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Дорогі брати і сестри! Слава Ісусу
Христу!

Сердечно вітаю всіх вас і весь українсь-
кий народ з 1033-літтям Хрещення Руси-Ук-
раїни, яке нині відзначаємо. І робимо ми це
не лише задля вшанування хоча і важливої,
але давно минулої події. Хрещення Києва і
всієї Руси за правління рівноапостольного
князя Володимира Великого, день пам’яті
якого ми сьогодні також святкуємо, як всяке
Таїнство, має понадісторичний вимір, по-
в’язуючи земне – з небесним, тимчасове – з
вічністю.

Господь наш Ісус Христос у бесіді з пра-
ведним Никодимом сказав: «Якщо хто не
народиться водою і Духом, не може увійти
в Царство Боже. Народжене від плоті є плоть,
а народжене від Духа є дух» (Ін. 3:5-6).

Кожна людина, народжуючись за плот-
тю, має земних батька і матір, від них прий-
маючи все, властиве роду людському. Без
батьків не можлива таємниця появи у світ
нового життя, бо людина приходить у буття
не сама собою, не від власної волі, а тому
має пам’ятати про свій зв’язок з сім’єю, з
родом своїм, з народом, до якого належить,
і з усім людством. «Шануй батька твого і
матір твою, [щоб тобі було добре і] щоб про-
довжилися дні твої на землі, яку Господь,
Бог твій, дає тобі» (Вих. 20:12) – промовляє
до нас одна з десяти Заповідей Божих, якою
в Декалозі Господніх повелінь відкриваєть-
ся перелік справ любові до ближнього.

Заповідане Богом шанування стосуєть-
ся не лише безпосередньо наших батьків,
але також і всіх поколінь нашого роду, без
яких було би неможливим нам з’явитися на
світ. На жаль у теперішній час стрімкого по-
ширення гордині та егоїзму люди захоплю-
ються величчю власної гідності настільки,
що забувають про джерело, від якого похо-
дить ця гідність людини. Багато хто не цінує
належно не лише прабатьків та рід свій, але
навіть від родини власної, від батька і матері,
подумки відсторонюються так, ніби кожен
сам собі дав життя, ніби самі собою люди
існують і лише заради самих себе.

А забуваючи про своє походження зем-
не – тим більше забувають про те, що життя
роду людському дарував Творець. Він не
лише сотворив перших людей, Адама і Єву,
але таємничо благословляє кожне нове жит-
тя. Через батьків Бог кожній новій людині
подає дар буття, оселяє її на землі, щоби че-
рез це тимчасове життя кожен з нас увійшов
у життя вічне. І тому Господь закликає нас
до нового народження – від води і Духа,
щоби ми, народившись за плоттю для тим-
часового, скористалися можливістю наро-
дитися духовно для блаженного життя вічно-
го.

Хрещення як Таїнство для кожного з нас
особисто є цим другим народженням. Че-
рез це Таїнство, завдяки вірі, ми стаємо не
лише дітьми власних батьків, але і дітьми
Божими, для нас відкривається не лише те
тимчасове, що можуть дати батьки, але
вічність, яку може дати лише Бог-Творець.
«Всі ви – сини Божі через віру в Христа Ісуса;
усі ви, що в Христа хрестилися, у Христа
одяглися» (Гал. 3:26-27) – нагадує нам апос-
тол Павло у Посланні до Галатів.

І якщо особисте хрещення кожного з нас
має таке велике і спасительне значення, то
не менше значення має хрещення цілого
народу, коли не одна людина, не одна роди-
на чи навіть поселення, але весь народ

Послання Митрополита Київського і всієї України Епіфанія з нагоди 1033-ліття
Хрещення Руси-України.

ПОСЛАННЯ
Митрополита Київського і всієї України Епіфанія

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім
українським православним вірним

з нагоди 1033-ліття Хрещення Руси-України

відроджується для вічності. Саме така подія
сталася для українського народу 1033 роки
тому – наш народ завдяки вірі провідників
його, таких як свята княгиня Ольга та онук її
рівноапостольний князь Володимир, від тем-
ряви прийшов до світла, від ідольської омани
– навернувся до істинного Бога, від ворож-
нечі гріховного розділення – прийшов до
єднання у Церкві Христовій.

З Києва по всій Русі розійшлося світло
проповіді Євангелія. Від Церкви Київської
народилися і місцеві Церкви у сусідніх з нами
народів на півночі та сході. І держава княжа
Київська, Русь-Україна, через Хрещення ут-
вердилася, отримала ніби нове народження.
Бо в основи її було покладено вже не тільки
загальні людські пізнання, але істини Єванге-
лія, заповіді любові до Бога і до ближнього.

Саме завдяки цьому в порівняно корот-
кому часі княжа Київська держава в правлін-
ня рівноапостольного Володимира Велико-
го і сина його благовірного Ярослава Муд-
рого зміцнилася і зросла. Бо збагатилася вона
духовно, відкрила для себе Закон Божий, з
яким стала звіряти та на основі якого вста-
новлювати закони людські. Через Хрещення
народ наш долучився до сім’ї християнських
народів Європи, пізнав скарби науки та книж-
ного вчення, архітектури та мистецтва.

Тому коли ми святкуємо чергову річни-
цю Хрещення Руси-України, то маємо не
лише згадати про сам факт історії, але нага-
дати собі про значення того, що відбулося і
до чого це закликає нас тепер. Як тоді князь
Володимир і весь народ стояли на роз-
доріжжі між минулим і майбутнім, так і те-
пер український народ стоїть на роздоріжжі
між минулими часами рабства і новими
можливостями, принесеними свободою та
вибореною державною незалежністю.

1033 роки вшановуємо нині від часу Хре-
щення Руси, часу оновлення і духовного
народження давньої української держави. І
30 років будемо святкувати від часу віднов-
лення нашої Незалежності, народження су-
часної України. Відтак урок минулого, який
маємо прийняти для сучасності, полягає в
тому, що успіх праці людини, народу та дер-
жави буває справжнім, міцним і плідним
лише тоді, коли в основу кладеться не тимча-
сове, а вічне, не плотське, а духовне, не лише
людське, але Божественне.

Якщо ми розбудуємо Україну, беручи за

зразок істину Господнього закону, справді
відчуваючи відповідальність перед Богом, як
про це сказано в перших словах української
Конституції, якщо кожен до оточуючих, до
родини та до всього українського народу
буде ставитися за заповіддю «Полюби ближ-
нього твого, як самого себе» (Мк. 12:31) –
тоді держава наша матиме успіх. А якщо роз-
брат і ворожнеча, заздрість та егоїзм, сласто-
любство і пристрасті, дух наживи, а не жер-
товності, будуть панувати серед нас – тоді не
буде мати успіху справа реформ і держав-
ного будівництва. Бо тоді не на камені істи-
ни, Божого незмінного закону, будувати-
меться дім наш, а на піску людських мудру-
вань і мінливих прагнень та настроїв.

Якщо поглянемо в нашу спільну історію,
то побачимо безліч доказів справедливості
такого твердження – і в минулому, і в сучас-
ності. Лише єднаючись, виявляючи жертов-
ну любов до України та до рідного народу,
надихаючись істинною вірою, ми досягали
успіху. А коли відступали від істини предки
наші, коли оманою захоплювалися, корис-
толюбством і владолюбством – то зазнавали
поразки. Саме так занепала княжа Київська
держава, так прийшла Руїна до козацької Геть-
манщини, так зазнала поразки Українська ре-
волюція початку XX століття. Тож нині ми

маємо винести добрі уроки з минулого і не
повторювати його помилок, не на піску, а на
камені розбудовувати Україну – як розбудо-
вував державу нашу князь Володимир.

Сердечно вітаючи всіх вас, владики, отці,
брати і сестри та всі співвітчизники, з днем
Хрещення Руси-України, закликаю всі по-
вноту Православної Церкви України надалі
ревно трудитися в утвердженні української
державності на євангельських засадах, на
основі вічних цінностей Божого закону. І
якщо будемо в цьому дусі працювати, жер-
товно дбаючи про нашу Матір-Україну, то
досягнемо успіху, переможемо у неоголо-
шеній, але реальній війні з агресором, подо-
лаємо виклики пандемії, розбудуємо таку
державу, про яку мріяли і за яку в боротьбі
віддавали життя покоління наших предків.

Нехай Господь Бог благословить нашу
працю, а Покров Божої Матері та молитви
хрещеного батька українського народу
рівноапостольного князя Київського і всієї
Руси Володимира та всіх святих землі Украї-
нської будуть нам на допомогу.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну хра-
ни!

Амінь.
 ЕПІФАНІЙ,

Митрополит Київський і всієї України
28 липня 2021 р., м. Київ
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ФОТОФАКТ

ФОТОФАКТ

Керуючий Дрогобицько-Самбірською єпархією УПЦ(ПЦУ), ар-
хієпископ Яків, взяв участь в екуменічній панахиді з нагоди 80-х
роковин пам’яті загиблих в урочищі Саліна, Самбірського району.

Довідка: у червні 1941 року війська НКВД звезли в урочище
Саліна близько трьох тисяч ув’язнених із Перемишльської і Добро-
мильської тюрем та замордували їх. Декого розстріляли, але більшість
живцем скинули у глибокі соляні шахти.

Пресслужба єпархії.

Керуючий Дрогобицько-Самбірською єпархією УПЦ(ПЦУ),
архієпископ Яків,  відвідав із архіпастирським візитом с. Верхня
Рожанка, Сколівського благочиння. На запрошення настоятеля
храму прот. Ярослава Левицького владика відслужив святкову Бо-
жественну літургію, після якої звершив чин закладення наріжно-
го каменя під будівництво дзвіниці.

Пресслужба єпархії.

 По-особливому величним, урочистим для жителів села стали цьогорічні
Зелені свята. У понеділок, 21 червня, освятили новозбудований храм та
відслужили першу Службу Божу. Прекрасну святиню на честь Святого Духа
возвела громада Бачини завдяки багатьом жертводавцям.

