пс. 26:1). Хіба Біблія
може помилятися, на відміну від численних ЗМІ
з їх чутками, що страшніші одна за другу? Тому,
краще «усі турботи ваші покладіть на Нього,
бо Він піклується про вас» (1Пет. 5:7) і не зва-
жайте на чутки, які повідомляють про прийдешні
лиха, краще взагалі не цікавтеся ними. Адже прав-
ди від них ви все рівно не дізнаєтеся, а спокою,
миру, душевної рівноваги позбудетеся стовідсот-
ково.

Автор: Михайло ЛУКІН

ЯК ПОДОЛАТИ
СТРАХ ПЕРЕД

ЧУТКАМИ?

Дорогі брати і сестри, український народе та люди доброї волі усього світу!
Владоможці Росії та їхні послідовники!

Численні достовірні повідомлення підтверджують найбільше з часу початку неоголошеної війни
Росії проти України в 2014 р. скупчення біля наших кордонів військ РФ. Перша і очевидна мета
такого скупчення – залякування Кремлем українського суспільства, тиск на нашу державу і на
союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів.

Ми не боїмося! – наша відповідь на цей черговий агресивний намір російської влади. «Душу й
тіло ми положим за нашу свободу» – не просто речення з Гімну України. Це переконання – одна
з ключових рис української політичної нації, виплекана від часів княжої Київської держави, утвер-
джена у визвольних змаганнях козацької доби та ХХ століття. Ми не потребуємо і не прагнемо
чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими
історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від
якого український народ звільнився три десятиліття тому!

Не раз дотепер від імені помісної Української Православної Церкви ми застерігали владу Рос-
ійської Федерації і змушені нагади знову: ваші злочинні наміри відомі Богові, ви не матимете в них
успіху, як сказано: «Задумуйте задуми, але вони руйнуються; говоріть слово, але воно не збудеть-
ся: бо з нами Бог!» (Іс. 8: 10). Зброя, яку ви беззаконно спрямовуєте проти нас, меч, піднятий вами
проти України – обернеться гнівом Божим на ваші голови! Бо сказано: «Всі, хто візьме меч, від
меча і загинуть» (Мф. 26: 52).

Тож доки ще не прийшло на вас остаточне покарання за невинно пролиту кров – зупиніться,
покайтеся, загладьте свою провину припиненням війни та згодою на справедливий мир.

Застерігаємо також військовослужбовців Росії, усіх офіційних і таємних найманців Кремля – не
беріть участь у злочинах ваших начальників. Зверніть увагу на слова Писання: «Не обманюй-
тесь: Бог зневаженим не буває. Що посіє людина, те й пожне» (Гал. 6: 7). А хто сіє вітер, той
пожне бурю (див. Ос. 8: 7). Це також стосується й тих, хто в Україні очікує на «прихід Путіна».
Доля Юди Іскаріота нехай буде для вас застереженням – не ставайте на шлях зради і прислуж-
ництва ворогу.

Звертаємося до всіх наших вірних та до людей доброї волі із закликом продовжити молитву про
справедливий мир для України. Щодня ми підносимо в храмах прохання про захист Божий від
нашестя чужинців, про допомогу нашим воїнам, які оберігають рідну землю, про визволення поне-
волених. Дотепер ми бачили не раз милість Господню до українського народу – віримо, що і у
нинішніх випробуваннях Бог не залишить нас беззахисними проти агресії ворога.

Ми вдячні всім нашим союзникам, країнам вільного світу, які одноголосно засвідчують підтримку
України в цих складних обставинах і закликають владу Росії зупинити ескалацію агресії. Як золо-
то випробовується вогнем і очищується від бруду, так дружба, відданість принципам миру і де-
мократії – засвідчуються готовністю боронити їх. Свобода і мир для України – це мир і безпека
для Європи та світу. І це наріжний камінь для кращого майбутнього для самої Росії, коли вона,
раніше чи пізніше, усвідомить згубність обраного тепер авторитарного шляху відбудови «імперії
зла».

ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!
Молімося в дні випробувань і просімо у Господа за богослужіннями у храмах та у домашній

молитві захисту для України. І нехай натхненням для нас будуть слова Псалма 34-го: «Господи!
Будь Суддею тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми
зброю Твою і щит і стань на поміч мені. Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене.
Скажи душі моїй: «Я твоє спасіння». Нехай осоромляться ті, що шукають душу мою. Нехай
повернуть назад і покриються безчестям ті, що задумали зло проти мене. Нехай стануть вони як
той порох перед вітром, і ангел Господній нехай прожене їх. Нехай дорога їхня буде темна і слизь-
ка, і ангел Господній нехай переслідує їх. Бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене,
викопали яму для душі моєї. […] Душа моя буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від
Нього. […] Господи, не мовчи. Господи, не віддаляйся від мене. […] Нехай постидяться й осо-
ромляться ті, що радіють з мого нещастя. Нехай покриються соромом і ганьбою ті, що вихваля-
ються проти мене. І нехай радуються і веселяться ті, що співчувають правді моїй. І нехай завжди
кажуть: «Який величний Господь, що бажає миру рабові Своєму!» (Пс. 34: 1-7, 9, 22, 26-27)

Закликаємо на всіх, хто оберігає мир і бореться проти зла, на Україну і український
народ Боже благословення!

Митрополит Київський і всієї України ЕПІФАНІЙ
Митрополит Львівський МАКАРІЙ

Митрополит Вінницький і Барський СИМЕОН
Митрополит Миколаївський і Богоявленський ВОЛОДИМИР

Митрополит Івано-Франківський і Галицький ІОАСАФ
Митрополит Луцький і Волинський МИХАЇЛ

Архієпископ Дрогобицький і Самбірський ЯКІВ
Архієпископ Житомирський і Поліський ВОЛОДИМИР

Архієпископ Харківський і Ізюмський АФАНАСІЙ
Єпископ Володимир-Волинський і Турійський МАТФЕЙ

Єпископ Харківський і Богодухівський МИТРОФАН
Єпископ Одеський і Балтський ПАВЛО
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13 квітня 2021року святкував 45- ту річницю від дня народження протоієрей Роман Б’єган, настоя-

тель храму Покрови Пресвятої Богородиці с. Межиріччя, Жидачівського благочиння.
Всечесний отче Романе, ось уже 22 роки Ви є нашим духовним наставником-Пастирем.

Сердечно вітаємо Вас з Днем Народження!
Бажаємо Вам духовного, і тілесного здоров’я,

любові та розуміння Ваших духовних чад!
Нехай віра, надія і любов, стануть міцним

підґрунтям для того, щоб робити добрі спра-
ви, засвідчуючи нашим духовним братам і

сестрам про істину і красу святого Правосла-
в’я! Нехай Господь Бог береже Вас від по-

хмурих думок і злих духів, від важкої хворо-
би, від недоброго погляду, від злої мови, від

мудрого ворога і невірного друга! Нехай наш
Батько добре заповнює Ваші тілесні і духовні

сили, і тримає Вас у доброму здоров’ї на
щедрі, щасливі, многії і благії літа!

Церковний комітет,храмовий хор і пара-
фіяни храму Святої Покрови с.Межиріччя

У 12-тій окремі бригаді армійсь-
кої авіації імені генерал-хорунжого
Віктора Павленка у м. Новий Ка-
линів 31 березня відбулись урочисті
заходи з нагоди закінчення навчаль-
них зборів оперативного резерву.
Протягом двох тижнів 65 ре-
зервістів пройшли всі етапи
військової підготовки та покращи-
ли свої фахові навики зборів на те-
риторії частини.

На урочистостях був присутній ду-
хівник 12-ї бригади військовий священ-
ник капелан отець Ярослав Фабіровсь-
кий, настоятель парафії святого князя
Володимира Великого м. Новий Ка-
линів. За час проведення зборів
військовий священник провів ряд зус-
трічей із воїнами резервістами. За цей
час спільно розглянули теми духовно-
го характеру, які особливо хвилювали
воїнів – історія християнького капелан-
ства в Україні від найдавніших часів,
необхідність військової служби, хрис-
тиянський погляд на військову службу,
істотні ознаки українського воїна-хри-
стиянина та небезпека алкоголізму у
Збройних Силах та інше. Особливо
детально проаналізували 6-ту Заповідь
Закону Божого – «Не вбий».

