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Блаженнійший Митрополит Київський і
всієї України Епіфаній 17 серпня 2019 року
взяв участь в урочистій академії з нагоди 30-
ліття ІІІ відродження УАПЦ у Львівському
національному академічному театрі опери та
балету ім. Соломії Крушельницької.

Розпочався захід із погашення святкової марки
та многоліття Його Блаженсту у виконанні
львівських хорів.

Предстоятель Православної Церкви України
виголосив вітальне слово.

«В ці дні помісна і автокефальна Українська
Православна Церква відзначає 30-ліття подій, які
стали поворотним моментом в сучасній історії
нашого побожного народу та України – ми свят-
куємо початок Третього відродження Української
Автокефальної Православної Церкви. Всім вам
відомо, що на свято Преображення Господнього,
19 серпня 1989 р. настоятель храму святих апос-
толів Петра і Павла тут, у Львові, протоієрей Во-
лодимир Ярема з духовенством та громадою ого-
лосили про відкинення неканонічної влади Мос-
ковської Патріархії над Українською Церквою, чим
було покладено початок нового етапу утверджен-
ня нашої Церкви як помісної і автокефальної. Про
своє рішення вони сповістили вірних в Україні, за-
кордоном, а також Вселенського Патріарха Ди-
митрія.

Від цього часу знову, після десятиліть заборо-
ни та гонінь з боку радянської влади, ім’я вільної
Української Автокефальної Православної Церкви
вголос залунало на рідних землях Батьківщини,
закликаючи до подолання несправедливостей
щодо неї, глибоко вкорінених в подіях минулих
століть. І плід цього гучного заклику, плід цієї бо-
ротьби та праці, плід цих драматичних трьох де-
сятиліть церковного відродження є всі ми – тепер
вже єдина Помісна Православна Церква України,
незалежність і автокефалія якої має благословен-
ня і всеправославне утвердження через отрима-
ний 6 січня цього року від нашої Константино-
польської Матері-Церкви Патріарший і Синодаль-
ний Томос», – сказав Митрополит Епіфаній.

Предстоятель наголосив, що утвердження ук-
раїнської церковної ідентичності, справа бороть-
би за власну помісну традицію та за право у відпо-
відності до неї сповідувати православну христи-
янську віру, прийняту нашими предками понад
тисячоліття тому – це справа не одного десяти-
ліття і навіть не одного століття. Це справа не
лише внутрішньо-церковна, але, як ясно свідчить
історія – вона була і залишається загальнонарод-
ною. Це справа, яка стосується не лише України
чи однієї нашої Помісної Церкви – але вона, без
перебільшення, має значення для сьогодення і
майбутнього всього Вселенського Православ’я.

«Ми, помісна і автокефальна Православна Цер-
ква України, є плід євангельського свідчення в
наших землях святого апостола Андрія Перво-
званного, ми – плід проповіді та подвижництва,
молитов та мучеництва, просвіти та побожності
мільйонів і мільйонів православних ієрархів, свя-
щеників, ченців та вірян – від найдавніших часів
Київської держави благовірного князя і сповідни-
ка віри Оскольда, його наступників на престолі
святих Ольги, Володимира Великого і Ярослава
Мудрого – і аж до сьогодення» – сказав Пред-
стоятель.

Його Блаженство підкреслив, що Православна
Церква України має тисячолітню історію.

«Хоча про нас і кажуть, що ми – молода чи
нова Церква, але ці визначення справедливі лише

ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКА ЄПАРХІЯ, ОЧОЛЕНА
ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІЙШИМ ЯКОВОМ АРХІЄПИСКОПОМ

ДРОГОБИЦЬКИМ І САМБІРСЬКИМ, ПРИЙНЯЛА УЧАСТЬ У
СВЯТКУВАННІ 30-ЛІТТЯ З ДНЯ ТРЕТЬОГО ВІДРОДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

частково. Бо хоча ми лише цього року отримали
Томос про автокефалію – але боротьба за цей
статус церковної незалежності тривала ціле сто-
ліття. Тож ми водночас і наймолодша серед По-
місних Церков – але з понад тисячолітньою істо-
рією, і сьогоднішнє святкування однієї з її визнач-
них сторінок, початку Третього відродження
УАПЦ – має підкреслити цей факт».

Блаженнійший Митрополит Епіфаній, звертаю-
чись до архієреїв та духовенства, нагадав про
велику відповідальність перед Богом за ввірену
паству.

«Ми справді маємо чим пишатися – але вод-
ночас все це накладає на нас величезну відпові-
дальність! Всі ми чули слова Спасителя, звернені
до Його учеників: «Хто жне, той одержує нагоро-
ду і збирає плід у життя вічне, щоб і сівач, і жнець
разом раділи. Бо про це є правдиве слово: один
сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим
ви не працювали: інші працювали, а ви ввійшли в
їхню працю» (Ін. 4:36-37). Все, що ми зараз має-
мо в Українській Церкві – не тільки і не стільки
наше власне досягнення, як плід праці наших по-
передників. Однак до засіяного попередніми по-
коліннями Господь послав працювати саме нас –
і з нас він запитає, як ми здійснили доручену нам
справу. Христос насадив виноградник Церкви,
невід’ємною помісною частиною якої є і наша

Українська Церква – але від нас залежить, яки-
ми виноградарями в ній ми будемо: тими, хто зас-
луговує нагороду за старанність і вірність, чи тими,
на кого чекає відплата покарання за лінивство чи
самолюбство.

Історія нашої Церкви – великий скарб. Але ми
знаємо слова Божі, що «від усякого, кому дано
багато, багато і вимагається, і кому багато дові-
рено, з того більше і спитають» (Лк. 12:48). В наші
руки довірено автокефалію Української Церкви та
її єдність – все це ми маємо зберегти та примно-
жити! Бо історія наша окрім славних сторінок має
багато гірких та скорботно-повчальних, коли і на-
род наш, і Церква, через внутрішню боротьбу,
незгоду і суперечки втрачали не лише єдність, але
й свободу, зазнавали приниження і страждань від
супротивників та поневолювачів. Нехай це слу-
жить нам пересторогою та постійним повчальним
прикладом».

На завершення вітального слова Митрополит
Епіфаній привітав всіх присутніх з урочистостя-
ми та побажав, щоб це свято послужило зміцнен-
ню нашої церковної єдності, нагадало нам про
славне минуле та нашу відповідальність про сьо-
годення і майбутнє.

Прес-служба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)

За матеріалами інтернет сайтів.
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Блаженнійший Митрополит Київський і всієї
України Епіфаній 21 серпня відвідав з архипас-
тирським візитом м. Самбір, де взяв участь у
відкритті та освяченні пам’ятного Хреста уні-
кального меморіального комплексу «Пам’ятай»
– пам’яті жертв Другої світової війни в Україні
ОУН-УПА, жертвам нацизму, та борцям за ук-
раїнську незалежність, що споруджений на місце-
вому єврейському цвинтарі.

На кордоні Львівсько-Сокальської і Дрогобиць-
ко-Самбірської єпархій у м. Рудки Предстоятеля
зустріли: керуючий єпархією архиєпископ Дрого-
бицький і Самбірський Яків, єпископ Бориспільсь-
кий Геронтій, секретар єпархії о. Андрій Безуш-
ко, благочинний Самбірського району о. Микола
Бухній, головний капелан єпархії о. Ярослав Фаб-
іровський, настоятель храму Святої Тройці м.
Самбір о. Микола Юзич та капелан о. Роман
Вісьтак, настоятель парафії с. Биличі Старосам-
бірського благочиння.

Його Блаженство супроводжували митрополит
Львівський Макарій, митрополит Львівський і Со-
кальський Димитрій і архиєпископ Чернігівський
і Ніжинський Євстратій.

В рамках відзначення 30-ліття третього відрод-
ження УАПЦ, Блаженнійший Митрополит Епіфа-
ній провів зустріч з трьома релігійними громада-
ми міста Самбора, а саме: парафіями храмів свя-
того Іоана Хрестителя (настоятель о. Ігор Поли-
вка), Святої Трійці (настоятель о. Микола Юзич)
і Успіння Пресвятої Богородиці та Павла Конюш-
кевича (настоятель о. Олександр Швець).

Під час зустрічей із вірянами Митрополит Еп-
іфаній наголосив: «Кожна громада – цеглинка в
основі нашої незалежної Церкви, яка з гірчичного
зерна 30 років тому постала та виросла у велике
дерево, яке покриває всю Українську державу.
Ваша молитва та щира віра – запорука єдності
українського православ’я».

Також Предстоятель Православної Церкви
України провів зустріч з міським головою міста
Самбора Юрієм Гамарем у ратуші.

Митрополит Епіфаній разом з духовенством та
вірянами вшанували молитвою героїв, які впро-
довж останнього століття віддали своє життя за
свободу нашої країни.