Урочисте святкове Богослужіння розпочалося вітальним словом насто-
ятеля храму прот. Богдана Лернатовича та дітей. Після цього відбувся чин
освячення святині та відслужили першу Божественну Літургію. Очолив
Літургію та освятив храм архієпископ Яків. Йому співслужили священники
Старосамбірського благочиння.

З вітальним і подячним словом до шановних гостей – архієпископа  Яко-
ва  та всечесних отців, що розділили із жителями села велику радість з
нагоди освячення храму звернулась жителька села Ірина Бачинська. Особ-
ливо акцентувала увагу, звертаючись до о. Богдана, чи думав отець, коли
прийшов на парафію і чи могла тоді знати громада, що їх чекає таке випро-
бування, такий великий здвиг, яка відповідальність, що ми будемо будувати
нову церкву.

“Є в нашій українській історії, нашій літературі,- сказала п.Ірина,- символ
- Неопалима купина, що символізує причетність до тієї землі, де ти наро-
дився, гордість за неї, готовність віддати своє життя на вівтар служіння їй.
Отакою Неопалимою купиною є для нас церква, де відчуваємо найвищий
злет душі, що в радості й смутку сягає думкою неба.”

Далі п.Ірина сказала, що в пам’яті людей  той далекий 1989 рік, коли
після довгих років закриття радянською владою  було відкрито нашу церк-
ву, яку було втрачено 20 січня 2017 року. Вже тоді старші люди говорили, що
церковця старенька, вона була побудована 1868 року,- і треба думати про
будівництво нової. А це вже був другий храм у нашому селі, бо в 1712 році
наші діди та прадіди побудували церкву, але вона теж була втрачена.

І ось сьогодні у нашому Великий день, величне свято - відкриття і освя-
чення храму, що його ми згодою, порадою, щирою молитвою, Божою допо-
могою отримали.

Дякуємо всім за жертовну допомогу, всім, хто прийшов розділити з нами
ту величну радість.

Парафіянка храму
 Бачинська Ірина Омельянівна

ФОТОФАКТ

18-го липня, у неділю 4-ту після П’ятедисятниці,на запрошення єпис-
копа Коломийського і Косівського Юліана(Гатали, керуючий Дрогобиць-
ко-Самбірською єпархією УПЦ(ПЦУ), архієпископ Яків, взяв участь у
святковому Богослужінні та освяченні розписів кафедрального собору
Преображення Господнього Коломийської єпархії у м. Коломия. Бого-
служіння очолив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Пресслужба єпархії.

У СЕЛІ БАЧИНА
ОСВЯТИЛИ НОВУ ЦЕРКВУ
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З великою шаною і повагою настоятель
храму, церковний хор, братчики, сестрички і
парафіяни храму Успіння Пресвятої Богоро-
диці смт.Розділ щиро вітають з 75-літнім юв-
ілеєм та 40-річним регентським служінням в
церкві КАМІНСЬКУ КАТЕРИНУ
ОНУФРІЇВНУ.

  Своєю невтомною працею та щирою
вірою возвеличуєте церковним хором молит-
ву, надихаєте серця людей на добру духовну
стежину.

Дякуємо Богу за дар Вашого життя.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя,

благополуччя, родинного затишку, духовних і
тілесних сил, невичерпної енергії, злагоди,
миру.

Божої ласки і благословення, та успіхів у
Вашій подальшій регентській праці.

Нехай здійснюються всі Ваші творчі дії та мрії на славу Божу і славу України.
Многії Вам і благії літа!!!

За покликом душі та серця.
 Пильнуйте, стійте у вірі,

 будьте мужні та тверді
 (І До коринтян 16/13)

 Так несподівано й швидко минають дні, пере-
ростаючи у роки. Змінюється світ: у наше життя
приходять нові вподобання, втілюються винаходи,
відкриваються нові планети. Та вічною в просторі
й часі залишається віра і тісно пов’язана з нею Свя-
та Молитва. Коли ж ця віра кріпиться завдяки доб-
ру, любові, щирості, що струмують із серця духов-
ного наставника – утверджуєшся як людина, як
справжній християнин, що здатен протистояти спо-
кусам, а часом і лихові, знаючи, що в будь-яку хви-
лину можеш звернутися до свого настоятеля і він,
вислухавши твої болі, невпевненість, нерішучість,
обов’язково дасть цінну пораду, застереже від не-
бажаного вчинку.

 Таким провідником, що вже впродовж 25-ти
(двадцяти п’яти) років веде нашу християнську гро-
маду дорогою Божої науки є отець-настоятель цер-
кви Архистратига Божого Михаїла ПЦУ с.Ріп’яна
митрофорний протоієрей Ігор Дудик.

 У далині літ світяться зорями його дитинство і
юність, що проминули в мальовничому селі
Хлівчани Сокальського району Львівської області
в родині Дудиків. Тут в батьківській хаті явилось
йому сонце життя. Тут у церкві його хрестили, на-
рікши Ігорем.

 І мабуть, коли тамтешній священник зупинявся
з немовлям біля чотирьох граней престолу, Гос-
подь уже передбачив, що прийде час і з цього мла-
денця виросте чоловік з Божим покликанням і бла-
гословлятиме молодих на спільне життя, охрещу-
ватиме новонароджених, навчатиме молодь,
підкріплювати буде хворих та немічних, наверта-
тиме спокушених.

 Стоячи з батьками в церкві роззирався на всі
боки. Зі стін та іконостаса дивилися з ікон святі.
Вони здавалися такими вільними, безтурботними,
спокійними, щасливими, що й самому хотілося
бути таким. Через роки уже й забулося, коли вив-
чив напам’ять молитви: ,,Отче наш’’, ,,Вірую’’,
,,Помилуй мене Боже’’… Не думав тоді про особ-
ливості священнодійства, просто молився, як на-
вчала мама, як підказувало серце. А воно щодалі
вчилося пізнавати добро і зло, перейматися нео-
бміркованим вчинком, навколішки розмовляти з
Богом, котрий так щиро дивився з образів. Пізніше
було таємне читання,, Закону Божого’’, ,, Житіє
Святих” поступове розуміння того, що їх життя –
не рай, а щоденні випробування, насмішки, поту-
рання, не завжди затишок, веселість, а радше об-
меження у задоволеннях, скромність, важка пра-
ця. Та все це здавалося мізерним проти думки про
те, що люди повинні любити Бога, правильно віру-
вати в нього, жити за цією вірою, бо хто живе без
Бога - втрачає сенс життя, перестає любити людей
і творити добро, але шанс навернутися завжди є.
Люди потребують роз’яснення, підтримки, пере-
конання, застереження, Божого Слова, у якому
криється життєва сила.

 У якийсь час зрозумів, що він зможе це зроби-
ти, потрібні лише глибші знання з Біблії...

 Боже й батьківське благословення привело на-
шого настоятеля до Львівської Духовної Семінарії.

 Заглиблюючись у вивчення Догматичного Бо-
гослів’я, читаючи Старий і Новий Завіт, досліджу-
ючи Моральне Богослів’я. Зрозумів, що за бого-
служінням розум, почуття, душа людини молитов-
но підноситься до Бога і святих, щоб прославити
любов, премудрість і благість Божу і, виклопотав-
ши Божественну допомогу пізнати істини христи-
янської віри й моралі, стати на благодатний шлях
спасіння, жити за Господніми законами в дусі хри-
стиянської любові, бо в богослужінні сам Спаси-

тель сходить до людей, щоб подати їм своє одкровен-
ня, наситити віруючих нетлінною їжею у святому
таїнстві Причастя.

 Усе, що має бути звершеним через посередницт-
во священника, його переконання, його віру, вміння
донести Божі істини через Боже слово до серця й душі
кожної людини, яка прагне вічності. У цьому суть
священничого покликання, а за ним щоденне вдос-
коналення, клопітка праця, відповідальність, вимог-
ливість, стриманість, постійні роздуми над Священ-
ним Писанням, пошуки відповідей на безліч запи-
тань, бо до людей треба йти впевненим у тому, що
зможеш дати відповідь на будь-яке запитання.

 Далекого 1994 року висвячений Митрополитом
Андрієм (Гораком) на священника. В 1996 році отець
Ігор з дружиною п.Марією й маленьким сином при-
були до нашого гірського села. А вже 9 серпня 1996
року, в свято великомученика і цілителя Пантелей-
мона в нашому храмі святого Архистратига Михаїла
села Ріп’яна, була звершена отцем Ігорем, як настоя-
телем- перша Божественна Літургія.

 Отець же добре розумів, що ,,лаври’’ не відразу
здобувають, що на шляху служіння будуть невдачі,
непорозуміння, невдоволення, прикрощі.

 У такі хвилини перед ним був образ зрадженого й
коронованого терням Ісуса, смиренність, велико-
душність десятків священників-патріотів, які в умо-
вах тюрем і заслань не втратили віри у своє покли-
кання. Отець Ігор не нарікав, не ображався, не шукав
оправдання, хоч іноді важко було себе опанувати, щоб
не підвищити голосу, не нервувати. Спокійно, терп-
ляче, гідно виконував свої душпастирські обов’язки,
стараючись перемінити інтриги на примирення, роз-
дратування на спокій, звинувачення на пробачення,
відчай на надію, наклеп на справедливість. Врешті-
решт дав усім зрозуміти, що він, як той воїн, що ніс
вщерть наповнену олією посудину й не зронив жод-
ної краплі-пильнує справу Божу, не звертаючи уваги
на труднощі й негаразди, на не завжди комфортні по-
бутові умови. Серцем сокрушенним і смиренним
навчає премудрості Божої, не дивлячись на без-
підставні судження зі сторони окремих парафіян.

 Отець Ігор дбає про Церкву. З його ініціативи у
2008 році храм перекрили, трохи згодом біля Церкви
застелили подвір’я бруківкою, оновили зовнішній
вигляд храму, встановили нові вікна, обгородили ко-

ваною огорожею. Завдячуючи жертводавцям вста-
новили капличку Божої Матері, у 2017 році онови-
ли сходи які ведуть до Церкви. Біля храму споруди-
ли хрест-розп’яття Ісуса Христа. Проводиться збір
коштів на спорудження над ним спеціального купо-
ла. Сумлінним служінням Богові й громаді отець
Ігор став добрим прикладом для наслідування.