На передодні, 30 березня, воїни прий-
няли таїнства Сповіді і Причастя у
військовій каплиці св. вмч. Димитрія
Солунського, що на території частини.

У цей урочистий день отець Ярос-
лав звернувся до воїнів із вітальним
словом, а також закликав Боже бла-
гословення та прочитав молитву на
благословення українських воїнів з ок-
ропленням їх освяченою водою. Після
чого кожний воїн отримав «Молитов-
ник воїна», виданий з благословення
митрополита Переяславського і Виш-
невського Олександра.

В урочистостях взяли участь – го-
лова ради резервістів Сухопутних
Військ Збройних Сил України сержант
Іван Тимочко та голова ради ре-
зервістів оперативного командування
«Захід» капітан Назар Клюк.

Що таке служба у військовому ре-
зерві?

У мирний час громадяни України в
добровільному порядку укладають
контракти з командирами військових
частин про проходження служби у
військовому резерві, проходять підго-
товку на навчальних зборах у складі
штатних підрозділів під час активних
практичних навчань, тренувань.

В особливий період до військового
оперативного резерву в обов’язково-
му порядку зараховуються військовос-
лужбовці, після їх звільнення з військо-
вої служби, які за своїми морально-пси-
хологічними характеристиками та ста-

БЛАГОСЛОВЕННЯ ВОЇНІВ
ОПЕРАТИВНОГО РЕЗЕРВУ

ном здоров’я придатні до служби у
військовому резерві (військової служ-
би). Для ЗС України це дозволяє не
допустити втрати обліку підготовлених
людських ресурсів, які брали безпосе-
редню участь у бойових діях, що в свою
чергу, дозволяє зберегти накопичений
бойовий потенціал підрозділів, припи-
савши цих осіб (резервістів) до відпов-
ідних підрозділів.

В останні роки в ЗС України впро-
ваджено систему підготовки ре-
зервістів. Особливістю навчальних
зборів резервістів є те, що вони прово-
дяться: в складі бойових бригад лише
під час заходів їх бойового злагоджен-
ня, а також на базі навчальних центрів
(курсів перепідготовки та підвищення
кваліфікації).

Призов резервістів військового опе-
ративного резерву на військову службу
здійснюється з оголошенням загальної
мобілізації або за окремим рішенням
Президента України в ході часткової
мобілізації.

Час прибуття резервіста до військо-
вої частини (підрозділу) з моменту його
оповіщення визначається – одна доба.
Це дозволить у випадку відкритої аг-
ресії противника сформувати підрозділи
з підготовлених, маючих бойовий досвід
резервістів. Військові частини, за раху-
нок їх доукомплектування резервістами,
будуть готові у стислі терміни до вико-
нання завдань без додаткового та три-
валого проведення бойового злагоджен-
ня.

Ще одним із пріоритетних напрямів
розвитку служби у військовому резерві
стало комплектування резервістами
військових частин (підрозділів) терито-
ріальної оборони, з метою створення
нової системи територіальної оборони
держави. Крім участі у планових на-
вчальних зборах, резервісти територі-
альної оборони проходять підготовку в
добровільному і безоплатному поряд-
ку, в тому числі у вихідні дні та вечірні
часи.

Належність до військового оператив-
ного резерву не є перепоною для залу-
чення резервістів до проходження ними
військової служби за контрактом.

Пресслужба єпархіального
відділу військового духовенства

Триває час Великого Посту – покути і покаяння, духовної обнови христи-
ян постом і молитвою.

Кожного року у часі посту ми святкуємо радісне свято Благовіщення
Пресвятої Богородиці. Хоча піст і Благовіщення різні за своїм характером:
піст наповнений покаянням, а Благовіщення радістю, однак ці дві події є
близькі до себе за своїм духом. Адже вони тісно пов’язані з Божою таєм-
ницею спасіння. Саме цього дня Архангел Гавриїл, сильне і могутнє слово
Боже, звернувся з Благовіщенням до Пречистої Діви, яка представляє ціле
людство.

«Шостого місяця посланий був з неба архангел Гавриїл в Галилейське
місто Назарет, щоб принести Діві радість благовіщення. Увійшовши до неї,
промовив: Радуйся, благодатна, Господь з тобою!»

Благовіщення — це «добра новина» для людства, як говорить сама на-
зва цієї події. Саме тому піднесено, урочисто та духовно щороку відзна-
чається одне з 12 найбільших християнських свят у Храмі Благовіщення
Пресвятої Богородиці ПЦУ, що у м.Трускавець. Незважаючи на суворе
сьогодення, цьогоріч 7 квітня черговий раз відбулось Престольне свято,
яке зібрало навколо себе відданих парафіян та гостей. Очолив святкове
богослужіння секретар єпархіального управління Дрогобицько-Самбірської
єпархії митр. прот. Андрій Безушко.

Варто відзначити, що саме цього дня благочинний Дрогобицького райо-
ну, настоятель храму о.Ігор відзначав 24-ту річницю священичого сану.  На
його запрошення у богослужінні взяли участь представники духовенства:
митр.прот. Мирослав  (смт. Меденичі), о. Діонісій (с. Дорожів), о. Василь
(с. Опори), о. Павло (м.Дрогобич) та  о. Петро (м.Трускавець). Не оминули
своєю увагою свято депутати Трускавецької міської ради І.Кенц-Березюк
та А. Стародуб.

Парафіяни та гості взяли участь у таїнстві сповіді, святковому бого-
служінні, освяченні води та  єлеєпомазання.

Тепла, щира атмосфера Храму вітає всіх, хто переступає його поріг, але
цього дня, у Храмовий празник, вона наділена особливим змістом. Тож не-
хай це надзвичайне свято принесе процвітання Храму Благовіщення Пре-
святої Богородиці, а мир, добро та радість у наші з вами серця.

Автор: парафіянка храму Благовіщення, депутат Трускавецької
міської ради Іванна Кенц-Березюк.

СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

У ТРУСКАВЦІ
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Вчення про реінкарнацію було широ-
ко поширене в минулому, продовжує
розвиватися і зараз. Згідно з цим вчен-
ням, коли хтось помирає, його душа пе-
реходить в інше тіло, де починає нове
життя.

У різних релігіях реінкарнація розум-
іється неоднаково. Найбільш відоме
буддійське тлумачення, згідно з яким
кінцева мета душі - вирватися з вічного
циклу безперервних перевтілень, щоб у
результаті досягти Нірвани - стану ...
небуття!

В одних релігіях вважається, що
душа може переселитися тільки в
людське тіло, в інших перевтілення мо-
жуть відбуватися між розумними істо-
тами (люди-ангели-боги), а треті уяв-
ляють, що в цей круговорот можливо
включити також ще тварин, рослини і
навіть мінерали!

На Заході вчення про реінкарнацію зу-
стрічається, головним чином, в різних
рухах на кшталт «Нью ейдж». Тут, як
правило, приймається і більш «західна»
версія, яка стверджує, що метою реін-
карнації є самовдосконалення і подаль-
ше відродження у вищій формі життя, а
не остаточне зникнення.

Вищезазначені погляди не просто чу-
жорідні - вони абсолютно несумісні з
християнськими. Вчення про реінкарнацію, хоча і
в різних формах, як правило, стверджує, що осо-
бистість є щось, що змінюється від перевтілення
до перевтілення і що може бути поглинене безли-
ким божеством і зникнути, як крапля в океані.

Це, однак, йде врозріз із християнською вірою,
де як Бог, так і кожна окрема людина має свою
індивідуальність, яка зберігається назавжди, і ко-
жен усвідомлює себе окремою особистістю.

Християнське вчення про воскресіння стверд-
жує, що померла людина знову набуде своє тіло зі
своїми власними особистими якостями, якими
вона володіла за життя, і, таким чином, буде усв-
ідомлювати себе як особистість.