«На вівтар української незалежності покладе-
но багато життів. І зараз на теренах Східної Ук-
раїни продовжує тривати боротьба за свободу, але
ми з вами переконані, що переможемо з Божою
допомогою, бо прагнемо правди та справедливо-
го миру. Нехай Господь сповнює нас силами та
натхненням утверджувати нашу духовну та те-
риторіальну суверенність», – наголосив Митро-
полит Епіфаній

Після спілкування з вірними нашої Церкви,
Блаженнійший владика разом з духовенством
вирушив до місця освячення хреста на колишній
єврейський цвинтар. Цей хрест – перший елемент
майбутнього меморіалу пам’яті загиблих на цьо-
му кладовищі від рук нацистів українців, євреїв
та поляків.

У цій події також взяли участь Отець і Глава Ук-
раїнської Греко-Католицької Церкви Блаженніший
Святослав, Головний рабин Києва та України Яків
Дов Блайх, Надзвичайний і Повноважний Посол Ка-
нади в Україні Роман Ващук, меценат Костянтин
Темертей, представники обласної та міської влади,
іноземні гості, мешканці Самбора.

Предстоятель Православної Церкви України звер-
нувся до присутніх із першосвятительським словом.

“Не маємо права забувати про трагічні сторінки
української і європейської історії XX століття, про
великий подвиг борців за незалежність нашої дер-
жави. У своїх молитвах ми згадуємо мирних жи-
телів, українців та євреїв, які на цьому місці увій-
шли у вічний спочинок, в яких насильно і беззза-
конно забрали їхнє життя – цінний дар, дарований
Господом. Згадуємо і тих славних борців, які
віддали свій останній подих за свободу та волю
України. Бо немає більшого подвигу, аніж прине-
сти себе у жертву заради ближнього, заради Бать-
ківщини. Наше завдання — відновити, зберегти
та передати пам’ять про їхні героїчні вчинки на-
ступним поколінням. Адже як пам‘ять кожного з
нас дозволяє нам зберігати нашу особистість,
усвідомлювати, ким ми насправді є, так і наша
спільна історична пам‘ять дає нам можливість
бути єдиним народом”, – сказав Предстоятель.

АРХИПАСТИРСЬКИЙ ВІЗИТ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ ДО М. САМБОРА

Також Митрополит Епіфаній наголосив, що по-
трібно власними вчинками протистояти подібно-
го роду злу і геноциду як Голодомор. “Ми часто
повторюємо, що трагедії минулого, зокрема, такі
як Голодомор і Холокост, страшні геноциди ХХ
століття, не повинні повторитися. Але одними
словами неможливо зупинити зло. Ми повинні
своїми справами та діями протистояти йому. І
сьогодні ми звершили одну з таких дій: представ-
ники різних національностей та віросповідань зас-
відчили єдність у бажанні зберегти пам’ять про
минуле та разом будувати мирне сьогодення і
краще майбутнє — для Самбора, для Галичини,
для України, для Європи і всього світу”, – наго-
лосив Митрополит Епіфаній.

Предстоятель Православної Церкви України
висловив щиру подяку усім, хто долучається до
благої справи, хто допомагає втілити у життя ме-
моріальний комплекс, покладає свої сили, щоб ця
справа була звершена.

“Нехай Господь Бог упокоїть душі загиблих тут
борців за волю України. Вічна пам’ять усім, хто
знайшов тут місце останнього спочинку. А всім,
хто примножує правду і любов, нехай Бог дає
міцне здоров’я, силу і натхнення, щоби цей про-
ект меморіалу був завершений”, – завершив пер-
шосвятительське слово Блаженнійший Митропо-
лит Епіфаній.

Прес-служба єпархії
(за матеріалами Прес-служби Київської

Митрополії УПЦ (ПЦУ)
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Привітання з ювілеєм протоієрея отця Степана-  
кандидата богослов’я, декана Жидачівського Благочин-
ня, настоятеля парафії «Всіх святих» ПЦУ м.Жидачів.

Всечесний отче Стефане!  Вітаємо Вас з нагоди Вашого
ювілею - 70-річчя  від дня Вашого народження.

Всі ці роки Ви прожили в невтомній праці, з повною самовідда-
чею, великими здобутками на славу Божу і служіння громаді.

Глибока віра, працьовитість і жертовність - це ті головні риси,
якими Господь наділив Вас і які є головною рушійною силою у
Вашому житті.

Як ревно Ви йшли до свого прагнення стати священником, як
на початку 90-тих років спромоглися зберегти нашу Церкву, яка
стала острівцем духовності і культури парафіян міста Жидачева.

Наша парафіяльна громада з Вашою допомогою зросла, укрі-
пилась вірою та збагатилась любов’ю до Бога. Як Добрий пастир,
Ви впевнено провадите довірену Вам громаду до брам Небесного
Царства дорогою любові, віри, милосердя, єдності і миру, доро-
гою святості. Нехай сказане Вами слово Боже буде почуте кожним,
хто слухає Вас, і вкорениться у їхніх серцях.

Бажаємо Вам на довгі роки невичерпної енергії, благодаті Божої,
незмінного оптимізму та здійснення всіх Ваших мрій і задумів.

Кланяємося низько Вам за ту повсякденну працю, яка переросла у великі здобутки, і
бажаємо Вам доброго здоров’я, щастя у родинному житті і всіх благ.

Нехай у всіх Ваших добрих справах і починаннях допомагає Вам Господь і ласка Його
простирається над Вашою долею на многії і благії літа!

З любов’ю та повагою парафіяни храму «Всіх святих»
Православної Церкви України м.Жидачева.З благословення Блаженнійшого Епіфа-

нія, Митрополита Київського і всієї Украї-
ни на хуторі Вірля Кременецького району
Тернопільської області з 15 по 25 липня
відбувся Всеукраїнський молодіжний табір
“Вірля-2019”. Тема цьогорічного табору –
“Лідерство без Бога неможливе”.

Участь у таборі від Дрогобицько-Самб-
ірської єпархії взяли п’ятеро молодих пара-
фіян храму святого князя Володимира Пра-
вославної Церкви України м. Новий Ка-
линів (настоятель о.Ярослав Фабіровський):
Зварич Ростислав, Старенький Дмитро,
Касій Павло, Мілейко Євген і Стубінський
Віталій.

Метою табору є навчити його учасників
створювати і діяти, бути справжніми ліде-
рами, працювати в команді та бути гото-
вим нести відповідальність за власні дії,
думки і рішення.

Першочерговим завданням організато-
ри табору вбачали навчити молодь розви-
ватися, прагнути змін на краще, достойно
нести відповідальність за свої дії і приймати
правильні рішення. Виконуючи завдання,
які давали організатори, таборяни змогли
відчути, що означає бути відповідальним.

Таборянам пояснювали, чому лідерство
без Бога не можливе!

«Лідерство і відповідальність, духовність
і моральність» – саме так звучить девіз та-
борян «Вірлі» 2019 року.

Усі таборяни були розподілені по куренях,
якими опікувалися виховник та духівник.

Таборяни, сумлінно працюючи над со-

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ
МОЛОДІЖНИЙ ТАБІР “ВІРЛЯ-2019”

бою, навчилися розуміти життя інших лю-
дей, співчувати, створювати щось нове і
корисне для суспільства.

Урочисте відкриття і закриття табору
розпочиналось молебнем, який звершив
архиєпископ Тернопільський і Кременець-
кий Нестор у співслужінні духовенства.

Варто додати, що цього року таборове
життя разом з нами розділив голова Сино-
дального управління у справах молоді ар-
хиєпископ Полтавський і Кременчуцький
Федір. Його слова і настанови надихають
таборян на нові звершення.

Таборові дні щоранку починалися з
підйому, руханки для зміцнення тіла і мо-
литви. Вдень таборяни займалися різнома-
нітними іграми, слухали лекції, брали участь
у майстер-класах. Щовечора проводилися
вечірні молитви, свічка і ватра, де учасники
виконували завдання, спрямоване на роз-
виток особистості.

Під час табору були й Пластові дні, під
час яких пластуни не лише розповідали про
Національну скаутську організацію Украї-
ни «Пласт», а й давали корисні майстер-кла-
си, вчили дітей пластових пісень, грали в
цікаві ігри.

Сподіваємось, що з Божого допомогою
наші юні парафіяни гарно провели ці 10 днів
у гарному товаристві і отримали багато хо-
роших вражень і з позитивом, укріплені
духовно і тілесно, повернулись до своєї па-
рафії.

Прес-служба парафії св. кн. Володи-
мира м. Новий Калинів

У понеділок, 26 серпня, відбулась екскурсійна поїздка дітей військовослужбовців Міжна-
родного центру миротворчості та безпеки до Львівських Карпат, яку очолив військовий
священик (капелан) Святослав Юрків.

Юні туристи поринали в давню історію нашого краю, освоювали прабатьківські рецепти
самолікування та довголіття, брали участь в дегустації цілющого трав’яного чаю та лікуваль-
них сиропів, знайомились з фортифікаційними спорудами часів Київської Русі «Тустань», відпо-
чивали на природі, переходили через пішохідний міст завдовжки 400 м та набирались сил перед
початком нового навчального року.