 Завдяки його настановам стали на шлях священ-
ничого служіння наші земляки Мар’ян Нестер та
Іван Оринчак. Вони вдячні отцю-настоятелю за
щирість, батьківське піклування, за своєчасні пора-
ди.

 Отець – настоятель – частий гість у місцевій
школі. Його радо зустрічають у кожній оселі в час
Йорданських відвідин, щоб почути щирі побажання
миру, здоров’я, злагоди, успіхів.

 Отець Ігор своїм священничим шляхом іде спо-
кійно, врівноважено, гідно. Не дає дріб’язковим об-
ставинам заволодіти критичним мисленням, тактов-
ністю. Тому й дедалі більше здобуває визнання й
поваги не тільки парафіян, а й священничого ото-
чення.

 На храмовий празник до нашої церкви прибува-
ють священники з багатьох парафій, частим гостем
є отець-декан Іван Білик.

 Отець – гарний сім’янин. Дружина пані Марія є
опорою та підтримкою. Разом з нею виховали трьох
дітей: сина Володимира, доньок Олену й Анаста-
сію. Бог обдарував їх уже онукою Наталею.

 То ж вітаючи Вас, всечесний отче Ігоре з 25 (двад-
цятип’ятиліттям) служіння на нашій парафії, щиро
дякуємо Богові за те, що вже стільки років проводи-
те нашу паству Божими стежками своєрідної ,,жит-
тєвої прощі’’. 

 Нехай всемилостивий Господь кріпить Ваші сили
у цій ході, щедро зсилає свою животворчу благо-
дать на Вас і родину. При випробуванні дасть терп-
іння, аби Ви могли його витримати. Щоб Ви були
стійкими та непохитними Господньому ділі. Відваж-
но й упевнено проповідуйте слова Євангелія. Завж-
ди возносьте молитви до Престолу Божого за нас
парафіян, знаючи, що Ваша праця в Господі неда-
ремна.

 Нехай Мати Божа покриває Вас і родину святим
омофором у кожну хвилину. Хата нехай завжди на-
повнюється світлом ясним, злагоди, добра і благо-
получчя Вам!!!

 Нехай Всемилостивий Господь за молитвами
святого Архистратига Божого Михаїла, котрий є по-
кровителем нашого храму і села, та є щирим моли-
товним заступником перед Господом, воздає Вам,
всечесний отче Ігорю, міцного здоров’я, щастя Вам
і родині та довголіття на многії і благії літа!!!

 З щиросердечними вітаннями, з особливою
повагою і вдячністю-парафіяни с. Ріп’яна.
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У день молитовного вшанування  Різдва Іоана Хрестите-
ля, 7 липня цього року, відбулось урочисте святкування 170-
ти ліття храму на честь Різдва Предтечі Господнього у с.
Чайковичі Самбірського благочиння.

На запрошення настоятеля парафії протоієрея отця Васи-
ля Поповича, урочисту Божественну Літургію очолив сек-
ретар Дрогобицько-Самбірської єпархії УПЦ(ПЦУ) митро-
форний протоієрей Андрій Безушко у співслужінні священ-
ників – о. Івана Побурчака (с. Хлопчиці), о. Миколая Маща-
ка (с. Погірці), о. Юрія Кузбита (с. Вістовичі, с. Шептичі), о.
Ярослава Фабіровського (м. Новий Калинів), о. Романа
Вісьтака (с. Биличі) та о. Степана Демчука (Рівненська єпар-
хія).

У своєму повчальному слові отець канцлер змістовно та з
особливою цікавість розповів біблійну історію сповіщення
архангела про народження Предтечі, зміст і значення життя
Івана Хрестителя: «Бог, через пророка Малахію, провістив,
що перед самим пришестям у світ Христа Спасителя з’я-
виться Предтеча, тобто Попередник Спасителя. Предтеча
буде великим пророком, він сповістить людей про скоре при-
шестя Христа і буде готувати їх до прийняття Христа Спа-
сителя.

Для народження Предтечі Бог обрав благочестивих
батьків, ро-дичів Пресвятої Діви Марії, священника Захарію
і дружину його Єлизавету. Вони були вже старими, а дітей
не мали. Вони ревно молились Богу, щоб Він позбавив їх
такого нещастя.

Якось Захарія здійснював богослужіння в єрусалимсько-
му храмі. Коли він увійшов до святилища для кадіння, там
йому явився ангел Господній, стоячи праворуч від кадиль-
ного жертовника, на якому димів фіміам (ладан); Захарія
збентежився, і страх пройняв його.

Ангел же сказав йому: “Не бійся, Захаріє, бо почута мо-
литва твоя: дружина твоя Єлизавета народить тобі сина, і
назвеш його Іоан. Народження його принесе радість багать-
ом. Він буде великим перед Господом, матиме дари Духа
Святого від початку свого народження і багатьох людей
наверне до Господа Бога. Він передуватиме, тобто буде по-
передником, перед Господом-Спасителем, за духом і силою,
як Ілля, і готуватиме людей до прийняття Спасителя”.

Захарія не відразу повірив з радощів і сказав: “А як мені
впев-нитися, що це збудеться? Адже я і моя дружина вже
дуже старі”.

Ангел відповів йому: “Я - архангел Гавриїл, що стою пе-
ред Богом, і посланий говорити з тобою. За те, що ти не
повірив моїм словам, ти будеш німий і не зможеш говорити
до того дня, поки це збудеться”.

Між тим, народ, молячись, чекав на Захарію і дивувався,
що він затримувався у храмі, у святилищі. Він же, вийшов-
ши звідти, не міг говорити з народом і спілкувався знаками.
Тоді всі зрозуміли, що йому було видіння у святилищі. Після
закінчення днів своєї служби у храмі Захарія повернувся у
свій дім.

Коли Єлизавета довідалася про велику Божу ласку до них,
вона приховувала від людей свою радість і дякувала Богу.

У праведних Захарії та Єлизавети невдовзі після відвідин
Божої Матері народився син. Сусіди Єлизавети раділи ра-
зом з нею від такої ласки Господньої до неї. На восьмий
день згідно з юдейським законом, належало дати ім’я не-
мовляті.Родичі і знайомі, що зібралися, хотіли назвати його
Захарією, за ім’ям батька.

На це Єлизавета відповіла: “Ні, хай буде названий Іоаном”.
Усі стали говорити: “У твоєму роду нікого не називали

таким ім’ям”, і знаками запитували батька, як він бажає
назвати сина? Захарія попросив дощечку і написав: “Іоан буде
ім’я йому”. Усі здивувались. І відразу відкрились уста За-

170 РОКІВ ХРАМУ РІЗДВА ІОАНА ХРЕСТИТЕЛЯ
В СЕЛІ ЧАЙКОВИЧІ НА САМБІРЩИНІ

харії, і він заговорив, славлячи Бога, і почав
пророкувати, з натхнення Святого Духа, про
скоре пришестя Спасителя і що Іоан буде
Предтечею Його, щоб приготувати народ до
прийняття Спасителя.

Усі, хто чув про цю дивну подію, зі стра-
хом і здивуванням го-ворили про Іоана: “Ким
буде дитя це?”

Господь же оберігав немовля, і воно рос-
ло, зміцнювалося духом. Згодом Іоан Пред-
теча жив у пустелях до дня свого явлення
народові».

Після проповіді отець Андрій привітав чай-
ківську православну громаду разом із насто-
ятелем, отцем Василем Поповичем. з юві-
леєм і побажав Божого благолосвення на
шляху до спасіння та вірного служіння Бо-
гові та Святій Православній Церкві України.

На завершення святкування, відбувся во-
досвятний молебень, після якого пройшов
хресний хід навколо храму з  окропленням
вірних освяченою водою.

Історична довідка про храм.
Храм названий на честь Різдва Івана Хре-

стителя-одного з найшановніших християнсь-
ких святих, який підготував ізраїльський на-
род до пришестя Ісуса Христа і хрестив його
у водах річки Йордан. Вперше про церкву
Різдва Івана Хрестителя у Чайковичах на-
писано в документах від 1468 року.

 За переказами старожилів, на місці тепе-
рішньої церкви спочатку була збудована кап-
личка. Біля цієї каплички хоронили людей.
Пізніше кількість людей, які приходили мо-
литися збільшилась і в капличці всі не могли
поміститися. І тому люди збудували трохи
більшу церкву у другій половині XVII ст. Але,
на жаль, в грозу, блискавка вдарила в церк-
ву, і церква згоріла. Тоді люди ще раз вирі-
шили збудувати церкву біля тої, що згоріла і

трохи розширити її. Кістки людей, що були
там поховані, перезахоронили в інше місце,
а саме, під теперішньою дзвіницею. Церкву
будували жителі села і отець Іван Риботиць-
кий.  Будувалась церква в важкі часи. Люди
жили бідно, але вони не здавалися і не відмо-
вилися від своїх задумів. Дерево на церкву
дала пані Б’єлоскурська. Згодом люди хот-
іли заплатити пані за дерево, але вона відмо-
вилась від грошей. Пані хотіла, щоб шляхта
ходила їй відробляти за дерево. Цим вона
хотіла принизити шляхтичів. Це були 70 роки
XVIII ст.

У 1842 році на її місці збудували існуючу
дерев‘яну церкву, яка була освячена у 1850
році. У другій половині XIX ст. її підмурува-
ли і обновили. Після другої світової війни
церква була діючою.

При радянській владі церкву хотіли зак-
рити, були спроби спалити її. У 1946 році па-
рафія перейшла на російське православ’я,
таким чином церква залишилась чинною та
діяла упродовж усього періоду радянської
окупації.

До 1946 року церква була матірною для
парафії церкви Різдва Івана Хрестителя. До
складу парафії входила дочірня церква свя-
того Миколая - деканат Рудецький до І
світової війни - деканат Комарнянський,
єпархія - Перемишльсько-Самбірсько-Ся-
ницька УГКЦ.

У радянський період, з 1946 року парафія
належала до Дрогобицького благочиння,
Дрогобицько-Самбірської єпархії РПЦ, з 1959
до 1990 року - до Львівської єпархії РПЦ.

