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Сім’я є найдавнішим інститу-
том людських стосунків, і виник
він із благословення Божого (Бут.
1: 28). Впродовж віків сім’ї про-
ходили й зараз проходять випро-
бування на міцність. Так, за ос-
танні 30 років кількість укладе-
них шлюбів в Україні скоротила-
ся втричі, а соціологи говорять
про кризу інституту сім’ї.

«Поліаморія», «цивільний
шлюб», «вільні стосунки»… Люд-
ство вигадує нові назви для гріха
у спробі легалізувати його, зро-
бити прийнятним для свідомості.
Людина отримує ілюзорну свобо-
ду обирати «зручний» формат
стосунків, у яких нібито почува-
тиметься щасливою. Та ця при-
марна «свобода» не допомагає
знаходженню життєвих смислів і
щастя. Навпаки, вона ускладнює
їх пошуки, пропонуючи міражі й
манівці, добігши до яких людина
не отримує нічого.

Часто нею керує страх. Люди-
на не створює сім’ї, адже боїть-
ся. Боїться втратити близьку лю-
дину через нестабільність світу,
економічні кризи, війни, пандемії
– тому не планує тривалих сто-
сунків і обирає швидкоплинні за-
доволення. Боїться відповідаль-
ності за власні вчинки – тому не
засвідчує шлюбу перед Богом.
Боїться зазнати краху та не зре-
алізуватись – тож зміщує пріори-
тети на користь кар’єри, не од-
ружуючись та не народжуючи
дітей, не завжди стаючи у
підсумку успішною, але завжди
– самотньою. Боїться пізнати
себе, і заглушує інформаційним
шумом голос Господа, який зву-
чить через власну совість.

І віра, й страх завжди присутні
у нашому житті, впливаючи на
наші вчинки. Та коли серце підко-
ряється страху земному, людина
втрачає відчуття благого і корис-
ного страху Божого, втрачає віру
та збивається з праведного шля-
ху.

Істина в тому, що саме сім’я
здатна допомогти побороти зем-
ний страх. Як мала Церква, вона
є джерелом Божої Любові, що на-
пуває та насичує, даючи змогу
відчути тверду землю під нога-
ми. «Бо дав нам Бог духа не
страху, а сили, і любови, і цнот-
ливости» (2 Тим. 1: 7). Тож зро-
щуйте любов у ваших сім’ях та
будуйте їх на міцній основі!

Епіфаній,
Блаженніший Митрополит

Київський і всієї України

ПРО ДУХОВНИЙ СВІТ СЕРЦЯ

«Сину, дай Мені серце» (Притч. 23,26) – саме в цих сло-
вах Господа Бога нашого ховається глибока істина і шлях
до спасіння, яке не можливе без миру в душі. Кожну мить
нашого життя ми стоїмо, наче воїни, на охороні нашого серця,
яке постійно атакують думки. І ми вирішуємо, які думки
прийняти, пильнуємо чи угодні вони Богу, чи навпаки, саме
від нашого рішення залежить життя, яке ми будуємо, бо
через свою любов Бог дав нам свободу вибору. Отже,
оберігання мир свого серця, свій душевний спокій, який
походить лише від Бога і є невідємним на нашому життє-
вому шляху. Бо те найдорожче, що Бог нам дає, душевний
мир, можна втратити через нашу необережність і гріхи
всього лише в одну мить. Нам потрібно оберігати наше
серце, бо як тільки воно збентежиться чим-небудь, то все
нутро наше приходить в безладний рух і розум втрачає
здатність правильно мислити. В мирі наша молитва чиста
і мила Богу. Сину мій! веди діла твої з лагідністю (Сір.3,17).
Серце людини створене Богом для того, щоб воно любило
Його єдиного і служило Йому оселею. Але якщо Бог є
мир, що перевищує всякий розум, то необхідно, щоб серце,
яке бажає прийняти Бога в себе, було мирне і вільне від
всякого замішання. Ми і самі не раз помічаємо, що без
миру в серці будь-яка справа дуже важко дається, а душа
перебуває в неспокої. Тому великий безмовник Арсеній
казав: «Усе твоє піклування зверни на те, щоб внутрішнє
твоє налаштування було по Бозі, і переможеш зовнішні при-
страсті». Отже, коли серце тривожить якась погана дум-
ка, пристрасне замішання, не варто кидатися на пристрасть,
щоб перемогти її, а варто зійти скоріше в серце і потурбу-
ватися замирити його, ставши на сторожі розумом, який
пильнуватиме, які думки впускати, а які ні. Як тільки за-
мириться серце – і боротьбі кінець.

Прп. Никодим Святогорець наводить нам деякі спосо-
би для зберігання миру внутрішнього.

1.Найперше, потрібно тримати в порядку свої зовнішні
почуття і уникати сваволі в зовнішній поведінці, а саме: не
дивитися, не говорити, не махати руками і нічого іншого не
робити схвильовано, але завжди благопристойно і тихо. Бо
за свідченнями отців, внутрішня людина приймає свій
настрій від зовнішнього.

2.Стараймося любити всіх людей і з усіма жити в згоді,
як заповідає св. Павло: Якщо можливо і залежить від вас,
з усіма людьми мир майте.

3. Оберігаймо нашу совість.
4.Звикаймо без замішання зносити всякі неприємності і

образи.

Якщо трапиться, що не зможемо ми впоратися з сер-
цем своїм, і відігнати тугу чи скорботу, поселити мир в ньо-
му, то потрібно зосереджено помолитися і, наслідувати Гос-
пода Спасителя нашого, Який у саду Гексиманському мо-
лився. Христос показав, що в будь-якій тузі і скорботі тре-
ба молитися. Які б ми розбиті і засмучені не були, не поли-
шати молитву та читання Святого Письма, аж доки воля
наша не погодиться з волею Божою і серце, умиротворив-
шись, наповниться мужньою відвагою, щоб з радістю зус-
тріти, прийняти і перенести те, чого перед цим боялося і не
хотіло. Бо і Господь жахався, тужив і сумний був, а по мо-
литві, умиротворившись, спокійно сказав: «Встаньте, піде-
мо: Ось приблизився той, хто зрадив Мене» (Мт. 26,46).

Ми повинні бути готовими до того, що не все одразу в
нас вийде. Багато доведеться потрудитися, помучитись і
постраждати серцем через недосвідченість. Зате, коли
придбаємо мир, душа почне черпати велику втіху з самих
неприємностей, що зустрічаються. Помалу, день за днем,
при рішучості, і невідступності від справи, усе краще і кра-
ще будемо справлятися з собою і дійдемо до того, що змо-
жемо в мирі зберігати дух свій при всіх збуреннях ззовні і
всередині.

Завжди пам’ятаймо, що Бог з нами і, бачачи наші ста-
рання, працю і бажання прийти до Нього, і як люблячий
Батько, завжди прийме нас і допоможе, вийде нам на допо-
могу, Бог лише чекає акту нашої волі. Він оселиться в ду-
шах наших миром. Але для цього потрібно терпіння. Бо як
не в один день будується місто, так не в один день здобу-
демо мир внутрішній. Бо це є не що інше, як улаштування
Дому для Бога миру і скинії для Всевишнього, – і так буде-
мо храмом для Нього. Але лише Бог миру дає мир нашо-
му серцю, бо без Нього буде даремний всякий труд: «Якщо
не Господь будує дім, даремно трудиться будівничий»
(Пс.26,1). А основою сердечного миру є смиренність і
лагідність. Хто тихий серцем і лагідний – той і смиренний, і
навпаки. Для здобуття смиренності змушуймо себе і по-
стараймося прийняти в люблячі обійми всякі невдоволен-
ня і прикрості, як рідних сестер, і усіляко уникати слави і
почестей, бажаючи краще бути приниженим і незнаним, і ні
від кого не одержувати піклування і втіхи, крім єдиного Бога.
Якщо потерпимо посоромлення, кривду, біду, осуд, презир-
ство, ганьбу, не треба засмучуватись, але постаратись прий-
няти це з радістю, бо Бог з покривдженим і засмученим. А
під цими бідами насправді ховається велике благо, вели-
кий скарб від Бога і якщо ми з смиренням і терпінням прий-
мемо це, то Бог не залишить, а духовно збагатить і покаже
свою велику милість на нас. Бог є єдине благо наше і єди-
ний притулок.

Але найгіршим нашим ворогом є ми самі, адже акт волі
видаємо ми. Бог дав нам свободу тому наше життя – це
постійний вибір. Нам пропонуються погані думки або угодні
Богу і саме наша воля – який вибір зробити. Тому тримай-
мо завжди напоготові знаряддя проти самих себе. Навіть
якщо бажання наші схиляться до чогось хорошого, не по-
спішаймо робити, а найперше – поставимо це діло перед
Господом Богом. З найглибшою смиренністю благаємо
Його, хай буде в цьому ЙОГО – а не наша воля. І тоді
робимо цю справу з щиросердною відданістю себе волі
Божій, без домішку самолюбства, але лише на славу Божу.
Адже ми самі по собі нічого путнього зробити не можемо,
а тим більше у справах нашого спасіння. Кожне наше діло
повинно бути на славу Божу і заради Бога, а не на славу
собі, чи своєму самолюбству, лише тоді наша справа, який
кінець вона б не мала, увінчається успіхом. Отже, якщо
любимо мир в серці, постараймося увійти в нього дверима
смиренності.

Якщо до нас підступаються помисли, які представляються
святими: ніби справа, яку ми хочемо зробити є дуже вели-
кою і принесе велику користь, то в цьому випадку треба бути
дуже обачними. Господь говорив про це: «Уважайте від оман-
ливих пророків, які приходять до вас в одягах овечих, усере-
дині ж є вовки хижі. Від плодів їх пізнайте їх (Мт. 7:15-16)».
Все, що віддаляє нас від смиренності і від внутрішнього миру
і спокою, під яким би то гарним виглядом не представляло-
ся, усе це – неправдиві пророки. Якщо зробимо помилку, не
треба піддаватися малодушності, але упокоримося перед
Богом, і усвідомивши неміч свою, візьмемо з цього урок на
майбутнє. Бо, можливо, Бог попустив це, щоб смирити в нас
яку-небудь рису гордині, приховану в нас і нам самим навіть
не відому. Подякуймо за все Господу.

Продовження на 5 стор.
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Пасха - це перемога Господа над
смертю, гріхом і дияволом. Але ця пе-
ремога повинна стати і нашою перемо-
гою, перемогою над гріхом, який відда-
ляє нас від Бога і один від одного. Вос-
кресіння Христове є запорукою загаль-
ного воскресіння. Святе Письмо вчить:
«Сiється у тлiння, встає в нетлiннi;  сiється
у безчестi, встає у славi; сiється в немочi,
встає у силi;  сiється тiло душевне, встає
тiло духовне» (1 Кор. 15, 42-44). Тому
воскресіння Христове - це і наше з вами
воскресіння. Ми, християни, живемо
надією, що після загального воскресін-
ня з мертвих повстане нове небо і нова
земля, де буде перебувати правда Божа.
Своїм Воскресінням Христос відкрив
двері в життя вічне, але для того, щоб
увійти туди і стати спадкоємцями вічно-
го життя, нам потрібно постійно працю-
вати, засвоюючи спасительні плоди цьо-
го Воскресіння. Свідками Воскресіння
Христового протягом всієї історії хрис-
тиянства були люди, яких ми називаємо
святими. Серед них мученики, сповід-
ники, святителі, Христа ради юродиві,
ченці й прості трудівники. Усім своїм
життям вони проповідували світу пас-
хальну радість і світло Воскресіння Хри-
стового.

