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Православні українці щороку 28 липня відзна-
чають День Хрещення Київської Руси. Цьогоріч
Україна святкує 1031 рік від цього визначного
дня. Це перше святкування, коли весь право-
славний народ єдиною родиною під омофором
Помісної Православної Церкви України величає
свого хрестителя - Рівноапостольного князя Во-
лодимира. Адже саме він закликав киян хрес-
титися у річці Почайні 28 липня, тому раніше
саме ця дата була Днем Києва. До столиці
з’їжджаються прочани з усіх регіонів, тому в
Києві частково обмежать рух і посилять захо-
ди безпеки.

Не можливо заперечити, що Володимир був од-
ним із найсміливіших правителів в історії — адже
потрібно бути дійсно Великим аби взяти на себе
відповідальність приймати такі доленосні для всьо-
го народу рішення і міняти майбутнє.

До прийняття рішення про християнізацію Київсь-
кої Русі, князю Володимиру пропонували на розгляд
багато інших варіантів: гінці з Риму, прислані самим
Папою, звали князя прийняти їх віру, євреї запевняли
про необхідність прийняти юдаїзм, а волзькі болга-
ри пропонували перейти в іслам.

Безперечно, рішення було складним, але у князя
Володимира були всі причини, аби вважати його
вірним: це допомогло об’єднати жителів території
Руси, які поклонялись кожен своїм богам та трима-
лись кожен лише свого племені. Дало змогу бути
впливовим гравцем на світовій арені та вплинуло на
розвиток освіти серед населення.

На фоні таких широкомасштабних загальнонаці-
ональних багаторічних святкувань у столиці Украї-
ни видаються дивними претензії Москви на при-
четність до Володимирового хрещення. Адже як
можна говорити про те, чого не існувало у 10 столітті.
Не обійшлося без курйозів зі сторони білокам’яної і
цього року. У церковних документах РПЦ княгиню
Ольгу вперше почали називати “праматір’ю Госу-
дарства Российского”. Йдеться про циркуляр від 19
липня 2019 року першого вікарія Московського Пат-
ріарха – єпископа Діонісія (Порубая). З цього доку-
мента стало відомо, що дружину київського князя
Ігоря возвели в нову ступінь – “праматерь Государ-
ства Российского”. Чим би дитя не тішилося. Як
каже сучасне прислів’я: від зміни чобіт ноги не міня-
ються. Як би не називали чи титулували наших на-
ціональних світочів, вони не перестають бути наши-
ми достойниками, і навпаки, ніколи не стануть ідео-
логами «русского мира». Хай пошукають своїх, якщо
їм удасться.

Та й у Вселенському Патріархаті вважають, що
урочистості у Москві до Дня Хрещення Русі є без-
підставними. Вселенський Патріарх Варфоломій
вважає Москву не причетною до подій, які відбули-
ся у Києві наприкінці Х століття. До того ж він не
визнає і приєднання Київської митрополії до Мос-
ковського патріархату у другій половині XVII столітті,
про що говорив неодноразово ще до створення в
Україні єдиної церкви.

ХРЕСНА ХОДА ПЦУ ТА ВІТАННЯ ІЗ
КОНСТАНТИНОПОЛЯ: ЯК СВЯТКУВАЛИ
1031-РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ

Святкування чергової річниці Хрещення Руси роз-
почалися ще напередодні, 27 липня. З благословен-
ня Вселенського Патріарха Варфоломія до Михай-
лівського Золотоверхого монастиря від материнсь-
кої Церкви Константинополя було привезено великі
християнські святині. Це частинка Дерева Хреста
Господнього, на якому було розіп’ято Ісуса Христо-
са, частинка мощів святого апостола Андрія Пер-
возванного, який проповідував благовістя на просто-
рах України, та освячена вода з Влахерненської
Церкви Богородиці.

Головні святкування з нагоди 1031-ї річниці Хре-
щення Руси відбулися у Святій Софії Київській, де
зранку Блаженнійший Епіфаній, Митрополит Київсь-
кий і всієї України, очолив святкове богослужіння.
Багатотисячна громада, єпископат єдиної церкви,
духовенство зі всієї України та братство військових

капеланів молилися за єдність та мир у нашій дер-
жаві. Молилися також і військові, які прибули задля
святкування до столиці, волонтери, ветерани АТО та
ООС, серед них і батьки військовополонених, діти та
родичі яких зараз перебувають у російському полоні.

Сотні капеланів привезли з собою до столиці мо-
литви солдатів, їхніх батьків та рідних – молитви
про мир, молитви про виздоровлення покалічених
війною, молитви про вічний спокій для тих, хто не
повернувся з поля бою, віддавши свої життя за
Батьківщину. А таких понад 13 тисяч. 13 тисяч не-
бесних воїнів, яких сьогодні оплакує вся Україна, за
яких сьогодні підносив безкровну жертву Предсто-
ятель Церкви, а також і за тих, хто духом перебуває
в полоні війни.

Синодальне управління військового духо-
венства  Православної Церкви України
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11 липня під Верховною Радою у
м. Київ лунала особлива молитва.
Кілька десятків капеланів з усієї
України з’їхалися до столиці, щоб
підтримати нардепів під час розг-
ляду законопроекту Про військове
капеланство 10244-1.

Як відомо, цього дня до порядку
денного Верховної Ради було внесено
на розгляд у другому читанні законо-
проект 10244-1 Про військове капелан-
ство.

Капелани, котрі перебувають на по-
садах у військових частинах, а також і
ті, що неодноразово перебували в ро-
таційному порядку в зоні проведення
АТО, а пізніше й ООС, молилися під
стінами парламенту, закликаючи на-

родних обранців не гаяти із законодавчими ініціативами, котрі здатні вивес-
ти у правове поле діяльність військових капеланів у силових структурах
України.

Упродовж усього ранкового, а потім і позачергового засідання за ситуа-
цією в залі парламенту слідкував Перший заступник Голови СУВД прото-
ієрей Тарас Мельник, тому найсвіжішу інформацію про перебіг обговорення
та голосування капелани поза стінами Ради могли отримувати від нього.

Однак в цей день комітет з питань національної безпеки і оборони не
погодив єдину редакцію правок до проекту закону №10244-1 «Про військо-
ве капеланство». Разом з цим, окрім правок, які покращують текстовий
зміст проекту закону, до комітету були подані правки, які за текстовим змістом
несуть ризики повного підпорядкування військових капеланів органам (по-
садовим особам) в системі Збройних Сил і інших військових формувань
України.

Таким чином, для уникнення ризиків  зміни концепіції проекту закону
№10244-1 Верховна Рада України після рейтингового голосування відклала
розгляд проекту закону в ІІ читанні.

Від Дрогобицько-Самбірської єпархії на молитовному стоянні були при-
сутні військові священики: секретар єпархії Андрій Безушко, благочинний
Самбірського району Микола Бухній, головний капелан єпархії Ярослав Фа-
біровський, Роман Вісьтак (с. Биличі) і Василь Попович (с. Чайковичі).

За матеріалами прес-служби СУВД

КАПЕЛАНИ ЗАКЛИКАЛИ
НАРДЕПІВ ЛЕГАЛІЗУВАТИ

СВОЄ ІСНУВАННЯ
У 184-му Навчальному центрі

Національної академії сухопут-
них військ імені гетьмана Пет-
ра Сагайдачного, що на
Львівщині, Військову присягу на
вірність українському народові
склали близько 1200 військовос-
лужбовців строкової служби.
Привітати солдат з цією урочи-
стою подією прибули рідні та
близькі, а також представники
місцевої влади, силових струк-
тур, волонтери та духовенство.

Начальник 184-го Навчального
центру полковник Олександр Ос-
тапчук побажав військовим міцно-
го козацького здоров’я, наснаги та
успіхів у подальшій службі: «Не-
хай військова служба стане для
Вас школою професійних знань,
моральної чистоти й мужності,
витримки, дисципліни та загарту-
вання волі й характеру, які зали-
шаться у Вас на все життя!», –
підкреслив офіцер.

У святковому дійстві  взяли
участь військові священики (капе-
лани) Тарас Свищ, Святослав
Юрків, Любомир Колиняк, капелан

 БЛИЗЬКО 1200
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ СКЛАЛИ
ВІЙСЬКОВУ ПРИСЯГУ

80-ї окремої десантно-штурмової
бригади, син якого складав прися-
гу, а також капелан Збройних Сил
США Адам Муда. Священнослу-
жителі благословили молодих
воїнів, помолились за щасливе про-
ходження їхньої служби та окропи-
ли всіх присутніх святою водою.

Військовий оркестр 184-го На-
вчального центру порадував усіх го-
стей прекрасним виконанням різно-
манітних музичних творів, а також
виконав Марш української армії,
який, починаючи з 24 серпня 2018
року, став гімном ЗС України.

Але на цьому свято не закінчи-
лось. Після виступу усіх присутніх
чекала несподіванка: військовий
оркестр перешикувався у форму
серця, у якому шість строковиків в
присутності своїх побратимів отри-
мали можливість дати клятву не
тільки Вітчизні, а й клятву у коханні
та вірності до своїх дівчат. До речі,
усі  як одна відповіли щирим
«Так!».

Будуть міцні сім’ї, буде міцна
армія, буде Україна!

Прес-служба єпархії
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7 липня 2019 року, в день вша-
новування Різдва Предтечі і Хре-
стителя Господнього Іоана та
преподобних отців Іова й Феодо-
сія Манявських, вихованці Не-
дільної парафіяльної школи та
парафіяни храму святого рівно-
апостольного великого князя Во-
лодимира м. Новий Калинів моли-
лись у Манявському Хресто-Воз-
движенському чоловічому монас-
тирі (Український Афон) Івано-
Франківської області. Прощу
організував настоятель парафії
священик Ярослав Фабіровський.