Особливим місцем подорожі став скельно-печерний монастир села Розгірче, який сягає XIII–
XIV ст. Діти захоплювались аскетичними умовами проживання ченців, оглядали столітні написи
на стінах і старались піднятись якомога вище непростими сходинками.

Усі разом помолились до Господа Бога за нашу Батьківщину, воїнів, родини і сім’ї, а також за
успішне навчання дітей. Додому повернулись темної ночі втомленими і щасливими.

Хочемо висловити щиру подяку командуванню Міжнародного центру миротворчості та
безпеки за сприяння в поїздці, Яворівській державній районній адміністрації за надану транс-
портну допомогу, сільському голові с. Розгірче Маланію Миколі Михайловичу та керівництву
Державного історико-культурного заповіднику «Тустань».

Діти – наше майбутнє! Будемо збагачувати їх духовно, культурно та патріотично, щоби
виховати їх хорошими громадянами нашої незалежної держави.

Прес-служба єпархії

ЕКСКУРСІЯ ДІТЕЙ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З НАГОДИ

ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКАРАЇНИ

28 липня парафіяни храму святого рівноапостольного великого князя Володимира
Православної Церкви України в м. Новий Калинів молитовно відзначили храмове свято на
честь  великого князя Володимира і знакову подію – 1031-ліття хрещення Руси-України, а
також 20-ту річницю священства настоятеля парафії о. Ярослава Фабіровського.

Урочисте богослужіння очолив секретар Дрогобицько-Самбірської єпархії, канцлер о.Андрій
Безушко. Йому співчлужили священики Самбірського благочиння: о.Микола Бухній (декан
Самбірського благочиння, капелан, парафія свт. Павла Конюшкевича та Успіння Пресвятої
Богородиці м. Самбір), о.Василь Бухній (духівник Самбірського благочиння, настоятель па-
рафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Чуква і вмч. Димитрія Солунського с. Нагірне), о.Воло-
димир  Лернатович (настоятель парафії Вознесіння Господнього і Покрова Пресвятої Богоро-
диці с. Ралівка), о.Роман Вовкунович (настоятель парафії свт. Миколая с. Воля Блажівська і свт.
Миколая с. Сприня), о.Юрій Кузбит (настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці с. Вісьто-
вичі), о.Михайло Маслиган (настоятель парафії архистр. Михаїла с. Калинів і Усікновення
глави Іоана Хрестителя с. Корналовичі Львівської єпархії), о. Костянтин Лозінський (доктор
наук із богослів’я, професор, завідувач кафедри богослів’я та філософії КПБА, капелан 101-ої
окремої бригади охорони Генерального Штабу м. Київ. На даний час призваний до лави ЗС
України, о. Віталій Новаковський (настоятель парафії св. ап. Филипа м. Самбір), о.Володимир
Припін (настоятель парафії ап. і єв. Іоана Богослова с. Бабина), о.Роман Вісьтак (капелан,
настоятель парафії свв. Безсрібників Косьми і Демяна с. Биличі Старосамбірського р-ну), о.Ва-
силь Попович (капелан, настоятель парафії Різдва Іоана Хрестителя і свт. Микола с.Чайковичі).

Перед Богослужінням відбулося мале освячення води.
Після закінчення літургії отець Андрій від імені архиєпископа Дрогобицького і Самбірсько-

го нагородив настоятеля пам’ятним знаком з нагоди отримання “Томосу” а потім відбувся
хресний хід навколо храму з окропленням віруючих освяченою водою та помазанням святим
єлеєм (мирування).

У свою чергу, настоятель парафії о. Ярослав подякував священикам за спільну молитву і
привітав парафіян та гостей міста з храмовим святом та 1031-ю річницею Хрещення Руси-
України.

На Службі Божій разом з парафіянами молились Народний депутат України у Верховній
раді 6 скликання Іван Васильович Денькович та міський голова Богдан Осипович Юзвяк.

Варто зазначити, що цього дня мешканці Нового Калинова відзначили свій День міста – 14-
у річницю отримання статуту міста і четвертий рік утворення Новокалинівської ОТГ. Цю
подію традиційно приурочують до храмового свята.

Вже декілька років підряд у святкуванні активну участь беруть вихованці Недільної пара-
фіяльної школи нашого храму.

Цьогорічна програма була особливою. На запрошення вихованців парафіяльної школи, до
святкової програми долучились діти танцювального колективу “Світанок” парафії святого
апостола Іоана Богослова с. Бабина та с. Торчиновичі (Юрій Ярема). Програма тривала понад
45 хвилин. Кожен номер був детально продуманим і доповнював наступний. Виступи стали
одним цілим гарної змістовної програми, відтак окремого концерту. Діти у своїх виступах
прославляли Бога, Який дав нашому народові святого великого князя Володимира – хрестите-
ля нашої землі а також рідний край й українську мову, державну символіку. Лунали пісні і
вірші, присвячені воїнам-захисникам нашої держави та жителям Нового Калинова.

Прес-служба парафії св. кн. Володимира м. Новий Калинів

ХРАМОВЕ СВЯТО У М. НОВИЙ КАЛИНІВ
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Дорогі во Христі, брати і сестри! Христова Церква –
це живий Боголюдський організм, де основа – Камінь,
Сам Господь Бог Ісус Христос. Він же і Голова Церкви.
А ми, православні християни, - члени Церкви є і члена-
ми Христового Тіла. Нас же в Церкві животворить Свя-
тий Дух. А годуємось ми, кормимось, Христовими
Тілом і Кров’ю, Божим Словом та Божою благодаттю. І
все це приводить людину , як члена Церкви – члена Тіла
Христового до освячення і звання дитини Божої. Тому
то Церковний календар рясніє іменами безлічі святих.

А вдивляючись в час життя і прослави святих, бачи-
мо, що в житті Христової Церкви нема періоду затиш-
шя, перерви у поповненні сонму святих. Навіть час
гонінь на Церкву не може зупинити цього благотвор-
ного духовного процесу. Історія свідчить, що в час пе-
реслідувань християн, кількість святих стрімко зростає.
Бо чим дошкульнішим є зло, то тим більше зростає Божа
благодать, яка захищає  праведників, підтримує їх та
співдіє на спасіння. Тобто, в такі часи Божа благодать
по особливому збільшує кількість святих. Така явна
присутність святих у загальному середовищі християн
видимо надихає християнський загал Божою благодат-
тю на духовні подвиги, дає їм Христову силу протисто-
яти злу.

Дорогі во Христі, протистояти злу, духовно освячу-
ватись, духовно зростати до міри повноти Христової
повинен кожен  з нас. Про це маємо і заповідь Христо-
ву: будьте чисті, будьте добрі, будьте милосердні, будь-
те досконалі, будьте святі, бо таким є наш Небесний
Отець.

І кожен розуміє яка це чудова Христова заповідь, яке
у ній для людини блаженство. Та от бути таким вияв-
ляється трудною справою, яка вимагає багато праці над

СЛОВО В ДЕНЬ УСПІННЯ ПРАВЕДНОЇ АННИ,
МАТЕРІ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

собою. Тому більшість із нас вдовільняється легким дот-
риманням тих чи інших заповідей. А це тому, що ми
піклуємось більше про тіло, про дочасне, тимчасове
вдоволення своїх тілесних похотей. Тому то Церква зак-
ликає нас, своїх дітей, дивитись на святих, на їхній спосіб
життя та наслідувати їх. А разом з тим молитись. Мо-
литись Богу, молитись святим; просити у Бога благо-
словення на благочестиве життя, а у святих - молитов-
ної підтримки та вділення і нам присутньої в них Божої
благодаті.  

Браття, серед святих особливим прикладом благо-
честивого життя служить нам життя праведної Анни,
матері Діви Марії, Богородиці. Про неї Церква гово-
рить: праведна. У цій праведності глибока віра і довіра
Богу, молитва і служіння Богу та людям. Не шукання
свого, а слави Божої. Прохання отримати від Бога, щоб
отримане віддати Богу, і то на служіння Богу. А отри-
мавши народжене Дитя Діву Марію, як усунення зне-
ваги серед людей, Анна віддає це Дитя у Єрусалимсь-
кий храм на служіння Богу, на прославу Бога. І при тім
Анна не дбає про свою старість, неміч. В Анні спосте-
рігається повне віддання себе на волю Божу.

Тому то і відхід праведної Анни з цього життя, - це
не смерть, а успіння, блаженний сон тіла у могилі в
очікуванні загального воскресіння. Відтак наступає бла-
женна вічність Небесного Царства.

Браття, сестри, праведність Анни нехай  надихне кож-
ного з нас до праведності, її святість нехай освятить
нас, а повнота Божої благодаті, що є у святій Анні, не-
хай оповиє нас, щоб і нам знайти милість у Бога. А
милість Божа допоможе нам прожити на землі правед-
но та введе у блаженство Божого Царства. Амінь.

Свящ. Іван Владика.