В день свята великомученика Юрія
Переможця керуючий Дрогобицько –
Самбірською  єпархією, владика Яків(-
Макарчук) з архіпастирським візитом
відвідав парафію великомученика Юрія
Переможця с. Торчиновичі, Старосам-
бірського благочиння. Церковні дзвони
на всю околицю сповістили про приїзд
владики. При вході до храму архієпис-
копа Якова зустрічали парафіяни села
разом з дітьми, які підготували на честь
візиту владики релігійні вірші. У храмі
на Архіпастиря очікували настоятель

прот. Богдан Лернатович та священнос-
лужителі Старосамбіського і Самбісько-
го благочиння. Духовенство щиросер-
дечно запросило владику Якова піднес-
ти архіпастирську молитву за мешканців
села та всіх присутніх.

Урочисте богослужіння розпочалося
з Чину освячення нового престолу та
освячення відреставрованого іконоста-
су храму. За Божественною Літургією
владиці Якову співслужили: секретар
єпархії прот Андрій Безушко, благочин-
ний Старосамбірського району прот. Іоан
Білик, прот. Володимир Лернатович,
прот. Богдан Лернатович,  прот. Роман
Шак, прот. Ігор Дудик, прот. Іван Сас,
прот. Антон Бацала, прот. Іван Білик,
прот. Миколай Пагулич, свящ. Володи-
мир Москаль, диякон Віталій Ковали-
шин. За богослужінням лунала всеук-
раїнська молитва за припинення пошесті
згубної (епідемії).  Велично прикрашав
богослужіння своїм співом хор  села
Торчиновичі під керівництвом п. Наталії
Дзюби та дяка п.Степана Левінського.

По завершенні Божественної Літургії
Владика Яків виголосив повчальне сло-
во та привітав усіх присутніх з святом.
Архієрей наголосив, що освячення пре-
столу- це історична подія для села, бо
на ньому буде звершуватися Свята Без-

ФОТОФАКТ

В другу неділю після Пасхи та день пам’яті святого апостола Фоми,
9 травня 2021року, Високопреосвященний Яків архієпископ Дрогобицький
і Самбірськийз архіпастирським візитом відвідав село Дорожів, Дрого-
бицького благочиння. На запрошення настоятеля парафії Великомучени-
ка Юрія Переможця прот. Діонісія, владика Яків відслужив святкову літур-
гію з нагоди 170-ти річчя від дня освячення храму.

Пресслужба єпархії

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК І ОСВЯЧЕННЯ ПРЕСТОЛУ
У СЕЛІ ТОРЧИНОВИЧІ СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

кровна Жертва, та буде підноситися мо-
литва за всіх парафіян. Також владика
нагородив настоятеля храму відзнакою
вручення Томосу Православній Церкві
України, вручив громаді Благословену
грамоту претстоятеля Церкви Блажен-
нійшого Єпіфанія, а також грамоту за
труди і старання збереження храму
с.Торчиновичі п. Михайлу Булію .  У
свою чергу отець Богдан, вручаючи вла-
диці просфору та квіти, подякував за
спільну молитву та звершення Чину ос-
вячення престолу і освячення відрестав-
рованого іконостасу. Після уставного
многоліття звершили обхід довкола хра-
му і Владика окропив усіх присутніх ос-
вяченою водою.

 “Одним із подвижників християнсь-

кого благочестя був той, пам’ять якого
ми сьогодні прийшли вшанувати: це
святий великомученик Юрій Перемо-
жець, св. Юрій жив в III столітті, коли
Церква Христова ще була гнана. Він був
воїном і служив в Римській армії, до-
сягнувши офіцерського чину. Відрізняв-
ся мужністю, героїзмом, в боях часто
досягав перемог, за що і був названий
Переможцем. Але ось прийшов до вла-
ди імператор Діоклетіан, язичник за
своїми поглядами, він намагався на
основі цього світогляду об’єднати на-
род в своїй державі. Як відомо, язич-
ники - це люди, які, не знають істинно-
го Бога, мають про Нього хибне уяв-
лення. Вони ототожнили Бога з приро-
дою, поклонялися світилам Землі і явищ
природи і навіть обожували людину. І
ось на такому світогляді будувалася
політика імператора, який прагнув ство-
рити могутню імперію. Як офіцер армії,
св. Юрій бачив, що язичницький світог-
ляд не процвітає ні в громадському, ні
в сімейному, ні в моральному, ні в дер-
жавному житті. З його точки зору як
християнина, язичництво було неспро-
можне хоча б тому, що воно винайшло
неправдивих богів, а на брехні не по-
будуєш щастя. В даному питанні св.
Юрій не був згоден з політикою імпе-

раторської влади. Але це був час, аб-
солютно не порівняний з нашим часом,
коли ми можемо спокійно відвідувати
храм Божий, виховувати в христи-
янській вірі своїх дітей і онуків, приво-
дити їх на службу і безперешкодно спо-
відувати свої погляди. В епоху св.
влкмч. Юрія Переможця імператорсь-
ка влада  була нетерпима до християн-
ства, і коли кількість християн в
Римській імперії стало множитися, імпе-
ратор здригнувся: він злякався за свій
трон, за свою владу і видав едикт, де
християни переслідувалися і зазнавали
мучеництва . Ясно, що при імпера-
торському дворі знали і про св. Юрія, і
про те, які погляди він сповідує. св.
Юрій постав перед імператором і засв-
ідчив не тільки істину своєї віри, але і
вказав йому на неспроможність язич-
ницького світогляду. Імператору тільки
це і було потрібно. Він прямо сказав св.
влкмч.  Юрію, щоб той зробив свій

вибір. І як Христа на зорі християнства
в іудейській пустелі диявол спокушав
владою, багатством і славою, так і св.
Юрій Переможць зустрів у своєму
житті подібну спокусу: йому також зап-
ропонували і славу, і владу, і багатство.
Однак існують такі цінності, які немож-
ливо проміняти ні на славу, ні на багат-
ство, ні на владу. Для св. Юрія Пере-
можця такою цінністю була віра в істин-
ного Бога, і свою відданість христи-
янським ідеалам він засвідчив тим, що
прийняв мученицький вінець.

 Але пройшли роки - більше сімнад-
цяти століть, а пам’ять про великому-
ченика жива. В Слові Божому прямо
говориться: Праведники живуть  на
віки, і слава їх не померкне ніколи. І
щороку святкується день пам’яті свя-
того великомученика Юрія Перемож-
ця. Крізь  століття яскравим пасхаль-
ним осяянням сяє його світлий образ,
образ мужності, героїзму, відданості
Богу і людям. В даний час образ св.
Юрія Переможця є символом вірності

військовому обов’язку, символом не-
переможності і незламності духу нашо-
го воїнства.  В життя і подвиги св. Юрія
Переможця з усією повнотою втілився
феномен святості, а святість - це краса
і слава Церкви, це свідчення присут-
ності Бога в нашому світі. Приклади
святості залишаться зразками для на-
слідування нашим нащадкам. І сьо-
годні, відзначаючи день пам’яті вели-
комученика Юрія, ми славимо Госпо-
да, який дарував йому силу духу і силу
віри пройти через ті випробування, які
були необхідні для майбутнього торже-
ства нашої віри. Ні, не  дарма прийняв
мученицьку смерть св. Юрій Перемо-
жець. Він загинув для того, щоб настав
час свободи, для того, щоб засвідчи-
ти, що часом бувають такі часи, коли в
Царство Бога можна увійти лише єди-
ним шляхом - через Голгофу до Вос-
кресіння.”

прот. Іван Білик
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27 квітня 2021 року у військовій
каплиці святого великомученика
Димитрія Солунського, що на те-
риторії військової частини 12-ї ок-
ремої бригади армійської авіації
імені генерал-хорунжого Віктора
Павленка у м. Новий Калинів, було
звершено чин Таїнств Сповіді і
Причастя для військовослуж-
бовців строкової служби.

Восьмеро військових вперше у
житті приступили до Святих
Таїнств Сповіді та Причастя.

Відповідне богослужіння
провів військовий священник-ка-
пелан СУВД Ярослав Фабіровсь-
кий, настоятель парафї св. кн. Во-
лодимира Великого УПЦ(ПЦУ) м.
Новий Калинів.

Протягом Великого посту у
приміщенні «Світлиці» військової
казарми проходили регулярні
зустрічі воїнів із капеланом, так
звані «години духовності», на яких
військові ознайомились із христи-
янським вченням про Святі Таїн-
ства та їх необхідність для духов-
ного очищення задля спасіння
душі і тіла.

Після звершення Святих Таїнств, духівник воїнів-авіаторів, отець Ярослав, щиро
привітав українських воїнів, зокрема тих, хто вперше у житті приступив до Сповіді і
Причастя, і побажав їм Божого благословення, здоров’я та всіх благ, і щоб із очище-
ною душею та чистим серцем увійшли в радість Світлого Христового Воскресіння.

Пресслужба єпархіального відділу військового духовенства

ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

У середу Світлого тижня, 5 травня, у Міжнародному центрі миротвор-
чості та безпеки відбулась зустріч українських та американських капе-
ланів, серед яких капелани Оперативно-Тактичної групи Рейвен майор
Джефрей Кол та майор Дров Паулсон, капелан 24-го окремого штурмово-
го батальйону «Айдар» священник Павло Проценко, капелан-волонтер,
благочинний Яворівського району протоієрей Назарій Дадак, капелан На-
вчально-тренувального відділу “Верещиця” Львівського державного уні-
верситету внутрішніх справ протоієрей Іван Ревуцький та капелан МЦМБ
протоієрей Святослав Юрків.

Окрім знайомства, капелани спілкувались про традиції святкування
Пасхи Господньої, зокрема в колі військовослужбовців.

Пресслужба Яворівського благочиння

Капелан МЦМБ протоієрей Святослав Юрків разом з капеланом-во-
лонтером, благочинним Яворівського району прот. Назарієм Дадаком
привітали з Воскресінням Христовим військовослужбовців 53-ї окремої
механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, які тільки
прибули до нас на Яворівський полігон.

Освятили та передали великодні страви, які від щирого серця зібрали
парафіяни Православної Церкви України з смт. Івано-Франкове та с.
Старичі.

 Після Великоднього богослужіння ще одна частина гостинців поїха-
ла в батальйон Айдар.

Щиро вітаємо наших захисників з 53-ї бригади на Яворівщині!
Дякуємо усім небайдужим людям за підтримку та допомогу!

Пресслужба Яворівського благочиння

«Христолюбиве воїн-
ство наше проти ворогів
укріпи і стадо твоє від уся-
ких бід неушкодженим
збережи» (Із служби свя-
тому Макарію).