З 1990 року до 1992 року – УАПЦ.
З 1992 року до 2018 року – УПЦ КП.
З 2018 року до Православної Церкви Ук-

раїни.
Пресслужба Самбірського благочиння

Одне з найбільших чудес, які нам дав Творець – це хліб. Хліб – це те, що завжди
було турботою і радістю людини, чому вона віддавала свій труд і талант.

Процес приготування хліба – це велике мистецтво. Цей процес заспокоює, заряджає
добром і світлом, наповнює любов’ю до життя.

Учні Підбузької недільної школи побували у міні-пекарні «Еко Татко», що знаходить-
ся біля українсько-польського кордону у с. Шегині. Діти взяли участь у незабутньому
майстер-класі із випічки хліба, дізналися більше про борошно та тісто, відкрили для
себе секрети і традиції хлібовипікання.

Учні успішно пройшли навчання з випічки справжнього хліба з висівками, замішано-
го на сироватці, спеченого у глиняній печі на дровах,  а головне – отримали радість та
позитив від своєї роботи.

Поки хліб випікався діти поласували справжнім козацьким кулішом,  печеною кар-
топлею, хлібом із смальцем і цибулькою та запашним трав’яним чаєм.

Крім цього учні побували на кордоні України з Польщею та побачили як працює
наша прикордонна служба.

Кожен учасник отримав іменний сертифікат та привіз додому спечений ним само-
стійно екологічний хліб.

Людина працює – у відповідь Господь посилає їй урожай. Тож шануймо хліб, як
дорогий скарб. Нехай така шана хліба стане законом кожної сім’ї, кожного із нас!

Автор: Марія Альмес

«ВКЛОНІМОСЬ ХЛІБУ – ВІН СВЯТИЙ»
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Освячення храму – це одне з
особливих таїнств у житті священ-
ника, щемний і трепетний спогад для
кожного вірянина, непересічна, віко-
помна подія в історії громади. Для
Нагуєвич це ще й цілющий бальзам
на незагойну рану втрати старої цер-
кви, яка свічкою спалахнула в  дале-
кому 1996році.

Чверть століття йшла громада до
нового храму. Працювали майстри і
митці, складалися пожертви і луна-
ли молитовні прохання до Господа
благословити нелегкий труд. На-
решті сталося. Ця знаменна й зна-
кова подія у нагуєвицькій громаді,
що відбулася в день пам’яті перво-
верховних апостолів Петра і Павла,
людей, які власним життям довели
свою жертовну любов до Бога і
ближнього, є глибоко символічною.
Є над чим замислитися і що взяти
за приклад.

Петро, рибалка, залишив проми-

ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ У МАЛІЙ БАТЬКІВЩИНІ
ІВАНА ФРАНКА- НАГУЄВИЧАХ.

сел і пішов за Христом, служив Йому,
бачив Божественне Преображення
Спасителя на Фаворі, тричі зрікся
Учителя, а потім прийняв мучениць-
ку смерть через розп’яття. Правда,
головою вниз. Недостойним вважав
себе апостол, що бути розп’ятим, як
Син Божий. Велика наука для всіх
нас: залишмо буденні турботи і знай-
дімо час для служіння Богові; спро-
буймо осягнути велич Господнього
промислу; пам’ятаймо, що, навіть
тяжко оступившись, не втратимо
Божого всепрощення й чоловіколюб-
ства, варто лиш щиро покаятись та
йти до Творця;  зуміймо достойно
нести свій хрест, усвідомлюючи, що
левова частка наших прогрішень
спокутувана Сином Божим. Зреш-
тою, тішмося, що наш храм став
одним з каменів Української Право-
славної Церкви й острівцем спасін-
ня душ людських.

Таїнство освячення храму звер-

шив високопреосвященнійший Яків,
архієпископ Дрогобицький і Самбі-
рський, у співслужінні з настоятелем
храму, секретарем управління Дро-
гобицько-Самбірської єпархії прот.
Андрієм Безушком, благочинними
Дрогобицько-самбірської єпархії про-
т.Леонідом Городиським та духо-
венством дрогобицького благочин-
ня, які прибули, щоб розділити духов-
ну радість з парафіянами і примно-
жити її у громаді. Лунали ревні про-
хання до Господа освятити престіл
во славу Бога Живого на спасіння
всіх, звершувалося таїнство прилу-
чення будівлі до Божої благодаті,
утвердження її як вмістилища Духа
Святого. Єдиним серцем, єдиними
вустами возносилося «Господи, по-
милуй»

Потім служилася Архієрейська
Божественна Літургія, під час якої в
сан диякона був рукоположений Ва-
силь Фока. Знову глибоко символіч-

но. Усвідом, людино, що твоє покли-
кання – служити Богові. На тому
місці і у той спосіб, які визначить тобі
Його воля. Не занехай свого обо-
в’язку. Не злукав у вчинках і помис-
лах. Проживи життя так, щоб душа
була умиротвореною і совість чис-
тою.

Завершена Служба Божа, вітання
владиці і всечесним отцям, урочис-
та хресна хода навколо храму,
світлини  на пам’ять. Все це з ча-
сом, звичайно, призабудеться і
зблякне.Єдине, що не зітреться і
грітиме душу роками, – відчуття
особливої єдності з Богом, витворе-
на нова ниточка єднання з Небесним
Отцем, благодать, зіслана Творцем
під час перебування в храмі, духовні
скарби смирення, лагідності і любові,
прагнення бути з Богом і в Бозі. Не-
хай буде воля Твоя, Господи, з нами
на усі віки!

Автор: Оксана Вовків

Люди, поздоровляючи один
одного з Новим роком, та і в інших
випадках, бажають один одному
щастя. Але що таке щастя? Як
визначити його? Уявлення про
щастя звичайної цивілізованої
людини не дуже далеко пішло від
примітивного уявлення готтен-
тотів (аборигенів, що населяють
південь Африки): щастя – це, коли
я захоплю майно мого ближньо-
го, а нещастя – це, коли моє май-
но хтось у мене поцупить.

Між тим, навіть залишаючи
осторонь моральну сторону та-
кого уявлення, воно докорінно
невірне і по суті: скільки б не
захопили ми майна, влади, сла-
ви, насолод – щасливими ми не
будемо. Матеріальні предмети
не можуть принести справжнь-
ого щастя, а лише пересичен-
ня, після якого людину долає
туга, ще більша колишньої.

Цікаво зауважити, що слово
«щастя» – «тихи» дуже рідко зу-
стрічається у священному Пи-
санні, у Новому Завіті – жодно-
го разу. Це слово занадто дов-
ільне, неточне, саме по собі
нічого не значуще. Замість ньо-
го Святе Писання вживає інше
слово, ясніше, конкретніше, що
вказує на зміст щастя, слова
«радість» – «хара».

Про радість каже Христос:
«Радість Моя у вас перебува-
ла, і радість ваша буде повна»
– вказуючи і на джерело цієї ра-
дості: «Якщо заповідей Моїх
дотримаєтесь, то будете в
любові Моїй, як і Я, дотримав-
шись заповідей Отця Мого, пе-
ребуваю в Його любові» (Ін.
15:10,11).

ЩО Є ЩАСТЯ?
От воно, вирішення вікового

питання. От воно, істинне щас-
тя, істинна радість – у любові
Божій, у перебуванні з Ним.

Це абсолютно ясно підтвер-
джує і апостол Павло, кажучи:
«Царство Боже – не їжа і
питво, але праведність, і мир,
і радість у Святому Духові»
(Рим. 14:17). «І радости вашої
ніхто не відбере від вас» (Ін.
16:22), ніхто і ніщо: ні муки, ні
поневіряння, ні вигнання, ні
сама смерть.

Це добре знали і знають
тільки люди, які своїм життям
показують, що вони вирішили
віковічне питання людства і
знайшли щастя, – християнські
праведники, Божі люди древніх
і нових часів. Їх приклад є загад-
кою для інших людей.

Чому ці люди такі радісні? –
питання, яке ставили не лише
древні римські язичники про
сучасних для них християн. Це
питання, у тій або іншій формі,
звучить і нині, з вуст нових язич-
ників, наших сучасників, що в
значній своїй частині формаль-
но ще іменуються християна-
ми.

Дуже поширена відповідь на
це питання, навіювана нам
різними сентиментальними
уявленнями, що стародавній
світ нічого не знав про життя за
гробом, тому люди боялися
смерті, а християни принесли
благу звістку про те, що за гро-
бом існує життя, що Христос
усіх спокутував, усіх простив,
усім обіцяв воскресіння, вічне
життя і райське блаженство.

Відповідь ця в тій або іншій

формі дуже поширена, але вона
абсолютно не точна.

Річ у тім, що Христос зовсім
не обіцяв райського блажен-
ства. Дуже часто з вуст Хрис-
тових звучить страшне застере-
ження: «Буде плач і скрегіт
зубів» (Мф. 24:51), «Ідіть від
Мене, прокляті, у вогонь
вічний, уготований дияволу і
ангелам його» (Мф. 25:41),
«Підуть ці на вічні муки» (Мф.
25:46).

Більше того, апостол Петро,
кажучи про страшну небезпе-
ку вічної муки, що нависла над
нами, нагадує, «якщо правед-
ник ледве спасається, то не-
честивий і грішний де з’явить-
ся?» (1Пет. 4:18).

Серед християн дуже поши-
рена думка про те, що похмуре
уявлення про загробну долю і
складність справи спасіння – є
продукт пізнішого часу, а що в
перші християнські часи пану-
вав «світлий настрій, усвідом-
лення свого спасіння самим
фактом віри в Христа».

Ті, хто думає так, створюють
собі власне християнство, не
обґрунтоване і підтверджене ні
в Євангелії, ні в посланнях апо-
стольських, ні у свідоцтвах хри-
стиянської історії.

Прочитайте книгу «Пастир»
Ерми, письменника 1-го сто-
ліття, ви побачите, як вимогливі
були перші християни до себе і
до інших у питанні спасіння
душі, як ясно уявляли вони, що
щонайменший натяк на мо-
ральну нечистоту ставить лю-
дину перед небезпекою вічної
загибелі. Ще яскравіше це
відчувалося відносно чистоти
віри і вірності Церкви.