Які ж проблеми виникають у зв’язку із теорією
реінкарнації?

 Почнемо з того, що поява подібної теорії була
обумовлена необхідністю пояснити існування зла
в світі і задовольнити загальнолюдське почуття
справедливості.

Кожна людина здатна прийти в несамовитість
при вигляді несправедливостей нашого світу.
Людське страждання крокує рука за руку зі страж-
даннями інших творінь: хто з нас не плакав, спос-
терігаючи навколо муки і несправедливість?!
Чому так відбувається? Який глибокий зміст цьо-
го? Виходить, якщо це єдине життя, яке взагалі
існує, тобто те, яке ми бачимо і яким живемо, то
все це абсолютно несправедливо і марно. Хто
поверне життя людині, що померла випадково?
Хто дасть відсіч неправедності тих, хто при всьо-
му своєму шкідництві продовжує щасливо жити і
вмирає спокійною смертю?

Відповіді на подібні питання, що задаються
людьми, які ніколи не чули про християнський по-
гляд на існування зла, видаються вельми прости-
ми в теорії реінкарнації.

Очевидно, коли нещаслива людина вмирає, на-
ступна її реінкарнація регулюється законом кар-
ми, який передбачає винагороду потерпілому і по-
карання його кривдникові у вигляді заподіяного
ним зла, яке повернулося до нього ж. Таким чи-
ном, потерпілий стає істотою вищого порядку або
блаженним, а той, хто його образив, - жебраком
або злісним, кровожерливим звіром. Отже, загаль-
нолюдське почуття справедливості задоволене, і
страждання вже не сприймаються так важко.

Але чи є логіка в цих міркуваннях?
Згідно з цим вченням, якщо когось образили,

значить, така його карма, тому що в попередньо-
му житті він був поганою людиною.

Але якщо це так, то ідеї про несправедливість
не існує зовсім, тому буде доцільним його обра-
зити. Адже тоді він просто отримає те, що заслу-
жив. До людського болю не слід ставитися із
співчуттям, не повинно бути спроб допомогти цій
людині. Жебракам і хворим не слід пропонувати
ніяку милостиню, але, навпаки, їх треба звинува-
чувати як єдиних відповідачів за свою теперішню

ЧИ МОЖЛИВА РЕІНКАРНАЦІЯ?

долю, оскільки вони, мабуть, були злими людьми
у своїх попередніх життях. Кожна людина повин-
на приймати свою долю покірно і без будь-яких
спроб поліпшити життя (поточне), тому що вона
таким чином розплачується за скоєні нею у мину-
лому житті злочини, про які, до речі сказати, вона
нічого не пам’ятає

Є ще одна невідповідність у теорії реінкарнації.
Якщо людина не пам’ятає своє попереднє життя,
чому вона повинна нести за нього відпові-
дальність? Який сенс? Це все одно що покарати
дитину, не потрудившись пояснити їй провини! Або
просто назвати її поганою, але не розтлумачити
чому.

Покарання має сенс тільки в безпосередньому
зв’язку з проступком. Якщо карма просто чинить
зворотну дію, то це називається не справедливість,
а помста. У розплаті карми був би сенс, тільки
якщо можна було б згадати попередні життя і та-
ким чином усвідомити причину свого покарання і
більше її не повторювати.

Але й навіть при цьому завжди знайдеться
хтось, хто скаже, що людина може просто діяти
по життю обережно, щоб досягти висот реінкар-
нації, поки її душа не набуде достатньо досвіду
для з’єднання з божественною сутністю.

Однак багато питань, як і раніше залишаються
без відповіді, наприклад питання про те, наскільки
це взагалі добре для людини. Коли зла людина
перевтілюється в злого звіра, то як їй піднятися
на вищий щабель реінкарнації? Чи не перевтілить-
ся зла тварина, у свою чергу, у щось гірше?

Отже, давайте припустимо, що всі істоти є ча-
стинками всезнаючого бога (про що говорить нам
східна філософія); якщо верховна істота всезнаю-
ча, то чому вона повинна бути розділена на стільки
частин, яким необхідно набувати досвід і потім
повертатися до неї? Якщо верховна істота все-
знаюча, то яка їй потреба в досвіді?

Якщо істоти не залишаються певними особа-
ми, але втрачають свою особистість, до чого, на-
решті, вся ця суєта і занепокоєння про численні
реінкарнації, якщо все в результаті повертається
в небуття нірвани?

І якщо якийсь абсолют, від якого нібито виник-
ли всі істоти, дійсно являє собою найвищий рівень
розвитку, звідки тоді виникли злі істоти? Адже вони
повинні виникати з чогось злого. А з такою висо-
кою мірою розвитку не може вийти нічого погано-
го.

А звідки ж виникли мікроби і черв’яки? Адже
не можна з упевненістю говорити про доброзич-
ливість або зловмисність душі хробака! З якого
стану вони перевтілились? І з якими добрими спра-
вами вони будуть просуватися далі?

Нарешті, якщо карма є те, що призводить до
реінкарнації в щось хороше чи погане, то вона і є
істинним джерелом несправедливості у світі. Кар-
ма винна у всьому, що відбувається з кимось, а не

ті, хто образили його, оскільки і обра-
жені, і ті, що ображають є лише пішака-
ми в заздалегідь певній грі, що грун-
тується на незмінних «моральних» за-
конах.

Таким чином, карма розглядається
як грандіозний перетворювач всесвіту
- більш могутній, ніж навіть цей абсо-
лют, зобов’язаний створювати або зни-
щувати інших істот, спираючись на за-
кон карми.

Але тоді, якщо карма є кінцева вла-
да і причина всього у всесвіті, то вона і
повинна бути творцем, а той обов’язко-
во повинен бути мудрим і справедли-
вим, а не сліпою силою і винуватцем
всіх неприємностей.

У такому випадку, абсолют не є ні
всезнаючим, ні першопричиною всього,
а підпорядковується обмеженням і
змінам з боку закону карми, не може
існувати поза часом і простором і, отже,
не є нествореним (яким представляєть-
ся).

Отже, якщо все це невірно, яким чи-
ном тоді можна пояснити «спогади з
минулих життів», викликані за допомо-
гою гіпнозу?

Багато хто дійсно вірять в реінкарна-
цію, причому не в силу своїх філософсь-
ких переконань, а тому, що вони просто

могли бути свідками одного з таких «спогадів»,
або, можливо, чули про тих, хто «пам’ятає» події
свого минулого життя, не проживаючи їх в тепер-
ішньому, або були знайомі з такою людиною. Але
коли є альтернативна відповідь, яка пояснює ме-
ханізм дії феномена, стає неможливим погоджу-
ватися з теорією, подібною до теорії реінкарнації,
повної протиріч.

Давайте розглянемо три таких альтернативних
пояснення.

По-перше, існує певний духовний зв’язок між
людьми, оскільки всі вони мають спільну приро-
ду. Тому за певних умов (таких як гіпноз), у лю-
дини можна викликати спогади з чужого життя, і
та сприйме їх як свої власні, а це зовсім не озна-
чає, що вона особисто пережила ті події, але про-
сто в іншому житті.

По-друге, в нашому всесвіті є виміри, для нас
не помітні. Таким чином, знову за певних умов,
теоретично можна побачити події в різних точках
простору і часу; але й виходить, що ці події дійсно
мали місце бути в житті тієї ж самої людини.

І, нарешті, третє (і найбільш ймовірне пояснен-
ня, на мою думку) полягає в тому, що люди, з ко-
рисливих інтересів поширюють теорію реінкар-
нації, піддають загіпнотизовану людину величез-
ному враженню, розповідаючи про те, що стало-
ся з кимось іншим, в інший час , з тим щоб пере-
конати учасників, що реінкарнація можлива. При-
наймні, у деяких з нас, колишніх свідків подібних
випадків, склалося таке уявлення від речей, які
говорив загіпнотизований про «когось», хто при-
ходив до нього.

Але тим, хто хоче вірити досвіду, ми нагадує-
мо про величезний досвід християн, які мали кон-
такт з померлими людьми, що запевняли їх у ре-
альності воскресіння і невірності реінкарнації.