У день пам’яті священ-
номученика МАКАРІЯ,
митрополита Київського,
14 травня була відслужено
Літургію для воїнів 12-ї ок-
ремої бригади армійської
авіації ім. генерал-хорун-
жого Віктора Павленка у
капеланській каплиці св.
Великомученика Димит-
рія Солунського, що на те-
риторії частини.

Службу Божу звершив духівник части-
ни військовий священник СУВД Ярослав
Фабіровський, настоятель парафії свято-
го рівноапостольного великого князя Во-
лодимира УПЦ(ПЦУ) м. Новий Калинів.

У своїй проповіді отець Ярослав роз-
повів присутнім історію життя святого
священномученика Макарія.

Як відомо, святий священномученик
Макарій жив у XV столітті. Про те, де саме
народився майбутній Святитель немає
достатніх відомостей. Відомо, що батьки
виховали його у православній вірі.

В юнацькі роки він ніс послух у київсь-
ких монастирях, в одному з яких прийняв
чернечий постриг, а згодом переїхав до
Вільно (суч. Вільнюс). Близько 1478 року
він стає архимандритом Віленського Свя-
то-Троїцького монастиря та Митрополи-
чим Намісником над усіма православни-
ми монастирями і церквами Литовського
Князівства.

В 1495 році, після смерті Київського
Митрополита Іони (Глезни), Собором ук-
раїнських архиєреїв відбулося поставлен-
ня архимандрита Макарія Митрополитом.

Митрополит Макарій був ревним пас-
тирем, стежив за дисципліною духовен-
ства, намагався підвищити моральний
рівень священнослужителів своєї Митро-
полії, але до порушників церковної дис-
ципліни та християнської моралі був дуже
суворим.

Митрополит Київський Макарій вважав
своїм архипастирським обов’язком
відвідати давню кафедру Київських Мит-
рополитів й підтримати свою паству.

У пасхальні дні 1497 року митрополит
Макарій поспішав відвідати Київ. Він зби-
рався відбудувати й Софійський собор, на

ПЕРША СПОВІДЬ І ПРИЧАСТЯ
ДЛЯ ВОЇНІВ-АВІАТОРІВ

ЛІТУРГІЯ ПАМ’ЯТІ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МАКАРІЯ,

МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО

що зібрав кошти.
Однак, планам Митрополита не суди-

лося здійснитися: під час поїздки митро-
полит Макарій постраждав мученицькою
смертю. Сталося це у селі Скриголов (те-
риторія сучасної Білорусі). Митрополит
Макарій проїжджав повз це село саме у
неділю (14 травня) та зупинився, щоб
відслужити у місцевій церкві Літургію.

Під час Божественної Літургії стало
відомо, що наближаються татари. Мит-
рополит Макарій вийшов на амвон і по-
відомив про це вірних, закликаючи їх схо-
ватися. Сам митрополит залишився у
церкві та молився.

Увірвавшись до храму, татари вбили
митрополита Макарія перед Престолом
у вівтарі, відрубавши йому голову. Оск-
ільки Священномученик тримав Святу
Чашу правою рукою надто міцно, вбивці,
щоб забрати святиню, відрубали митро-
политу Макарію праву руку.

Після відходу татар місцеві селяни по-
вернулися до свого села. Через декілька
місяців під час сінокосу серед трав було
знайдено нетлінне тіло митрополита Ма-
карія. Незабаром разом із монахами Киє-
во-Печерської Лаври мощі перевезли зі
Скриголова до Києва у Софійський со-
бор, поклавши їх у раку. Біля раки Свяще-
номученика Митрополита Макарія ста-
лося багато чудес.

В 1547 році Митрополита Макарія було
канонізовано. З того часу мощі Священ-
номученика перебували у Софійському
соборі. У 1930-х роках мощі перенесли у
Свято-Володимирський Кафедральний
Собор, де вони й перебувають зараз.

Пресслужба парафії св. Кн. Володи-
мира УПЦ(ПЦУ) м.Новий Калинів
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ЗВІДКИ В БІБЛІЇ РІЗНОЧИТАННЯ?

 (закінчення,
початок у березневому номері)

У рукописах Старого Завіту, який, на відміну від Но-
вого, писався протягом приблизно тисячоліття, розбіж-
ностей особливо багато. Про це варто розповісти де-
тальніше.

Септуагінта і Масоретський текст
У середині ІІІ століття до Р. Х. цар Птолемей ІІ Філа-

дельф, правитель елліністичного Єгипту і колекціонер
рідкісних манускриптів для знаменитої Александрійсь-
кої бібліотеки, побажав мати у своєму розпорядженні
грецький переклад єврейського Священного Писання.
Можливо, він потребував адекватної версії Закону, за
яким жила чимала частина його підданих (а в Алек-
сандрії в той час була численна єврейська громада), а
може, просто був заінтригований древнім текстом. Як
би там не було, єврейська община віднеслася до його
наказу з ентузіазмом, адже на той час євреї, розсіяні по
Східному Середземномор’ю, говорили вже, в основно-
му, грецькою.

Як саме здійснювався цей переклад, ми достовірно
не знаємо, в основному за пізнішими розповідями, в
яких історія тісно переплелася з легендою. Говорять, що
переклад здійснювали сімдесят або сімдесят два старці,
які спеціально прийшли для цього з Палестини в Єги-
пет. Тому число 70, латинню “септуагінта”, і стало на-
звою самого перекладу, що українською іноді назива-
ють “Перекладом 70 тлумачів”.

Коли в середині XX століття біля Мертвого моря були
знайдені Кумранські сувої, що пролежали в печерах де-
в’ятнадцять століть, виявилось, що навіть за часів Ісуса
і апостолів єдиного варіанту Писання в євреїв просто
не існувало. Одні рукописи лягли в основу Септуагінти
(до нас вони не дійшли), інші – в основу традиційних
юдейських видань Біблії.

До речі, апостоли, які писали грецькою мовою, звер-
талися не до староєврейського тексту, а саме до Септу-
агінти. Посилаючись на Писання, вони мали на увазі
саме її, і в подальші століття вона залишалася для східної
частини християнського світу основним, найавторитет-
нішим текстом Старого Завіту. З неї робилися нові пе-
реклади, наприклад, слов’янський.

Ймовірно, саме через цю популярність Септуагінти
серед християн юдеї зовсім відмовилися від її викорис-
тання і вибрали інший, поширеніший варіант старо-
єврейського тексту, пізніше названий Масоретським (від
євр. “масорет” – “передача, передання”).

У новий час, коли Біблія почала активно переклада-
тися сучасними мовами, саме до цього тексту зверну-
лися західні християни, особливо протестанти, у сере-
довищі яких Септуагінта ніколи не мала широкого по-
ширення. Але в Православній Церкві вона була і зали-
шається основним традиційним текстом Старого Заві-
ту.

Втім, сьогодні інтерес до Септуагінти зростає і на За-
ході. Вона – не просто пам’ятник старовини, але і цінне
джерело, з якого ми дізнаємося про історію біблійних
текстів і про різні їх тлумачення. Септуагінта дещо об-

’ємніше за Масоретський текст (вона включає книги,
які називають неканонічними чи другоканонічними).
До того ж грецький текст книги Есфир приблизно на
чверть довший за єврейський; до речі, в єврейському
варіанті Есфир – єдина книга Біблії, де відсутнє слово
“Бог”.

Немало відмінностей ми знайдемо і на рівні тлума-
чення. Найвідоміший приклад – пророцтво Ісаї (Іс. 7:14):
“Ось, Діва в утробі прийме і народить Сина, і наре-
чуть ім’я Йому: Еммануїл“.

Пророк Ісая записує своє пророцтво про народ-
ження Месії

Там, де ми бачимо слово “Діва”, в єврейському тексті
стоїть слово (альма), що означає просто молоду жінку,
зазвичай незаміжню. Але перекладачі Септуагінти ви-
користали тут слово (партенос), “діва”, і тому євангеліст
Матфей зміг посилатися на це пророцтво, говорячи
про невинне народження Христа (Мф. 1:23).

Древній переказ свідчить, що перекладачу, який по-
ставив у текст це слово за навіюванням Святого Духа,
було обіцяне, що він не помре, поки не побачить на
власні очі, як збудеться це пророцтво, і що саме він був
старцем Симеоном, який прийняв на руки немовляти
Ісуса (Лк. 2:25 і далі). Сучасна людина може скептично
ставитися до цього переказу, але поза сумнівом, ще
задовго до написання Нового Завіту слова пророка Ісаї
розумілися як звістка про прийдешнє дивовижне на-
родження незвичайного немовляти.

Новозавітні різночитання
Новому Завіту пощастило більше, ніж Старому. Він

писався в ту епоху, коли книги досить швидко і широко
розходилися всією Римською імперією, а тому нам по-
рівняно легко простежити його ранню історію. Але і
він не вільний від рукописних різночитань. Найістотні-

ше ми зустрічаємо наприкінці Євангелія від Марка. Ба-
гато древніх рукописів несподівано обриваються на 8-
му вірші 16-го розділу: “…(жінки-мироносиці) нікому
нічого не сказали, бо боялися“. В інших міститься ко-
ротка кінцівка: “…але незабаром сповістили все тим,
хто був з Петром. Після чого і Сам Ісус від сходу і до
заходу розповсюдив через них священну і нетлінну про-
повідь вічного порятунку. Амінь”.

Можливо, рукопис самого апостола Марка дійсно
обірвався на середині фрази (рукописи, на жаль, не
лише горять, але і тонуть, і просто втрачаються, особ-
ливо їх останні листи), а його друзі чи учні дописали за
нього завершальні фрази. І в цьому немає нічого ні
дивного, ні скандального. Адже Біблія стала Біблією не
тому, що її написали особисто апостоли, а, передусім
тому, що її визнала своїм Священним Писанням гро-
мада віруючих – Церква, яка і донесла її до нас.

Проте переважна більшість різночитань стосуються
буквально одного-двох слів або їх порядку. Часто мова
йде про орфографічні особливості, особливо у влас-
них іменах. Іноді лише одна буква змінює сенс речен-
ня. Наприклад, якщо в першому Посланні апостола
Павла до Солунян (2:7) прочитати слово нзрйпй, то сенс
буде таким: “(ми) були тихі серед вас, як годувальни-
ця, що ніжно поводиться з дітьми своїми“. А якщо
зрйпй, то таким: “(ми) були серед вас як немовлята. І як
годувальниця, що ніжно поводиться з дітьми свої-
ми“. Втім, як неважко переконатися, загальний сенс від
цього не міняється. Насправді, усі подібні різночитан-
ня, навіть найбільші, не зачіпають сутність християнсь-
кої віри.

Одна із статей знавця стародавніх мов, біблійного пе-
рекладача Андрія Десницького, які присвячені Книзі
книг – Біблії.

Один шанований людьми священик, що служив на ма-
ленькій парафії, завжди вельми старанно готувався до не-
дільної проповіді. Якось у храмі — то був Великодній ранок
— він зійшов на казальницю. А в руці тримав іржаву мета-
леву клітку, яку помістив так, щоб усі вірні могли її бачити.

Парафіяни були здивовані. Священик тим часом гово-
рив: «Учора, гуляючи, я зустрів хлопця з тією кліткою в
руках. Були в ній три пташки, що аж тремтіли від холоду й
страху.