19 серпня ми відзначаємо як церковне свято подію, що
сталася в часи, коли Господь Ісус перебував серед людей.
Комусь подія, описана в євангельському тексті (Мф. 17:1-
9), здасться малозначною на тлі наступних, центральних
для християнства подій – Смерті, Воскресіння, Вознесіння
Христових, зішесття Святого Духа в П’ятидесятницю. У
когось євангельський текст може навіть викликати неро-
зуміння і зніяковіння очевидним порівнянням втіленого
Бога-Логосу, Якому “дана всяка влада на небі і на землі”
(Мф. 28:18) із старозавітними пророками Мойсеєм і Іллею.

Такі думки значною мірою обумовлені нашим відда-
ленням від історичного контексту євангельських подій, за-
буттям культурного фону, на якому вони розгортаються.
І тому нехай не здасться вам дивним, що цей євангельський
текст (Мф 17:1-9) став для мене спонуканням розміркува-
ти про початкові слова Євангелія від Іоанна: “До своїх прий-
шов, і свої Його не прийняли” (Ін. 1:11).

“Свої” для Бога-Логосу – це древній народ юдейський,
старозавітна Церква. Бог здійснює багато подій, описаних
в Євангеліях, так, що їх сенс повною мірою зрозумілий
тільки “своїм”. Такими “своїми” були Апостоли, які зійшли
услід за Христом на гору. Такими ж “своїми” були в
більшості своїй і слухачі, яким Євангелісти адресували свої
тексти. Їм, які названі “своїми”, багато що з того, що ми
осягаємо наполегливою працею богословського досліджен-
ня, було самоочевидним. І цей євангельський текст був для
юдеїв новозавітної епохи викликом, усю серйозність якого
нам не відразу вдається оцінити. Слухачі Благої вістки оц-
інили її, і ми знаємо наступний результат – “свої Його не
прийняли”. І ми навіть знаємо, як саме виразилося це “не-
прийняття” – у крику натовпу: “Розіпни Його!”

Чарльз Сміт якось іронічно прокоментував: “Ніхто не
став би розпинати якогось учителя, який розповідає безне-
винні історії для загального напоумлення і зміцнення мо-
ральності”. Значить, сучасники Ісуса, які стали Його воро-
гами, помітили в Ньому щось більше. Так що ж побачили і
зрозуміли учні і сучасники Христові, зрозуміли те, що
неочевидне для нас?

Той факт, що Петро пропонує “поставити намети”, оз-
начає, що Преображення Господнє припало (невипадково
– у Бога немає нічого випадкового!) на юдейське свято
“Сукот” (кущів, наметів), що звершується в нагадування
про Божественний захист у пустелі під час Виходу (Лев.
23:39-43). Як свідчать Євангелісти, Преображення Господнє
відбувається “через шість днів” (Мф. 17:1, Мк. 9:2) після
іншої важливої євангельської події – “сповідання Петра”
(Мф. 16:16). А ми знаємо, що за шість днів до початку
свята Кущів святкується інше велике свято – Йом-Кіпур
(Судний День). Цього дня первосвященик єдиний раз на
рік входив у “Святе святих” Єрусалимського Храму і ви-
мовляв “невимовне ім’я” YHWH. Ніхто іншій з юдеїв, так
само як і сам первосвященик, у будь-який інший день, не
наважувався в ті часи вимовити священне Ім’я Бога. Спов-
ідання Петра доводиться на “Судний День” – цього дня
Петро уперше називає Ісуса “Христом, Сином Бога Живо-
го” і, тим самим, виявляється в ролі первосвященика ново-
го народу Божого.

І от, через шість днів, Петро каже Ісусові: “Господи!
Добре нам тут бути”.  Зрозуміло, що Петро не казав “Гос-
поди” грецькою як “Кюріє”. Рідною йому арамейською це
звучало б як “Адонай”. Але “Адонай” – не просто ввічли-
ве звернення, цим словом палестинські юдеї також заміню-
вали при читанні Біблії “невимовне” YHWH, подібно до
того, як юдеї діаспори для тієї ж мети застосовували грець-

ІСУС РОЗМОВЛЯЄ
З ПРОРОКАМИ

 Свято Преображення дає бага-
ту поживу для роздумів.  Хотілося
б відмітити от яку рису згадуваної
нині євангельської події. На горі
Христу, Який трохи відкрив нам у
можливій для нашого земного
сприйняття мірі Свою небесну сла-
ву, з’явилися Мойсей і Ілля. У цьо-
му перебуванні з Христом Мойсея
і Іллі було щось дуже особисте.

У Книзі Вихід говориться про
те, як Мойсей звернувся до Госпо-
да: “Якщо я придбав благовоління
в очах Твоїх, то молю: покажи мені
славу Твою“. І відповів Господь
Мойсеєві: “Лиця Мого не можна
тобі побачити, тому що людина
не може побачити Мене і залиши-
тися в живих. І сказав Господь: ось
місце у Мене, стань на цій скелі;
коли ж буде проходити слава Моя,
Я поставлю тебе в розщелині скелі
і покрию тебе рукою Моєю, доки
не пройду; і коли зніму руку Мою,
ти побачиш Мене ззаду, а лице Моє
не буде видиме тобі” (Вихід 33). А
в Третій книзі Царств розпові-
дається про пророка Іллю, який
шукав Господа Бога Саваофа. І ска-
зав йому Господь: “Вийди і стань
на горі перед лицем Господнім, і ось,
Господь пройде, і великий і сильний
вітер, що роздирає гори і розтро-
щує скелі перед Господом, але не у
вітрі Господь; після вітру земле-
трус, але не в землетрусі Господь;
після землетрусу вогонь, але не у
вогні Господь; після вогню віяння
тихого вітру, і там Господь. По-
чувши це, Ілля закрив лице своє ми-
лоттю своєю”  (3 Царств 19).

Звичайно, таке прохання, таке
бажання Мойсея і Іллі бачити Бога
виходили з якихось сутнісних гли-
бин їх духовного життя, бо не про-
сто так людина говорить Богові:
покажи мені Себе. З дозвільної ціка-
вості так звернутися до Бога не-
можливо; вона народжується з сер-
ця тільки тоді, коли людина всіма
своїми силами хоче преобразити
себе і все своє життя так, щоб в ньо-
му жив і діяв тільки Бог, і нічого,
окрім Нього. І те, що Господь на
таке прохання відгукнувся,
свідчить саме про це.

Старий Завіт свідчить, що ні
Мойсеєві, ні Іллі Бог Самого Себе
не показав, а тільки дав Себе відчу-
ти лише якимсь краєчком, прикрив-
ши їх сприйняття Своєю правицею.
Але бажання Мойсея і Іллі проте

ПРЕОБРАЖЕННЯ
ГОСПОДНЄ: НІЩО ДОБРЕ В

ЛЮДИНІ НЕ ПРОПАДЕ

не залишилося без виконання. От
вже і Мойсей відійшов у країну
мертвих, і Ілля був таємничо узя-
тий із землі, і пройшло багато тисяч
років – і їх прагнення бачити Бога в
повноті виконалося. На горі Мой-
сей і Ілля бачили Бога лицем до лиця
– а учні Христові не могли дивити-
ся на це і пали в жаху на землю.

І це велика нам втіха від Бога і
повчання. Навіть коли ми просимо
щось у Бога від щирого серця, і
Господь не виконує цього з якихось
причин, які нам не відомі, – все одно
наше благе бажання обов’язково
виконається, якщо не в цьому житті,
то в майбутньому. І в цьому – дуже
важлива, глибинна суть Євангелія:
нічого доброго в людині не пропа-
дає, будь-яке її бажання, звернене
до Бога, буде виконане. І на це тре-
ба завжди з вірою і радістю споді-
ватися – особливо коли ми знаходи-
мося в тяжких обставинах, наприк-
лад, коли людина зазнає якусь три-
валу внутрішню спокусу.

Буває, що роками ми молимося
Богові, а все залишається так само,
як ніби Бог нас не чує. І тоді треба
згадувати Преображення Христо-
ве і пророків Мойсея та Іллю, які
просили в Бога немислиму, найви-
щу річ – і отримали від Нього те,
що просили, хоча пройшло і дуже
багато часу. Але в Бога немає часу
– і для християн, які приєдналися
до Нього, час ніякого значення не
має. Коли вірою ми живемо в Богу,
то Він преображає наше життя, по-
легшує нам нашу скорботу – і не-
одмінно виконає всі бажання, що
виходять з віруючого серця.

За матеріалами інтернет
ресурсів.

ДО СВОЇХ ПРИЙШОВ,
І СВОЇ ЙОГО НЕ ПРИЙНЯЛИ

ке “Кюріос”. І я ризикну припустити, що Петро
як  архієрей Церкви Христової міг тоді вимовити,
звертаючись до Ісуса, священне Ім’я YHWH.

Слова Євангеліста Матфея “лице Його засяя-
ло, як сонце” (Мф. 17:2) відсилають до обставин
укладання Древнього Завіту: “Коли сходив Мой-
сей з гори Синаю, і дві скрижалі одкровення були
в руці у Мойсея при сході його з гори, то Мойсей
не знав, що лице його стало сяяти промінням від
того, що Бог говорив з ним” (Вих. 34:29).