Святкове богослужіння очолив
Предстоятель Православної Церк-
ви України Блаженнійший Митропо-
лит Київський і всієї України Епі-
фаній. Його Блаженству співслужи-
ли митрополит Вінницький і Барсь-
кий Симеон, митрополит Галицький
Андрій, митрополит Чернівецький і
Буковинський Данило, священноар-
химандрит Манявського монастиря
митрополит Івано-Франківський і
Галицький Іоасаф, архиєпископ Жи-
томирський і Поліський Володимир,
єпископ Тернопільський і Теребов-
лянський Павло, єпископ Коломийсь-
кий і Косівський Юліан, єпископ Жи-
томирський і Овруцький Паїсій, бра-
тія обителі та монастирських скитів

ПАЛОМНИЦТВО ДО
МАНЯВСЬКОЇ ОБИТЕЛІ ПІД

ОМОФОРОМ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

на чолі з архимандритом Феогнос-
том, численне духовенство Івано-
Франківської та інших єпархій.

В цей день на прощу до Маняви
прибуло багато паломників із різних
областей України, які принесли з со-
бою молитовні прохання за своїх
рідних, за Вітчизну, за нашу украї-
нську землю, за мир і перемогу над
ворогом, і нашу Об’єднану Українсь-
ку Помісну Православну Церкву. За
богослужінням багато вірян присту-
пити до святих таїнств Сповіді і При-
частя.

Після богослужіння паломники з
Нового Калинова ознайомились зі
святинями монастиря, помолились у
монастирських храмах та піднялись
на 400 м вгору від обителі до місця,
яке називають «Блаженний камінь».
На думку церковних істориків, саме
тут знаходилось перше типове давнє
житло ченців — скит, де поселилися
«перші апостоли карпатського
Підгір’я» Іоаникій і Пахомій у 1281
році.

На завершення паломництва, про-
чани провели спільну трапезу на якій
привітали іменинників і побажали їм
міцного здоров’я, щастя, радості,
добра, Божого благословення та
многих і благих літ!

Прес-служба парафії

30 червня 2019 року вихованці Недільної шко-
ли разом із парафіянами храму святого князя
Володимира ПЦУ м. Новий Калинів здійснили
паломницво до Свято-Георгіївського чоловічого
монастиря на Козацьких могилах (с. Пляшева
Радивилівського району) Рівненської області.

Божественну літургію очолив Предстоятель
Української Православної Церкви Блаженнійший
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Його
Блаженству співслужили митрополит Львівський і
Сокальський Димитрій, митрополит Луцький і Во-
линський Михаїл, митрополит Переяслав-Хмель-
ницький і Вишневський Олександр, архиєпископ
Чернівецький і Кіцманський Онуфрій, архиєпископ
Рівненський і Острозький Іларіон, архиєпископ Чер-
нігівський і Ніжинський Євстратій, архиєпископ
Вишгородський Агапіт, єпископ Володимир-Во-

ПРОЩА “НА ПОКЛІН ДО КОЗАЦЬКИХ МОГИЛ”
линський і Турійський Матфей, єпископ Терноп-
ільський і Теребовлянський Павло, єпископ Харкі-
вський і Богодухівський Митрофан, єпископ Ужго-
родський і Закарпатський Варсонофій, єпископ Хер-
сонський і Каховський Борис, єпископ Житомирсь-
кий і Овруцький Паїсій, єпископ Рівненський і Сар-
ненський Гавриїл, намісник обителі архімандрит
Софроній (Бордюк) та численне запрошене духо-
венство. Велика кількість вірян цього дня молила-
ся разом із Предстоятелем та єпископатом помісної
Української Православної Церкви.

Після літургії Його Блаженство звершив літію
за спокій душ загиблих українських козаків та
новітніх українських героїв, які полягли за неза-
лежність України, а також взяв участь в урочистій
ході та покладанні квітів до пам’ятника героям
Берестецької битви.

Паломники під час богослужіння приступили до
святих таїнств сповіді і причастя, а також покло-
нились святиням монастиря, відвідали ярмарок і
козацьке містечко, музей історії, у якому експону-
ються унікальні археологічні знахідки часів Берес-
тецької битви 1651 року.

На території заповідника «Поле Берестецької
битви» розташовані такі визначні духовні й істо-
ричні пам’ятки: Михайлівська церква XVII ст. в
якій, за переказами, бували Б. Хмельницький, Іван
Богун та інші козацькі полководці. Церква св. Ге-
оргія Переможця. Побудована на початку XX ст.,
з розписами Івана Їжакевича та інших майстрів. У
нижньому ярусі — саркофаг з козацькими кістка-
ми, до нього веде підземний перехід з Михайлівсь-
кої церкви.

Прес-служба парафії

ПРИВІТАННЯ  З ДНЕМ СВЯЩЕНСТВА
ПРОТОІЄРЕЯ ОТЦЯ ЯРОСЛАВА –

НАСТОЯТЕЛЯ ПЦУ
РІВНОАПОСТОЛЬНОГО

ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ВОЛОДИМИРА М. НОВИЙ

КАЛИНІВ
Подяка Вам за зцілені життя,
Офіра за навернутії душі.
Вплелись в одне - і строгість, й доб-

рота,
В молитві, в думці, в діях, в русі.
За Вас до Господа віночок молитов,
Прийміть від нас – Ісусову нев’яну-

чу любов!
Кожна людина на землі має своє при-

значення. Ваша місія - служіння Господу
Богу та своїм парафіянам. Сьогодні, ми ваші парафіяни, діти недільної
школи вирішили Вас привітати з молитви, з вдячності та любові. Від
усього серця вітаємо Вас, і дякуємо Всевишньому за дар Вашого жит-
тя, яке Ви щедро присвячуєте Служінню церкві та усім, хто приходить
до Вас за порадою, допомогою і втіхою.

Глибока віра, працьовитість і жертовність - це ті головні риси, якими
Господь наділив Вас, і які є головною рушійною силою у Вашому житті.
Ми вдячні Вам за те, що Ви завжди відкритий для розмови, для допомо-
ги та радіємо, що свого часу Ви відгукнулися на поклик Господа, і зараз
виконуєте почесну місію служіння Господу і людям.

Тож Божої благодаті Вам, отче Ярославе, і охорони у житті. Щоб Ви і
надалі впевнено та мудро спрямовували душі  на дорогу спасіння. На-
снаги та Божої допомоги у такій необхідній діяльності. Щоб всі починан-
ня, спрямовані на благо людей, вдалося здійснити. Миру у серці, муд-
рості, задоволення від зробленого та Господнього благословення у всіх
добрих справах, достатку та утіхи від рідних.

Многая та благая  літ бажає своєму духовному батькові па-
рафіяльна родина!

ОТЦЮ ЯРОСЛАВУ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Жниво Церкви є велике,
А робітників нема.
Слава Богу – в Новому Калинові
 Церковця є нова.
Хоч нова вона з будови,
Та старий у неї дух.
Всі діти та дорослі
Всі парафіяни до неї йдуть.
Про порядок й дисципліну
Знає кожний там юнак,
Настоятелем бо в неї
Є отець Фабіровський Ярослав.
За дітей, людей все дбає,
Своє серце віддає
І для кожного
Він – мов батько рідний є.
Тож сьогодні, у це свято,
Просим Бога ми для Вас:
В священичій Вашій службі
Терпіння мати до всіх нас.
Двадцять років Служби Богу
Через терня і хрести!
Ми вітаємо Вас щиро,
Щоб сто літ Ви ще жили!
Слава Ісусу Христу !!!

З любов’ю та шаною, парафія ПЦУ рівноапостольного
 великого князя Володимира м. Новий Калинів



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß№07 (74)  Липень 2019 р.Б.4

Православна церква вшановує княгиню Ольгу як свя-
ту. Прийнявши християнство, вона ненасильницькими
методами сприяла його поширенню в Київській Русі.

Літопис розповідає, що Ольга доводилася родичкою
князю Олегові - тодішньому правителю.

903 року її віддали заміж за Ігоря, сина Рюрика, май-
бутнього великого князя, якому на той час виповнило-
ся двадцять п’ять літ. Оскільки Ольга тоді була ще ма-
ленькою дівчинкою, шлюб спочатку був номінальним.

Ігор став повновладним правителем Київської Русі,
коли йому виповнилося тридцять п’ять. Про роки його
правління відомо дуже мало: Ігор ходив у далекі
військові походи, які відволікали його від внутрішніх
подій. Тож Ольга дедалі більше бралася за справи уп-
равління державою.

Тоді в Києві було вже багато християн, які під час
укладення миру з Візантією 944 року присягали не біля
ідола Перуна на дніпровській кручі, як місцеві язични-
ки, а в соборній Іллінській церкві на Подолі. Христия-
нам, на відміну від язичників, були властиві грамотність
і широта кругозору, що необхідні у веденні державних
справ. Тому Ольга в управлінні спиралася саме на них,
поступово схиляючись до їхньої віри.

Восени 945 року Ігор вирушив за даниною до древ-
лян, але дружина не вдовольнилася її розміром, тому
князь повернувся. Це обурило древлян, і вони вбили
Ігоря.

Залишившись із малолітнім сином, Ольга передусім
мусила вгамувати древлян. Літопис розповідає про три-
разову помсту княгині. Спочатку древляни вирішили
запропонувати їй у чоловіки свого князя Мала, послав-
ши в Київ старійшин. Човен із послами кинули в зазда-
легідь приготовлену яму, де живцем за-сипали древ-
лянських представників. Удруге послів древлян за нака-
зом Ольги було спалено в лазні. А третє посольство вої-
ни княгині перебили під час тризни, яку справляли по
Ігорю.

Після цих розправ княгиня 946 року послала в древ-
лянську землю військо. Древляни замкнулися в добре
укріпленому місті Іскоростені. Тоді Ольга вдалася до
хитрощів: вона пообіцяла відступити, узявши данину
голубами від кожного дому. Хитромудра княгиня нака-
зала прикріпити до лапок голубів скіпки, що тліли, і відпу-
стити птахів. Вони полетіли назад - і місто запалало.