Після викладу всіх питань, пов’язаних з цією
помилковою теорією, розглянемо коротко христи-
янську точку зору на проблему зла і те, як вона
вирішується без будь-яких протиріч в рамках хри-
стиянства.

Зло є причиною нашого вибору як вільних істот.
Звичайно, не все закінчується в цьому неспра-
ведливому житті. Сьогоднішні несправедливості
будуть виправдані, коли після воскресіння кожен
з нас отримає тіло, яке ми заслужили завдяки
справедливому Божому суду в залежності від
того, як ми прожили наше життя. Кожен з нас буде
конкретною людиною і буде дуже добре пам’я-
тати всі свої діяння.

Потім, воскреснувши, кожен буде продовжува-
ти існувати як особистість, у взаємній любові між
людьми, об’єднавшись зі всемогутнім Богом Все-
світу, наділений індивідуальністю, а не як безли-
ка крапля в якійсь безликій нірвані.

Підготував прот. Ярослав КОЗАК
м. Стрий
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І. Історична довідка про чин
«благовірний» і агіографічні при-
клади канонізацій.

Само слово «благовірний” похо-
дить від одного з варіантів перекла-

ду грецьк. «εPσεβής», лат. «pius»
(перекладаються також як «благоче-
стивий»). Спочатку застосовувалося
винятково до правлячих осіб і симво-
лізувало їхнє неухильне життя по хри--
стиянським і моральним нормам.
Однак пізніше, у Київській Церкві й
ряді слов’янських Православних
Церков, дане слово застосовувалося
й відносно архієреїв, і було синонімом
слова «православний».

Таким чином, саме найменуван-
ня «благовірний»» спочатку засто-
совувалося до осіб, які займали прав-
ляче положення. Однак від початку
й переважно — винятково стосовно
світських правлячих осіб: імпера-
торів, князів, їх дружин і дітей.

Саме шанування християнських
царів (цариць) склалося в Право-
славній Церкві в епоху Вселенських
Соборів, головним чином у Констан-
тинопольському Патріархаті, істо-
рична доля якого була тісно пов’я-
зана із Візантійською імперією. У
церков-ному шануванні візантійських
государів «знаходить вираження те-
ократичний ідеал царського служін-
ня». Сам статус православного імпе-
ратора, «поставленого від Бога єпис-
копа зовнішніх справ Церкви» (вира-
ження св. Костянтина І Великого), за
умови неєретичності й праведності
особи, що займала цей пост, свідчив
про «благовір’я» государя. У цьому
була причина народної поваги до
імператора, яка оформилася в особ-
ливий вид церковного шанування із
засвоєнням імператорові іменування
«благовірний». У наслідку сформу-
вався й особливий чин шанування
святих “благовірних”, що спочатку
відзначав переважно Візантійських
імператорів і імператриць.

Однак із приходом християнства
на землі Київської Руси, чин «благо-
вірних» потерпів зміни: його почали
застосовувати не тільки до каноні-
зації унітарних правителів держави,
але й до канонізації удільних князів.
Подібна практика диктувалася са-
мою структурою князівств, об’єдна-
них загальною назвою «Київська
Русь», де кожний удільний князь мав
досить велику незалежність у керу-
ванні своїм князівством, хоч фор-
мально й був данником Київського
князя.

ДО КАНОНІЧНОЇ ПРАВОМОЧНОСТІ ЦЕРКОВНОГО ПРОСЛАВЛЕННЯ
БЛАГОВІРНОГО ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Продовження на 6 стор.

Данні статті булі написані
в 2011 р., коли Українська Ав-
токефальна Православна
Церква здійснювала каноніза-
цію Петра Сагайдачного, коли
критиками й недоброзичлив-
цями УАПЦ критикувалися як
сама канонізація, так й її чин
— «благовірний гетьман».
Сьогодні, після історичного
рішення Священного Синоду
Православної Церкви України
про внесення цієї канонізації
в церковний календар(жур-
нал№25 від 21 серпня 2020р.),
знову чутні голоси критиків.
Тому ми вирішили передруку-
вати ці статті, щоб зняти
певні питання священиків та
вірних нашої Церкви.

«Київське Православ’я»

ДО ПИТАННЯ КАНОНІЗАЦІЇ ГЕТЬМАНА ПЕТ-
РА САГАЙДАЧНОГО В ЧИНІ «БЛАГОВІРНИЙ»

Як свідчить агіографія Київської
Церкви, уже перші благовірні князі
Борис і Гліб не були правителями,
рівними імператорові. Більше того,
правління благовірного князя Гліба
в Муромі історики піддають досить
сильному сумніву, бо язичеський
Муром не прийняв князя християни-
на (за іншими відомостями — сам
князь відмовився жити й управляти
ним). Благовірний Гліб жив зі свої-
ми воїнами відокремлена, у місці ма-
ючим тепер назву «Борисів стан» і,
вочевидь, його керування князів-
ством обмежувалося збором дани-
ни й відправленням її частини в Київ.

Необхідно відмітити, що в чині
«благовірний» Київська Церква ка-
нонізувала не тільки удільних князів
Київської Русі, підлеглих християнсь-
кого правителя, але й данників
(підлеглих) іновірців. Подібним при-
кладом є канонізація Благовірного
князі Федора Ярославського (+1299),
що був підручником хана Золотої
Орди й брав участь у його війнах.
Тут причиною канонізації була
вірність князя Православ’ю,
підтримка ним Православної віри й
православних християн.

Цікавим для нашого історичного
огляду є й канонізація князя Довмон-
та (у хрещенні — Тимофія) Псковсь-
кого (+ 1299). По походженню він
знатний жмудин, бо тільки починаю-
чи з кінця XVIII століття агіографія
Російської Церкви послідовно «кон-
статує» факт «походження Довмон-
та з роду литовських князів». До цьо-
го часу, у найбільш древніх агіограф-
ічних рукописах, зустрічаємо імену-
вання «боярин», «знатний жмудин
(литвин)» , він змушений був убіжать
із Жмуді й знайшов притулок у Пскові.
Там він прийняв хрещення (1265) і
псковичи обрали його своїм князем.
Канонізовано він був саме як
Псковський князь, що багато зробив
для Православної Церкви.

Таким чином, уже з XI століття
Київська Церква канонізувала в чині
«благовірний» не тільки одноособо-
вих правителів, але й удільних князів,
представників князівської династії,
обраних правителів (князів) з інших
народів за умови їхнього православ-
ного сповідання, належного служін-
ня й життя.

По наявним агіографічним при-
кладам можна виділити кі-лька ос-
новних критеріїв, якими керувалася
ієрархія Київської Церкви при про-
славленні святих у чині благовірних:

- Шляхетне походження;

- Керування значними силами та
землями (у тому числі (або тільки)
- військовими силами);

- Православне сповідання;
- Значні праці в зміцненні Право-

славної віри;
- Смерть у покаянні й вірі (мож-

ливе мучеництво).
ІІ. Розгляд відповідності бла-

говірного гетьмана Петра Сагай-
дачного критеріям прославлен-
ня в чині «благовірний».

а) Шляхетне походження:
Петро Кононович (Конашевич)

Сагайдачний народився в шляхетній
родині, що була нобілітована в XVI
ст. та використовувала старовинний
польський герб «Побуг», що вперше
згадується в документах кінця XII
ст. Цей герб мав щит, на синьому
полі якого зображено срібну підкову
кінцями додо-лу, на якій встановле-
но золотий кавалерський хрест.
Синій намет було підбито сріблом.
У клейноді над шляхетською коро-
ною - верхня половина гончака, по-
верненого вправо. На шиї в собаки
зображено нашийник з ремінцем.
Батьківщи-на Сагайдачних користу-
валася відміною «Побуга», яка мала
червоний колір щита, пряме (у фас)
розташування шолома та трохи
змінені форми декору.

б) Керування значними силами,
у тому числі — військовими

Благовірний гетьман Петро Са-
гайдачний уже в ранні часи свого пе-
ребування на Січі виявив більшу пол-
ітичну далеко-глядність і в 1598 році
вибраний гетьманом Обозним Гене-
ра-льним, він перший почав писати-
ся Гетьманом Запорізьким.