Я запитав юнака:
- Що там у тебе за здобич, синку?
- Три нікчемні пташки, - була відповідь.
- І що ти з ними робитимеш? - спитав я.
- Віднесу їх додому, побавлюся з ними досхочу, - відповів хлопець. - Драж-

нитиму їх, може, вирву кілька пір’їн. Вони ж почнуть боронитися... Буде клас-
на забава.

- Але рано чи пізно та забава тобі набридне. Що зробиш тоді?
- Маю два коти, - сказав хлопчина. - Вони полюбляють пташине м’ясо.

Віддам їх котам, і по всьому.
Я замовк, а за хвилину спитав:
- Скільки хочеш за тих птахів, синку?
- Для чого вони вам, отче? Це ж польові пташки, нічого особливого. Співа-

ють негарно, й самі негарні! - переконував здивований хлопець.
- Скільки хочеш за них? - наполягав я.
Либонь, прийнявши мене за божевільного, юнак випалив: “П’ятдесят

євро!”
Я вийняв із кишені п’ятдесят євро й подав хлопцеві, який, схопивши гроші,

зник умить.
Далі я підняв клітку, що залишив юнак, і рушив до поля, туди, де росте

густа трава й кілька дерев. Там, відчинивши клітку, випустив птахів на волю».

ПРИТЧА «ЦІНА»
Так отець парох пояснив, що то за клітка з’явилася на бильці

казальниці. А тоді взявся оповідати ось таку історію:
“Якось диявол заговорив з Ісусом. Нечистий саме вертав-

ся з Едемського саду, з почуттям тріумфу та несказанної пихи.
- Господи, щойно я підкорив усе людство! Я влаштував

пастку з принадою, що виявилася бездоганною. І тепер маю
владу над усіма!

- І що збираєшся з ними робити?” - спитав Ісус.
Сатана відповів: “Награюся з ними донесхочу! Навчу їх,

як паруватися, а потім розлучатися, як ненавидіти ближньо-
го і заподіювати йому зло, як пити хмільні напої, палити тю-

тюн і проклинати собі подібних. Навчу їх виробляти зброю — і рушниці, і
бомби—й винищувати одне одного. Розкішна буде мені забава!”

- А по тому, коли закінчиш бавитися, що з ними вчиниш? - допитувався
Ісус.

- Вигублю всіх! - крикнув нечистий, сповнений неймовірної погорди.
- Що ти хочеш за них? - запитав Спаситель.
- Прагнеш визволити людей з-під моєї влади? Вони ж бо не добрі —

якраз навпаки: дуже і дуже лихі. Якщо наблизишся до них — вІони Тебе
зненавидять. Почнуть Тебе обпльовувати, виклинати, а зрештою, заподі-
ють Тобі смерть. Ні, Ти не можеш бажати їм визволення!

- То що ти хочеш за них? - повторив запитання Ісус.
Сатана подивився на Божого Сина з глузливою посмішкою і проказав:

“Усю Твою кров, усі Твої сльози й Твоє життя!”
Ісус погодився, не вагаючись, відтак на Голгофі оплатив названу ціну

сповна.
Закінчивши проповідь, священик забрав клітку з бильця і зійшов з ка-

зальниці.
Це Моя заповідь, щоб ви любили одні одного, як Я вас полюбив! Ніхто

не спроможний любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя
віддає. Коли ви робите все, що Я вам заповідаю, то ви - друзі Мої (Йо.
15,12-14)

Підготував прот. Ярослав Козак
м. Стрий
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У п’яту неділю після Пасхи згадується розмо-
ва Ісуса Христа з жінкою самарянкою. В 4-й главі
Євангелія від Іоана описаний діалог, який відбув-
ся на території Самарії біля міста Сихар. Скоріш
за все, що тут мається на увазі невеличке посе-
лення Аскар, яке існує й досі на південно-східно-
му схилі гори Гевал.

Історично, як окремий регіон, Самарія починає
виступати після розділу початкового царства
Ізраїль на дві частини — південне Юдейське та
північне Ізраїльське царства у 997 році до Р. Х.
Оскільки, попереднє державне утворення — об-
’єднане єврейське царство теж носило назву
Ізраїль, то для розрізнення новоутвореного
північного царства його територію поступово стали
називати Самарією.

За часів земного життя Ісуса Христа терито-
рія Самарії знаходилася між Галілеєю на півночі
Ізраїля та Юдеєю на півдні. Зазвичай побожні Га-
лілеяни, подорожуючи до Єрусалиму, оминали
пряму дорогу через Самарію, обираючи вдвічі
довшу східним берегом Йордану. Близькі за по-
ходженням, але розділені гіркою історичною до-
лею народи, уникали будь-яких контактів із ко-

ВСТУП ДО НЕДІЛІ 5-Ї ПІСЛЯ ПАСХИ, ПРО САМАРЯНКУ
лишніми родичами. Самаряни, в свою чергу, роз-
робили власну, компромісну версію юдаїзму. Вони
продовжували вірити в Бога юдеїв, але місцем
молитви визначили гору Гаризим замість Єруса-
лима. Самаряни мали свою власну версію П’я-
тикнижжя Мойсеєвого арамейською мовою, що
місцями відрізнялася від єврейського аналога. На
відміну від юдеїв, самаряни не включали до сво-
го Святого Письма пророчих і поетичних книг.
Близько 400-го року до Р.Х. самаряни збудували
храм на горі Гаризим, що спровокувало напружені
стосунки між ними та юдеями.

Для своїх читачів, які не мали чіткого уявлення
про географію Палестини, євангелист Іоан вка-
зує, що Христу під час подорожі в Галилею по-
трібно було пройти через Самарію. Саме цим
шляхом можна було найшвидше потрапити з
Юдеї в Галилею.

Євангелист Лука, описуючи історію останньої
подорожі Ісуса Христа в Єрусалим (Лк. 9, 51-56),
згадує момент, коли ученики пішли до самарянсь-
кого поселення, щоб приготувати жителів до
зустрічі з Христом, але ні Його, ні учеників там
не прийняли. Самаряни, які раніше визнали Хрис-

та Месією, погано відносилися до Його подорожі
в Єрусалим, оскільки припускали, що Христос там
об’явить Себе царем. Їм було вкрай неприємно,
що юдеї, які були їхніми ворогами, будуть удос-
тоєні такої великої милості від Того, кого вони вже
раніше визнали Месією.

В час покликання дванадцятьох апостолів на
служіння і проповідь, Ісус Христос заповідає їм:
“На путь до язичників не ходіть і в місто сама-
рянське не входьте” Мф. (10, 5-6). Заборона на
входження і проповідь в самарянських містах і
до язичників, на думку святих отців, була викли-
кана тим, що ученики мали проповідувати в пер-
шу чергу юдеям. В свою чергу юдеї не мали б
приводу говорити, що проповідь була направлена
не до них, приводячи цей факт в своє оправдання.
Навіть не дивлячись на той факт, що як язични-
ки, так і самаряни сприймали євангельську про-
повідь набагато краще і з більшою вірою, ніж юдеї,
заборона проповідувати їм була дана. Потім, після
Воскресіння Христа, ця заборона була знята.

Підготував
священник Ярослав Михайлюк

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа
Христос воскрес!

«Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайде-
те; стукайте, і відчинять вам; бо кожен, хто
просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і
тому, хто стукає, відчиняють» (Мф. 7:7,8). Так,
всякий, хто шукає, знаходить, тільки часто знахо-
дить те, чого і не чекав. У своєму Слові на Святу
Пасху святитель Іоанн Златоуст недаремно гово-
рить про це: «Пекло засмутилося, бо стало зв’я-
заним. Прийняло Тіло, і на Бога натрапило. Прий-
няло землю, але зустріло небо. Прийняло те, що
бачило, і було поневолене тим, чого не бачило».
Так і грішна людина чекає знайти удачу, а зустрі-
чає випробування, так наркоман сподівається до-
сягти задоволення, а зустрічає смерть, так сама-
рянка – прийшла за водою, а набула Істини.

Скільки ж раз за життя треба обпектися на мо-
лоці, щоб навчитися дути на воду? Скільки разів
за життя треба втратити багатство, статус у
суспільстві і здоров’я, щоб зрозуміти, що у
Вічність ми все одно нічого земного із собою не
візьмемо? Скільки разів треба відчути спрагу ду-
ховну, знову і знову пережити тяжке похмілля від
різноманітних вод світських насолод, щоб засвої-
ти вічний сенс слів Христових: «Всякий, хто п’є
цю воду, знову буде спраглим. А хто питиме воду,
яку дам Я йому, той не буде спраглим повік» (Ін.
4:13,14)? Самарянці знадобилося пережити п’ять-
ох так званих чоловіків, щоб зрозуміти, що спрага
ця – невгамовна, що той, хто п’є темну воду гріха,
зажадає знову і знову, що «чим більше п’єш, тим
більше хочеться, а спрага все не відпускає». Тому
Серцевідець Господь відкрив їй, першій з усіх, хто
зустрівся Йому на кам’янистих дорогах Палести-
ни, відкрив їй істину про те, що Він – Христос,
Месія, Син Божий, посланий врятувати світ. Вона
була не найгіднішою, але, видно, найбільш жада-
ючою, найбільш спраглою, хто найбільш занудь-
гував за живою водою Слова Божого.

Так, той, «хто шукає, знаходить»! Але ніде не
каже Господь, що знаходить – відразу, зате ми
знаємо, що «ще Царство Небесне подібне до
купця, який шукає добрі перли, і, знайшовши одну
коштовну перлину, іде й продає усе, що має, і
купує її» (Мф. 13:45,46). Продати усе, що маєш,
можна лише тоді, коли зрозумієш, що не в калей-
доскопічній зміні чоловіків, ні в наживанні зем-
ного щастя не набути ні спокою, ні вічної радості,
що всяка спроба напитися хоч з криниці Якова,
хоч з якого іншого джерела земних насолод закін-
чується одним і тим же: невгамовною спрагою.

Усе наше життя – пошук такої перлини. Усе
наше життя – бажання тамування жадання душі.
Усе наше життя – очікування зустрічі біля кри-
ниці, очікування дива. І проблема полягає тільки
в тому, щоб не заплутатися в об’єктах пошуку,
щоб в азарті гонитви не змінити ненароком оріє-
нтири, не захопитися ваблячими примарами.
Іншими словами, Бог кличе нас завжди, але не
завжди ми самі відгукуємося на цей заклик. Не
завжди ми готові, подібно до жінки з міста Сихар,
кинути усе, залишити свого водоноса біля джере-

«ШУКАЙТЕ, І ЗНАЙДЕТЕ»
(ПРОПОВІДЬ У 5-ТУ НЕДІЛЮ ПІСЛЯ ПАСХИ)

Якщо відчуємо, що душа наша вражена яким-небудь ши-
пом отруєного терня, тобто пристрастю або помислом при-
страсним, не треба панікувати. Просто треба збільшити увагу
і постаратися не допустити їх до серця, тримаючи його недо-
сяжним для них – чистим перед Богом. І в той же час прига-
дуймо собі, що все, що з нами трапляється негативне( на нашу
думку), насправді є великим даром Божим і доказом Його
любові, бо все це трапляється, або через наші гріхи, від яких
ми очищуємось, або як випробування і навчання. Щоб ми на-
вчились розпізнавати, що є корисним для нашого спасіння, і
слідуючи тому, сподобилися одержати вінець правди, приго-
товлений нам благістю Божою.