Так значить Ісус – це Новий Мойсей, через
Якого Бог укладає Новий Завіт, новий Договір з
людством? Тобто Ісус – це подібний до Мойсея
“цар Ізраїлю” (Втор. 33:5), чиї приписи надалі
повинні дотримувати все ті, хто утворює “народ
Божий”? Ісус – це Пророк, який “більше” Мой-
сея і Іллі? – Саме так, але не лише це ми дізнаємося
далі з тексту.

Слова “і з’явилася хмара, і осінила їх” (Мк.
9:7) нагадують нам про “хмарний стовп”, який спус-
кався з небес на намет, який “поставив собі… поза
станом” (Вих. 33:7-9). Там, у цьому наметі
(скинії) “говорив Господь з Мойсеєм лицем до лиця,
ніби говорив хто з другом своїм” (Вих. 33:11).
Священна “хмара”, Шхіна, – це знак присутності
самого Бога. Коли сяюча хмара знаходиться над
шатром Мойсея, то це означає присутність Бога в
наметі і Його спілкування з Мойсеєм.

Коли Петро пропонує зробити намети для Ісуса,
Мойсея і Іллі, то він, поза сумнівом, згадує старо-
завітну історію і розраховує на її повторення: Ісус
як Новий Мойсей поставить намет, в якому “Гос-
подь говоритиме з ним, як з другом”. Але історія
не повторюється і “намет одкровення” більше не
знадобиться.

Нині священна “хмара” (Шхіна) покриває са-
мого Ісуса, отже, Бог присутній незримо в самій
людині, а не поза нею, як це було в разі Мойсея.
Тут Петро бачить перед собою людину, але знає
через зрозумілі йому як правовірному юдею зна-
ки, що в цій людині одночасно присутній Той, Хто
колись Сам вивів народ євреїв з рабства і дару-
вав Скрижалі Закону. Тому істина і нашої з вами
Віри свідчить, що Ісус – це “істинний Бог” і “істинна
людина”.

Автор: Євген Абакумов
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I. Шанування Божої Матері у дні Її земного життя
Від Апостольських часів і до наших днів все істинно

люблячі Христа віддають шану Тій, Яка народила Його,
виховувала і оберігала у дні дитинства. Якщо Її обрав
Бог Отець, зійшов на Неї Дух Святий, Бог Син вселився
у Неї, підкорився Їй у дні дитинства, піклувався про Неї,
висячи на хресті, то чи не повинен Їй кланятися всякий,
хто сповідає Святу Трійцю?

Ще в дні Її земного життя друзі Христові – апостоли
– проявили велику дбайливість і відданість по відно-
шенню до Матері Господа, особливо євангеліст Іоан
Богослов, який виконуючи волю Її Божественного Сина,
взяв Її до себе і піклувався про Неї, як про Матір, з того
часу , як Господь з хреста сказав йому: «Це Мати твоя».

Євангеліст Лука написав кілька Її зображень, одні
разом з предвічним Немовлям, інші без Нього. Коли
він приніс і показав їх Пресвятій Діві, Вона схвалила їх і
сказала: «Благодать Сина Мого буде з ними», і повто-
рила колись у домі Єлисавети оспівану Нею пісню:
«Величає душа моя Господа, і возрадувався дух Мій у
Бозі, Спасі Моєму».

Втім, Діва Марія ухилялася під час Свого земного
життя від слави, що належить їй, як Матері Господа.
Вона вважала за краще проводити життя у тиші і готу-
ватися до переходу у вічне життя. До останнього дня
Свого земного життя Вона дбала про те, щоб бути гідній
Царства Сина Свого, і перед смертю молилася, щоб Він
позбавив Її душу від злих духів, що зустрічають людські
душі на шляху до неба і прагнуть захопити їх, щоб відве-
сти до себе у пекло. Господь виконав молитву Своєї
Матері і у часі Її кончини. Сам прийшов з неба з без-
ліччю ангелів прийняти Її душу.

Оскільки Божа Матір молилася ще про те, щоб мог-
ла попрощатися з Апостолами, то Господь зібрав до Її
смерті і всіх апостолів, крім Фоми, невидимою силою
доставлених у цей день в Єрусалим з усіх кінців все-
світу, щоб вони були присутні при Її блаженному пере-
ході у вічне життя.

Зі священними піснями віддали Апостоли похован-
ню Її Пречисте тіло, а на третій день відкрили труну,
щоб ще раз вклонитися останкам Божої Матері, разом
з прибулим тоді в Єрусалим апостолом Фомою. Але
вони не знайшли у труні тіла і у подиві повернулися до
дому, а під час трапези їм явилася на хмарі Сама Бого-
матір, сяюча небесним світлом і повідала, що Син Її
прославив і тіло Її, і Вона, відроджена, належить Його
Престолу. При цьому Вона обіцяла бути з ними завж-
ди.

Апостоли з великою радістю вітали Богородицю і
стали Її вшановувати не тільки як Мати їх любимого
Вчителя і Господа, але і як свою небесну помічницю,
покровительку християн і заступницю за весь рід людсь-
кий перед Праведним Суддею. І всюди, де звіщалося
Євангеліє Христове, почала вшановуватися і Його Пре-
чиста Мати.

II. Перші вороги шанування Богоматері
Чим більше поширювалася Христова віра, чим

більше на землі славилося ім’я Спасителя світу, а разом
з Ним і Та, Яка удостоїлася бути Матір’ю Боголюдини,
тим більше збільшувалася і ненависть до неї ворогів
Христових. Марія була Мати Ісуса. Вона явила небаче-
ний приклад чистоти і праведності, до того ж вона, і
переселившись з цього життя, була могутньою, хоча і
невидимою тілесними очима допомогою християн.
Тому всі, хто ненавидів Ісуса Христа і не вірив в Нього,
хто не розумів Його вчення, вірніше сказати, не хотів
розуміти так, як розуміла Церква, хто хотів Христову
проповідь замінити своїми людськими міркуваннями
– всі вони свою ненависть до Христа, до Євангелія і
Церкви, перенесли на Пречисту Діву Марію. Хотіли
принизити Мати, щоб тим зруйнувати і віру в Її Сина,
створити хибне уявлення про Неї серед людей, щоб мати
можливість перебудувати на інших підставах і все хрис-
тиянське вчення. В утробі Марії з’єднався Бог і людина,
Вона була Тією, Яка послужила як би дробиною для
Сина Божого, що зійшов з неба. Завдати удару Її шану-
ванню значить – це вдарити під корінь християнству,
зруйнувати його у самій основі.

І саме початок Її небесної слави ознаменувався на
землі спалахом злоби і ненависті до Неї невірних. Коли
після Її святої смерті Апостоли несли Її тіло для похо-
вання у Гетсиманії до вибраного Нею місця, Іоан Бого-
слов попереду ніс райську гілку, яку за три дні перед
тим Архангел Гавриїл приніс Святий Діві, прийшовши
з небес сповістити Їй про майбутній перехід у небесні
обителі.

«Коли вийшов Ізраїль з Єгипту, дім Якова – від людей
чужих», – почав Апостол Петро псалом 113, а «Алі-
луя» підхопило все зібрання апостолів та їхніх учнів, як
наприклад Діонісій Ареопагіт, також чудово доставле-
ний тоді в Єрусалим. І коли співалася ця священна пісня,
яка називається у юдеїв «велика Алілуя», тобто велике
«хвалите Бога», один юдейський священик, Афоній,
підскочив до ношів та хотів, перекинувши їх, кинути на
землю тіло Богоматері.

Зухвалість Афонія була негайно покарана: Архангел
Михаїл невидимим мечем відтяв йому руки, що зали-
шилися висіти на ношах. Вражений Афоній, відчуваю-
чи гострий біль, у свідомості свого гріха звернувся з
молитвою до Ісуса, якого до цього часу ненавидив, й
був негайно вилікуваний. Він не забарився прийняти

ПРАВОСЛАВНЕ ШАНУВАННЯ БОЖОЇ МАТЕРІ
християнство та сповідати його перед своїми колишні-
ми одновірцями, за що і отримав від них мученицьку
кончину. Так спроба образити гідність Богоматері по-
служила до Її більшого прославлення.

Вороги Христові не наважилися більше тоді грубою
силою проявляти своє неповагу до тіла Пречистої, але
злість їх не припинилася. Споглядаючи, що християн-
ство скрізь поширюється, вони почали поширювати про
християн різні гидкі наклепи. Не пощадили вони і ім’я
Матері Христової і вигадали, ніби Ісус з Назарету похо-
див із низького і аморального середовища, й мати Його
дружила з одним римським солдатом.

Але брехня була тут надто очевидна, щоб ця вигадка
могла привернути до себе серйозну увагу. Всю сім’ю
Обручника Йосифа і Саму Марію добре знали сучасні
їм мешканці Назарету і його околиць. «Звідки в Ньому
це? Що за премудрість дана Йому, і що за сили в руках
Його? Хіба не тесля Він, син Марії, брат Якова, Іосії,
Іуди і Симона? Чи не тут, між нами, Його сестри?» –
говорили Його співвітчизники в Назареті, коли Христос
виявив перед ними в синагозі Свою неземну мудрість.
У маленьких містечках добре відомі сімейні подробиці
кожного; за чистотою шлюбного життя тоді вельми стро-
го спостерігали.