Він домігся того, що уряд Речі
Посполитої дав згоду задовольнити
вимоги козаків:

- скасовано посаду старшого над
козаками від польського уряду;

- визнано владу вибраного на ко-
зацькій раді гетьмана над всією Ук-
раїною;

- скасовано постанови сейму
щодо обмеження вільностей і прав
козацтва;

- надано населенню України волю
віросповідання.

- православна ієрархія (митропо-
лит, єпископи), освячена патріархом
і визнана урядом, не повинна терпі-
ти гоніння від влади Речи Посполи-
тої.

Цим фактично визнавалася авто-
номна козацька республіка в Україні
на чолі з вибраним гетьманом.

Таким чином, благовірний геть-
ман Петро Сагайдачний мав владу
безумовно рівну влади удільних
князів, а титул гетьманський можна

із упевненістю дорівняти до князівсь-
кого.

ІІІ. Православне сповідання й
значні праці по зміцненню Пра-
вославної віри.

Рід благовірного гетьмана Петра
Сагайдачного - це древній право-
славний Галицький рід. Сам благо-
вірний гетьман був після народжен-
ня хрещений у православну віру й
спові-дав православ’я до самої
смерті.

З усім військом Запорізьким бла-
говірний гетьман Петро Сагайдач-
ний вступив у Київське (Богояв-
ленське) братство. У лютому 1620
року отаман Петро Одинець із до-
ручення благо-вірного гетьмана зу-
стрічався з патріархом Ієрусалимсь-
ким Феофаном III і дає йому гарантії
підтримки у відновленні православ-
ної ієрархії Київської митрополії.

У березні патріарх Феофан III
прибув в Україну. На границі його
зустрічали запорізькі козаки на
чолі із Сагайдач-ним, які, відпові-
дно до повідомлення Густинсько-
го літопису,  «обточиша його
стражбою, яки бджоли сволок
свою», супро-водили в Київ. Тут
патріарх Феофан III 6 жовтня 1621
року в братній Богоявленській
церкві висвятив Межигірського
ігумена Ісаю Копинського в сан
Перемишльського єпископа, ігу-
мена Київо-Михайлівського мона-
стиря Іова Борецького в сан киї-
вського митрополита, Мелетія
Смотрицького в сан полоцького
архієпископа, а також п’яти єпис-
копів - у Полоцьк, Володимир-Во-
линський, Луцьк, Перемишль і
Холм. Згодом всі вони стали відо-
мими борцями за православну
віру, освіту й українську культуру.
Таким чином, завдяки мудрій пол-
ітиці благовірного гетьмана Пет-
ра Сагайдачного була відроджена
на території Київської митрополії
православна ієра-рхія й врятована
Київська Православна Церква від
небезпеки залишитися без духо-
венства.

Важко поранений у битві під Хо-
тинам, благовірний князь вернувся в
Київ. У Києві він дуже страждав від
рани, але продовжував піклуватися
про долю Православ’я та України,
козаків, про школи, братства, церк-
ви і госпіталі. Перед смертю благо-
вірний гетьман Петро Сагайдачний
заповів своє майно на потреби Киї-
вської Церкви, просвітительські, бла-
годійні цілі, зокрема Київському
братству й Львівській братній школі.

Смерть гетьмана Сагайдачного
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БЛАГОВІРНОГО ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО
Продовження.

Початок на 5 стор.

- З 1589-го по 1592 рік отримував початкову освіту в Сам-
борі;

- з 1592 по 1598 рік навчався в Острозькій школі на Волині;
- 1594-1600 роки - обіймав посаду ректора,
- 1598 рік - Сагайдачний приєднався до війська Запорізько-

го. Тривалий час перебував серед запорожців, набуваючи
своєю відвагою і розумом авторитет. Саме на Запоріжжі Ко-
нашевича як вправного лучника починають називати “Сагай-
дачним”;

-  осінь 1600 року - Сагайдачний бере участь у поході вели-
кого коронного гетьмана Яна Замойського, який той організу-
вав як молдавсько-волинську компанію. У цьому поході взя-
ли участь тисячі козаків. У ролі козака виступав і Сагайдач-
ний;

-  1601 року - як звичайний козак брав участь у приєднанні
до Речі Посполитої Естонії, яка до цього належала Швеції.
Протягом року приймав участь у польсько-шведській війні;

-  1603-1614 роки вважаються невідомими в житті Сагай-
дачного. Проте очевидно, що протягом цього часу він брав

активну участь у козацьких морських і сухопутних походах проти турків і татар. Справа в
тому, що лише за цієї умови йому в 1614 році могли довірити гетьманську булаву під час
походу на Кафу, який пройшов у 1616 році;

-  лютий 1615 року - Сагайдачний вже був дуже впливовим полковником у козаків, яких
налічувалося близько трьох тисяч чоловік;

-  весна 1616 року - Запорізьким гетьманом був Василь Стрілківський. Однак приблиз-
но в червні гетьманом став Сагайдачний;

- липень 1616 року - новообраний гетьман в компанії 6000 козаків вирушив у морський
похід. Після прибуття в Очаків рятував від неволі християн;

- осінь 1616 року - похід до Туреччини;
- січень 1617 року - Сагайдачний разом з козаками захопив Оскол і зробив спробу

взяття Воронежа. Але царські війська витіснили козаків з московської території;
- 1617 рік - у зв’язку з невдалим походом на Московію, а також деякими іншими невда-

чами був призначений новий гетьман - Дмитро Барабаш;
- жовтень 1617 року - у зв’язку з неправильною політикою і керівництвом Барабаша він

був скинутий з посади, а Сагайдачному повернуто гетьманство;
- початок 1618 року - Сагайдачний відправив послів до перського шаха з метою отри-

мання його підтримки у війні проти Османської імперії. Однак через зраду імеретинсько-
го князя посольство не досягло своєї мети;

- червень 1618 року - козаки під проводом Сагайдачного вирушили на Москву;
- 7 липня 1618 року - увійшли до н. п. Лівні, одного з найбільших міст Південної Мос-

ковії;
- 1621 рік - Сагайдачний готує похід проти турків у турецько-польській війні;
- в цьому ж році відбулася всім відома Хотинська битва. Там Сагайдачний отримав

поранення отруєною турецької стрілою. Важко хворіючи, переїхав до Києва;
- 10 квітня 1622 року - Петро Конашевич-Сагайдачний помер від отриманих ран. Похо-

ваний у Києві, у Братському монастирі.

Однак під час реконструкції монастиря, який походив в період з 1690 по 1693,
могилу гетьмана загублено. А в 1923 році і сам монастир був знищений. На даний
час на території Києво-Могилянської академії реконструйована умовна могила
благовірного Гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного.

КОРОТКИЙ ЖИТТЄПИС БЛАГОВІРНОГО
ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА САГАЙДАЧНОГО

(ВШАНУВАННЯ ЦЕРКВОЮ 20 КВІТНЯ):
народився близько 1577 р.

в с.Кульчиці Самбірського
району Львівської області

10 квітня 1622 року від
отриманих ран гетьман по-
мер і був похований у
Братськом монастирі в
Києві.

В 1627 році патріарх Фео-
фан III так озивається про
участь благовірного гетьма-
на Петра Сагайдачного у
відновленні православної
ієрархії й обороні Київської
Церкви: «Справа була б не-
можливою без підтримки
пана й гетьмана Петра Са-
гайдачного, дії якого в даній
справі справедливо можна
на-звати подвигом рівним
апостольському. Ця людина
є щирий сповідник Право-
славної віри, за яку віддав
своє життя й після заспокоє-
ння свого шанується на Русі
як благовірний».

IV. Висновки.
На підставі агіографічних

прикладів і критеріїв прове-
де-них Київською Церквою
канонізацій XI - XV століть,
можна зробити наступний
висновок: Православна віра,
походження, займане дер-
жавне положення, праці на
благо Православної Церкви
й праведна кончина - все це
дало незаперечні підстави
Святому Архієрейському
собору Української Автоке-
фальної Православної церк-
ви прославити святого геть-
мана Петра Сагайдачного
саме в чині «благовірний».