Господь сказав у Євангелії, що Він прийшов вкинути вогонь
любові на землю серця нашого і тому Він прагне, щоб вогонь
цей скоріше загорівся (див.: Лк. 12, 49). Любов до Бога немає
міри як і улюблений наш Бог – немає межі і обмежень. Але
любов до ближніх повинна мати в собі межі і обмеження. Нам
потрібно тримати її в належних обмеженнях, бо інакше вона
віддалить нас від любові Божої, заподіявши велику шкоду. Ста-
раємось робити всі діла свої просто, маючи одне на меті –
догодити Богу. Це охоронить нас в справах любові до ближніх
від усяких невірних кроків. У цих справах найважливішим є
сприяння спасіння ближніх. Але тут нерідко вдираються рев-
нощі не по розуму, які нічого не приносять крім шкоди ближнім
і самому собі. Нам треба показувати приклад щирої віри і бо-
гоугодного життя, і будемо тоді подібними до апостолів пахо-
щами Христовими. Саме цим ми можемо допомогти ближнім
на шляху їхнього спасіння. Але потрібно, щоб це все походило
лише від любові до Бога, а не від нерозумних ревнощів. Бог
Сам насадить таку любов у наших душах після відкинення
душі від усього земного, і у свій час прийде зібрати плід від
цього. Самим по собі нам не треба сіяти нічого, але піднести
Богу землю серця, чисту від усякого терня і колючок, і Він
посіє на ній насіння, як і яке хоче.

Перебуваймо без роздумів про себе, про своє минуле, май-
бутнє, а намагаймося думати лише про догоджання Богу по-
кірністю Його волі. Вже вийшов Домовладика і шукає робіт-
ників у виноградник Свій, по євангельській притчі. Відкладемо
всяке піклування і усякий помисел, звільнимося від усяких про
себе турбот і Бог одягне нас Собою Самим і подасть те, про
що ми і подумати не могли. Всі справи наші не для нагороди,
бо нічого достойного того ми зробити не можемо. Бог діє в
усьому і від нас не бажає нічого, крім того, щоб ми упокорили-
ся перед Ним і Йому віддали душу свою свобідною від усього
земного, тримаючи у глибині серця одне бажання: щоб спов-
нилась на нас в усьому і через усе воля Божа.

Уповаймо на Господа нашого, який призиває всіх, говорячи:
«Прийдіть до Мене всі струджені і обтяжені і Я заспокою вас»
(Мт. 11:28). Тож, ідемо у слід за цим голосом, сподіваючись
разом з тим пришестя Святого Духа. З закритими очима пли-
вемо у море божественного провидіння і благовоління, нехай
носять нас сильні хвилі Божої волі, без усякого спротиву волі
нашої, щоб таким чином, скоріше бути принесеними у пристань
спасіння і досконалості християнської та безмежної, неосяжної
і величної любові Божої.

Преподобний Никодим Святогорець
Підготувала Марина Порушник, Духовний центр

св.ап. Іоана Богослова

ПРО ДУХОВНИЙ
СВІТ СЕРЦЯ

Продовження.
Початок на 1 стор.

Христос і Самарянка,
Фердинанд Георг Вальдмюллер

ла, забути про мету неблизької подорожі і втекти
щасливими, окриленими в дім свій, як колись втек-
ла вона, бо їй відкрилася Істина, бо несподівано
для самої себе вона скуштувала води живої, «що
тече в життя вічне» (Ін. 4:14).

Як немає нічого більш звичайного, вигадливо-
го, натуральнішого за воду, що не має кольору,
запаху і смаку, так немає нічого природнішого і
простішого, немає нічого доступнішого за Істи-
ну, для досягнення Якої немає необхідності бути
досвідченим філософом, мудрецем або книжни-
ком. Лише треба занудьгувати за Нею в безплідних
пошуках, як це сталося з простою жінкою-сама-
рянкою. «Потрібне ж тільки одне» (Лк. 10:42) –
довіра Богові, що став Людиною. Коли є така дов-
іра, будь-які пошуки, де б вони не відбувалися, в
яку б невідому далечінь не заносили того, хто
шукає, рано чи пізно завершуються перемогою. І
тоді зрозуміє людина, що Бог – завжди поруч, не
треба навіть руки простягати, а треба тільки згада-
ти про Нього серед метушні і шуму суєтного жит-
тя. Тоді і зрозуміє людина, що немає нужди виру-
шати в Єрусалим або на священну гору самарян
Гаризім, щоб «духом та істиною» вклонитися
Творцеві і Спасителеві світу.

Бог відкриває Істину всякому, хто зІдатен про-
стодушно і щирим серцем прийняти Її. Наш Бог
дає причаститися води Вічного Життя кожному,
хто насправді хоче саме Вічного Життя, бо вже
ситий по горло блуканнями «у далекому краї» (Лк.
15:17) беззаконня і гріха. Наш Бог, «Який не ди-
виться на особи і не бере дарів» (Втор. 10:17),
просто і без затій відкриває велику і страшну істи-
ну про Себе всякому, хто цю істину шукає, незва-
жаючи на його достоїнства чи недоліки. Через те
сумнівається і не розуміє найбільший праведник
Старого Завіту: «Чи Ти Той, Хто має прийти, чи
нам іншого чекати?» (Мф. 11:3), а безпутна жінка,
що прийшла по своїх побутових потребах до кри-
ниці Якова, сповідує своїм одноплемінникам прав-
ду, що відкрилася їй: «Ідіть, побачите Чоловіка,
Який сказав мені про все, що я зробила; чи не Він
Христос?» Амінь.

Автор: священник Сергій Ганьковський
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Спосіб, за допомогою якого християни поєднуються
з Господом Ісусом Христом через споживання Його
Тіла і Крові під виглядом хліба й вина, називається таїн-
ством Причастя, а богослужіння, на якому відправляєть-
ся це таїнство, – Євхаристією чи Божественною літур-
гією.

За Євангелієм, причащатися Своїм учням заповідав
Сам Ісус. Перші християни, за свідченням книг Нового
Завіту, із самого початку збиралися щотижня для “пере-
ломлення хліба” – так у давнину називали Причастя.
Відбувалося це в ніч з суботи на той день, у котрий Гос-
подь Ісус воскрес із мертвих. Цей перший день тижня
пізніше в християнській традиції дістав назву воскрес-
ного дня.

За тлумаченням святителя Іоанна Златоуста, Тіло
Христове, яке ми приймаємо у Святому Причасті, – це
те саме тіло Ісуса Христа, що страждало на хресті, вос-
кресло та було вознесене на Небеса, а Кров Христова –
та сама, що була пролита заради спасіння світу.

НАВІЩО ПРИЧАЩАТИСЯ?
У таїнстві Причастя християнин реально поєднуєть-

ся з Богом. У Євангелії від Іоанна Ісус говорить про
Себе як про хліб життя: “Я – хліб живий, який зійшов з
небес; хто їсть цей хліб, житиме вічно; хліб же, який
Я дам, є Плоть Моя, яку Я віддам за життя світу.
…Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете спожи-
вати Плоті Сина Людського і питимете Його Крови,
то не будете мати життя в собі. Хто їсть Мою Плоть
і п’є Мою Кров, має життя вічне, і Я воскрешу його в
останній день. Бо Плоть Моя є істинною їжею, і Кров
Моя є істинним питтям. Хто їсть Мою Плоть і п’є
Мою Кров, в Мені перебуває, і Я в ньому. Як послав
Мене Живий Отець, – і Я живу Отцем, – так і той,
хто їсть Мене, житиме через Мене” (Ін 6:51,53-57).

За словами преподобного Іоанна Дамаскіна, Тіло і
Кров Христові очищують людину від усякої скверни та
відганяють будь-яке зло. Ми стаємо “причасниками
Божества”, як пише апостол Петро, “своїми” для Бога,
Його народом. Водночас ми з’єднуємося і один з од-
ним, “бо всі ми, що причащаємось від одного хліба, стає-
мо одним Тілом Христовим, однією кров’ю і членами
один одного”, – пише Дамаскін, перефразовуючи сло-
ва апостола Павла з послання до Ефесян. У Новому Завіті
Церква Божа, тобто зібрання всіх християн, називається
Тілом Христовим. Бути в Церкві Ісуса Христа можна
тільки через реальне поєднання з Ним, тобто за допомо-
гою Причастя. Причащатися вкрай необхідно і для того,
щоб спастися та успадкувати життя вічне. Адже спасін-
ня в православному християнському світогляді – не зов-
нішня подія по відношенню до людини (на кшталт того,
якби Бог на нас спочатку гнівався, а потім помилував),
а внутрішнє переродження, здатність людини жити в
повноті любові й благодаті через поєднання із Самим
Богом.

ДОСТОЙНО І НЕДОСТОЙНО
Апостол Павло пише: “Тому-то, хто їстиме хліб цей

або питиме чашу Господню недостойно, винний буде
супроти Тіла і Крови Господньої. Нехай же випробо-
вує себе людина, і так нехай їсть від хліба цього і п’є

ПРИЧАСТЯ: ЩО ЦЕ І ЯК ЧАСТО ПРИЧАЩАТИСЯ?

від чаші цієї. Бо хто їсть і п’є недостойно, той їсть і
п’є на осудження собі, не думаючи про Тіло Господнє.
Через це багато з вас немічних і недужих і чимало
вмирає” (1 Кор. 11:27-30). До Причастя слід підходити
свідомо, розуміючи, що жодна людина у світі не може
бути гідною приймати Тіло і Кров Самого Бога.

За Златоустом, “ознакою” достойного Причастя є
почуття благоговіння, духовного трепету, палкої любові,
віри в реальну присутність Христа у Святих Дарах та
усвідомлення величі святині.

Для того щоб випробувати власну совість перед при-
чащанням, християни сповідують гріхи. Не можна підхо-
дити до Чаші в стані смертного гріха, наприклад, після
аборту, відвідин гадалки, перелюбу, або живучи в так
званому “цивільному шлюбі”.

Подібні гріхи потребують глибокого усвідомлення,
щирого каяття і виправлення власного життя. Тільки
після цього причащання стає можливим.

ЯК ЧАСТО ПРИЧАЩАТИСЯ?
Сам чин Божественної літургії, на якій відбувається

Євхаристія, тобто освячуються хліб і вино, – відправ-
ляється для того, щоб причастилися усі, хто бере участь
у цьому богослужінні. На літургії можуть бути тільки
учасники, і аж ніяк не може бути глядачів. На жаль,
участь у літургії і причащання Святих Таїн сприйма-
ються більшістю сучасних християн як суто “приват-
на” справа. Церковний народ більше не переживає це
як головну подію духовного життя. Тоді як за суттю
своєю літургія – виключно спільна справа, що похо-
дить з самої сутності Церкви.