Опір древлян було зламано, і більше ніхто з тих, хто
мусив платити данину, не повставав проти Ольги. І хоча
фольклорні мотиви в літописних оповіданнях очевидні,
безсумнівне одне: древляни були суворо покарані. Кня-
гиня теж дістала уроки з обставин загибелі чоловіка.
Вона встановила фіксований обсяг данини з кожної землі
й почала облаштуванням великокнязівських госпо-
дарств і доходних промислів. По всій землі було наведе-
но порядок.

Зміцнивши своє становище всередині країни, Ольга
перейшла до активної зовнішньої політики. Вона відвіда-
ла Візантію - одну з найсильніших держав Європи. Тут
княгиня хрестилася, причому візантійський імператор
Константан був настільки нею зачарований, що нібито
запропонував їй руку й серце, проте змушений був за-
довольнитися лише роллю хрещеного батька Ольги.

Правління княгині було вирішальним поворотом в
історії Київської Русі. Країна здобула впорядковану вла-
ду й почала інтегруватися в політичну систему христи-
янського світу. Її справу підхопив онук Володимир, який
і охрестив Київську Русь.

ІСТОРИЧНІ ДЕРЖАВНІ РЕФОРМИ ТАЗНАЧЕН-
НЯ ВОЛОДАРЮВАННЯ ОЛЬГИ

Внутрішня політика
Придушила повстання деревлян і підпорядкувала їхні

землі безпосередньо Києву.
Здійснила першу державну реформу на Русі: чітко

визначила землі, із яких збирала данину.
Улаштувала «становища» і княжі «погости» - місця

зберігання зібраної данини і осередки центральної вла-
ди.

Закріпила за княжою казною «ловища» - землі, ба-
гаті на хутрового звіра, що забезпечувало постійний при-
буток.

 Розбудовувала, прикрашала й зміцнювала свій
стольний град. У Києві було збудовано нову князівську
резиденцію - Ольжин двір із «теремом кам’яним», де-
рев’яну християнську церкву і систему укріплень.

Зовнішня політика
Надавала перевагу дипломатії перед війною. У 946 р.

(або 957 р.) на чолі мирного посольства відвідала Кон-
стантинополь й уклала угоду з імператором Костянти-
ном VII Багрянородним.

Відповідно до русько-візантійської угоди надсилала
свої дружини допомагати Візантії у війні з арабами в
967 р. та боротьбі з норманами й болгарами.

Здійснила першу спробу встановити дипломатичні
контакти із Західною Європою. У 959 р. надіслала послів
до німецького імператора Оттона I з проханням напра-
вити єпископа для хрещення Русі. Місія ченця Адаль-
берта, що діяла на Русі в 961- 962 рр., завершилася про-

«КНЯГИНЯ ОЛЬГА. ПЕРША СВЯТА ЖІНКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ»
Хто вона, ця мудра державна діячка, жінка, яка змогла потіснити владолюбних мужів,

підступних варягів і сісти на древньому київському престолі?

валом.
Значення діяльності
ЇЇ діяльність залишила помітний слід у східнослов’-

янській історії Х ст.
Внутрішньополітичні заходи княгині сприяли об-

’єднанню колишніх окремих племінних володінь у єди-
ний державний організм.

У зовнішньополітичній діяльності визначила нові
підходи, надаючи перевагу мирним засобам над воєн-
ними.

Сприяла зміцненню міжнародного авторитету Киї-
вської Русі.

ДО БІОГРАФІЇ КНЯГИНІ ОЛЬГИ
В Україні 24 липня, за новим стилем, вшановують

пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги, бабусі
Володимира Великого.

Однією з надзвичайно важливих та цікавих постатей
в українській історії є Велика княгиня Ольга За народ-
ними переказами княгиня Ольга - діяльна, мудра, «віща»
правительку й захисницю землі Руської. Від природи ця
жінка була наділена гострим розумом, нестримною
енергією, широтою поглядів та несхибною волею. Об-
раз Ольги постає перед нами із сторінок «Повісті мину-
лих літ» Нестора Літописця, візантійських хроністів і
письменників. Православна ж церква шанує Княгиню
Ольгу (у хрещенні Олену), як святу й рівноапостольну.

У видатній пам’ятці часів Київської Русі - Софійсько-
му соборі у Києві, на фресці відновлене портретне зоб-
раження княгині Ольги. Її обличчя має досить суворий
вигляд: великі очі, тоненькі, темні, трохи вигнуті брови,
прямий правильної форми ніс. З під мафорія виглядає
темно-каштанове волосся з проділом посередині. Дуже
виразний рот княгині з щільно стуленими тонкими гу-
бами, що надає обличчю владного, вольового виразу.
На ній сукня світло салатового кольору.

Де й коли народилася Ольга, з якої родини походила,
чи була князівського роду? - дослідники по-різному
відповідають на ці питання. Найпоширенішою є думка,
що народилася вона близько 890 року у місті Пскові, в
землях кривичів. «Повість минулих літ» стверджує, що
Олег привіз Ігореві 903 року наречену з Плескова
(північна діалектна форма назви Псков): «була вона
мудрою та кмітливою; від неї народився син Святос-
лав». Проте ім’я Ольга - Хельга, начебто вказує на скан-
динавське походження княгині. Звідси - традиція вва-
жати її шведкою, дочкою одного з дружинників Рюри-
ка, що був намісником у Пскові. Існує також гіпотеза,
за якою Ольга могла бути болгарською царівною (її
рідне місто Плесков ототожнюють з болгарською сто-
лицею Пліски). Ще інші вважають її дочкою псковсько-
го посадника Госмомисла. Але державницька діяльність
нашої княгині доказує противне. Так поводитись з ціса-
рями і підданими, як вела себе Ольга, може тільки жінка-
володарка, що змалечку звикла наказувати і розпоряд-
жуватись, а вияви пошани до себе приймати за їй на-
лежне. Загалом, встановити точне походження, час і
місце народження цієї легендарної особистості немож-
ливо через нестачу фактичного матеріалу.

Найпоширенішою серед науковців є думка, що ди-
тинство майбутньої княгині минуло у селі Вибути по-
близу Пскова. Легенда каже, що у псковських лісах вона
випадково зустріла княжича Ігоря, що саме приїхав на
полювання. Якось трапилося йому за рікою лов поба-
чити, але не міг ріки перейти. Помітив, що хтось на човні
пливе, і попросив, щоб його за річку перевезли. Коли ж
човен пристав до берега, молоденький мисливець умо-
стився в нім. А коли роздивився Ігор, що це не юнак, а
дівчина в нього перевізником, та ще й на обличчя вель-

ми гарна ота Ольга, зараз же, блудною похіттю запалив-
ся від самого тільки погляду і почав до неї слова не-
встидливії мовити. А вона, збагнувши, яку лиху похіть
мав, про чистоту свою подумавши, його мову припи-
нила своєю мовою, як мудра мудрого, кажучи: «Чому,
княже, тривожишся? Зрозуміла-бо зі слів твоїх, що хо-
чеш з мене насміятися, чого упаси боже! Але прошу
тебе, послухай мене, відкинь від себе лиху похіть, бо
потім будеш і сам того соромитися. Згадай, що ти князь,
а князеві треба бути як світильнику - бо як же можеш
інших судити, коли сам зло чиниш? А ще й те знай, що
нас тут тільки двоє, тому не можеш ти насильство вчи-
нити, бо ліпше волію чистою втонути, та й ти зі мною
мусиш, ніж чистоту свого дівоцтва стратити».

Такі і більше того слова говорила Ольга Ігореві. Князь
же, чуючи такі мудрі слова, засоромився, мовчки пе-
реїхав річку, а згодом від’їхав до Києва. Такий добрий
був початок блаженної Ольги, яка ще не знала ані Бога,
ані заповідей його не чула, а таку знайшла від Бога пре-
мудрість, щоб зберегти чистоту.

Згаданий епізод, як і всі інші, що складають зміст
життя Ольги, саме й слугував тій меті, щоб показати,
що святий, за уявленнями, закладеними в тогочасній
свідомості русичів, був обранцем серед людей. Він по
суті належить не їм, а світові Божому. Тим-то святий
сприймався так, що він є поза часом, яким міряють
людське життя. Він не знає розвитку, оскільки ознака
святості схована в ньому від самого народження.

Князь був глибоко вражений словами цієї надзви-
чайної дівчини. Її краса й надзвичайний розум запали
йому в серце. А коли настав час одружитися, наказав
Ігор шукати гарну й мудру дівчину, щоб могла стати
жоною йому. Коли ж зібрали їх немало, жодна йому не
сподобалася, тоді згадав собі оту дивну й мудру дівчи-
ну, красу якої на свої очі бачив, а мудру мову якої влас-
ними вухами чув і, не забуваючи, в серці своєму но-
сив. Тому-то, всіх інших відпустивши, послав по Ольгу
вищезгаданого князя Олега, родича свого, і її було при-
везено до нього з належною честю.

Цим завершується перший епізод у життєписі Оль-
ги, як він постає у вітчизняній книжній традиції.

У 903 році Ольгу віддали заміж за Ігоря, сина Рюри-
ка, майбутнього великого князя, якому тоді виповни-
лося 25 років. Оскільки вона ще була маленькою дівчин-
кою, шлюб спочатку був номінальним.

Лише через 30 років, за свідченнями Нестора, у под-
ружжя народився єдиний син - Святослав. Це малой-
мовірно з природних причин: Ользі на той час мало
бути 50-55 років. Та й за тодішньої спадкоємності влади
і досить вільної язичницької сім’ї Ігор просто не став би
так довго очікувати народження спадкоємця, й Ольга
не потрапила б на сторінки історичних хронік. Тому
логічним  є припущення дослідників, що вона народи-
лася близько 910 року і взяла шлюб з Ігорем приблизно
у 930 році. Згідно з Іпатіївським літописом син Святос-
лав народився в 942 році. Але літописні джерела по-
відомляють, що очевидно Святослав був у них не пер-
шою дитиною, проте в історію увійшов тільки він.