Таким чином, християнсь-

кий світогляд може здатися на-
багато менш світлим, ніж навіть
язичницький світогляд. Тут заг-
робне «царство тіней» що ве-
дуть якийсь смутний спосіб
життя, про який врешті-решт
можна за бажанням припуска-
ти найрізноманітніші фантазії.
Є навіть «поля Єлисейські» –
царство блаженних, досяжне
порівняно легко. У крайньому
випадку, як найпохмуріше, уяв-
лення про небуття, про повне
знищення після смерті.

Порівняйте з цим страшну
картину вічних мук, вічного
пекла, і ви побачите, що погляд
на причини радісності перших
християн докорінно помилкові.

Вона сяє з кожного рядка
історій подвижників і тихо
світиться в житті християнських
сімейств. І чим духовніша лю-
дина, тим яскравіша і доскона-
ліша її радість. Ця радість, ця
світлість світогляду не покида-
ла перших християн і серед мук,
і біля порогу смерті. У чому ж
розгадка її?

Звичайно, у вірі. Але не у
формальній, безживній, поз-
бавленій подвигу вірі (адже і
«біси вірують і тремтять»), а
у вірі життєдайній, дієвій, яка
зберігається в чистому серці і
зігрівається благодаттю Бо-
жою, у вірі, що палає любов’ю
до Бога і зміцнюється надією на
Нього.

Правильно сказав один су-
часний церковний письменник:
«Мало вірити в Бога, треба ще і
вірити Богові».

Якщо християнин довіряє
Богові, то він готовий усе прий-
няти від руки Його: рай або пек-
ло, муки або блаженство, бо
знає, що Бог безмежно добрий.

Коли Він карає нас, то заради
нашої ж користі. Він настільки
любить нас, що і небо і землю
переверне, щоб врятувати нас.
Він не зрадить нас заради яки-
хось, хоч би найвищих цілей, а
неодмінно врятує, якщо буде до
того хоч би щонайменша мож-
ливість.

«Від гніву Божого можна
тікати тільки до Божої милості»
– учив блаженний Августин.

Віруючому християнинові
не варто боятися смерті, як не
боялися її багато подвижників.
І в такій сміливості не буде без-
печності і нехтування до свого
спасіння, бо страх Божий, який
є початок премудрості,
звільняє його від тваринного
страху.

При такому налаштуванні
радість і світло міцно встанов-
люються в серці християнина,
мороку немає місця: світ – нео-
зорий всесвіт, належить моєму
Богові, нічого від найменшого
до найбільшого в цьому
всесвіті не може здійснитися
без Його потурання, а Він лю-
бить мене безмірно. Тому усю
справу мого спасіння і спасін-
ня моїх близьких як і усіх людей
я ввіряю в руки Божі.

Смерть не страшна: вона пе-
реможена Христом. Пекло ж і
муки вічні уготовані лише тим,
хто свідомо та з власної волі
відвернувся від Бога, хто морок
гріха вважав за краще світлу
Його любові.

Вірним же уготовані радість
і вічне блаженство: «Не бачи-
ло око‚ і вухо не чуло, і на сер-
це людини не приходило те, що
Бог приготував тим, хто лю-
бить Його» (1Кор. 2:9).

Автор: архієпископ
Нафанаїл (Львов)
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На підставі святоотцівських пере-
казів і безперечно видатну роль Пет-
ра в Євангеліях і Діяннях, а особли-
во на підставі слів Христа, сказаних
апостолу після його великого спові-
дання (Мт. 16:18), вибудувана коло-
сальна структура папства, яка пре-
тендує на те, що вона законним чи-
ном успадкувала найвище станови-
ще в Церкві Христовій з точки зору
честі і юрисдикції. З 1870 р. вона
стверджує, що папи нефпогрішимі в
будь-яких офіційних висловлюваннях
з богословських або моральних пи-
тань. Справедливість цих претензій
не може не залежати від істинності
їх трьох вихідних передумов.

1. Петро був присутній в Римі. Це
можна вважати історичним фактом,
і особисто я не вірю, що настільки
непохитна структура папства, яка
охопила весь світ, може основувати-
ся на хиткій підставі вимислу і по-
милки. Життєздатність легенди за-
безпечується фактом, що лежить в
її основі, і будь-яка омана тим небез-
печніша, чим більше прихована в неї
крихта істини. Однак факт присут-
ності Петра в Римі, будь то протя-
гом року або двадцяти п’яти років,
не може грати таку вирішальну роль,
яку приписують йому папісти, – в
іншому випадку ми знайшли б в Но-
вому Завіті яку-небудь вказівку на
це. Більш того, навіть якщо Петро
був присутній в Римі, там був при-
сутній і Павло, який, як виявляється
з Послання до римлян, нарівні зі
своїм старшим товаришем здійсню-
вав апостольський нагляд за римсь-
кими християнами.

2. Верховенство Петра згодом
переходило від одного його наступ-
ника до іншого. Такий висновок роб-
лять на підставі слів Христа: «Ти –
Петро, і на скелі оцій побудую Я
Церкву Свою, і сили адові не пере-
можуть її». Ці слова, записані лише
Матфеєм, є екзегетичною основою
всієї структури католицизму, – папа
і папісти цитують їх частіше, ніж
будь-який інший уривок з Писання.
Так, між словами «петра», тобто

АПОСТОЛ ПЕТРО ТА ДЕЯКІ КАТОЛИЦЬКІ МІФИ

камінь, і «Петро» є очевидний зв’я-
зок, але це пророче ім’я, очевидно,
відноситься до особливої місії, покла-
деної на Петра: раз і назавжди зак-
ласти основу церкви. Це доручення
він виконав в день П’ятидесятниці і
при наверненні Корнилія; і в цьому ні
з чим не порівнянним служінні у Пет-
ра не може бути наступника, так
само як не може бути наступника у
апостола Павла в справі навернення
язичників або у Іоана в справі воз-
з’єднання двох гілок апостольської
церкви.

3. Повноваження Петра дійсно
передавалися – але чомусь тут пап-
істи забувають про єпископів Єруса-
лиму або Антіохії, де він, безсумнів-
но, жив довгий час, а говорять вик-
лючно про єпископа Риму, хоча факт
перебування апостола в цьому місті
неможливо встановити на основі
Нового Завіту. Історія не зберегла
ніяких відомостей про цю передачу
повноважень. Ні Климент, єпископ
Римський, який в 95-м році першим
згадав про мученицьку смерть Пет-
ра, ні Ігнатій Антіохійський, який
кількома роками пізніше посилаєть-
ся на те, що Петро і Павло пропові-
дували жителям Рима, не говорять
про це. Навіть про хронологію і по-
слідовність правління перших пап у
нас немає точних даних.

Претензії папства ніяк не засно-
вані на справжніх відомостях, що
стосуються особи і біографії Петра,
і в той же час деякі незаперечні
відомі нам факти з життя апостола,
навпаки, суперечать цим претензіям.

1. Петро був одружений (Мт. 8:14)
і брав дружину з собою в місіо-
нерські подорожі (1 Кор. 9:5). Мож-
ливо, він згадує про неї в своєму пер-
шому посланні (1 Пет. 5:13) – таке
тлумачення слова «обрана [сестра]»
цілком допустимо. Як свідчить свя-
тоотцівський переказ, у Петра були
діти, – принаймні, донька (Петрони-
ла). Кажуть, що його дружина як
мучениця загинула в Римі раніше,
ніж він сам. З урахуванням такого
прикладу, на якій підставі папи забо-
роняють священикам одружувати-
ся? Я вже не кажу про настільки ж
разючий контраст між бідністю Пет-
ра, у якого не було ні срібла, ні золо-
та (Дії. 3:6), і зовнішньою розкішшю,
якої папство насолоджувалося в Се-
редні віки аж до недавнього краху
його земної влади.

2. На Єрусалимському соборі (Дії.
15:1-11) Петро виступав в ролі голов-
ного учасника і оратора, а не голови
або судді (головував Яків) і не пре-
тендував ні на які особливі повнова-
ження, і вже тим більше – на непог-
рішимість суджень. Якщо слідувати
теорії Ватикану, питання про обрізан-
ня цілком знаходилося в компетенції
Петра, а не собору, і рішення пови-
нен був приймати він один, а не «Апо-
столи і старші брати до братів» (Дії.
15:23).

3. В Антіохії більш молодий апос-
тол (Павло) викрив Петра в непосл-
ідовності (Гал. 2:11-14). Поведінка
Петра в цьому випадку абсолютно
не узгоджується з теорією про його
непогрішимість, так само як і з тео-
рією про чільну роль Петра; та й вся
ця сцена, в якій немає нічого незро-
зумілого, настільки не вписується в
уявлення Риму і його прихильників,
що католицьке та особливо єзуїтські
тлумачення всіляко намагалися її
спотворити: деякі навіть насмілюва-

лися стверджувати, що апостоли
навмисне інсценували сварку, щоб
наочно викрити прибічників юдеїв!

4. Найбільші з пап, від Льва I до
Льва XIII, невпинно говорили про
свою владу над всіма єпископами і
всіма церквами, проте Петро в Діях
не робив подібних заяв. В його по-
сланнях теж немає претензій на
будь-яку перевагу над «співпастиря-
ми» і «священством» (під яким він
розуміє всіх християн); послання
Петра пройняті духом найщирішого
смирення і містять пророчі застере-
ження проти гріхів, незмінно супутніх
папству, – брудної наживи і прагнен-
ня до панування (1 Пет. 5:1-3). Жага
наживи і жадоба влади – рідні сест-
ри; обидва цих гріха є «корінь усяко-
го зла».

Говорячи про претензії папства,
варто підкреслити, що слабкості
Петра як історичної особистості –
його зухвалість і самовпевненість,
його боязнь хреста, його любов до
мирської слави, його плотський ен-
тузіазм, його удар мечем і його сон-
ливість в Гетсиманському саду, –
повторювалися в історії папства ще
частіше, ніж його гідності. При цьо-
му промови і послання наверненого
і наповненого Святим Духом Петра
містять найнаполегливіший протест
проти ієрархічних претензій і мирсь-
ких язв папства, а також стверджу-
ють істинно євангельські принципи –
загальне священство і царську
гідність віруючих, бідність апостолів
на тлі багатств храму і необхідність
слухатися Бога, а не людину. Петро
виявляв усіляку повагу до цивільної
влади і до святості шлюбу, він засу-
див двоєдушність Ананія і Сапфіри і
симонію Симона Волхва, велико-
душно визнав благочестя язичника
Корнилія, відкинув ярмо закону і про-
повідував спасіння ім’ям одного
лише Ісуса Христа.