Невже б до Ісуса ставилися з повагою та дозволяли
проповідувати в синагозі, якби Він був народжений від
незаконного співжиття? До Марії був би застосований
закон Мойсея, що загадав побивати камінням подібних
осіб; фарисеї  б не раз скористалися нагодою дорікнути
Христа за поведінку Його Матері. А тим часом було
зворотне: Марія користувалася великою повагою, у Кані
була почесним гостем на весіллі, і навіть, коли засудили
Її Сина, ніхто не дозволив собі висміювати або засуджу-
вати Його Мати.

III. Спроби юдеїв і єретиків зганьбити Дівоцтво Марії
Юдейські наклепники скоро переконалися, що згань-

бити Мати Ісуса майже неможливо, і на підставі тих
відомостей, якими вони самі мають, набагато легше до-
вести Її похвальне життя. Тому вони залишають цей свій
наклеп, вже підхоплений було язичниками, і намагають-
ся показати, як мінімум, що Марія не була дівою, коли
народжувала Христа. Вони навіть кажуть, що і передба-
чення про народження Месії дівою ніколи не існувало,
і тому даремно християни думають підняти Ісуса тим,
що ніби на Ньому виповнилося пророцтво.

Знайшлися юдейські перекладачі, які склали нові пе-
реклади Старого Завіту грецькою мовою і у них вони
відоме пророцтво Ісаї переклали: «Ось, молода жінка
зачне» (Ісая 7:14); вони стверджували, що єврейське
слово «аалма» означає молоду жінку, а не діву, як сто-
яло у священному перекладі 70 тлумачів, де те місце
переведено «Діва в утробі прийме і народить Сина».

Новим перекладом хотіли показати, що християни на
підставі неправильного слова «аалма» думають припи-
сати Марії абсолютно неможливе – народження без
чоловіка, в той час, як у дійсності Христове народжен-
ня нічим не відрізняється від інших людських народжень.

Однак, зловмисність нових перекладачів швидко вия-
вилася, бо зі звірення різних місць Біблії ясно видно, що
слово «аалма» означає саме «діва». Та й не тільки юдеї,
але і язичники на підставі своїх переказів і різних про-
гнозів очікували, що Спаситель світу народиться від Діви.
Євангеліє ясно говорило, що Господь Ісус народився
від Діви.

«Як же станеться це, коли і мужа не знаю», питала
Марія Архангела Гавриїла, що Благовістить  Їй про на-
родження Христа, бо дала обітницю дівоцтва.

Й відповів Ангел: «Дух Святий зійде на Тебе, і cила
Всевишнього осінить Тебе. Тому і народжуване Святе
наречеться Сином Божим» (Лк. 1:34-35)

Пізніше Ангел з’явився і праведному Йосипу, який
захотів відпустити з дому Марію, знаючи що Вона зача-
ла, не вступаючи з ним в шлюбне співжиття. Йосипу
Архангел Гавриїл сказав: «Не бійся прийняти Марію,
жону твою, бо зачате в Ній є від Духа Святого». І нага-
дав йому пророцтва Ісаї про зачаття Дівою (Мт. 1:20-
25).

Пророслий жезл Аарона, камінь що без рук був
відсічений від гори, який бачив Навуходоносор уві сні,
що був роз’яснений пророком Даниїлам, зачинені во-
рота, які бачив пророк Єзекіїля, та багато іншого в Ста-
рому Завіті прообразно показувало народження Дівою.
Подібно до того, як Адам був створений Словом Бо-
жим з необробленої і дівочої землі, так і Собі Слово
Боже створило плоть від дівочої утроби, коли Син Бо-
жий став новим Адамом, щоб виправити гріхопадіння
першого Адама.

Відкидати народження Христа «без насіння» можуть
і могли лише ті, хто відкидає Євангеліє, а Христова Цер-
ква споконвіку сповідує Христа «втілився від Духа Свя-
того і Марії Діви». Але народження Бога від Діви стало
каменем спотикання для тих людей, які бажали назива-
тися християнами, але не бажали змиритися розумом і
дбати про чистоту життя. Чисте життя Марії з’явилася
докором для тих, які нечисті й у своїх помислах. Щоб
називатися християнами, вони не сміли заперечувати,
що Христос народився від Діви, але стали стверджува-
ти, що Марія залишалася Дівою лише «доки народила
Сина Свого первістка Ісуса».

«Після народження Ісуса», говорив в IV столітті псев-
довчитель Гелвідій, а також багато до і після нього, «Ма-

рія вступила в под-
ружнє життя з Йоси-
пом і мала від нього
дітей, іменованих в
Євангелії братами і се-
страми Христа». Але
слово «доки» не озна-
чає, що Марія залиша-
лася дівою лише до
певного часу. Слово
«поки» і йому подібні
часто означають
вічність. У Святому
Письмі говориться
про Христа: «В часи
днів його засяє прав-
да і буде великий мир,
аж доки світить
місяць» (Пс. 71:7), але
це не означає, що коли
не стане місяця у часі кінця світу, не стане і правди
Божої; навпаки, тоді-то саме вона і переможе. Або що
означає сказане: «належить Йому царювати, «доки»
покладе вся вороги під ногами Своїми»? Невже Гос-
подь має царювати лише стільки часу, поки вороги Його
не будуть під ногами Його?! Спаситель в Євангелії каже
апостолам: «Ось Я буду з вами повсякденно аж до кінця
віку». Отже, у кінці віку Господь відступить від учнів
Своїх? Невже тоді, коли вони сядуть на дванадцять пре-
столів, щоб судитимуть дванадцять колін ізраїльських,
вони не будуть мати обіцяного спілкування з Госпо-
дом?

Неправильно також думати, ніби брати і сестри Хри-
стові були дітьми Його Пресвятої Матері. Назви «брат»
і «сестра» мають саме різне значення. Позначаючи відо-
ме спорідненість між людьми або їх духовну близькість,
ці слова вживаються то у більш широкому, то у більш
вузькому сенсі. У всякому разі братами або сестрами
називаються люди, які мають спільних батька і матір,
або тільки спільного батька або матір, навіть походять
від різних батьків і матерів, якщо їх батьки пізніше (ов-
довілі) одружилися (зведені брати), або ж, якщо їх бать-
ки пов’язані близькими ступенями спорідненості (бра-
ти двоюрідні).

З Євангелія ніде не видно, щоб названі там брати
Ісусові були або вважалися дітьми Його Матері. Навпа-
ки, було відомо, що Яків та інші були сини Йосипа,
Обручника Марії, який був вдів і від першої дружини
мав дітей. Також і (двоюрідна) сестра Його матері, Ма-
рія Клеопова, яка з Нею стояла біля хреста Господньо-
го, також мала дітей, які з повним правом, з огляду на
настільки близьку спорідненість, могли називатися бра-
тами Господніми. Що так звані брати і сестри Господні
не були дітьми Його Матері, ясно видно ще й з того, що
Господь доручив перед смертю Свою Матір любимо-
му Своєму учневі Іоану. Для чого б Він це робив, якби
Вона мала ще дітей, крім Нього? Вони б самі подбали
про Неї. Сини ж Йосипа, мнимого батька Ісусового, не
вважали себе зобов’язаними піклуватися про свою, як
вони вважали, мачуху, або у всякому разі не відчували
до неї такої любові, з якою ставляться рідні діти до
батьків, і яку набув до Неї усиновлений Іоан.

Таким чином, уважне вивчення Святого Письма з
повною ясністю виявляє неспроможність заперечень
проти Дівоцтва Марії і посоромить тих, хто вчить іна-
кше.

IV. Єресь Несторія, що проголосила Богородицю
тільки Христородицею, і III Вселенський Собор.

Коли повинні були замовкнути ті, хто наважувався
говорити проти святості і непорочності Пресвятої Діви
Марії, тоді була зроблена спроба зруйнувати шануван-
ня Її, як Божої Матері. У V столітті Константинопольсь-
кий архієпископ Несторій став проповідувати, що від
Марії народився лише людина Ісус, в Якого вселилася
божество і перебувало в Ньому, як у храмі. Він дозво-
лив спочатку своєму пресвітера Анастасію, а потім і
сам почав відкрито повчати у церкві, що Марію не
можна називати Богородицею, тому що Вона не наро-
дила Боголюдину. Він вважав принизливим для себе по-
клонятися немовляті, обвитому завісами і лежачому в
яслах.