ПОДВИГ РІВНИЙ
АПОСТОЛЬСЬКОМУ….

Історія відновлення право-
слав-ної ієрархії Київської
митрополії після Брестської
унії неодноразово розглядав-
ся істориками. Однак в істо-
ричних дослідженнях учених
України, Росії й Білорусі за
контекстом досліджень за-
лишається оцінка ролі геть-
мана Петра Сагайдачного в
очах ієрархів Константино-
польського й Ієрусалимсько-
го патріархатів.

Сьогодні дане питання є
досить актуальним у зв’яз-
ку з канонізацією Петра Са-
гайдачного Українською Ав-
токефальною Православною
Церквою в чині «благовірно-
го гетьмана» і спробами де-
яких осіб представити даний
акт у якості «політичного
кроку». Спробуємо освітити
деякі моменти й відки-нути
католицькі й московські
міфи.

Уже з першої чверті XVII
століття католицький бік ро-
бить багаторазові спроби
представити акт відновлен-
ня православ-ної ієрархії Киї-
вської митрополії Ієруса-
лимським патріархом Фео-
фаном III як «московський
проект». Дана ідея мусуєть-
ся в численних католицьких
виданнях, наприклад у роботі
владики УГКЦ Софрона
(Мудрого) «Нарис історії
Церкви в Україні». Подібний
підхід католиків до історії
Київської православної мит-

рополії повністю задоволь-
няв і амбіції московський
імперських істориків…

Таким чином, спільною
роботою «непримиренних
друзів» створився новий
історичний міф, що об’єктив-
но був спрямо-ваний проти
православної Української
(Київської) Церкви.

Однак реальні кроки по
відновленню православної
ієрархії Київської митрополії
вживалися аж ніяк не за на-
казом Москви… Як свідчуть
історичні документи, «Уже
до 1616 - 1617 років Кон-
стантинопольський патріарх
мав сотні листів від право-
славних дворян, монастирів
і братств Русі (Речи Поспо--
литої – прим, авт.) із прохан-
ням відновити правосла-
в’я…». Саме ці листи право-
славних українців і білорусів
зробилися підставою для
Константинопольського пат-
ріарха Тимофія II в справі
наділення Ієрусалимського
патріарха Феофана III широ-
кими надзвичайними повно-
важеннями по відновленю
православної ієрархії Київсь-
кої митрополії. Це відбулося
навесні 1618 року, задовго до
прибуття Ієрусалимського
патріарха в Москву.

Таким чином, рішення про
відновлення православної
ієра-рхії Київської митрополії
приймалося винятково Кон-
стантинопольським патріар-
хом на прохання православ-
них віруючих українців та
білорусів.

Разом з тим, зрозуміло,
що подібні повноваження не
могли бути використані без
широкої підтримки право-
славних віруючих і, не буде-
мо приховувати, матеріаль-
ної підтримки та військової
оборони від войовничих ка-
толиків і уніатів. Подібну
підтримку надав єруса-
лимському патріархові Фео-
фанові III благовірний украї-
нський гетьман Петро Са-
гайдачний. У зв’язку із цим
особливий інтерес викликає
лист Ієрусалимського патрі-
арха, у якому він коротко опи-
сує історію відновлення пра-
вославної ієрархії Київської
митрополії. Текст цього лис-
та частково зберігся в ряді
історичних документів Кон-
-стантинопольського патрі-
архату, які були опубліковані
в кінці XIX – початку XX сто-
ліття .

На думку грецького істо-
рика о. Григорія, даний лист
був написаний «в 1627 році
(про що є ознаки в тексті)»  і
адресований Константино-
польському патріархові Ки-
рилу II (1623 – 1630). Його
«текст є уточненням деяких
деталей, імовірно пропуще-
них у більш ранньої кореспон-
денції».

Серед іншого, патріарх
Феофан III так озивається
про участь благовірного
гетьмана Петра Сагайдач-
ного у відновленні православ-
ної ієрархії й обороні Київсь-
кої Церкви: «Справа була б

неможливою без підтримки
володаря й гетьмана Петра
Сагайдачного, дії якого в
даній справі справедливо
можна назвати подвигом
рівним апостольському. Ця
людина є щирий сповідник
Православної віри, за яку
віддав своє життя й після
заспокоєння свого шануєть-

ся на Русі як благовірний».
Таким чином, лист Ієру-

салимського патріарха Фео-
фана III не тільки свідчить
нам про високу духовну оці-
нку життя благовірного
гетьмана Петра Сагайдач-
ного, але й розповідає про
шанування його як святого
вже незабаром після смерті.

Тому сьогоднішня каноніза-
ція благовірного гетьмана
Петра Сагайдачного – це
тільки формальна констата-
ція безперечного факту його
святості Українською Церк-
вою, що спізнилася, у силу
об’єктивних причин, на
кілька сотень років…

Автор:
прот. Сергій ГОРБИК

Козаки гетьмана Петра Сагайдачного здобувають Кафу
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РОЗП’ЯТТЯ І СМЕРТЬ ІСУСА
(СТОРІНКАМИ НОВОГО ЗАВІТУ)

У 15:21-41 читачі Євангелія від
Марка супроводжують Ісуса в
Його останні години перед смер-
тю та бачать, що деякі провідні
теми цієї розповіді набувають
більшої, ніж досі, гостроти. Після
дуже короткого викладу про саме
розп’яття (15:21-24) основну ува-
гу приділено глузуванню з Ісуса з
боку різних людей (15:25-32), ос-
таннім Його хвилинам (15:33-39) та
співчутливим спостерігачам
(15:40-41).

Марка 15:21-24 звучить як
свідчення про «обставини» смерти
Ісуса: 1) засуджений ніс товстий по-
перечний брус хреста, до місця роз-
п’яття, ймовірно, символізуючи цим
свій статус засудженого. У резуль-
таті бичування Ісус був занадто
слабкий, щоб зробити це, і на допо-
могу Йому «рекрутовано» якогось
перехожого; 2) місце страти знахо-
дилося за межами міста, але було
легкодоступним, оскільки розп’ят-
тя мало слугувати прикладом і в
окремих випадках розвагою (Філон
О л е к с а н д р і й с ь к и й ,  C o n t r a
Flaccum, 72. 84-85). Чи назва місця
Голгофа походить від його обрисів,
чи вона вмотивована тим, що реш-
тки кісток валялися довкола місця
страти, неясно; 3) Ісус відмовився
від питва, яке могло бути наркотич-
ним засобом для зменшення
відчуття болю. Єврейські докумен-
ти, датовані пізнішим періодом,
свідчать, що ця практика була за-
початкована євреями відповідно до
сказаного в Пр. 31:6-7 (bSanh 43а;
пор. також Пс. 69:21); 4) і в найпро-
стіший з усіх можливих способів
Марко розповідає про подію, на яку
вся ця історія про Ісуса й була ске-
рована, – про подію, згадка про яку
затьмарювала кожен епізод із Ісу-
сом та кожне Його слово: «І Його
розп’яли». Таке просте свідчення
Марка могло означати, що не було
жодної необхідности ускладнювати
це повідомлення додатковими еле-
ментами, бо жахіття тієї типово
римської форми страти й так були
добре відомі багатьом тодішнім
письменникам, як і переслідуваним
християнам. Ця небагатослівність
може бути пояснена також тим фак-
том, що для Марка, як і для Павла
та інших перших християн, принци-
пово важливим був лише сам істо-
рично достовірний факт розп’яття
Ісуса, а ще важливішим було його
значення для віри; 5) жертв, як пра-
вило, розпинали голими, а вояки
мали право забирати особисті речі
засуджених собі. Як і в Пс. 22:18,
розподіл Ісусового одягу вказує на
те, що Він тепер є настільки безси-
лим, що рішення приймаються за
Нього та щодо Нього кимось іншим,
і Він не має жодного контролю над
усім цим.