ВЛАДАРЮВАННЯ ОЛЬГИ
Після смерті чоловіка, князя Ігоря († 945), Ольга довгі

роки керувала державою від імені свого малолітнього
сина Святослава. Княгиня Ольга прийняла християн-
ство.

Вона здійснила ряд реформ, створила так звані пого-
сти для стягування данини, запровадила регламентацію
феодальних повинностей тощо. Літописець повідомляє:
«І наклала вона на них данину тяжку, і дві частини її
ішли Києву, а третя - Вишгороду, до Ольги, бо Вишго-
род був Ольжиним городом. І пішла Ольга по Дерев-
лянській землі з сином своїм і з дружиною своєю, вста-
новлюючи устави і уроки».

Княгиня руйнувала язичеські капища і будувала цер-
кви. За свідченням пізнього Іоакимівського літопису,
збудувала дерев’яну церкву святої Софії поблизу Золо-
тих Воріт. Присвячена премудрості Божій церква мала
стати кафедрою митрополита Київського, запрошено-
го на Русь єпископа. Та не діждалась княгиня здійснен-
ня своєї мрії - церква згоріла 1017 року. Пізніше Ярос-
лав Мудрий на тому місці збудував кам’яний Со-
фійський собор, який до сьогодні стоїть як святиня Ук-
раїни.

За князювання Ольги розбудовувався й прикрашав-
ся її стольний град. У Києві з’явилася нова князівська
резиденція - Ольжин двір із «теремом кам’яним». Ар-
хеологічні розкопки свідчать, що це був, імовірно, дво-
поверховий, укритий червоним шифером кам’яний
палац, прикрашений мармуром і декоративною кера-
мікою.

Діяльність Ольги зміцнювала фінансову базу князі-
вської влади, апарат князівського державного управлі-
ння, розширяла саму князівську вотчину. Все це зміцню-
вало і владу київської княгині, виправдовувало її зусил-
ля, спрямовані на згуртування окремих земель - «клап-
тиків імперії Рюриковичів» в сильну державу на Сході
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Європи. Не меч, а мудрість і розум служили їй знаряд-
дям у здійсненні цього задуму. Економічне зміцнення
Київської держави, яке настало за адміністративними
реформами княгині Ольги, сприяло росту політичної
ваги Київської Русі в міжнародних відносинах.

Найважливішим зовнішньополітичним партнером
Руської держави за часів Ольги лишалася Візантія. Влітку
956 року княгиня відвідала столицю Візантійської імперії
і була прийнята імператором Костянтином VII Багряно-
родним. Велика армада човнів, як розповідає Нестор,
доставила у гавань Константинополя Золотий Ріг понад
ста осіб посольства Ольги з обслугою і воїнами - майже
півтори тисячі чоловік.

ХРЕЩЕННЯ КНЯГИНІ ОЛЬГИ
Насамперед, перебуваючи у Константинополі, кня-

гиня добивалася встановлення династичних зв’язків з
візантійським імператорським домом. Щоб здійснити
цей план, потрібно було як мінімум вирватися за межі
«варварського» світу. А до цього був єдиний шлях —
хрещення, яке Ольга і прийняла, одержавши християнсь-
ке ім’я Олени в честь матері Костянтина I Великого. За
літописними джерелами відомо, що при зустрічі візан-
тійський імператор, зачарований розумом Ольги, буц-
імто мовив: «Достойна ти єси цесарствувати в городі
сьому з нами». Вона ж, збагнувши зміст цих слів, відпо-
віла цесарю: «Язичниця я. Якщо хочеш хрестити мене,
то хрести мене сам — інакше не охрещуся». І хрестили
її цар з патріархом. І патріарх, навчивши її православної
віри, охрестив і благословив її, кажучи:«Будь благосло-
венна між жонами руськими, бо залишила ти темряву
й полюбила світло». І сказав про неї: «Хай благослов-
ляться сини руські до останнього роду внуків твоїх!».

Стосовно хрещення Ольги, дослідники додержують-
ся думки, що Ольга відвідала Константинополь уже хри-
стиянкою. А як же тоді літописна оповідь про хрещення
Ольги в Царграді? Вважають, що Ольга хрестилася у
Києві ще до подорожі у Візантію і це, вірогідно було
зроблено таємно, враховуючи язичеське оточення та
погляди її сина Святослава. У Царграді, коли Ольга прий-
няла благословення патріарха під час урочистої відпра-
ви у Константинопольській Софії, ця акція, за згодою
самої княгині і завдяки візантійцям, була сприйнята як її
дійсне хрещення. Подія поступово набула розголосу в
середньовічному світі і переросла з особистої справи
Ольги у важливий державний акт.

Щодо імовірних переговорів Княгині Ольги, з імпе-
ратором про хрещення країни й приїзду єпископа до
Русі, то тут вона, щоб закріпити це в дусі часу, певно,
мріяла про династичні зв’язки свого сина з візантійсь-
кою принцесою. На жаль, з цих планів нічого не вийш-
ло, імператор рішуче відмовив їй і не пішов на подальші
переговори. Можна уявити й причини цієї відмови. Цар
зазначив, що її син, великий князь Святослав, зверхник
Русі - язичник. Саме тому Ольга, повернувшись додо-
му, почала умовляти сина прийняти християнську рел-
ігію. Причому вона мала на увазі не стільки хрещення
київського князя, а дбала про прилучення Київської Русі
до християнського світу. Це добре видно з її висловів у
літопису після повернення до Києва: «Якщо бог захоче
помилувати рід мій і землю Руськую, хай покладе їм на
серце звернутись до бога, як ото і мені бог дарував».

“Княгиня Ольга стоїть дійсно на перехресті релігій-
ної та культурної історії Руси-України” (Історія Христи-
янства на Руси-Україні, Ф. І, с. 186). А історик Наталія
Полонська-Василенко писала: “Нікому з володарів не
присвятив наш літопис стільки уваги, як Ользі, що впро-
довж двох десятиріч виступає в ареолі мудрості й жіно-
чого чару” (Історія України, Ф. І, с. 101).

Дата хрещення Ольги не відома точно. У літописі
сказано, що Ольга хрестилася в Царгороді 955 року.
Грецькі джерела широко описуючи її побут у Царго-
роді в 955-957 роках, нічого не згадують про її хрещен-
ня. Таку важливу подію, як хрещення володарки Русі,
вони не могли б оминути мовчанкою. Більшість істо-
риків вважають, що Ольга охрестилася в Києві в 954-955
роках і вже як християнка була потім з великими почес-
тями прийнята у Царгороді.

Загалом, християнство було відоме українцям ще з
апостольських часів, саме на наших землях зазнав му-
ченицької смерті перший Папа Климентій. Уже за часів
Аскольда і Дира, а також пізніше - князя Олега ) були в
Києві й на Русі варяги-християни, а за князя Ігоря вони
мали свою церкву святого Іллі в Києві. У цій церкві хри-
стияни-дружинники, підписуючи мирний договір з
Візантією 944 року, присягали князеві Ігореві, чоловіку
Ольги.

Християнська віра вплинула на особисте життя Оль-
ги. У деяких документах сказано, що ніби це вона збу-
дувала в Києві церкву святої Софії і дала гроші на будо-
ву церкви святої Тройці у Пскові. У 959 році вона поси-
лала послів до німецького короля Оттона І. Західні літо-

писи стверджують, що княгиня просила у нього єпис-
копа і священиків.

Про християнське життя Ольги свідчить її остання
воля, де вона просить, щоб її поховали за християнсь-
ким звичаєм і на гробі не справляли поганської тризни.
Померла вона 969 року, маючи близько 75 років.

Святий Володимир Великий, онук княгині Ольги, який
988 року ввів християнство як державну релігію на Русі,
близько 1000 року переніс тіло Ольги до новозбудова-
ної Десятинної церкви за київського митрополита Ле-
онтія (992-1008). Монах Яків пише, що в труні було вікон-
це, через яке можна було побачити нетлінне тіло Ольги.

Під час нападу монголів мощі Ольги сховали під руї-
нами Десятинної церкви. Митрополит Петро Могила,
відбудовуючи 1635 року невелику церкву на місці Де-
сятинної, віднайшов мощі святої Ольги. Вони зберіга-
лися там до XVIII ст. Згідно з рішенням Синоду Російсь-
кої Церкви, їх переховали, але місце нікому не відоме.

Після смерті княгиню Ольгу тривалий час не канон-
ізували, оскільки на її гробі не діялися чуда, що є умо-
вою канонізації. Ані літописець, ані монах Яків нічого
не згадують про святкування пам’яті святої Ольги, хоч
обидва говорять, що при перенесенні її мощей за Воло-
димира Великого її тіло було нетлінне.

Як пише у книзі «Пізнай свій обряд» о. Юліан Катрій,
не можна з певністю сказати, чи окрема служба на честь
святої Ольги вже була в домонгольській добі, бо до нас
з того часу нічого не дійшло. Теперішня служба її праз-
ника походить з середини XV ст.

У богослуженні празника святу княгиню Ольгу вели-
чають такими похвалами: “Наче сонце, засяяла нам твоя
преславна пам’ять, Ольго богомудра, мати князів русь-
ких, Христова мізинице... Ти наша велич і похвала, Ольго
богомудра, бо тобою ми визволилися від ідольського
обману... Сильна наче львиця, одягнена силою Святого
Духа... Чиста наставнице закону й учителько Христової
віри, прийми похвалу від недостойних рабів і молися до
Бога за нас, що свято празнуємо твою пам’ять”.

Отже, як і всіх святих Київської Русі, Ольгу вшанову-
ють як обдаровану чудотворною силою, яку, з Божої
ласки, віддають її останки, чудовно вздоровлюючи пра-
вовірних.

Тими осібними рисами, що визначали вони місце
Ольги в пантеоні давньоруських святих, були передовсім
її роль шанованого предка в християнській гілці князі-
вського роду Рюриковичів, а також апостольська місія,
яку започатковує вона разом з онуком своїм Володи-
миром. Ольга, підкреслювалось у “Кройнщі” Феодосія
Софоновича (XVII ст.), “первая рускую землю святым
крещением просветила”.