Філіп Шафф (з книги Апос-
тольське Християнство, пере-
клад з видання 1890 р.)

Переклад українською мовою –
«Київське Православ’я»

ЧИМ ЦЕРКВА ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД СОЦМЕРЕЖ,
АБО ЩО ТАКЕ ШКОЛА ЛЮБОВІ

Астрономам відоме таке страхітливе явище, як чорна діра.
Колись чорна діра була зіркою – але з часом термоядерна
реакція в її надрах поглинула увесь водень, вона «вигоріла», і,
під впливом сили тяжіння, стала падати в себе, стягуватися до
центру, так, що все більша маса стала сконцентровуватися у
все меншому об’ємі. Сила тяжіння навколо цієї зірки, що
падає в себе, нарешті, стала такою, що ніщо, абсолютно ніщо,
включаючи світло, не може її покинути. Усе, що падає на неї
– у тому числі промені світла – поглинаються нею назавжди.
З цієї причини чорну діру неможливо побачити – але її мож-
на дізнатися за тими змінами в навколишньому просторі, які
викликає її жахлива сила тяжіння. Жодне, найпотужніше дже-
рело світла, не може освітити цю чорноту – вона просто
поглине будь-яке світло, назавжди і безповоротно.

Кожна людина створена бути зіркою, світилом, джере-
лом тепла і світла, хоча і вторинним, первинне джерело –
Бог. Але гріх, у результаті, робить людину «чорною дірою»
– вона здатна тільки вимагати і поглинати, причому скільки
любові, уваги, турботи вона б не поглинула, вона назавж-
ди залишиться зануреною в морок. Покаяння зупиняє
наше падіння в себе, ми озираємося і стаємо в змозі бачи-
ти інших людей – і Бога. Ми вчимося любити, а не вимага-
ти любові, утішати, а не вимагати розради, служити, а не
вимагати служіння.

І Церква – це те місце, де ми вчимося любити наших
ближніх. К.С. Льюїс пише, що в Церкві ми зустрічаємо
людей, яких ми не підбирали собі в знайомі. Він писав це
до епохи інтернету і соціальних мереж, але зараз це ще
очевидніше.

В інтернеті кожен може підібрати собі друзів за своїм
смаком – людей, які схвалюватимуть його смаки і погляди,
підходитимуть йому за характером, будуть подобатися з

тих чи інших причин. З кола друзів легко викинути людину,
з якою ви розійшлися в думках, – а у величезній мережі
знайти їй заміну.

Приходячи в Церкву, ми зустрічаємо людей, яких ми
собі не підбирали, і яких не можемо відключити одним
кликом мишки. Ми зустрічаємо ближніх, яких нам запов-
ідано любити.

Саме це робить входження в Церкву таким важким – і
таким необхідним. Саме ставлення до Церкви визначає
різницю між теоретичною згодою і справжньою вірою.
Покаяння невід’ємне від церковного життя; як і церковне
життя неможливе без покаяння. Ми всі грішні люди, і ми
схильні кривдити, неприємно зачіпати і глибоко розчаро-
вувати один одного.

Вчитися любові нелегко, це аскетичний подвиг. Щойно
ми серйозно намагаємося це зробити, ми виявляємо, що
на поверхню душі з усією силою вилазить дух зарозумі-
лості і роздратованої вимогливості. Чому Церква не така,
як я хочу? Чому люди в ній не такі, як мені треба? Чому
далеко не усі з них розділяють мої смаки і пристрасті?
Чому взагалі Церква не обертається навколо мене, не при-
стосовується до мене, не шукає задовольнити мої запити?

Вимоги такого роду постійно з’являються в газетах і
соціальних мережах. Але виконати їх неможливо з двох
причин – по-перше, Церква за природою своєю відкрита
для різних людей, у тому числі тих, які вам не подобають-
ся. Ви теж комусь не подобаєтеся – що ж тепер, вводити
фейс-контроль, як в елітному клубі, і залишати вас за две-
рима? По-друге, для того, щоб увійти до Царства, ви і я
повинні глибоко змінитися – а значить, Церква має зміню-
вати нас, а не змінюватися під нас.

У Церкві ми вчимося бачити ближнього, людину, яку

Бог створив за Його образом і спокутував Дорогоцінною
Кров’ю Христовою. Не того, хто заважає і дратує – а того,
хто дорогоцінний в очах Божих і має бути дорогоцінним у
наших.

У Книзі Діянь святих апостолів Господь звертається до
Савла, майбутнього апостола Павла, на той момент ще
гонителя Церкви: «“Савле, Савле! Чому ти гониш Мене?”
Він сказав: “Хто Ти, Господи?” Господь же каже: “Я –
Ісус, Якого ти гониш. Тяжко тобі йти проти рожна”»
(Діян. 9:4,5).

Але Савл не гнав безпосередньо Ісуса – і не міг. Він
гнав Церкву. Проте Господь ототожнює Себе зі Своєю
Церквою; любити Його – означає любити Його Церкву;
ненавидіти Його Церкву – означає ненавидіти Його. Як
каже святий апостол Іоанн, «Хто каже: “Я люблю Бога”,
а брата свого ненавидить, той говорить неправду: бо
той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може
любити Бога, Якого не бачить? І ми маємо від Нього
таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і бра-
та свого» (1Ін. 4:20,21).

Любити – це нелегко і ми до цього абсолютно не
схильні; тому ми і говоримо про те, що Любов – це дар
Святого Духа, а не щось, на що ми здатні самі по собі. Ми
повинні визнати нашу неміч і нужду, нашу нездатність
любити ближнього, і шукати дар любові – у молитві, Таї-
нствах Церкви, і твердій рішучості звернутися від себе до
Бога і ближнього. Тільки відвернувшись від себе, можна
стати зіркою; продовжуючи падати в себе можна пере-
творитися тільки на чорну діру.

Як сказав Авва Антоній, «від ближнього нам і життя і
смерть». А цього ближнього ми зустрічаємо в Церкві.

Автор: Сергій Худієв
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З ВЧЕННЯ СВЯТОГО СИМЕОНА, АРХІЄПИСКОПА

СОЛУНСЬКОГО ПРО СВЯЩЕННІ ХРАМИ
Для православних віруючих святість храмів –

це даність. Священний храм – це не звичайне місце,
воно не схоже ні на які інші споруди, і навіть новітній
з храмів, що не відрізняється старовиною, не-
зрівнянно перевершує за цінністю і важливістю най-
важливіші дохристиянські археологічні пам’ятни-
ки у світі.

У наш час у деяких виникають сумніви щодо
священних храмів, які прирівнюють до будь-якого
іншого простору або будівлі. Затьмарений розумом
людина, спійманий в пастку свого маловір’я – або,
скоріше, свого невіри – не може визнати, що «де
Бог хоче йти, перемагається єства чин», що особ-
ливо характерно для унікального простору присут-
ності Божої, святих храмів. На жаль, такий розум
більше довіряє тому, що рекомендує йому наука
часу цього – коли «експерти» сперечаються один
з одним – чим те, що рекомендує та вказує йому
віра з двохтисячорічним досвідом.

Що сучасні епідеміологи сказали б про десять-
ох прокажених, яких Христос зцілив і послав до
священиків, щоб вони поглянули на них ближче?
Чи підійдуть вони до колишніх прокажених? Чи бу-
дуть вони довіряти своїй науці, яка заперечує чудо,
або Христу, Який їх зцілив? І коли вони, нарешті,
дізнаються про диво, чи визнаються вони в цьому
або сховають його? Ймовірно, друге, оскільки че-
рез два місяці після відкриття церков, коли тисячі
людей, прийшли до храмів і до Таїнства Божествен-
ної Євхаристії, причащаючись з тієї ж ложечки, кри-
ва статистики вірусу анітрохи не змінилася в гіршу
сторону, і вчені «посоромилися» про це сказати.

Але давайте перейдемо тепер до нашої теми.
Так чому ж нас вчать святі? Ми розглянемо вчен-
ня одного з них, святого Симеона, архієпископа
Солунського (XV ст..) Його слова пройняті належ-
ним благоговінням і трепетом по відношенню до
християнського храму. Зокрема, викликає захоплен-
ня його вчення «про Святого Храмі і його основу»,
де він пояснює те, що відбувається в храмі. На-
скільки ж ми православні благословенні, яка ж бла-
годать подається нам і ми її відкидаємо!

Святитель Солунський хоче вдихнути, переда-
ти слухачам цей священний трепет, таємниче
відчуття того, що понад розумом, яке передає нам
святий храм, і благоговіння. Зіткнувшись з «нече-
стивими», «ураженими прокляттям», «поганими» і
«згубними» – як він називає єретиків, не поважа-
ють, серед іншого, храми, він наводить як приклад
Христа, який вигнав богоненавидникив з давнього
храму Соломона, який він назвав «Домом молит-
ви» і « Домом Отця свого», щоб навчити нас повазі
і вшанування до нього: «А що треба вважати
божественні храми, показав нам Він Сам, коли
з давнього храму вигнав батогом тих на-
смішників і буде домом молитви, і домом Отця
Свого цей храм назвав. І Він не дозволив, ска-
зав, вносити товар в храм святий, щоб дати
нам до божественних храмам належне благо-
говіння». І він каже, «той храм був законний і
був образом. Тепер же ми говоримо, що наш
храм – більшого того, тому що тут мешкає
Спаситель».

Чудеса, які пережили християни в храмах зав-
дяки перебуває в них благодаті Святої Трійці, на-
стільки численні, що разом з чудесами від святих
ікон і святої води він приводить їх, як природні фак-
ти, наводили аргументи проти нечестивих. «Хто
творить чудеса через святі ікони і святі храми? Чи
не Свята Трійця?». «Звідки ж приходять божественні

діяння, які вчиняються через святі ікони і священні
храми, і освячену воду?».