Глузування з Ісуса (15:25-32)
сиплються водночас із кількох
сторін, а кількість уваги, приділе-
ної їм у тексті, відповідає тому,
скільки місця в псалмах, де йдеть-
ся про страждання безневинної,
праведної людини присвячено її
зневажанню (пор. Пс. 22:6-8,16-17;
69:4,6-12,19-21; 109:25; а також пор.
Іс. 53:3). Єхидне знущання з боку
римлян матеріялізується у вигляді
глумливого напису (15:26; пор.
15:2,12,18), який проголошує розіп-
’ятого «царем». Присутні тут роз-
зяви в спотвореному вигляді нага-
дують Йому Його передречення

про зруйнування Храму (15:29; пор.
13:2; 14:57-58). Первосвященики та
книжники бачать невідповідність
між тим, хто виганяв демонів і
зцілював хворих, і тим, хто висить
тепер на хресті, безсилий зробити
бодай щось для себе, як і  не-
відповідність між титулами «Хрис-
тос» й «цар» та оцим умираючим.
Навіть розбійники, що їх було розі-
п’ято разом із Ним, сміються з
Нього. Вороги та противники Ісуса
просто зараз із сарказмом закли-
кають Його «спасти Себе з хрес-
та» і таким чином змусити їх уві-
рувати – що є тим самим, що рані-
ше, хоч і на свій лад, робили Два-
надцятеро.

На зміну знущанням, показаним у
15:25-32, приходять темрява і сама
смерть, описані в 15:33-39. Настан-
ня темряви в мить смерти визнач-
них осіб – добре відоме явище (пор.,
напр., Філон, Dе Prov., 2. 50;
Флавій, Аnt., 14. 309; 17. 167; Вергілій,
«Георгіки», І:466-467). Це також відо-
мий символ і в СЗ (Ам. 8:9-10; пор.
Єр. 15:9) та апокаліптичній думці
(Об. 9:2). Можливо, згадка про тем-
ряву тут призначена нагадати чита-
чеві про сказане в Мр. 13:24-27.

Вигук Ісуса (Його єдині слова на
хресті), який повторює слова із Пс.
22:1, підсумовує та радикалізує
тему конфлікту й покинення, яка
стала такою важливою в оповіді
Марка. Там була і ворожість реліг-
ійних лідерів щодо Нього від само-
го початку (2:6-7; 3:6:22 інтен-
сивність якої невпинно наростала
протягом розвитку сюжету), а та-
кож неправильне розуміння та не-
визнання з боку Його сім’ї (3:21,31-
35) і знайомих у рідному місті (6:1-
6а). Юрби людей, дружелюбні під
час Його пастирського служіння в
Галілеї, вкінці стають ворожими
(14:43; 15:6-15). А над усе – Його
учні, нездатні зрозуміти й прийня-

ти Ісусового бачення свого кінця,
врешті, зраджують (14:10-11,43-
46), кидають Його (14:50) та зріка-
ються (14:66-72). Під час розп’ят-
тя впадає в очі їхня відсутність. І
ось у момент Своєї смерти Ісус
запитує словами псалмиста, чому
(навіть) Бог покинув Його (на
смерть і глум). Той факт, що Ісус
ужив слова з псалма, не повинен
послаблювати приголомшливого
враження від цієї сцени: Ісус мо-
литься в тому ж дусі, що й псал-
мист, тобто як сповнена віри лю-
дина, яка незаслужено страждає і
при цьому відчуває, що навіть Бог
покинув її, але яка навіть тоді, коли
всі її покинули, продовжує молити-
ся тому самому Богові, що, як
вона відчуває, теж покинув її, –
драматичний зразок віри, особли-
во для тих, хто, можливо, плекає
подібні думки перед лицем гонінь,
які переживає особисто. Помилко-
ве розуміння молитви Ісуса деким
із присутніх призводить до спроби
зберегти Йому життя в надії, що
виникне нагода стати свідком чу-
десного порятунку Його пророком
Іллею (через ужите Марком ара-
мейське слово «Елої» важче відра-
зу зрозуміти, що саме мав на увазі
автор у цьому Євангелії, ніж у
Євангелії від Матвія, де той ужив
єврейське слово «Елі», Мт. 27:46)
– річ, як уже знає читач, не-
здійсненна, оскільки «Іллю» вже
спіткала схожа доля (Мр. 9:9-13).

У мить, коли Ісус скрикує вос-
таннє та вмирає, Храм символіч-
но руйнується в самісінькому його
серці, у «Святая святих», сповня-
ючи таким чином Ісусові «антихра-
мові» висловлювання та діяння
(11:12-25; 13:2).

Засвідчуючи смерть Ісуса,
римський офіцер, командир розпи-
нателів, що саме стояв «насупро-
ти Нього», тобто пильно на Ньо-

го дивився, каже; «Чоловік Цей
був справді Син Божий!» (15:39).
Бог прилюдно був назвав Ісуса
«Мій Син» (1:11; 9:7). Демони вжи-
вали щодо нього звертання «Сину
Божий» (3:11; 5:7; пор. 1:24). Пер-
восвященик виступив був проти
Ісуса через те, що той називався
цим титулом, і звинуватив Христа
в богохульстві (14:61). І ось на-
решті чоловік, не-єврей, не-учень
Христовий, який не має з ними нічо-
го спільного, крім розіп’ятого та
мертвого Ісуса, каже «справді»
щодо того, що згодом стане виз-
нанням християнської віри (пор.
1:11). У цьому місці досягає куль-
мінації Маркове богослов’я хрес-
та і в характерному для нього стилі
одночасно виражаються об’явлен-
ня й таємниця. Ісус є Божим Си-
ном, Месією, Сином Людським,
Сином Давидовим, Царем Ізраїля
– все це стало очевидним і продов-
жує залишатися таким аж в образі
безсилого, покинутого, осміяного
та розіп’ятого чоловіка. Це таєм-
ниця стражденного Слуги Господ-
нього (Іс. 52:13-53:12) – втіленого
Духа Божого (1:10), Який навстіж
розкриває небеса та кидає виклик
силам зла у всьому світі. Це таєм-
ниця царства Божого, що присутнє
у світі і як насіння, і як таїна (4:3-
12,26-29,30-32), і як обітниця (9:1).

Аж до цього моменту читач не
знає про значну групу жінок, звич-
ною практикою для яких стало
слідувати за Ісусом та прислуго-
вувати Йому під час Його пас-
тирського служіння в Галілеї (Мт.
27:55-56; пор. Лк. 8:1-3). Марко до
своєї  розповіді  додав чималу
кількість жінок, і більшість із них
зображено в позитивному ключі: це
теща Симона (1:29-34), жінка в на-
товпі (5:24-34), чужоземка (7:24-
30), бідна вдова (12:41-44) та жінка,
яка помазує Ісуса у Віфанії (14:3-
9). Таким чином, не дивно, що деякі
жінки під час страти Ісуса провод-
жали Його в останню путь і бодай
цим Йому прислужилися, як описа-
но в 15:40-41: не маючи змоги
слідувати чи прислуговувати, вони
тепер просто спостерігають.

У цьому місці Євангелія інша
група осіб привертає до себе ува-
гу своєю відсутністю там. Оскіль-
ки Ісус замінив Свою біологічну
родину іншою, що складалася з тих,
хто виконував волю Божу (3:31-35;
пор. 10:28-31), то про Його матір,
братів і сестер (6:3) не згадано.
Вони, як заведено, мали б бути
тими, хто звернувся до Пилата за
дозволом забрати тіло для похован-
ня, але вони нічого такого не роб-
лять. Через відсутність родини чи
учнів Ісусових честь поховати
Його тіло випала одному «поваж-
ному раднику», Йосипові Арима-
тейському (тобто той, що жив у
селі Ариматея). Чи він був благо-
честивим євреєм, чи таємним уч-
нем Ісуса, важко сказати, заснову-
ючись лише на підставі згадки про
його прагнення царства Божого
(15:43). Пилат дає Йосипові право
поховати Ісуса, що не є очевидною
поступкою, оскільки відмова в по-
хованні була тоді поширеною фор-
мою продовження знущань (пор.
Тацит, Анн. VI, 29). Йосип кладе
тіло Ісуса до гробу, а Марія Маг-
далина та Марія, мати Йосипа, див-
ляться, «де ховали Його».