Такі проповіді викликали загальне збентеження і за-
непокоєння за чистоту віри спочатку в Константино-
полі, а потім і у всіх інших місцях, куди дійшли чутки
про нове  вчення. Св. Прокл, учень Іоана Златоустого,
що був тоді єпископом Кізічеський, а згодом архієпис-
копом Константинопольським, у присутності Несторія
виголосив у церкві проповідь, в якій сповідував Сина
Божого, народженого тілом від Діви, Яка воістину є
Богородиця, бо вже в утробі Її, під час зачаття, Боже-
ство з’єдналося з зачатим від Святого Духа Немовлям,
Який людською своєю природою народився від Діви
Марії, але народився вже істинним Богом і істинною
людиною.

Несторій упирався і не погоджувався змінити своє
вчення, кажучи, що потрібно відрізняти Ісуса і Сина
Божого, що Марію треба називати не Богородицею, а
Христородиця, бо Ісус, народжений від Марії, був лише
людиною – Христос (що означає Месія, помазаник),
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подібний колишнім помазаникам Божим – пророкам,
тільки перевершував їх повнотою спілкування з Богом.
Таким чином, вчення Несторія було запереченням всьо-
го домобудівництва Божого, бо якщо від Марії народи-
лася лише людина, то не Бог постраждав за нас, а люди-
на.

Святий Кирило, архієпископ Олександрійський,
дізнавшись про вчення Несторія і церковних настроях,
викликаних ним в Константинополі, написав лист Не-
сторію, в якому переконував його триматися того вчен-
ня, яке Церква сповідувала від свого заснування, і не
вводити у нього нічого нового. Крім того, св. Кирило
писав кліру і народу константинопольському, щоб були
тверді у православній вірі і не боялися гонінь з боку
Несторія на тих, хто не був згоден з ним. Св. Кирило
повідомив про все і у Рим, св. папі Келестину, який з
усією своєю паствою був тоді твердий у православ’ї.

Св. Келестин зі свого боку писав Несторію і закликав
його проповідувати православну, а не свою власну віру.
Несторій залишався глухий до всіх переконанням і відпо-
відав, що те, що він проповідує, і є православна віра, а
його противники – єретики. Св. Кирило ще писав Не-
сторію і склав 12 анафем, тобто виклав в 12 членах го-
ловні відмінності православного вчення від тієї єресі,
яку проповідував Несторій, визнаючи відлученим від
церкви всякого, який би відкидав хоча один зі складених
їм членів.

Несторій відкинув цілком все, викладене св. Кири-
лом, і написав свій виклад який проповідує їм вчення,
також в 12 членах, зраджуючи анафемі, тобто відлучен-
ня від церкви, кожного, хто їх не прийме. Небезпека за
чистоту віри все зростала. Св. Кирило написав листа
царю Феодосію Малому, який тоді царював, його дру-
жині Євдокії і сестрі царя Пульхерії, просячи їх також
подбати про церковні справи і приборкати єресь.

Вирішено було скликати Вселенський Собор, на яко-
му ієрархи, зібрані з різних кінців всесвіту, вирішили б,
чи  є православною віра, яку проповідує Несторій.
Місцем цього III Вселенського собору був обраний
ними місто Ефес, в якому колись мала перебування
Пресвята Діва Марія з апостолом Іоаном Богословом.
Св. Кирило зібрав своїх співепіскопів в Єгипті та разом
з ними на кораблях відправився в Ефес. З Антіохії сухим
шляхом поїхали Іоан, архієпископ Антиохії, зі східними
єпископами. Римський єпископ св. Келестин не міг сам
їхати і просив св. Кирила захищати православну віру, а
крім того ще від себе послав двох єпископів і пресвітера
римської церкви Філіпа, яким теж дав вказівки, що по-
трібно говорити. У Ефес прибутку також Несторій і
єпископи константинопольського округу, єпископи па-
лестинські, малоазійські та кіпрські.

У десяті липневі календи за римським обчислення,
тобто 22 червня 431 року, в Ефесі церкви Діви Марії
зібралися єпископи на чолі з олександрійським єписко-
пом Кирилом і Ефеським єпископом Мемноном і зай-
няли місця. В середині було покладено Євангеліє, як
знак того, що невидимо очолює Вселенський собор сам
Христос. Спочатку прочитали Символ Віри, складений
I і II Вселенськими Соборами, а потім приступили до
читання документів і прочитали попередні соборі по-
слання Кирила і Келестина Несторію і відповіді Несто-
рія. Собор визнав вчення Несторія нечестивим і засу-
див його, визнавши Несторія позбавленим кафедри і
священства. Таким чином, постанова соборі з ясністю
висловило свою віру, що Христос, народжений від Діви,
є істинний Бог, що втілився, а позаяк Марія народила
досконалу людину, що була у той же час досконалим
Богом, Вона справедливо повинна шануватися Богоро-
дицею.

Після закінчення засідання постанову соборі було
негайно повідомлено народу. Весь Ефес зрадів, дові-
давшись, що захищене шанування Святої Діви, особли-
во шанованої у цьому місті, мешканкою якого Вона була
під час земного життя, і покровителькою після перехо-
ду у вічне. Усюди звучали радісні прославляння Діви
Богородиці і вихваляння отців, які захистили Її ім’я від
єретиків.

Собор мав ще 5 засідань, на яких підтвердив засуд-
ження пелагієвої єресі, яка навчала, що людина може
спастися самотужки, без необхідності мати Божу бла-
годать. Собор також визнав, що вчення Православної
Вселенської Церкви досить повно і ясно викладено у
Символі віри, затвердженому на II Вселенському Со-
борі, тому і сам не склав нового Символу Віри та забо-
ронив надалі складати інші символи віри або робити
зміни в існуючому.

Останнє було порушено через кілька століть західни-
ми християнами, коли у Римській Церкві, яка відокре-
милася, була зроблена в Символі добавка, що Дух Свя-
тий походить «і від Сина», цю добавку схвалюють з XI
століття римські папи, хоча до цього часу їх попередни-
ки, починаючи зі св. Келестина, твердо трималися
рішення III Вселенського Собору і виконували його.

Так оселиться в Церкві мир, який порушив Несторій.
Була захищена справжня віра і викрито псевдовчення.
На III Вселенському Соборі твердо і ясно було вислов-
лене вчення Церкви про Божу Матір. Найперше Святи-
ми Отцями були викриті напади на непорочне життя

ПРАВОСЛАВНЕ ШАНУВАННЯ БОЖОЇ МАТЕРІ
Закінчення.

Початок на 5 стор.

Діви Марії, а тепер про тих, хто применшує Її гідність,
усім було повідомлено: «Хто не сповідує Еммануїла
істинним Богом і тому Святу Діву Богородицею, бо
Вона у плоті народила Слово, суще від Бога Отця, що
стало плоттю: нехай буде проклятий» (тобто відлуче-
ний від Церкви – 1-а анафема св. Кирила Олександр-
ійського).

V. Спроби іконоборців зменшити славу Цариці Не-
бесної та їх посоромлення.

Після III Вселенського Собору ще ревніше стали вда-
ватися християни, як у Константинополі, так і в інших
місцях, до заступництва Божої Матері, і їхні надії на Її
заступництво не надавалися марними. Вона являла
Свою допомогу численним хворим, безпомічним і по-
требуючим. Вона багато разів була захисницею Кон-
стантинополя від зовнішніх ворогів, одного разу навіть
показавши видимим чином преподобному Андрію
юродивому Свій дивний Покров над народом, який мо-
лився вночі у Влахернській церкві.

Цариця Небесна давала перемогу візантійським ца-
рям у битвах, чому ті мали звичай брати з собою Її
ікону Одигітрії (Шляхопровідниці). Вона зміцнювала
подвижників і ревнителів християнського життя в їх бо-
ротьбі з пристрастями і слабостями людськими. Вона
просвіщала і наставляла отців і вчителів Церкви, у тому
числі і самого св. Кирила Олександрійського, коли він
коливався визнати невинність і святість Іоана Золото-
устого.

Пречиста Діва вкладала пісні в уста укладачів цер-
ковних піснеспівів, іноді роблячи знаменитими співа-
ками нездатних і таких, що не мали дару співу, але бла-
гочестивих трударів, як, наприклад, св. Романа Солод-
коспівця. Тому не є дивним, що християни намагалися
возвеличити ім’я Своєї постійної Заступниці. В Її честь
встановлювалися свята, Їй присвячувалися чудові пісні,
Її зображення шанувалися.

Злоба «князя світу цього» озброїла «синів відступу»
ще раз піднятися у наступ проти Еммануїла і Його Ма-
тері у тому ж Константинополі, який вшановував те-
пер, як і раніше Ефес, Божу Матір своєю Заступницею.
Не сміючи спочатку відкрито говорити проти Непере-
можної Воєводи, хотіли зменшити Її прославляння тим,
що заборонили поклонятися іконі Христа і Його угід-
ників, називаючи це ідолопоклонством. Богоматір і тут
зміцнювала ревнителів благочестя у боротьбі за шану-
вання образів, явивши знаки від Своїх ікон і вилікував
відсічену руку Іоана Дамаскіна, які багато писав на за-
хист ікон.