Він каже, що божественні сили задіються все-
редині храму, подаються навіть зцілення і від його
неживих предметів і речовини для нашого освя-
чення: «І це ми бачимо досить ясно, бо Боже-
ственні сили діють, виявляються і в храмах:
тут бувають явлення Ангелів і святих, відбу-
ваються знамення, виконуються прохання, по-
даються зцілення. Надають на нас благотвор-
ну дію і бездушні речі, що знаходяться в хра-
мах: вода, каміння, стовпи, ланцюга. Вони
діють не самі по собі, бо як вони можуть дія-
ти, будучи бездушними творіннями Божими,
не що можуть самі по собі нічого? Ні, вони
діють благодаттю Божою, що сходить на них,
і закликану на них Божественним ім’ям. І це
відбувається заради нашого освячення».

Христос освячує воду, тіла спочилих слуг своїх
та храми. І там, де гучить Його ім’я, або Його
Матері, або Його Святих, там відбувається безліч
чудес. Цією силою не володіють самі будівлі, але
покликання божественного імені і перебуває в них
благодать Святого Духа: «І Він освячує свої без-
душні храми. У священних місцях, де кличуть
Христа або Його Матір, або Його святих відбу-
ваються численні знамення. І не дерево і не
каміння є джерелом сили, яка освячує, бо вони
є творінням Божим, а прикликанням Бога і
вселенням благодаті Святого Духа».

Коментуючи те, що відбувається під час засну-
вання храму, в тому місці, коли перед його освя-
ченням ворота храму закриваються і всередині
знаходяться тільки священики і архієреї, він вка-
зує, що цей простір змінюється. Це вже не земне
місце. Воно стає Небесним: «бо храм стає вже
Небом і його вже осіняє сила Святого Духа».

Після того, як відбулася закладка храму, навіть
його стать стає святим і таким, що підлягає вша-
нування, тому-то багато набожних вірних і цілува-
ли його, як підніжжя Неба! «Якщо він освячений,
то йому належить вшанування, і багато його
набожних цілують як небесну землю» .

Святий Престол є житлом Бога, і не тільки: «На
ньому живе Бог … Таким чином, воістину тра-
пеза буває і жертовником Христовим, і пре-
столом слави, і обителлю Божою, і труною, і
місцем поховання і спочину Христового».

Ось чому ті, хто оскверняє святі храми гинуть:
«Ми часто бачимо очевидним чином, що ті, що
не поважають святинь, страждають тілесно
і нарешті гинуть».

Завдяки благодаті святого мира храм стає дос-
коналим: «Після помазання священним трапези
миром, … вона є вже селищем Божим і оби-
теллю слави».

Повітря в храмі вже не таке, як в інших місцях,
тому що в храмі повітря освячене. Всі наші почут-
тя, нюх і дихання однаково очищаються і освячу-
ються: «Ладан очищає наше нюх і дихання …
освячує повітря і наші органи чуття, і дихан-
ня, передаючи нам свій аромат. І від одного
невеликого шматочка ладану все виповнюєть-
ся пахощів за допомогою вогню, тому він зоб-
ражує Святого Духа».

Те, про що ми згадали, є дуже небагатьом з
тієї багатої спадщини, яку святий Симеон зали-
шив нам про святі храмі, і того, що в них відбу-
вається. Його слова розсіюють всі сучасні фобії,
надихають та захоплюють нас, а також вводять
нас з почуттям захоплення в той простір, в якому
ми знаходимось вже давно, не розуміючи, чим він
є насправді. Ми дуже багаті і не цінуємо те, що
маємо. Нехай Бог змилується над нами, щоб і ми
звернулися до Нього. Ось чого святитель бажає
навіть для нечестивих: «Але щоб сподобив Гос-
подь, Ти ласкавий та єдиний милостивий, щоб
помилувані були всі віруючі в Нього … Точно
так само нехай повернуться до Христа і без-
божники, і так удостоються слави Того, Хто
є радість, життя і насолода, істинно Сущий
і причина нашого буття, через Якого і стало-
ся все існуюче!».

Іоаніс Літінас
Переклад українською мовою –

«Київське Православ’я»

Турбота про дітей – один зі стимулів,
щоб припинити грішити. Насправді,
якщо скоєний мною гріх буде мати на-
слідки для моєї дитини, краще не коїти-
му його. Серед вірних поширена уява
про те, що за гріхи батьків можуть бути
покарані діти до сьомого коліна. Чи так
це насправді?

“Я Господь, Бог твій, Бог ревни-
тель, що карає дітей за провину
батьків до третього і четвертого
роду тих, які ненавидять Мене, і тво-
рить милість до тисячі родів тим, що
люблять Мене і дотримуються запо-
відей Моїх” (Вих. 20:5,6), – говорить Бог
Ізраїлів Мойсеєві, коли дає десять за-
повідей. Думка про те, що діти до тре-

ДО КОТРОГО КОЛІНА ПЕРЕДАЮТЬСЯ ГРІХИ
тього і четвертого роду несуть тягар
батьківського гріха, повторюється в
перших п’яти книгах Біблії чотири рази.
Що це? – Об’єктивний закон чи педаго-
гічний засіб, щоб примусити тих, хто
чує або читає ці слова, утриматися від
гріха?

З біблійного вчення виходить, що це
радше педагогічний засіб, втім, засно-
ваний на об’єктивному законі. Писан-
ня недвозначно стверджує, що гріх до-
корінно спотворив людську природу.
Адам і Єва до гріхопадіння багато в
чому були іншими людьми. Вони не
знали, що таке хвороби та смерть. Вони
не бачили один в одному загрози стати
“об’єктом” володіння, а отже не соро-

милися і наготи. З Богом вони могли
спілкуватись безпосередньо. Це були
цілісні, дійсно вільні, насправді люблячі
один одного та Бога особистості.

Але гріх спотворив майже все. Лю-
дина втратила цілісність і стала розд-
робленою. Властивості та сили людсь-
кої души й розуму прийшли в розлад,
це відбилося й на тілі. Людина стала
смертною. До її природи увійшла
тлінність, а з нею і хвороби. Східне хри-
стиянство саме в цьому вбачає гріх: це
не стільки провина, яку Бог давно про-
бачив людині, скільки хвороба, зцілити
яку поодинці не може ані людина, ані
Бог.

Ось ці два аспекти – провину й хво-

робу, або спотвореність єства, – і по-
трібно брати до уваги щоразу, коли
розмірковуємо про гріх та його на-
слідки. Діти, які народжуються від
грішних батьків, звичайно ж, несуть на-
слідки гріха. Їхня природа спотворена
від народження, у ній вже присутнє
тління, вона вже схильна до хвороб та
смерті. Саме це часом і називають
“первородним гріхом”.

Проте, провину за батьківські, а тим
більше прабатьківські гріхи діти не ус-
падковують. Вислів “син за батька не
відповідає” – насправді біблійний. За
кілька століть по тому, після Мойсея,
про це напише пророк Єзекиїль – один
з великих пророків Ізраїля. Його слова
варті розлогої цитати:

Продовження на 8 стор.
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ВЗІРЕЦЬ МОЛИТВИ У СТАРОМУ ЗАВІТІ –
СВЯТИЙ ПРОРОК ІЛЛЯ

Пророк Ілля – один з найбільш шано-
ваних святих Старого Завіту. В ім’я його
ще за князя Аскольда, на початку IX сто-
ліття, був споруджений соборний храм в
Києві. І свята рівноапостольна княгиня
Ольга поставила церкву в ім’я пророка
Божого Іллі на півночі Русі, в селі Вибу-
ти.

Ім’я пророка Іллі перекладається як
«Бог мій Господь» – що виражає основ-
ний зміст його служіння (3 Цар. 18:36) –
це ревна боротьба за поклоніння єдино-
му Богу і своїми справами пророк являє
Його могутність. Святий пророк першим
в Старому Завіті воскресив мертвого (3
Цар. 17:20-23) і сам був живим узятий на
Небо. Це був прообраз майбутнього
Воскресіння Христового і загального
руйнування влади смерті.

Пророк Ілля згадується кілька разів у
Новому Заповіті. Так описаний епізод як
старійшини та народ питали Іоана Предте-
чу, коли він проповідував на берегах Йор-
дану в дусі і силі Іллі і навіть по зовнішності
був схожий на нього, чи не він Ілля? Також
учні Ісуса Христа, згідно з Євангелієм від
Матфія, запитували Його, чи не повинен
перед Месією прийти Ілля (Мт. 17:11-12).
Учні тоді зрозуміли, що Ісус говорив про
Іоана Хрестителя, який був обезголовле-
ний (Мк. 6:28).

Під час Преображення Ісуса Христа
пророк Ілля з‘являвся разом з Мойсеєм і
вони розмовляли з Господом про смерть
Його (Лк. 9:31). На думку свт. Іоана Зо-
лотоустого, «один померлий та інший,
ще не випробував смерті», постали для
того, щоб показати, що «Христос має
владу над життям і смертю, володарює
над небом і землею». Згідно Одкровен-
ня Іоана Богослова Ілля також з’явиться
перед другим пришестям Христа на зем-
лю (Одкр. 11:3-12).

Святий пророк Ілля народився за 900
років до Різдва Христового у Фесвії Гіле-
адській, походив з коліна Левія. За пере-
казами, його батько Совах при народ-
женні сина бачив, як світлі ангели роз-
мовляли з немовлям, сповивали його
вогнем і живили полум’ям вогненним. З
юних років святий Ілля віддалився на пу-
стельну гору Кармел, де зростав і
зміцнювався духовно, проводячи життя
в суворому пості, молитві і богорозду-
мах. Святий пророк Ілля, ревнуючи про
славу Істинного Бога, виступив на сусп-
ільне служіння грізним і сміливим вик-
ривачем гріха, в той час, коли різко поси-
лилися ідолопоклонство та моральний
занепад. Він оголосив цареві, що в пока-
рання за беззаконня ізраїльтян тривалий

час не буде ні дощу, ні роси, і припи-
ниться це лихо тільки по молитві проро-
ка (3 Цар. 17:1). Ахав не дослухався про-
рочого голосу і не розкаявся. Тоді
грізний вирок святого Іллі був приведе-
ний у виконання – три з половиною роки
народ ізраїльський страждав від спеки,
посухи та голоду.