Це й було підставою для зближення в традиції давнь-
оруської писемності образів Ольги та Володимира з
образами візантійських святих Костянтина й Олени, а
також для перенесення на цих князів Київської Русі най-
менування “рівноапостольні”, яке у візантійській тра-
диції встановилося як загальний царський титул. Але й
в Ольги та у Володимира є свої осібні права на святість.
Ці права здобули їм їхні особисті риси поведінки, мо-
ральні якості, виразно змальовані у присвяченій цим
святим агіографічній літературі, - то є внесок згаданих
князів у витворений на Русі образ святості як ідеал мо-
ральності. Саме на вияснення цих рис ми й спрямуємо
свою увагу, взявши як приклад образ Ольги, як постає
він з писемних пам`яток.

Популярність княгині в народі від самого початку була
надзвичайно велика, а через те, на думку дослідників, ще

раніше тих джерел, що збереглися до наших днів, мала
існувати якась докладна церковна повість про хрещення
та смерть Ольги, з якої, як з першоджерела, власне й за-
черпувала звістки про неї вся подальша писемна тради-
ція. Отак і виникло, як вважається, вже згадуване нами
найдавніше проложив Житіє Ольги, яке дійшло до нас у
складі сербського “Прологу” кінця ХIIІ -XIV ст. Дослід-
ники гадають, що складено його було на Русі у XII ст.

Згодом з‘явилося інше проложив Житіє. Його виявили
потім у складі давньоруського “Прологу” XIV століття.

Час же написання цього Житія, певно, XIII століття. Є
ще одна писемна пам‘ятка про Ольгу - це “Похвальне сло-
во”, яке зустрічається в рукописах здебільшого поряд із
“Пам‘яттю і похвалою святому Володимирові” Якова
Мніха. До пізніших агіографічних творів про Ольгу нале-
жать поширене проложне Житіє та поширене Житіє її,
вміщене в “Степенній книзі”, - то вже XVI століття.

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ
РІВНОАПОСТОЛЬНОЇ

КНЯГИНІ ОЛЬГИ
Великі заслуги Ольги у галузі державного будівниц-

тва, сприянні християнізації Русі призвели до уславлен-
ня і вшанування княгині після її смерті. Вже на початку
XI століття київський письменник Іларіон ставить її по-
руч з Володимиром Святославичем - хрестителем Русі
і пише, що вона «принесла хрест з Константинополя
града». Пізніше за образним висловом Нестора-літо-
писця «...передвісницею християнській землі, як врані-
шня зоря перед сонцем і зірниця перед світом» - по-
рівнював Ольгу з зорею, що передує сходу сонця, маю-
чи на увазі хрещення княгині, а під сонцем - прийняття
християнства Руссю у 988 році. За свідченням старо-
київського книжника Якова Мніха «...повернулася в зем-
лю Руську, в дім свій до людей своїх з радістю великою,
просвітлена духом і тілом, несучи знамення Чесного
Хреста».

Висока оцінка діяльності Ольги у середньовічному
світі поступово перетворилася не просто на її вшану-
вання, а на обожнювання, що означало прилучення її
до лику святих. Прилучення Ольги до лику відбулося
ще в домонгольські часи. Уже з першої половини XI
століття зображення княгині з’являються у Візантії й
Київській Русі. Церква високо оцінила роль княгині
Ольги (у хрещенні Олени) у поширенні християнства і
визнала її першою рівноапостольною святою на Русі,
встановивши День пам’яті 24 липня (за новим стилем)-
.«Особистість Ольги уявляється ідеалом жінки свого
часу, - відзначив Д. Мордовцев. - Як на ідеал жінки і
мудрої правительки... дивився на неї народ, що присвя-
тив їй перекази, в основі яких звичайно лежать значна
доля історичної правди і факти, котрі дійсно мали місце,
але були згодом прикрашені народною епічною творч-
істю; як на ідеал жінки свого часу дивився на неї й літо-
писець, котрий хоча й недостатньо чітко, але передав
нам її образ».

У богослуженні святу княгиню Ольгу величають та-
кими похвалами: “Наче сонце, засяяла нам твоя пре-
славна пам’ять, Ольго богомудра, мати князів руських,
Христова мізинице... Ти наша велич і похвала, Ольго
богомудра, бо тобою ми визволилися від ідольського
обману... Сильна наче львиця, одягнена силою Святого
Духа... Чиста наставнице закону й учителько Христової
віри, прийми похвалу від недостойних рабів і молися до
Бога за нас, що свято празнуємо твою пам’ять”.
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З 19 по 23 червня у Києві відбувся відпочинковий цер-
ковний літній табір «Дніпровська хвиля», який орган-
ізував для вихованців Недільної парафіяльної школи
храму святого рівноапостольного великого князя Во-
лодимира ПЦУ м. Новий Калинів настоятель парафії
– священик Ярослав Фабіровський разом із намісни-
ком Свято-Феодосіївського ставропігійного чоловічо-
го монастиря м. Києва архимандритом Макарієм
(Папішем). У таборі взяли участь 20 дітей: 17 дітей
з Нового Калинова та 3 дітей з Києва.

П’ятиденний відпочинок у таборі злетів як одна мить.
Таборяни захопливо, терпеливо, радісно проходили вишкіл
та гуртування під проводом о. Ярослава. Пізнавальні ек-
скурсії Києвом, духовні бесіди, заняття спортом, логічні
та креативні квести, відпочинок в лісі, купання та рибал-
ка на Дніпрі, зустрічі з українськими козаками  та багато
інших цікавинок залишили незабутні враження.

Атмосфера увесь час була зворушлива: діти вчились
шанобливо сприймати настанови старших, поважати
один одного, цінувати працю іншого.

Розпочався табір благословенням та спільною молит-
вою у Свято-Феодосіївському монастирі, поклонінням
мощам святих у Києво-Печерській лаврі. Провідником
у лаврі став насельник Свято-Феодосіївського монас-
тиря ієродиякон Лазар, який детально розповів про кож-
ного святого, до мощей якого приклалися паломники.
Діти духовно збагатилися. Далі о. Лазар провів нас до
музею історії Другої світової війни. Після цього дітей
відвезли на довгоочікуваний острів Труханів, де на них
чекала подорож цікавим лабіринтом «Розгадай, де твій
табір?..». Так завершився день перший.

Другий день розпочався з молитви та спільної трапе-
зи, після чого таборяни пішо відправились до Києва. Мар-
шрут проліг через міст від Володимирської гірки до Ма-
ріїнського палацу та Верховної ради, біля Адміністрації
президента, Будинку химерів, пройшлися Іститутською
біля Національного банку, на Майдані незалежності вша-
нували Героїв Революції гідності, відпочили біля фонтанів
та піднялись з Європейської площі до оглядового май-
данчика, а там – назад до табору на о. Труханів. Після
смачного обіду, відпочивши, подались на річку Дніпро.
Кращого відпочинку після важкої праці не придумаєш.
Гарно поплававши, дівчата відпочивали, а хлопці ловили
рибу. Улов був, проте найкращий здобуток – це терпіння
для душі, який виробляється під час рибалки. Порада
зайнятим батькам – частіше з дітьми ловіть рибу.

Гасло церковного табору – «Тіло немічне – дух бадь-
орий». З духовного слова Ісуса Христа розпочався день
третій: екскурсія до Ботанічного сад, купання на Дніпрі,
стрибки з пірсу, батут. Вихованці продовжували гартува-
ти тілесні та духовні сили. У Ботанічному саду діти мали
змогу побачити рослини з різних місцевостей, липову
алею, сад троянд, побували у виноградному наметі, лю-
бувалися озером з очеретом, зробили безліч світлин.
Після насиченого ранку Ботанічний сад став великою
нагородою. Після обіду, вже традиційно, відбулося купання

ВІДБУВСЯ ЦЕРКОВНИЙ ТАБІР
«ДНІПРОВСЬКА ХВИЛЯ» У М. КИЇВ

в річці. У таборі був чарівний батут, який згуртував усіх
дівчаток та хлопчиків у спільних забавах. Стрибки з пірсу
дивували найбільше, бо не тільки хлопці, але й дівчата, як
виявилося, мають неабияку спортивну підготовку.

Четвертий день – квест «Стратегія», спів караоке. У
грі діти вчилися планувати, домовлятися, спільно обго-
ворювати дії. Кожен проявив себе у грі, діти розкривали
свій внутрішній світ. Від активної гри перейшли до вива-
женого душевного співу. Спочатку розгадували мелодії,
а далі наші співочі пташки показали свої таланти. Орган-
ізатор заходів, Христина Матвієнко, отримала можливість
відпочити біля свого синочка Андрійка, якому тільки два
роки, а він вже активний вихованець Недільної школи
Золотоверхого Михайлівського чоловічого монастиря. За-
вершилась програма Церковного табору вечірньою мо-
литвою у Золотоверхому Свято-Михайлівському монас-
тирі, а ще смачним кулішем і «Ватрою», яку допомогли
влаштувати козаки з куреня неподалік. Курінний «Куче-
рявий» захопливо привітав усіх та розповів про козацьке
життя на о. Труханів, запросив новокалинівчан провести
літо в козацькому таборі. Дитячі очі палали іскорками
піднесення та поваги до мужніх представників сучасно-
го козацтва. Коли запалала ватра, стало тепло на душі –
світло єднання скріпило велику дружню християнську
родину. Співала душа, співали люди… Спів християнсь-
ких, козацьких, патріотичних, побутових українських
пісень підносився над Дніпром…

Пятий день розпочався ранковою Божественною
Літургією у Свято-Феодосіївському монастирі. Молоді
люди прийняли Таїнство Сповіді та Святе Причастя.
Священник-сповідник зумів надати мудрі духовні пора-
ди дітям та вчителям, кожен ділився неймовірними вра-
женнями.