За матеріалами
інтернетресурсів.
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10-го квітня 2021року в
храмі “Всіх святих” м.Жи-
дачева відбулось прощан-
ня із загиблим  українсь-
ким воїном – Ігорем Бай-
талою. Чин похорону 25-
річного українського за-
хисника очолив жидачі-
вський благочинний про-
т.Стефан Гарасимів. Йому
співслужили військові ка-
пелани 10-ї гірсько-штур-
мової бригади: прот. Рус-
лан Матвієнко та прот.
Андрій Верес, а також свя-
щенники ПЦУ та УГКЦ.

Байтала Ігор Миколай-
ович народився 19 травня
1995 року. У 2011 році
після закінчення 9-го кла-
су Жидачівського опорно-
го закладу ЗЗСО №2 всту-
пив на навчання у Жида-
чівський професійний
ліцей та закінчив його у
2014 році з дипломом

“Тракторист-машиніст”. З 2014 по 2018 рр. навчався у Львівському
національному університеті на біолого-технологічному факультеті.
Отримав диплом “Технолог м’ясного виробництва”.

У 2019 році призваний на строкову військову службу, яку проходив
на посаді водія. 22 жовтня 2020 року звільнений у запас. На початку

Навіщо простому смертному недовгий час свого і так вже мізерного
життя по добрій волі убожіти ще більше? Хіба постять “весільні друзі” (Мф.
9:15)? Навіщо утискувати плоть і протягом більше ніж півроку відмовляти
собі в тому, що Богом дано на законній підставі? Чи, можливо, той, хто
м’яса не їсть, отримує за це гарантований квиток у Царство Небесне? На-
вряд чи. Занадто вже легко і просто далося б тоді те, заради чого Спаси-
тель прийняв страшну смерть на Голгофі. А насправді, для чого ми пости-
мо? Не заради ж стрункої талії! І чому сьогодні, у час Великого посту, в
євангельському оповіданні про зцілення біснуватого отрока Господь неспо-
дівано жорстко вказує нам одночасно і на нашу зраду, і на таку властивість
пісних подвигів, що вражає уяву, як вигнання з їх допомогою бісів? Не для
того ж, щоб ми при нагоді могли скористатися унікальною ефектною мож-
ливістю!

Мабуть, все-таки мета посту – інша. Зрозуміло, що постимо ми, щоб
навчитися відмовлятися від того, що належить згідно із законом, навчитися
добровільно жертвувати собою, своїми бажаннями, своїми інтересами, свої-
ми зручностями. Але і це уміння приносити в жертву самих себе ще не
підсумок наших зусиль. Здається мені, що головна мета пісних обмежень –
любов, здатність забувати про себе, уміння жити для інших. Зрозуміло, що
відразу цих вершин не досягти. Очевидно, що для вдосконалення необхідно
починати з крихти. Ось такою крихтою, таким початком самопожертву-
вання, такою школою любові і є піст.

Щоб переконатися в тому, як мало ми уміємо любити навіть найближчих
людей, досить згадати найпростіші, найбільш витіюваті життєві ситуації.
Дуже вже часто буває так, що в звичайній розмові, у повсякденному спілку-
ванні ми, несподівано для самих себе і абсолютно того не бажаючи, гірко
кривдимо наших близьких. Кривдимо глузливим словом, іронічним погля-
дом, просто недбалістю. “Ми ж не хотіли образити! Чого ж вони образили-
ся?..” І тут же готова усе пояснююча відповідь: “Усе через те, що дуже
вже вони горді! Слова їм не скажи!”

Чи ось ще приклад. Скільки разів кожен з нас стикався з ненавистю і
роздратуванням тих же самих близьких, коли ми намагалися говорити їм,
недолугим безбожникам, про віру і Церкву! Чому це? Ми їм про добро, про
сенс життя, про Бога, а вони – у лють впадають. Відповідь і в цьому випад-
ку тут як тут: “Це усе через те, що вони, наші родичі і знайомі, бісом спро-
тиву одержимі, ось вони і лютяться на наші слова, повні благодаті та істи-
ни”.

Давно помічено, що перша відповідь, що спадає на думку, зовсім необо-
в’язково правильна. Варто подумати, варто поміркувати, варто спробувати
знайти ще декілька варіантів пояснень цих образ, і стає ясно: ми кривдимо
близьких не образливими словами, а відсутністю в цих словах любові, жа-
лості, співчуття. Ображають не слова, а холодна, гордовита, чванлива душа.
Її адже ні посмішками, ні словами не замаскуєш. Тому і неуспішна наша
проповідь, тому і викликають роздратування наші заклики до покаяння, що
робляться вони з сумнівної висоти самовдоволеної пихи. Ми не родичів
своїх рятуємо, а собою милуємося! А вже рідні наші, відчуваючи брехню
усієї цієї проповіді, зрозуміло, не поспішають бігти в храм.

Ось вам і причина невдачі апостольської, описаної в євангельському чи-
танні недіпі 4-ої Великого посту. Як діти, зраділи учні Христові новим своїм
здібностям і талантам: “Сімдесят учеників повернулися з радістю і го-
ворили: Господи, і біси коряться нам в ім’я Твоє. Він же сказав їм: Я
бачив сатану, що, як блискавка, впав з неба… Однак тому не радійте,
що духи вам коряться; а радійте тому, що імена ваші записані на

ШКОЛА ЛЮБОВІ

небесах” (Лк. 10:17,18,20). Не жалість до нещасного біснуватого отрока
керувала ними, не любов і трепетне співчуття, але можливість продемон-
струвати усім свої нові приголомшливі здібності.

Кожен з нас добре знає, як по-різному можна вимовити слово “покайте-
ся!” Самовдоволений гордівник так скаже, що іншому захочеться плюнути
і піти. А от святий Іоанн Предтеча тим же самим словом збирав на Йор-
данському березі цілі натовпи, і сталося це тому, що його заклик був розчи-
нений сльозами любові і співчуття до них, заблукалих, до них, нещасних,
які, як вівці, що не мають пастиря, запитували його: “Що ж нам робити?”
(Лк. 3:10).

Ось чому уперше за весь час Своєї проповіді Господь наш був так не-
звично різкий зі Своїми учнями, ось чому такі гіркі слова зірвалися з Його
пречистих вуст: “О роде невірний, доки буду з вами? Доки буду терпіти
вас?” (Мк. 9:19). Він ясно бачив, що не скорбота батька, не хвороба не-
щасного біснуватого займали їх, а демонстрація власної могутності.

Зрозуміло, що учні, які розпочинають свій хресний шлях, не здатні ще
брати на себе чужий біль, приймати в серце чужу скорботу, ним, що поду-
мують про те, щоб сісти одному по правий бік, а другому по лівий у Царстві
Божому (Мф. 20:21), ще далеко до досконалості. Тому Спаситель і каже їм
про піст і молитву. Тобто про те, з чого починається будь-яка духовна робо-
та. Він говорить їм про найпершу жертву, про відмову від скоромних страв і
таку ж рішучу відмову від перебування в розслабленому спокої сонного
розуму. Наш Бог говорить їм, Своїм апостолам і нам грішним про те, що
починати потрібно не з порятунку інших, а з власного порятунку. А перші
кроки до нього і є піст і молитва, краща і найнадійніша школа любові і само-
зречення.

Автор: священник Сергій ГАНЬКОВСЬКИЙ

січня 2021 року розпочав службу за контрактом у
військовій частині А3029, яка є підрозділом 10-ї бригади.
Служив у розвідувальному відділенні безпілотних авіац-
ійних комплексів.

 Вночі 3 квітня у районі селища Шуми на Донеччині Ігор
Байтала зник. Через три дні, 6 квітня, російські окупанти
передали тіло загиблого військовослужбовця. Без сина за-
лишились двоє батьків, без брата – двоє сестер.

Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять та
шана Герою!

прот. Іван Бойчин