Сам пророк, за велінням Божим схо-
вався від гніву одноплемінників і пере-
слідувань Ахава у відокремленому місці
біля потоку Хораф, куди щоранку і що-
вечора ворони приносили йому їжу –
хліб і м’ясо. Згідно тлумачення святите-
ля Іоана Золотоустого, Господь повелів
піклуватися про їжу пророка саме воро-
нам для того, щоб навчити його бути
більш милосердним і поблажливим.
«Дивися, Ілля, – говорить святитель як
би від імені Самого Бога, – на їх (воронів)
чоловіколюбство; ті, які не мають любові
до власних пташенят, тобі служать, як
гостинні … Наслідуй воронів, і будь по-
блажливим до юдеїв». Приблизно через
рік, коли висох потік Хораф, Господь
послав пророка Іллю в місто Сарепту Си-
донську до бідної вдови, яка разом зі
своїм сімейством перебувала в бідності.
Пророк Ілля, бажаючи випробувати віру
і доброчесність вдовиці, велів їй з останніх
залишків борошна та олії спекти хліб для
нього. Вдовиця виконала повеління, і її
самовідданість не залишилася без наго-
роди: за словом пророка борошно і олія

в цьому будинку чудесним чином по-
стійно поповнювалися в усі час голоду
та посухи. Незабаром Господь послав
нове випробування віри вдови: помер її
син. Святий пророк взяв на руки її по-
мерлого сина і після триразової посиле-
ної молитви воскресив його (3 Цар.
17:17-24). По закінченні трьох років по-
сухи Господь послав святого Іллю до
Ахава сповістити про припинення лиха.
При цьому пророк велів царю провес-
ти «випробування віри». На горі Кар-
мел зібралися всі жителі Ізраїля і всі
жерці Ваала. Коли спорудили два жер-
товника, святий Ілля запропонував жер-
цям Ваала помолитися своїм богам про
сходження з неба вогню на жертву.
Жерці молилися цілий день, але вогню
не було. Тоді святий пророк Ілля нака-
зав полити приготований ним жертов-
ник великою кількістю води, так що вона
наповнила рів навколо жертовника.
Потім він звернувся з гарячою молит-
вою до Істинного Бога і негайно з неба
зійшов вогонь і попалив жертву і навіть
кам’яний жертовник і воду навколо ньо-
го. Бачачи це, народ у страху впав на
землю і вигукував: «Воістину Господь є
Бог!» (3 Цар. 18, 39). По молитві святого
небо розкрилось і пішов дощ.

Пророк Ілля після описаного дива на
горі Кармел очікував звернення Ізраїля
до Бога, але сталося інакше. Слабовіль-
ний Ахав, що покаявся від грізного зна-

мення, став на сторону дружини, і про-
рок Ілля повинен був втікати на південь
Юдеї, до Беер-Шеви. Йому представили-
ся безпорадними всі його зусилля щодо
викорінення зла, і в сильній печалі він
пішов у пустелю і там кликав до Бога:
«Досить вже, Господи, візьми мою душу,
бо я не ліпший від батьків своїх» (3 Цар.
19:4). Господь утішив святого баченням
Ангела, який зміцнив його їжею та по-
велів іти в далеку дорогу. 40 днів і 40 но-
чей йшов пророк Ілля і, дійшовши до гори
Хорив, оселився в печері. Тут Господь
особливим баченням знову закликав його
бути більш милосердним. У чуттєвих об-
разах – бурі, землетрусу і вогні – йому
був відкритий сенс його пророчого слу-
жіння. Для контрасту з цими видіннями
Господь з’явився йому під час віяння ти-
хого вітру, даючи зрозуміти, що серця
грішників пом’якшуються і звертаються
до покаяння дією милосердя Божого, а
грізні явища сили Божої здатні привести
скоріше в жах і відчай. У цьому ж баченні
Господь відкрив пророку, що не один він
шанує Істинного Бога: є ще сім тисяч
людей в Ізраїлі, що не схилили коліна пе-
ред Ваалом. За велінням Божим пророк
Ілля знову пішов до Ізраїлю, щоб покли-
кати на пророче служіння Єлисея.

За свою полум’яну духовну ревність
про славу Божу пророк Ілля був узятий
живим на Небо у вогненній колісниці.
Його учень Єлисей був свідком цього
сходження і отримав разом з плащем,
який впав з колісниці, пророчий дар
вдвічі більший, ніж мав Ілля.

За словами святителя Луки (Войно-
Ясенецького), на прикладі пророка Іллі,
ми маємо розуміти значення молитви.
Не тільки молитва великих угодників Бо-
жих творить дива, а й наші щоденні мо-
литви. Адже, «…молитва, яка не чинить
видимих, що вражають розум наш чудес
(як у пророка Іллі), творить дива в таєм-
ниці людських сердець. Вона абсолютно
перетворює ці серця… Отже, знайте, що
у вашій молитві сила Божа, творить дива
у ваших серцях. Молитва є найважливі-
шою з усіх справ людини християнина».

Будемо просити у молитвах до вели-
кого пророка Іллі його небесного заступ-
ництва, полум’яної віри, ревності про
спасіння душ наших. При цьому, не за-
буваймо про милосердя та любов до
ближніх, як основу християнської віри,
яку Господь так премудро відкрив ще у
Старому Заповіті, у Х столітті до народ-
ження Спасителя!

прот. Роман Гуменяк (ПЦУ)

ДО КОТРОГО КОЛІНА ПЕРЕДАЮТЬСЯ ГРІХИ

“І було до мене слово Господнє: на-
віщо ви вживаєте у землі Ізраїлевій
це прислів’я, говорячи: “батьки їли
кислий виноград, а у дітей на зубах
оскома”? Живу Я! – говорить Гос-
подь Бог, – не будуть надалі говори-
ти прислів’я це в Ізраїлі.

…Ви говорите: “чому ж син не несе
провини батька свого?” Тому що син
чинить законно і праведно, усіх ус-
тавів Моїх дотримується і виконує їх;
він буде живий. Душа, яка грішить,
вона вмре; син не понесе провини бать-
ка, і батько не понесе провини сина,
правда праведного при ньому і зали-
шається, і беззаконня беззаконного
при ньому і залишається” (Єз. 18:1-3,
19-20).

Об’єктивний закон – передача
наслідків гріха, оцієї болячки, спотво-
реності, пошкодження єства, через які
немовля вже народжується здатним
страждати й помирати, а коли підросте
– то і грішити самостійно. Проте, сло-

Продовження. Початок
на 7 стор.

ва Божі про покарання дітей за прови-
ну батьків до третього й четвертого
роду – це, скоріше, педагогічний засіб
виховання недосконалого, “жорстоко-
сердого і твердошийого” народу, який
щойно вийшов з Єгипту. Вже за часів
пророка Єзекиїля цей засіб виховання
було скасовано. Люди, до яких звертав-
ся пророк, більше не потребували гру-
бих засобів переконання.

На жаль, сьогодні на пострадянсь-
кому просторі вірні, а точніше, ті, які
вважають себе віруючими, насправді,
здебільшого – язичники. Навряд чи ми
чимось кращі за людей, які вийшли з
Єгипту, перейшли по сухому Червоне
море і одразу ж (варто було Мойсеєві
залишити їх на кілька днів) зробили собі
золотого тельця. І тому для нас, як і
для наших попередників зі Старого За-
віту, знову “спрацьовують” методи (за-
соби) з тих часів. Саме тому з уст дея-
ких християнських пастирів можна по-
чути фрази про покарання дітей за гріхи
батьків.

Авжеж, діти – плоть від плоті та кров

від крові батьків. І якщо батьки прово-
дять життя в гріху, то чи варто дивува-
тись, що і діти наслідують саме цей
шлях? Найстрашніший гріх сучасних
батьків – двоєдушність, брехня. Мож-
на казати дитині правильні слова, але
яка з них користь, якщо приклад життя
батька та матері доводить протилежне?
Пияцтво, розлучення, блуд, культ гро-
шей у сучасному суспільстві стали, на
жаль, нормою. Я ще не зустрічав
батьків, які б бажали, щоб їхня дитина
пиячила, курила, блудила, розтриньку-
вала гроші чи покидала родину. Проте,
як часто ми, дорослі, дозволяємо собі
брехню. Брешемо власним дітям! А
потім дивуємося, що дитина засвоїла
не слова, які ми промовляли, а саме
цінності, якими ми жили. Для багатьох
батьків життєві помилки дітей – справ-
жня трагедія. Знав би, що так станеться
– багато чого не робив би. І шкода, коли
вже запізно.

Так ось, щоб не стало запізно, хрис-
тиянство кличе змінити життя вже сьо-
годні. “Ось тепер час сприятливий,

ось тепер день спасіння” (2Кор. 6:2), –
пише апостол Павло християнам у Ко-
ринфі. І оце “тепер” для кожного з нас,
сучасних, і сьогодні – виклик. Скільки
часу ми усвідомлюємо себе віруючи-
ми? Рік, два, десять, двадцять, скільки?
Давайте поставимо собі самим, досить
просте питання: як моя віра втілюєть-
ся в моєму повсякденному житті? Бо
справжня віра – не лише визнання
того, що Бог існує (так “вірують” і
біси), а довіра Богові, вірність Йому і
виконання Його заповідей.

Повсякденне життя. Саме з нього –
цього, здавалося б, буденного і нічим
не значного, а насправді, дуже велич-
ного, хоч і непростого людського жит-
тя і починається практичне християн-
ство. Це вже потім – пости й свята, па-
ломництва і богословська література.
Спочатку маємо стати чесними перед
Богом та людьми навколо, нашими
дітьми і перш за все – перед самими
собою. Коли кількість таких людей у
суспільстві переважить певну “критич-
ну масу”, от тоді і можна буде пропо-
відувати словами Єзекиїля.

А поки що, на жаль, нам більше
“пасує” Мойсей.

Автор: прот. Андрій Дудченко