Останні години перебування в церковному таборі на о.
Труханів – духовні бесіди, настанови, побажання, обмін
враженнями. Архимандрит о. Макарій із командою по-
мічників Недільної школи організували спільну трапезу
(шашлик) та гарні проводи для гостей із Нового Калино-
ва. Звучали щирі слова подяки від о. Ярослава за пре-
красно організований Церковний табір для дітей з
Львівщини. Дарунок київським друзям вишивані рушни-
ки стали символом єднання наших сердець і доріг з усієї
України у Києві.

«Літній табір, Труханів острів, 2019 р.», - такий напис
зроблено на завершення нашого таборування на украї-
нському прапорі Новокалинівської парафії святого рівно-
апостольного князя Володимира ПЦУ, який засвідчили
своїми підписами архимандрит Макарій, намісник Свя-
то-Феодосіївського чоловіго монастиря, о. Іван, о. Сергій
та о. Ярослав.

Церковний табір Недільної парафіяльної школи храму
святого рівноапостольного князя Володимира м. Новий
Калинів ПЦУ завершився успішно.

Дякуємо Богові за все!
Прес-служба парафії

1. Апостол Павло: Нехай чоловік віддає
своїй дружині потрібну любов, так же
само й чоловікові дружина. Дружина не
володіє над своїм тілом, але чоловік; так
само й чоловік не має влади над своїм
тілом, але дружина (1 Кор. 7: 3-4).

2. Апостол Павло: Дружини, коріться
своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік
голова дружини, як і Христос глава Цер-
кви ... Але як Церква кориться Христові,
так і дружини своїм чоловікам у всьому.
Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Хри-
стос полюбив Церкву, і віддав Себе за неї
... Так і чоловіки повинні любити своїх
жінок, як свої тіла: хто любить свою жінку,
любить самого себе ... (Еф. 5: 22-25, 28)

3. Свят. Іоанн Златоуст: Де чоловік,
дружина і діти з’єднані узами чесноти,
злагоди й любові, там серед них Христос

4. Свят. Іоанн Златоуст: Чоловік по-
винен думати про те, щоб справами і сло-
вами насаджувати в будинку благочес-
тя; і дружина нехай спостерігає за будин-
ком, але крім цього заняття вона повин-
на мати іншу, більш нагальну турботу
про те, щоб вся сім’я трудилася для Цар-
ства Небесного.

5. Свят. Іоанн Златоуст: Істинне ба-
гатство і велике щастя, коли чоловік і дру-
жина живуть в злагоді і з’єднані один з
одним як одна плоть ... Такі подружжя,
хоча б і жили бідно і були незнатного роду,
можуть бути всіх щасливішими, тому що
вони насолоджуються справжнім щастям
і завжди живуть в спокої ... живуть в тако-
му подружньому союзі де ніщо не може
занадто засмутити, порушити їх мирно-
го щастя. Якщо є між чоловіком і дружи-
ною одностайність, мир і союз любові,
до них надходять усі блага. І злі наклепи
не є небезпечними подружжю, захище-
ним, як великої стіною, одностайністю в
Бога ... Це примножує їх багатство і вся-
ке різноманіття; це зводить їх на вищий
щабель доброї слави; це приваблює на
них і велике Боже благовоління.

6. Свят. Григорій Богослов: Пов’язані
узами шлюбу, замінюємо ми один для
одного і руки, і ноги, і слух. Подружжя із
слабкого робить удвічі сильнішого ... За-
гальні турботи подружжя полегшують
для них скорботи, і спільні радощі захоп-
люють обох. Для одностайних подружжя
і багатство робиться приємніше, а в
бідності саме одностайність приємніше
багатства. Для них подружні узи служать
ключем цнотливості і побажань, печат-
кою необхідної прихильності.

7. Свят. Тихон Задонський: Батькам
потрібно самим берегтися від спокус і
приклад доброчесного життя подавати
своїм дітям, якщо хочуть їх наставити в
чеснотах. Інакше ні в чому не досягнуть
успіху. Бо діти більше дивляться на життя
батьків і відображають його в своїх юних
душах, ніж слухають їх слова.

8. Свят. Феофан Затворник: Бережіть
з дружиною взаємно свою любов. У цьо-
му джерело щасливого сімейного життя.
Але треба дотримуватися його, щоб не
засмітилося.

9. Свят. Філарет (Дроздов): Коли бать-
ки, родичі, наставники, начальники вима-
гають від вас того, що противно сприй-
манню вашому, вашій схильності, вашо-
му смаку, але що потрібно, чи корисно,
або, по крайній мірі, не шкідливо, пожер-
твуйте сприйняттям вашим, вашою
схильністю , вашим смаком обов’язками
покори; згадайте Ісуса, Премудрість
Божу, Який би ослухався Йосифа теслю
(Лк. 2: 51).

10. Свят. Лука Кримський: На бать-
ках і, перш за все, на матері лежить найс-
вятіший обов’язок - виростити дитину і
дати їй виховання. Усе велике, вічне, свя-
те завжди має ставитися на чільне місце.
Тому необхідно, щоб в житті жінки це
найважливіше завдання займало перше
місце ... На жаль, в результаті встанов-
лення повної рівності жінок з чоловіка-
ми в усіх областях фізичної та розумової
праці, виховання дітей в сім’ї знаходить-
ся в жалюгідному стані ... Хто ж виховує
дітей в таких сім’ях, де і батько, і мати зай-
мають важливі суспільні посади, з ранку
до ночі на роботі і не мають ні часу, ні
сил, ні можливості займатися дітьми? У
величезній більшості випадків - ніхто ... А
така сім’я, в якій нема кому займатися
вихованням дітей, не складає єдиного не-
розривного духовного цілого, тому не
може бути благополуччя ні в суспільстві,
ні в державі.

10 КРАЩИХ
ВИСЛОВІВ СВЯТИХ
ОТЦІВ ПРО СІМ’Ю
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Спаситель світу під час Своєї земної по-
дорожі, в юдолі нашого вигнання і страж-
дань, відвідав двох благочестивих жінок,
рідних сестер, Марфу і Марію, що жили в
селищі Вифанія, по-сусідству з  Єрусали-
мом. Там вони мали  свій будинок. І був у
них брат

 - Лазар, який удостоївся називатися при-
ятелем Боголюдини і Його апостолів (Ів.
11:11).

З Євангелії видно, що Господь не раз
відвідував будинок благочестивого сімей-
ства. Під час одного з таких відвідувань Він
воскресив Лазаря, який вже чотири дні ле-
жав у гробі.

Святий євангеліст Лука оповідає, що при
згаданому нині відвідуванні Господом цьо-
го будинку Марфа зайнялася частуванням
дорогого Гостя, а Марія сіла біля ніг Його і
слухала слова Його.

Марфа, піклуючись єдино про те, щоб
частування було самим найкращим, просила
Господа, щоб Він звелів Марії допомогти їй.
Але Господь відповідав: «Марфо! Марфо!
Ти турбуєшся і клопочешся про багато що.
А потрібне ж тільки одне; Марія ж благу
обрала частку, яка не відніметься від неї.»
(Лк. 10: 41-42). За поясненням святих отців,
у Марфі таємниче зображується благочес-
тивий тілесний подвиг, а Марією - душев-
ний. Розповідь про справжнє відвідування
Господом двох сестер читається, як встанов-
лено Церквою, в усі свята Божої Матері. З
цих двох причин розгляд подій, що згаду-
ються   в повісті та вчення мають бути і особ-
ливо знаменними, і особливо повчальними.

Марфа була старшою сестрою, і пред-
ставляється євангелістом як господиня бу-
динку. Вона приймає Спасителя в будинок,
вона розпоряджається частуванням, готує
їжу, прибирає трапезу, приносить страви.
Служіння її - безупинна діяльність. І тілес-
ний праця, за старшинством, займає перше
місце в подвижницькому житті кожного учня
Христового. “Тілесним діянням, - сказав
святий Ісаак Сірин, - передує душевне, як
створенню тіла Адаму передувало створен-
ня душі його. Той хто не здобував тілесного
діяння, не може мати діяння душевного; дру-
гий народжується від першого, як колос від
посіяного оголеного пшеничного зерна.”
Тілесний подвиг полягає у виконанні єван-
гельських заповідей тілесно. Сюди відно-
сяться: подаяння речової милостині, прий-
няття подорожуючих, участь в різноманіт-
них потребах страждаючого нужденного і
спраглого людства. Сюди відносяться цнот-
ливість тіла, утримання від гніву, від роз-
коші, від веселощів і неуважності, від глузу-
вань і пересудів, від усіх тих слів, якими ви-
ражається злість і нечистота серця. Сюди
відносяться піст, бдіння, спів псалмів, колі-
нопреклоніння, стояння на молитві в храмі і
в келії. Сюди відносяться монастирський
послух і інші зовнішні подвиги. Тілесний
подвиг вимагає безперервної діяльності тіла:
він переходить від однієї тілесної доброї
справи до іншого, а іноді поєднує в собі і
кілька благих діл, здійснюючи їх в один час.
Тілесний подвиг поступово очищає душу від
пристрастей і знайомить її з духом Єванге-
лія. Євангельські заповіді, що виконуються
на ділі, поступово  передають виконавцю
всю глибину думки і глибокого відчуття, які
живуть в них, повідомляють виконавцю Істи-
ну, Дух і Життя. Тілесний подвиг має свою
межу і кінець: ці межа і кінець полягають в
рішучому переході подвижника до подвигу
духовного. Рішучим переходом увінчуєть-
ся перехід поступовий. Служіння Марфи
закінчилося, коли частування Господа було
готове.