Видатний богослов XX століття протопресвітер Ми-
колай Афанасьєв писав: “Бути членом Церкви означа-
ло брати участь у Євхаристійному зібранні. Бути учас-
ником Трапези означає “вкушати” від неї…”

Спільне причастя усіх вірних за літургією було на-
стільки очевидним, що відхід від цього принципу трак-
тується церковними канонами як відпадання від Церк-
ви: “Усіх тих, які входять до церкви і слухають Святе
Письмо, але за якихось обставин ухиляються від поряд-
ку, не перебуваючи на молитві з народом, і відверта-
ються від причащання Святої Євхаристії, нехай буде
відлучено від Церкви доти, доки не сповідаються, не
принесуть плоди покаяння і не попросять прощення, і

таким чином зможуть його отримати”, – йдеться в 9-му
Апостольському правилі. А 80-те правило Шостого Все-
ленського собору каже, що ті, хто без поважної причи-
ни не причащалися три неділі поспіль, самі себе фак-
тично відлучили від Церкви.

Отже, варто прагнути причащатися щоразу, як ми
приходимо на літургію. Відчуття недостойності – не
привід, щоб ухилятися від Причастя. Ось що писав про
це преподобний Іоанн Касіян Римлянин: “Ми не по-
винні ухилятися від Причастя Господнього через те, що
усвідомлюємо себе грішниками; але ще більше і більше
з жагою треба поспішити до нього для зцілення душі і
очищення духу, проте ж з таким смиренням духу і вірою,
щоб, вважаючи себе недостойними прийняття такої
благодаті, ми бажали б більше ліків для наших ран. А
інакше і раз на рік не можна достойно приймати При-
частя, як деякі роблять, які <…> достойність, освячення
і благотворність небесних Таїнств оцінюють так, що
думають, що приймати їх мають тільки святі, непорочні.
А краще б думати, що ці Таїнства своєю благодаттю
роблять нас чистими й святими. Вони насправді більше
гордині виказують, ніж смирення, тому що коли прий-
мають їх, то вважають себе достойними прийняття їх. А
набагато вірніше було б, щоб ми із тим смиренням сер-
ця, за яким віруємо і сповідуємо, що ніколи не можемо
достойно доторкатися Святих Таїн, кожного дня Гос-
поднього приймали б їх для лікування наших недуг, ніж,
заносячись марним переконанням серця, вірити, що ми
після річного терміну буваємо достойні прийняття їх…”

Дійсно, буває таке удаване смирення, яке насправді
є різновидом духовної гордині. Рідке причащання, пише
в книзі “Святеє святим” видатний богослов XX століття
протопресвітер Олександр Шмеман, виникло, за одно-
стайним свідченням отців Церкви, з недбалості, проте
скоро “стало виправдовуватися псевдодуховними до-
казами та було поступово прийняте за норму”.

“Кого нам похвалити? – питає Іоанн Златоуст. – Тих,
хто причащається один раз на рік; тих, хто причащаєть-
ся часто, чи тих, хто рідко? Ні, похвалимо тих, хто підхо-
дить із чистою совістю, з чистим серцем, з бездоганним
життям. Такі нехай завжди підходять, а не такі – ніколи.
Чому? Бо вони накликають на себе суд, осудження, кару
й муку… Тебе удостоюють трапези духовної, трапези
царської, і ти потім знову паплюжиш уста нечистотою?
Тебе умащують миром, а потім ти знов наповнюєшся
смородом? Підходячи до Причастя через рік, невже ти
думаєш, що сорока днів тобі достатньо для очищення
твоїх гріхів за увесь час? А потім мине тиждень, і ти
знову коїш те саме? Скажи мені: якби ти, видужуючи
впродовж сорока днів від тривалої хвороби, потім зно-
ву взявся за ту саму їжу, що спричинила недугу, то чи
не втратив би ти й попередніх зусиль? Очевидно, що
так. Сорок днів ти використовуєш на відновлення здо-
ров’я душі, а може, навіть не сорок, – і думаєш схилити
Бога на милість? Ти жартуєш, чоловіче. Кажу вам це не
для того, щоб заборонити вам підходити раз на рік, про-
те більше бажаючи, щоб ви безперестанно підходили
до Святих Таїн”.

Автор: прот. Андрій Дудченко

Митрополит Діоклійський Каліст (Уер)
– один з найвідоміших та найавторитетні-
ших православних ієрархів та богословів
сучасності. Будучи навернутим з англікан-
ства до православ’я в юнацькому віці, вла-
дика Каліст несе служіння в самому центрі
англійської вченості – Оксфордському ун-
іверситеті. Він є автором декількох книг про
Православ’я, які широко відомі на Заході.
У своїх книгах митрополит Каліст простою
і доступною мовою відкриває дивовижний
світ православної віри і духовного досвіду
Східної Церкви. Його праці останніми ро-
ками активно перекладаються українською
мовою.

Наша розмова з владикою Калістом
відбулася в давньому Константинополі –
теперішньому Стамбулі, де примхливо пе-
реплелися Візантійська давнина, Отто-
манська епоха і сучасна культура. Ми го-
ворили про речі, які дедалі частіше обгово-
рюються сьогодні: про підготовку до При-
частя, співвідношення Причастя і сповіді та
про деякі розбіжності в грецькій та ук-
раїнській практиці.

– Як ви вважаєте, чи можна полегши-
ти підготовку до Причастя?

– Ми маємо брати до уваги традиції кож-
ної місцевої Церкви і не змінювати вимоги
раптово. Поставлене вами питання дуже
важливе. Особисто я підтримую регулярне
причащання. Регулярне – не значить легко-
важне або недбале. Регулярне – так, але зав-
жди із належною підготовкою. Але що ро-
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зуміти під належною підготовкою?
По-перше, стосовно таїнства Сповіді. У

візантійській та сучасній грецькій традиції,
наскільки я можу це простежити, ніколи
не вимагалось, щоб християнин кожен раз
сповідався перед Причастям. Сповідь і
Причастя розглядаються як два окремих
таїнства. Мені невідомо, щоб Вселенські
собори ухвалювали будь-які канони щодо
обов’язкової сповіді перед Причастям. Цей
звичай утвердився в Румунській та слов’-
янських церквах. Я віддаю перевагу грець-
кому підходу. При цьому кожен христия-
нин зобов’язаний регулярно сповідатися,
але не обов’язково щоразу, коли іде до
Причастя. Така практика і в Оксфорді. Я б
хотів, щоб сповідь розглядали як окреме
таїнство, а не просто елемент підготовки
до Причастя. Я розумію, що існують пас-
тирські труднощі, де дуже багато людей
часом бажає приступити до Причастя, тоді
як священики просто не мають часу вис-
лухати всі сповіді. Вважаю за краще уни-
кати частої сповіді, щоб сповідь лишалась
справді серйозним таїнством, щоб було
достатньо часу: для сповідника – встигну-
ти відкрити своє серце, а для священика –
серйозно досліджувати його стан, що не-
можливо зробити, коли за сповідником
вишикувалась черга в сто осіб…

– Тоді постає питання: як я можу при-
ступати до Святого Причастя, якщо за
час, що минув після останньої сповіді, я

встиг згрішити? Хай навіть не настільки
серйозними гріхами, як вбивство чи пе-
релюб, а так званими повсякденними, але
ж все одно скоїв гріх?

– Ви маєте рацію: всі ми грішники, і
грішимо щодня й щогодини. Але повинні
розрізняти досить серйозні гріхи, які неод-
мінно маємо сповідувати, і гріхи менш
серйозні. Звичайно, таке розрізнення не
може бути цілком, остаточно обґрунтова-
ним, адже перед Богом кожен гріх – це серй-
озно, тим не менш, ми повинні вміти гріхи
розрізняти. Якщо хто-небудь скоїв пере-
люб, він обов’язково повинен сповідатися
і, ймовірно, понести певну епітимію. З
іншого боку, якщо ми згрішили тільки по-
мислом, це не перешкоджає нам прича-
щатися. Якщо ми дуже сильно посвари-

лися з другом, то повинні спочатку покая-
тися в цьому, перш ніж приступати до
Причастя, але якщо ця сварка була корот-
кочасна і ми одразу примирилися, то мо-
жемо, на мій погляд, причащатися і без
сповіді.

Давайте усвідомимо, що Причастя по-
дається нам саме на відпущення гріхів, –
адже якраз про це ми просимо перед при-
чащанням. Хоча, зрозуміло, Причастя –
ніяк не заміна сповіді. Крім того, і в молит-
вах перед Причастям ми так само проси-
мо прощення наших гріхів.

– Давайте розглянемо питання про
піст – як один із чинників підготовки до
Причастя.

– Традиція постувати три дні або тиж-
день перед Причастям – це теж місцевий
звичай. Якщо ми звернемося до канонів
або постанов Вселенських соборів, ми не
знайдемо такої вимоги. Канони говорять
про піст по середах і п’ятницях, про чоти-
ри багатоденні пости впродовж року. Крім
того, у богослужбових книгах ми зустрі-
чаємо вказівки ще на кілька пісних днів,
наприклад, у день Усікновення глави Іоан-
на Предтечі або на свято Воздвиження Хре-
ста Господнього. Але в канонах ніде не заз-
начено про необхідність постувати три дні
або тиждень поспіль перед Причастям.
Мені здається, що вимоги сповідатися пе-
ред кожним Причастям і постити протя-
гом трьох днів чи тижня виникли тоді, коли
причащання відбувалося вкрай рідко: раз
або три-чотири рази на рік. На мою дум-
ку, це є занепад. У древній Церкві христия-
ни зазвичай причащалися щонеділі. І я ду-
маю, що в тих Церквах, де Причастя – лише



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №05 (96)  Травень 2021 р.Б. 7
МИТРОПОЛИТ КАЛІСТ (УЕР):

“ОСОБИСТО Я СХВАЛЮЮ РЕГУЛЯРНЕ ПРИЧАЩАННЯ”
Продовження.

Початок на 6 стор.
вряди-годи, було б неправильно різко
змінювати традицію і вимагати неодмін-
но причащатися щонеділі. Однак, я впев-
нений, що причащатися три-чотири рази
на рік – недостатньо. З практичного досв-
іду: дуже добре підходити до Причастя
щонеділі. Тому я скажу так: дотримуйтесь
посту по середах і п’ятницях, утримуйтеся
також у суботу ввечері, сповідайтеся хоча
б раз на місяць, але причащайтеся, по мож-
ливості, частіше. Я рекомендую це усім
людям, яких готую до вступу до Право-
славної Церкви. Якщо ж людина прича-
щається раз на місяць або рідше, я кажу,
що це занадто рідко. Якщо ми подивимо-
ся на практику древньої Церкви і вчення
святих отців, ми побачимо, що вони
свідчать про регулярне причащання. Не
тільки ранні, але й пізніші отці, такі як свя-
тий Симеон Новий Богослов або препо-
добний Никодим Святогорець, який жив у
XVIII столітті й уклав “Добротолюбіє”,
свідчать на користь регулярного прича-
щання. Тому я вважаю, що рух у Грецькій
Церкві за регулярне причащання – це доб-
ре явище. І особисто я схвалюю таку прак-
тику. Думаю, що правила щодо сповіді та
посту перед Причастям можуть бути
змінені. Але ці питання, як мені здається,
знаходяться в компетенції місцевих Цер-
ков.