“Марія, котра сіла біля ніг Ісуса і слуха-
ла слово Його” (Лк. 10:39). Принцип, прий-
нятий Марією, служити віддзеркаленням
стану душі, яка готова вступити в духовний
подвиг. Стан це є станом разом і спокою, і
смирення, як сказав преподобний Варсо-
нофій Великий: «Внутрішнім діянням, спо-
лученим з неміччю сердечною (з плачем сер-
ця), проводиться справжня безмовність сер-
ця; від такого мовчання народжується сми-
ренність; смиренність робить людину при-
становищем Бога ». Той, що досяг служіння
Богу духом залишає зовнішні діяння, зали-
шає піклування про інші способи Богоуго-
ності або вживає їх помірно і рідко, у випад-
ках особливої   потреби. Духом своїм він си-
дить біля ніг Спасителя, слухає єдино Його
слово, усвідомлює себе творінням Божим, а
не самобутньою істотою (Пс. 99: 3), усві-
домлює себе оброблюваним, а Бога оброб-
лювачем (Ін. 15: 1), віддає себе цілком волі і
супроводу Спасителя. Очевидно, що такий
стан доставляється душі більш-менш трива-
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лим тілесним подвигом. І Марія не могла б
сидіти біля ніг Господа і спрямовувати всю
увагу на науку Його, якщо б Марфа не взя-
ла на себе піклування про прийом. Служін-
ня і поклоніння Богові Духом і Істиною є та
«блага частина», є той блаженний стан, який,
почавшись під час земного життя, не припи-
няється, як припиняються тілесні подвиги з
закінченням земного життя. «Блага частина»
перебуває невід’ємною приналежністю душі
у вічності і у вічності отримує повний роз-
виток. «Блага частина” не віднімається від
душі бо  досягнення її, залишаються назав-
жди її власністю.

Тілесний подвиг дуже часто підкрадаєть-
ся часто важливим недоліком. Цей недолік
полягає в тому, що коли подвижник вправ-
ляється в подвигу нерозважливо, коли дає
подвигу завищену ціну, коли робить тілесні
подвиги за ради них самих, помилково умі-
щаючи в них і обмежуючи ними все життя
своє, все Богодогодження своє. З такою не-
правильною оцінкою завжди пов’язане при-
ниження духовного подвигу, прагнення
відвернути від нього тих, що ним займають-
ся. Це сталося з Марфою. Вона визнала по-
ведінку Марії неправильною і недостат-
ньою, а свою ціннішою, більш гідною пова-
ги. Милосердний Господь, не відкидаючи
служіння Марфи, поблажливо зауважив їй,
що в її служінні багато зайвого і суєтного,
що діяння Марії є діяння набагато суттєві-
ше. Цим зауваженням Господь очистив под-
виг Марфи від зарозумілості і навчив роби-
ти тілесне служіння зі смиренням. Букваль-
но! Тілесний подвиг, який не осяяний ду-
ховним розумом, завжди має в собі багато
суєтного і зайвого. Той хто виконує його,
хоча і виконує заради Бога, але виконує в
старій (ветхій) людині; на ниві його з пшени-
цею виростає кукіль; він не може бути
вільним від впливу на його спосіб мислення
діяльністі плотського мудрування. Необхі-
дно всім нам звернути належну увагу на
повчання, зроблене Господом, і добрі спра-
ви наші, що здійснюються при посередництві
тіла, здійснювати їх з найбільшим смирен-
ням, подібно до рабів, зобов’язаних викону-
вати волю Господа свого, які не можуть ви-
конувати цю волю як повинно через неміч і
гріховне пошкодження. Тим, хто займається
тілесним подвигом дуже корисно знати, що
є інший подвиг, подвиг незрівнянно вищий,
подвиг душевний, подвиг, осяяний Боже-
ственною благодаттю. “Той, що не має ду-
шевного діяння, - сказав святий Ісаак Сірин,
- перебуває в невіданому дарі Духа», які б
не були його тілесні подвиги. Великий на-
ставник ченців уподібнює тілесне діяння,
одне саме собою, коли йому не сприяє діян-
ня розуму у внутрішній кліті, утробі
безплідній і персах сухих, тому що тілесне
діяння до розуму Божого наблизитись не
може”. Це бачимо у Марфи. Вона так зайня-
та була своєю працею, така впевнена була в
її значенні, що не просила у Господа по-
велінь, Йому бажаних, а запропонувала своє
розуміння і своє повеління, клопотала, щоб
вони були виконані.

Чому читання цієї євангельської події вста-
новлено святою Церквою в усі свята Божої
Матері? Тому що Богоматір принесла Бого-
людині найвище тілесне служіння і найвище
служіння духа, «складаючи всі слова Його в
серці своїм» (Лк. 2:51), спостерігаючи за всім
що відбувалось з Ним від немовляти і все,

що відносилось до Нього, «відкладуючи в
серці своїм» ( Лк. 2:19),. Для пояснення цьо-
го додається уривок з наступного розділу
Євангелія від Луки заклику до Господа
якоїсь жінки, що слухала вчення Господа:
«Блаженна утроба, що носила Тебе, і груди,
що годували Тебе» (Лк. 11:27), і відповідь
Господа на цей заклик: «блаженні ті, що слу-
хають слово Боже і виконують його» (Лк.
11:28). Відповідь Божа на розсуд людський!
Розсуд людський визнав Богоматір блажен-
ною єдино за народження Нею Боголюдини:
Богочоловік підносить гідність Богоматері,
назвавши особливо блаженними тих, що чу-
ють слово Боже і зберігають його. Це бла-
женство Божа Матір мала більший від усьо-
го людства, вникаючи в слова Боголюдини і
зберігаючи їх з таким трепетом, якого не мав
ніхто з людей. Тут знову надано право слу-
жінню духу перед служінням тілесним, на
противагу людської думки.

Милостивий Господь закликає всіх лю-
дей в служіння Собі. Служіння Господу,
поєднане з розп’яттям древньої людини, з
відкиданням плотських і гріховних побажань
і розумінь їх, маючи осібну працю; але ця
праця має і свою втіху, розраду, що подаєть-
ся благою совістю і Божественною благо-
даттю. “ Бо ярмо Моє благо, і тягар Мій
легкий»

(Мф. 11:30). Бажаючі вступити в служі-
ння Господу з метою прийняти Його в дім
душі своєї і задовольнити Його заповіданою
Ним насолодою, повинні почати з тілесного
подвигу, з вдосконалення заповідей єван-
гельських при посередництві тілесних діянь.
Душа наша знаходиться в зв’язку з тілом
згідно творіння, і залежить від нього через
падіння. Вона заражається гріховними не-
дугами, пристрастями через тілесні дії; ви-
нищуються в ній пристрасті, вводяться в
неї добрі навички, чесноти при посеред-
ництві тілесних діянь . Дозволяє собі діяти
за тягою до гніву падає в неволю через звич-
ки, утворені діями гнівних пристрастей; доз-
воляє собі діяти за навіюванням користолюб-
ства заражається пристрастю сріблолюб-
ства, здирства, скупості. Подібним чином всі
пристрасті входять в душу, ґрунтуючись на
зовнішній діяльності людини. Звідси видно
необхідність тілесного подвигу; він істотно
потрібен для вигнання пристрастей діями,
протилежними вимогам пристрастей; він не-
обхідний для насадження в серці чеснот, за
вказівкою Євангелія. Розсудливий тілесний
подвиг, заснований на слові Божому, осяює
словом Божим, робить в значній мірі
звільнення людини від гріха, утворює з неї
в значній мірі улюбленицю чеснот, служи-
тельку Христову. Таким тілесним подвигом
в найшвидшому часі запалюється подвиг
душевний, здатний привезти до спасіння.

А холодний і розпалений тілесний под-
виг, невідомий душевному, чужий тому ду-
ховного розуму, який вимагається словом
Божим і повинен бути душею тілесного под-
вигу, згубний. Він вводить в зарозумілість,
в презирство і осуд ближніх, вводить в са-
мозакоханість, утворює внутрішнього фа-
рисея, віддаляє від Бога, поєднує з сатаною.

Коли благодать Божа рясно осінить под-
вижника, тоді відкривається в ньому ряс-
ний душевний подвиг, ведучий до христи-
янської досконалості. Тоді відкривається
душі її гріховність, яка досі була закрита від
неї! Тоді впаде  з її взору завіса, постане
перед душею неосяжна, велична вічність,
яка досі була скрита від неї! Тоді година
смерті, яка стояла десь далеко-далеко, на-
ближається і стає перед самою душею, пе-
ред її поглядом! Тоді земне життя, яке бачи-
лось досі безконечним, скорочується в най-
коротші розміри: швидкоплинне життя, як
сон швидкоплинної ночі! Залишкові терени
життя зливається в один передсмертний час!
Тоді з глибини душі виникають стогони, досі
їй незнайомі! Виникає плач, якого досі вона
не відчувала! Виникає молитва, яку досі вона
не вимовляла! Виникають молитва і плач в
самій глибині душі, вимовляються розумом
і серцем при мовчанні уст, підносяться до
неба, опускають того хто молиться до ніг
Спасителя, розміщують у ніг Спасителя;
душа, в сповіданні своєї гріховності і не-
скінченної величі Божої, входить в доско-
налість, вводиться в досконалість правицею
всеблагого Бога, Який і створив людину і
возвеличує її. «Благослови, душе моя, Гос-
пода, Він очищає всі беззаконня твої, зціляє
всі недуги твої. Він звільняє від тління жит-
тя твоє, вінчає тебе милістю і щедротами.
Оновиться, подібно Орляті, юність твоя
»(Пс. 102: 2-5) всемогутністю обновив єство
наше в Собі і оновлюючого нас собою Спа-
сителя. Амінь.

Свт. Ігнатій Брянчанінов

ВИСЛОВИ
ПРО

БОЖЕСТВЕННУ
ЛЮБОВ.

Біла квітка завжди залишається
білою - і вдень, і вночі. Так і сер-
це, повне Любові до Бога.

Якщо хочеш пізнати Боже-
ственну Любов, то спочатку на-
вчися не пишатися.

Завжди дій тільки в Любові, з
Любові і з Любов’ю. Знайди в
серці Любов - і знайдеш все.

Любов не терпить розбеще-
ності, яка чужа Любові.

Справжня Любов не потребує
пояснень і виправдань.

Істинну Любов ніщо не може
застати зненацька.

Сталість - ознака справжньої
Любові.

Коли немає Любові, світ при-
носить біль, тільки біль...

Найстрашніше - мати прихиль-
ності і зовсім не вміти любити.

Досконала Любов ні від чого не
залежить.

Любов завжди єдина, бо не
знає розділеності.

Любов завжди тільки віддає, а
прихильність завжди тільки бере.

Любов завжди прагне віддати
себе і ніколи не прагне щось бра-
ти.

Обери в житті найсуттєвіше -
Любов, а все інше подібне праху.

Ніде й ніколи не може бути
іншого джерела щастя, крім Лю-
бові.

Якщо багато міркувати й гово-
рити, - не збережеш Любові.

Чисте серце - це Любов, яка не
має кордонів.

Любові ніщо не може протис-
тояти, вона перемагає все, навіть
смерть.

Незмінний закон Любові: все
приводити до досконалості, тому
що Любов - це досконалість.

Лікує тільки Любов, а ліки -
лише засіб.

У мирській суєті не знайти Лю-
бові, а в Любові - мирської суєти.

Христос - є Любов. І це твоя
єдина і вічна Батьківщина.

Вміти любити Бога і людину -
найважче мистецтво.

Симеон Афонський
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 СМЕРТЕЛЬНИЙ
НАСЛІДОК ВІЙНИ НА

ДОНБАСІ
 21 червня 2019 року облетіла сумна звістка в селищі

Розділ Миколаївського району про смерть воїна АТО, 56-
річного Гетманчука Валерія Євгеновича.

 Покійний Валерій закінчив Роздільську середню школу, всту-
пив та закінчив Одеське морехідне училище.

 Оженився, має дві доньки.
 Із 2015 року знаходився на контрактній службі збройних сил

України і брав участь в АТО на Донбасі.
 Захворів на легенову хворобу, що спричинило онкозахворю-

ванню.
 Лікувався в Харківському воєнному госпіталі, а згодом у

Львівському військовому госпіталі, але хвороба перемогла, і 21.06.2019 року він відійшов від
нас.

 За заслуги в боротьбі з російським агресором, покійний Валерій був нагороджений багатьма
медалями та орденами, зокрема орденом від Патріарха Філарета.

 24.06.2019 року ввечері віправили молитву – парастасу, яку очолював настоятель місцевої
ПЦУ храму Успіння Пресвятої Богородиці прот.о.Василій Хомин, з участю священника ПЦУ
прот. о.Богдана із села Берездівці та священника УГКЦ о.Миколи.

 25.06.2019 року відбулась церемонія похорону , яку очолював декан Миколаївського благо-
чиння прот.о.Іван Владика із Добрян, йому співслужили священники ПЦУ прот.о.Василій Хо-
мин, настоятель місцевого храму, прот.о.Ігор із села Березина та прот.о.Микола із села Колод-
руби.

 Були присутні голова Миколаївської РДА Андрій Кос, його заступник Віктор Козоглодюк,
військовий комісар Михайло Романюк та його підлеглі, селищний голова Марія Рогуля, працівни-
ки селищної ради, воїни, друзі, односельчани.

 Всю молитву парастасу та похорону відспівував православний хор місцевої церкви.
 В храмі висловив змістовну повчальну проповідь та прощальні слова декан Миколаївського

благочиння прот.о.Іван Владика.
 В центрі Роздолу, на площі біля пам’ятника, до батьків, родини та всіх присутніх зі співчут-

тям звернулася селищний голова Марія Рогуля, а також заступник голови Миколаївської РДА
Віктор Козоглодюк та військовий комісар М.Романович.

 Після панахиди, коли упустили труну з покійним до землі, прот.о.Василій Хомин звернувся їз
співчуттям до батьків та родини покійного Валерія і всіх присутніх.

 Подякував за участь та спільну молитву священникам, які разом брали участь у цій цере-
монії.

 Під час співу «Вічная пам’ять» пролунало три залпові постріли.
 Похоронили покійного Валерія в день його професійного свята моряка.
Вічна йому пам’ять.

Регент хору п.Катерина Камінська.
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ВСТУПНЕ СЛОВО

Все в житті людини відбувається вперше. Лю-
дина вперше всміхається, вимовляє вигуки, сло-
ва. Вперше встає на ноги, робить перші кроки., -
вперше і падає. Вперше іде в садок, у школу; впер-
ше вчить букви, читає і малює. Тобто, людина
багато чого робить вперше.

Колись вам ще маленьким сказали батьки що
є Бог, навчали як треба хреститись, навчали пер-
ших молитов. З часом батьки розказали вам
більше про Бога.

Тож звідки батьки, священики черпають ці знан-
ня про Бога, про святих? Джерелом цих знань є
Сам Бог, Який подає нам ці знання через Святу
Книгу. Її називають Біблія, а ще – Святим Пись-
мом, Словом Божим. Називають Словом Божим,
бо тут записані слова Самого Бога, які звернені
до людей.

Слово Біблія грецьке і означає – книги. Сама
Біблія складається із книг Старого і Нового
Завітів. У книгах Старого Завіту містяться відо-
мості від створення світу аж до часу народження
Спасителя світу та Божі заповіді, повчання і зас-
тереження. Книги Нового Завіту розповідають про
народження Спасителя світу, - роду людського,
Господа Бога нашого Ісуса Христа, Його земний
побут, діяльність та дану нам Його науку і заповіді.
Також тут розказано про діяльність Христових
учеників,- Апостолів і подано у Посланнях науку
про Христа Спасителя та як нам жити з Христом
і у Христі Бозі.

У Біблії Бог розкриває Свою Мудрість і Волю.
А воля Божа полягає в тому, що Бог пропонує
кожній людині прислухатись до Його науки, жити
за Його заповідями та порадами, щоб по завер-
шенні життя на землі людина могла переселитись
у небеса для життя вічного і блаженного; бла-
женного, тобто: щасливого життя.

Біблія писалась протягом багатьох століть виб-
раними людьми: пророками, євангелистами, Апо-
столами. Вони писали все це під натхненням Свя-
того Духа. Тому то ця Свята Книга – це Святе
Письмо. Адже автором Біблії є Сам Господь Бог,
а люди писали ці Книги по одкровенню, натхнен-
ню Святого Духа.

СТВОРЕННЯ СВІТУ

Серед народів світу побутує багато легенд,
міфів про створення світу. Є і наукові та псевдо-
наукові праці, теорії про створення, появу світу.
Деякі з них мають у своїй основі сказане про ство-
рення світу в Біблії. А при дослідженнях матері-
ального, видимого світу в науковців визріла єдина
думка: такий різноманітний та досконало облаш-
тований світ міг створити якийсь незбагненний
Розум. І таким Творцем є Бог. Бо таке творіння є
під силу тільки Богу.

І Той Бог Творець через пророка Мойсея подає
нам найважливіші відомості про створення світу.
В цілому світ, вселенна,- всесвіт – це два світи:
світ видимий, матеріальний та невидимий,- духов-
ний, Царство Бога, де перебувають з Богом ан-
гели та люди, які вели на землі праведне, побож-
не, святе життя. Ангели – це створіння, в яких
нема тіла, вони –духи. Бог створив ангелів доб-
рими, чистими і святими, наділив їх Бог розумом
та доручив їм виконувати Свою волю.

 Видимий світ був створений за шість періодів,
в українському перекладі Біблії сказано шість днів.
Цей день немає нічого спільного із нинішнім днем.
Адже ми міряємо день від сходу до заходу сон-
ця, тоді сонця ще не було. Тож спочатку Бог ство-
рив землю, та вона немала вигляду. Над землею
носився Дух Божий і все впорядковував. Відділив

Бог світло від темряви. Далі бог повелів зібра-
тись водам і появились океани, моря та суша.
Потім Бог повелів сонцю сяяти вдень, а місяцю і
зорям освітлювати ніч (отут то щойно настав
вимір часу як день і ніч) . Суходоли і водойми
були порожніми. І сказав Бог землі зростити де-
рева і рослини. Потім Бог наповнив поверхню
землі звіриною, небесний простір птахами, а водні
простори різною рибою. Так земля перетворилась
Божим словом у пречудову планету, наповнену
живими істотами. І тоді то Бог завершує свої тво-
ріння найдосконалішим творінням на Свій образ і
Свою подобу, - людиною, для панування та для

доглядання створеної землі та всім живучим на
ній.

Піклуючись про людину, Бог насадив райський
сад в Едемі та поселив її туди, в їжу дав людям
всяку ярину, плоди дерев та насіння злаків.

У чому людина є образом і подобою Божою?
Людина отримала від Бога тіло, душу і дух.

Дух – Божественне начало в людині, сукупність
сил та здатностей.

Душа – центр самоусвідомлення людини че-
рез розум, почуття і волю.

Тіло – фізична, матеріальна складова людини,
храм душі.

Дух людини є її центром, він оцінює роботу душі
і тіла відповідно до заповідей Божих. Це ще нази-
вають сумлінням, совістю.

Кожна людина є індивідуальною особистістю.
Індивідуальність – це сукупність певних власти-
востей і характерних рис людини, які відрізняють
її від інших.

Особистість - людина є носієм певного харак-
теру, поведінки, культури.

Образ Божий в людині – подібність людини до
Бога за здатністю мислити, відчувати і проявля-
ти волю.

Подоба Божа в людині – це досконала і без-
грішна людина, тобто подібна до Бога.

Людина, маючи в собі душу як дихання уст
Божих, носить у собі вічність, дану їй Богом.

Бог Своєю благодаттю (благодать – благо –
це добро, добро Боже; дать – від слова давати.
Звідси, благодать – добро, дане Богом; сама ж
благодать є різноманітною згідно потреб люди-
ни) допомагає людям зберігати в собі цю вічність
для життя в Його Небесному Царстві. А вказів-
ки якою має бути людина в цім житті щоб увійти
у блаженне життя в Божому, як вже було тут ска-
зано раніше, ми отримуємо від Бога через Святе
Письмо, Біблію. А наші подальші заняття нам в
цьому допоможуть. Нехай Господь Бог благосло-
вить вас на пізнання Його істин вам на спасіння.

прот. Іван Владика
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