Пам’ятаю, коли я тільки прийняв пра-
вослав’я, близько п’ятдесяти років тому,
священик на літургії виходив з Чашею і
говорив: “Зі страхом Божим, вірою і лю-
бов’ю приступіть”, – але ніхто не підходив.
Ніхто не причащався. І я ще тоді відчув: це
не може бути правильним. Тепер на За-
ході в православних церквах причащають-
ся майже всі. І я радий цьому. Звичайно ж,
ми причащаємося не тому, що впевнені у
власній праведності, але тому, що віримо
в Божу ласку. Ми підходимо до Чаші, бо
ми покликані, адже ми називаємо Прича-
стя Святими Дарами. Причастя – це не
щось таке, що можна заробити або заслу-
жити, це завжди вільний дар Божої любові.

– Перед Причастям священик виголо-
шує “Святеє – святим”, у сенсі “Святі
Дари – для святих”, але хор одразу відпо-
відає: “Єдин Свят, Єдин Господь Ісус
Христос…” Однак ми, не будучи святи-
ми в цьому сенсі, все ж насмілюємося
причащатися… З іншого боку, ми знає-
мо, що в Новому Завіті та в літургійних
текстах святими називаються всі без
винятку християни, хто не відлучений від
Церкви за особливо тяжкі гріхи. Як у
такому разі співвідноситься святість і
особиста моральна досконалість люди-
ни?

– Передусім, якщо говорити про розу-
міння святості, слід використовувати три
слова: один, деякі, всі. Один святий – Ісус
Христос. Святість належить Богові, тільки
Він святий за Своєю природою. Ми мо-
жемо бути святими тільки через причастя

святості Божій. Далі, ми говоримо, що до
святості покликані всі. Коли апостол Пав-
ло адресує свої послання всім святим у
Римі, у Колоссах тощо, він звертається до
християнських громад. Також і апостол
Петро пише про християн як про “святий
народ”. У цьому сенсі святі всі християни.
Нарешті, ми говоримо про тих святих, котрі
прославлені Церквою і відзначені в цер-
ковному календарі. Те ж саме ми може-
мо сказати і про священство. Один тільки
Первосвященик – Ісус Христос, як напи-
сано в Посланні до Євреїв. Потім, через
хрещення всі християни стають священи-
ками, як пише апостол Петро, називаючи
християн не тільки святим народом, але й
“царським священством”. Далі, священи-
ками стають деякі – кого Церква обрала і
поставила на це служіння через покладан-
ня рук. Таким чином, і у святості, і у свя-
щенства є три рівні.

Ми всі покликані до святості. Тому,
якщо я підходжу до Причастя, то роблю
це не тому, що я вже святий, а тому, що я
грішник, який потребує Божої допомоги,
яка подається мені у Святому Причасті.

Зрозуміло, деякі люди через скоєні гріхи
не можуть приймати Причастя. Але в ос-
новному, найчастіше, Причастя – не на-
города святим, а допомога для грішників.
У деяких житіях ми читаємо, що були такі
святі, які після Причастя довгий час не
приступали до Чаші, як, наприклад, пре-
подобна Марія Єгипетська. Вона причас-
тилася в храмі Гробу Господнього, і потім
пішла в пустелю, де багато років не прий-
мала Святі Дари, причастившись лише
перед самою смертю.

– Чи може це стати загальним пра-
вилом?

– Звичайно, це не загальне правило. Це
правило для святих, які протягом багатьох
років можуть жити одним Причастям.
Однак ми маємо причащатися часто. Не
тому що ми святі, а тому що занадто слабкі
і потребуємо допомоги, благодаті.

– Яке місце в підготовці до Причастя
займає моральна досконалість? Багато
людей у нас у Києві сповідаються і при-
чащаються щотижня, і при цьому буває
так, що дехто, посповідавшись звечора,
вранці знову просить прийняти сповідь,
бо за вечір чи ніч чимось згрішив – небла-
гочестивими думками, рухами серця
тощо. Крім того, багато християн що-
разу, тиждень за тижнем, сповідують
одні й ті самі гріхи. Як можна давати
обіцянку на сповіді не повторювати ці
так звані повсякденні гріхи, якщо я точ-
но знаю, що буду їх робити?

– Занадто часте ходіння на сповідь
може бути виявом свого роду забобонів.
Варто пам’ятати, що Причастя – це благо-
дать, а диявол не хоче, щоб ми брали бла-
годать. І тому він шукає будь-які засоби,
щоб відвадити нас від Причастя. Тому, як
тільки нас відвідає гріховний помисел, що
можливо навіть під час Божественної
літургії, ми маємо в ту ж мить принести

щире каяття всередині себе і, не звертаю-
чи уваги на диявольську хитрість, присту-
пати до Причастя.

Благодать, яка подається в таїнстві По-
каяння, дуже важлива для кожного з нас.
Проте ми також маємо брати на себе відпо-
відальність і “грати свою партію”. Не мож-
на перетворювати сповідь на механічний
перелік одних і тих самих гріхів. Важливо
дотримуватись такої регулярності спові-
дання, аби сповідь могла бути подією,
дійсним розкриттям свого внутрішнього
стану та оновленням душі.

Кожного дня, у вечірніх молитвах ми
благаємо за прощення наших гріхів. І якщо
ми дійсно щирі в наших молитвах, Бог про-
щає нас у той самий момент. Це не озна-
чає, що потім не потрібно йти на сповідь.
Деякі наші провини перешкоджають При-
частю, доки ми їх не висповідаємо.

Інакше кажучи, ми маємо серйозно
поставитися до покаянних молитов з на-
шого щоденного правила. Бути більш
відповідальними, у тому числі, і по відно-
шенню до сповіді: не варто занадто часто
сповідатися, щоб не відбулося знецінення
її, як таїнства…

І ще, ми маємо усвідомити, що дійсно
потребуємо знову і знову сповідувати одні
й ті самі гріхи. Не варто уникати сповіді
через те, що гріхи повторюються. Зазви-
чай, ми не стаємо за ніч святими. Тому
нам потрібно боротись, потрібно постійно
докладати аскетичних зусиль над собою.
Втім, бачимо ми це чи ні, але благодать
Божа непомітно змінює нас. Завдяки що-
денній праці над собою, сповіді і, перш за
все, Причастю і благодаті Божій, ми тільки
й можемо смиренно і тихо, але рухатися
вперед.

– Але інколи люди розчаровуються в
докладених зусиллях, оскільки сповідають
одне й те саме, причащаються, а ніякої
зміни на краще за собою не спостеріга-
ють. Особливо це відчувається у великих
містах з їх метушнею, коли в людини прак-
тично не залишається часу на духовне
життя. Робота, довга виснажлива до-
рога в заторах, сімейні турботи… Дале-
ко не всі знаходять час навіть для ранко-
вих чи вечірніх молитов.

– Насправді ми, клірики, і особливо
ченці, яким не треба піклуватися про сім’ю
та дітей, розуміємо ті умови, в яких жи-
вуть сімейні християни. Люди змушені
багато працювати, довго добиратися на
роботу і додому, а ввечері, вдома на них

чекає нова купа справ… Ми повинні із
розумінням ставитися до тих непростих
умов, в яких проходить життя багатьох
мирян. І все-таки, переконаний, кожен хри-
стиянин може знайти хоча б трохи часу
вранці та ввечері, аби помолитися перед
іконою. Навіть п’ять хвилин зранку або
перед сном – мають величезне значення.
Ці хвилини задають “напрямок” цілому
дню і дають йому таку глибину, досягнути
якої інакше просто неможливо.

…Слід згадати і про короткі молитви, які
можна творити впродовж дня. Ми може-
мо молитися, коли приймаємо душ, коли
їдемо в метро, керуємо машиною або сто-
їмо в заторі. Ми можемо використовува-
ти, наприклад, Ісусову молитву: “Госпо-
ди, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй
мене, грішного”. Або – “Слава Тобі, Гос-
поди, слава Тобі”, або – “Пресвята Бого-
родице, спаси нас”, або – будь-які інші ко-
роткі молитви. Такими молитвами ми мо-
жемо молитися чи за браком часу, або,
наприклад, коли переходимо з одного місця
на інше. Дуже важливо збагнути, що крім
спеціального відведеного часу для молит-
ви перед іконою (якого, безперечно, по-
требує кожен з нас), ми, насправді, маємо
ще й можливість вільно молитися протя-
гом дня де завгодно. Для цього, власне,
якщо дійсно бажаємо, краще обирати саме
короткі або “найпростіші” молитви. Як,
наприклад, Ісусова. Ісусову молитву мож-
на творити безперервно: коли ми чогось
чекаємо, коли подорожуємо, ходимо, під
час зміни завдань на роботі тощо. Апос-
тол Павло пише: “Безупинно моліться”. І
додає, що це досить важко, тому варто по-
чинати з найлегшого: з коротеньких моли-
тов упродовж дня. За допомогою таких
молитов ми можемо наповнити весь свій
день присутністю Христа – це і є шлях до
істинної молитви.

Шукайте Христа скрізь. Ісусову молит-
ву можуть творити не тільки ченці або
клірики, але й звичайні миряни, які мають
сім’ї та світські обов’язки. Творіть Ісусову
молитву не тоді, коли потрібна підвищена
концентрація уваги, а в будь-яку вільну
мить.

Це цілком можливо: поєднання роботи
з молитвою. Вчитися в такий спосіб тво-
рити Ісусову молитву вкрай важливо в
нашому повсякденному житті. Непогано
було б навчити Ісусовій молитві і дітей.
Вони можуть з самого малечку, час від
часу, повторювати її, як таку, що найлегше
запам’ятовується.

– Апостол Павло пише: “Завжди рад-
ійте. Невпинно моліться. За все дякуйте”.
Дуже важко завжди радіти і дякувати,
коли бачиш, скільки зла в цьому світі.

– Давайте не забувати, що любов Хрис-
това сильніша за будь-яке зло в наших сер-
цях. Воскреслий Христос сильніший за
будь-яке зло. Давайте вірити в те, що вос-
креслий Христос завжди перебуває з нами
і подає нам Свою благодать.

За матеріалами інтернет ресурсів

Дехто вважає, що Берестейська унія 1596 р. не вста-
новлювала, лиш відновлювала церковну єдність, та що
так її сприймали тодішні мешканці теперішньої Украї-
ни й Білорусі. Чи справді це так? Безперечно, ні, бо
майже всі наші видатні історики (і не тільки вони) діа-
метрально інакше висвітлюють і оцінюють цю драма-
тичну подію. Одним із них був покійний львів’янин Іван
Крип’якевич, котрий висловився про ней ось так: 

“Але унія зустріла багато противників. Виступив
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проти неї князь Константин Острозький, найперший з
укранських вельмож, виступили деякі церковні брат-
ства, а також не всі єпископи зважилилися перейти до
об’єднання з Римом. Тоді почалася завзята боротьба
між: уніятами (прихильниками унії) та православними.
Українське громадянство поділилося на два ворожі та-
бори. Боротьбу ведено словом і письмом, в церкві і
поза церквою, часом приходило навіть до кривавих су-
тичок. Ця релігійна боротьба дуже шкодила українсь-
кому народові, її використали поляки і ще більше ни-
щили Україну” (Іван Крип’якевич, Історія України, Київ
1992, с. 49).

Про Берестейську унію 1596 р. ще більш переконли-
во написала покійна харків’янка Наталія Полонська-
Василенко, яка твердила таке:

 “Берестейська унія не внесла спокою і не поєднала
Церков. Навпаки, крім двох – православної і католиць-
кої – з’явилася третя, уніятська. На боці уніятської були:
митрополит, п’ять єпископів, визнання польським уря-
дом, а головне – могутня рука папи. На боці право-
славних: два єпископи, багато чорного та білого духо-
венства і народ,  їх зверхник, Царгородський патріярх,
не був у стані боронити їх. Спроби православних звер-
нутися до короля за посередництвом соймиків та сеймів

нічого не дали. Уніятська Церква залишалася в очах
уряду єдиною правною Українською Церквою.

Тяжкий стан Православної Церкви погіршував
внутрішній двоподіл: владики, частина шляхти та міщан
пішли за унією, але більшість духовенства, шляхти з кн.
К. Острозьким, більшість міщан та братств, селяни, а
головно та нова сила, що організувалася за Дніпрови-

Іван Крип’якевич
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ми порогами – козацтво – залишилися
при вірі батьків” (Наталія Полонська-Ва-
силенко, Історія України, Київ 1995, т. І, с.
392).

Наталії Полонській-Василенко ось так
вторує наш сучасний історик Орест Суб-
тельний, що проживає в Канаді:

 “Із самого початку стало очевидним,

що сторони не можуть знайти спільної
мови. Зрозумівши, що переговори не
мали ніякого сенсу, прибічники унії пуб-
лічно підтвердили свої наміри укласти її.
Незважаючи на протести та погрози, пра-
вославній стороні не вдалося змусити їх
відступити або домогтися того, щоб ко-
роль позбавив їх посад. Так українське
суспільство розкололося навпіл: з одно-
го боку – православні магнати, більшість
духовенства та народні маси, в той час
як з іншого – колишні ієрархи, підтриму-
вані королем та купкою прибічників.
Унаслідок цього виникла ситуація, коли
існувала церковна ієрархія без віруючих
і віруючі без своїх ієрархів. Те, що поча-
лося як спроба об’єднати християнські
церкви, закінчилося їхнім подальшим
роздрібненням, бо тепер замість двох
існувало три церкви: католицька, право-
славна та уніатська, або греко-католиць-
ка, як її згодом стали називати” (Орест
Субтельний, Україна: історія, Київ 1991,
с. 95).

Берестейській унії 1596 р. багато ува-
ги присвятив геніальний син нашого на-
роду – галичанин Іван Франко, котрий
свою статтю “Дві унії. Образок з історії
Русі при кінці XVI” віку закінчив ось так:

 “Але перечислилися трохи єзуїти і їх
прихильники, думаючи, що як зловлять
у свої сіті владик руських, то вже разом з
ними зловлять і весь народ. Поперед усь-
ого два владики, львівський і перемись-
кий, побачивши, до чого діло йде, відсту-
пили від нього і осталися при правосла-
вію. В обороні його став і знаменитий
князь Острозький, виступили й братства.
На собор Берестейський 1596 р. прислав
і патріарх константинопорльський свого
відпоручника Никифора протосингела,
а патріарх олександрійський свого відпо-
ручника Кирила Лукаріса, бувшого учи-
теля в школі Острозькій. Всі вони зібра-

Продовження.
Початок на 7 стор.

лися разом, зложили православний со-
бор і викляли митрополита Рагозу і тих
єпископів, що прийняли унію. Таким
способом замість унії, т.є. єдності, собор
Берестейський посіяв великий роздор
серед народу руського, роздор, котрий
остається ще й донині і причинив цілій
Русі безкінечно много лиха і нещастя”
(Іван Франко, Твори у 50-ти томах, т. 46,
Київ 1985, с. 588).

Натомість у розвідці Йосиф Шум-
лянський, львівський єпископ 1668-1708
р., і заведення унії в Галичині Іван Фран-
ко дійшов навіть такого висновку:

 “Замість єдності унія ввела в руський
народ незгоду і ненависть і страшенно
ослабила Русь. Але вона не помогла й
полякам, бо переслідування православія
викликало серед русинів роздразнення,
котре 1648 року страшним пожаром ви-
бухло в війнах Хмельницького і завдало
перший смертельний удар Польській
державі.

В 1896 році святкували у нас поляки і
деякі русини 300-літній ювілей тої унії,
зробленої на соборі в Бересті 1598 р.
Справедливо піднесено у нас тоді, що
властиво галицьким русинам нема чого
святкувати того ювілею вже хоч би для
того, бо Галицька Русь тоді не присту-
пила до унії. Треба було ще цілих 100 літ
і великої хитрості, щоби знищити право-
славія в нашім краю. Сього доконав єпис-
коп львівський Йосиф Шумлянський”
(Іван Франко, Твори у 50-ти томах, т. 47,
Київ 1985, с. 146)

Рецензуючи ж працю Сидора Шара-
невича “Йосиф Шумлянський, русский
єпископ львовский от г. 1667 до г. 1708”,
Іван Франко ось так схарактеризував цьо-
го єпископа:

“Чи він був русин, чи поляк? Проф.
Шараневич відповість без сумніву, що
русин, і подасть нам його докладну ге-
неалогію та викаже чимало його ближ-
чих і дальших свояків, що займали високі
уряди в руській церкві в XVII віці, зна-
чить, стояли в рядах русинів на тім полі,
що тоді містило в собі майже все націо-
нальне життя русинів. Та, з другого боку,
ми бачимо, як він разом з поляками хо-
дить бити козаків і руйнувати Україну,
бере участь в поході Яна-Казимира та
Чарнецького за Дніпро, в тім поході, що,
по словах польського історика А. Ролле,
зруйнував Україну гірш Батия та всіх
Гіреїв і здобуває собі королівське при-
знання в тім братовбійчім поході. Він
подає польському королеві план, як
знівечити православ’я, і сам при ко-
ролівській помочі береться виконати сей
план і виконує його, безоглядно ламаю-
чи все те, в чім сяк або так проявляло
себе національне життя русинів. Значить,
який же він русин?

Чи він православний? І так, і ні. Зразу
православний, він в молодості перехо-
дить на унію, та потім наново приймає

православ’я на те тільки, щоби його підко-
пати, одягається ним, як маскою, і но-
сить сю маску 32 роки, поки вкінці знов
не перейшов на унію зразу тайно, потім
явно, і не потяг за собою всю свою дієце-
зію. Чи він релігійний чоловік? Може, яко
єпископ, він умів бути й богомільним,
та в його діяльності ми не бачимо ані
крихти того, що називається релігійністю
в чоловіці, пошановання для якогось ви-
щого ладу, для моралі, для ідеалу. Він
наскрізь польський державник, яркий
розцвіт того типу людей, яким в часі
Хмельниччини був Адам Кисіль, що то
його запорожці схарактеризували влуч-
ним словом: у нього руські кості порос-
ли польським м’ясом” (там же, с. 123-
124).

Звичайно, найзавзятішими ворогами
Берестейської унії 1596 р. були наші
славні предки – запорізькі козаки. У своє-
му своєрідному заповіті, яким, безпереч-
но, є Пакти й Конституції законів та воль-
ностей Війська Запорізького, тобто т.зв.
Конституція Пилипа Орлика, ухвалена 5
квітня 1710 р., вони записали, між іншим,
таке:

“Оскільки серед трьох богословських
чеснот перше місце посідає віра, то й пер-
ший пункт нехай буде про Віру Православ-
ного Східного Обряду, якою колись відваж-
ний Козацький народ був просвітлений че-
рез хозарських князів від Константино-
польського Апостольського престолу. І
відтоді аж донині (наш народ) твердо в ній
перебуває, ніколи не стривожений чужинсь-
кою релігією. Добре відомо усім, що слав-
ної пам’яті Гетьман Богдан Хмельницький
з Військом Запорозьким не через якусь іншу
причину розпочав законну війну проти
Польської Держиви, лише прагнучи належ-
ної по праву свободи і захищаючи Право-
славну Віру, яку всіляко пригноблювали
польські влади і принаджували до об’єднан-
ня з Римською Церквою. Після знищення
на батьківщині чужинської Новоримської
Релігії (Хмельницький) із названим
Військом Запорозьким і народом Руським
не з якої іншої причини віддався під захист
Московського Царства, добровільно прий-
нявши його новообраний Ясновельмож-
ний Гетьман, коли всемогутній Господь Бог
сприятиме військовому щастю Його Свя-
щенної Королівської Величності короля
Швеції у збройному порятунку нашої бать-
ківщини від ярма московського рабства,
буде зобов’язаний і примушений у закон-
ному порядку особливо дбати про те, щоб
жодна чужинська релігія не запроваджува-
лася на нашій Руській батьківщині. А якщо
б вона коли-небудь таємно або явно об’я-
вилася, то (гетьман) повинен буде сам з влас-
ної ініціативи її викорінити, не допускаючи
проповідування та розмноження кількості
її прихильників [...], докладаючи особливих

Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп’яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»

Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
Тарас Шевченко. Зібрання творів:
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Наталія Полонська-Василенко

Орест Субтельний

Іван Франко

зусиль, щоб вовіки міцніла одна-єдина Віра
Православна Східного Обряду під священ-
ним Апостольським престолом у Констан-
тинополі, і щоб ширилася слава Божа, і щоб
при новозбудованих церквах множилося
навчання руських дітей вільним мистецт-
вам, і щоб віра Господня міцніла й процвіта-
ла серед чужинських релігій як троянда се-
ред колючок. А задля більшого авторитету
першого в Малій Русі Київського митропо-
личого престолу і для зручнішого керівниц-
тва духовними справами згаданий Ясно-
вельможний Гетьман, коли наша батьків-
щина буде звільнена від московського ярма,
мусить сприяти поверненню її у підпоряд-
кування первісній екзаршій владі Констан-
тинопольського Апостольського престолу,
щоб таким чином відновити зв’язок і по-
слушницьку належність нашої батьківщи-
ни до вищеназваного Апостольського Кон-
стантинопольського престолу, удостоєно-
го Євангельською проповіддю нести світло
і утверджуватися у Святій Вселенській Вірі”
(Анатолій Слюсаренко та Микола Томен-
ко, Історія української конституції, Київ,
1993, с. 27-28).

Розгорнуті коментарі, думаю, тут зайві,
бо й без них неважко додуматися, що тільки
дотримуючись цього запорозького запові-
ту можна довести, що «ми, браття, козаць-
кого роду». Наша ж бо християнська церк-
ва за князя Володимира Великого підлягала
Константинопольському Апостольському
Престолові, і саме це заповіли зберегти наші
патріотичні предки – запорізькі козаки.

Степан Демчук

Пилип Орлик

Від редакціїї: до цієї статті хотілося
також додати вірш “Полякам“ нашого
славетного Кобзаря, Тараса Шевченка.