Ніякі гоніння на тих, які вшановують Богоматір, і все,
що пов’язано з пам’яттю про Неї, не змогли зменшити
любов християн до своєї Заступниці. Встановилося пра-
вило, що кожен ряд богослужбових пісень закінчуєть-
ся піснею або віршом на честь Божої Матері. Багатора-
зово на протязі року, християни у різних кінцях світу
збираються, як і раніше збиралися, у храмі, щоб про-
славити Її, подякувати за надані благодіяння і випроси-
ти ласки.

Але ворог християн, диявол, який «яко лев ревучий
ходить, шукаючи, кого б пожерти» (1 Петро 5:8), хіба
міг залишитися байдужим глядачем слави Пренепороч-
ної? Хіба він міг визнати себе переможеним і переста-
ти вести боротьбу з істиною через людей, які творять
його волю? І ось, коли на весь світ прозвучало Єванге-
лія Христової віри, коли всюди закликали ім’я Пресвя-
тої, земля наповнилася храмами, домівки християн при-
крашалися Її іконами, тоді з’явилося і почало поширю-
ватися нове лжевчення про Богоматір. Це лжевчення
тим небезпечно, що багато хто не може відразу зрозу-
міти, наскільки воно підриває справжнє шанування
Богоматері.

VI. Православне шанування Богоматері.
Православна Церква свідчить про Богородицю те,

що Святе Передання і Святе Письмо повідомили про
Неї, і щодня прославляє Її в своїх храмах, просячи в Неї
допомоги і захисту. З передання відомо, що Марія була
дочка престарілих Йоакима і Анни, причому, Йоаким
походив з царського роду Давида, а Анна з священичо-
го роду. Незважаючи на таке знатне походження, вони
були бідні. Однак, не це засмучувало цих праведних
людей, а те, що вони не мали дітей і не могли сподівати-
ся, що їх нащадок побачить Месію. І ось, коли одного
разу, знехтувані юдеями за свою неплідність, вони обид-
ва в гіркоті своєї душі підносили Богові молитви, Йоа-
ким на горі, де усамітнився після того, як священик не
захотів принести його жертви в храмі, а Анна у себе в
саду, оплакуючи свою безплідність, тоді з’явився їм
Ангел і повідомив, що вони народять дочку. Радісні від
почутого, вони обіцяли присвятити своє дитя Богові.

Через 9 місяців народилася у них дочка, названа
Марією, яка з раннього дитинства проявила найкращі
душевні якості. Коли Їй виповнилося три роки, батьки,
виконуючи обіцянку, урочисто відвели малу Марію в
єрусалимський храм, Вона сама зійшла по високих схо-
дах, а зустрівши Її, Первосвященик, за одкровенням
Божим, ввів Її в саме Святе Святих, уводячи разом з
Нею благодать Божу, що спочивати на Ній в доти без-
благодатний храм. (Це був новозбудований храм, в який
слава Божа не сходила, як в Скинєю або Соломонів.)
Вона оселилася в існуючих при храмі приміщеннях для
дів, але так багато часу проводила у молитві у Святому
Святих, що, можна сказати, жила в ньому. Прикрашена

всіма чеснотами, Вона явила приклад надзвичайно чи-
стого життя. Всім покірна і слухняна, Вона нікого не
образила, нікому не сказала грубого слова, до всіх була
привітна, навіть не допускала скверної думки.

Незважаючи на праведність і непорочність життя,
яку проводила Богородиця, гріх і вічна смерть проявля-
ли у Ній свою присутність. Вони не могли не проявля-
тися: таке точне і правильне вчення Православної Цер-
кви про Богоматір по відношенню до первородного
гріха і смерті. Вона не була чужа гріховних спокус. Адже
один Бог без гріха, а людина завжди буде мати у собі те,
що потрібно ще виправити і вдосконалити, щоб вико-
нати Божу заповідь: «Будьте святі, як Я, Господь Бог
ваш!» (Левіт 19:2). Чим хто чистіше і досконаліше, тим
більше він помічає свої недосконалості і тим більш не-
гідним себе вважає.

Діва Марія, всю Себе віддала Богу, хоча і захищала
Себе від всяке спонукань до гріху, сильніше інших відчу-
вала слабкість людської природи і полум’яно бажала
приходу Спасителя. Вона у смиренності почитала Себе
негідною бути і служницею Діви, яка має народити
Його. Щоб ніщо не відволікало Її від молитви і уваги до
себе, Марія дала Богу обітницю безшлюбності, щоб всю
Своє життя догоджати лише Йому. Заручена старцю
Йосипу, коли Її вік більше не дозволяли Їй залишатися
при храмі, Вона оселилася в його будинку в Назареті.
Тут удостоїлася Діва приходу Архангела Гавриїла, який
Благовістив Їй про народження від Неї Вишнього. «Ра-
дуйся, Благодатна! Господь з Тобою; Ти благословен-
на між жонами … Дух Святий зійде на Тебе, і сила Все-
вишнього осінить Тебе. Тому і народжуване Святе на-
речеться Сином Божим» (Лк. 1:28-35).

Смиренно і покірно прийняла Марія ангельське бла-
говістя. «Тоді ж Слово, як Йому Самому відомо, впало
там і, як Само зволило, зрушилось, увійшло в Марію і
вселилося у Неї … Як блискавка освітлює таємне, так і
Христос очищає таємно єство. Він очистив і Діву, і потім
народився, щоб показати, що, де Христос, там прояв-
ляється чистота у всій силі. Очистив Діву, підготовану
Духом Святим, і потім утроба, ставши чистою, зачинає
Його. Очистив Діву при Її непорочності, чому і наро-
див залишилася Дівою. Не кажу, що Марія стала без-
смертною, але що, освячена благодаттю, Вона не бун-
тувала гріховними побажаннями … Вселилося у Неї
світло, омило Її розум, чистими зробило Її помисли,
освятив дівоцтво Її »(Преп. Єфрем Сирин).

Марія не сказала нікому про явлення Ангела, але
Ангел сам оголосив Йосипу про дивне зачаття Марією
від Духа Святого, а по народженні Христовому з без-
ліччю небесних світил благовістив пастирям. Пастирі,
прийшовши вклонитися Немовляті, сказали, що чули
про Нього. Марія мовчки слухала і зберігала в серці
своїм слова про велич Свого Сина. Чула Вона через 40
днів хвалебну молитву Симеона і пророкування про
зброю, яка пройде через Її душу. Після бачила, як Ісус
зростав мудрістю, чула як Він у 12 років повчав у храмі
і все тримала у серці своїм.

Хоча і благодатна, Вона ще не цілком розуміла, в
чому полягатиме служіння і велич Її Сина. Юдейські
поняття про Месію були Їй ще близькі, а природні по-
чуття змушували Її піклуватися про Нього, охороняю-
чи Його від надмірних, як могло здаватися, праць і не-
безпек. Як кожна  інша людина, Вона отримала ті самі
думки, що й Христос, покірливо перенісши материнсь-
ку скорботу, коли бачила свого Сина гнаним і стражда-
ючим. Зрадівши у день Воскресіння, Вона в день П’я-
тидесятниці одягнулася силою з висоти. Зійшов на Неї
Дух Святий навчив Її всьому і наставив на всяку істину.
Освячена, Вона ще ревніше стала творити почуте Нею
від Її Сина і Спасителя, щоб зійти до Нього і бути з Ним.

Кінець земного життя Пресвятої Богородиці був по-
чатком Її величі. Прикрашена божественною славою,
Вона стоїть, буде стояти і у день страшного суду і в
майбутньому столітті, по правицю престолу Сина Сво-
го, царює з Ним і має відвагу до Нього, як Його Мати
по плоті і як єдинорівна по духу, як Та, що волю Божу
здійснила та інших навчила. Велелюбна і милосердна,
Вона любов до Сина і Бога Свого проявляє у любові до
людського роду, предстоятельством за нього перед
Милостивим і, обходячи землю, допомагає людям. Вип-
робувавши всю тяжкість земного життя, Заступниця
роду християнського бачить кожну сльозу, чує кожний
стогін і благання, що звернено до Неї. Особливо Їй
близькі ті, які працюють у боротьбі з пристрастями і
ревнують про богоугодного життя. Але й у життєвих
піклуваннях Вона незамінна помічниця.

«Всіх скорботних радість, і ображених заступниці, і
спраглих годувальниця, дивна розрада, захоплених при-
тулок, хворих відвідування, немічних покров і заступ-
ниці, жезл старості, Мати Бога Вишнього Ти єси, Пре-
чиста» (стихира Одигітрії). «Надія і заступництво і при-
тулок християн», «в молитвах невсипущий Богороди-
ця», «спасає світ безупинно Своєю молитвою», «день і
ніч молиться про нас і скіпетра царства Її молитвами
затверджуються» (з різних Богородичних молитов).

Не вистачає ні розуму. ні слів висловити велич Тієї,
Яка народилася в грішному людському роді, а стала
більш чесніша від Херувимів і славніша від Серафимів
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Сьогодні, ми святкуємо великий для
нас день Преображення Господнього.
Ще раз в своєму житті в це свято ми
духом присутні на Фаворській горі.
Очима віри ми бачимо разом з апосто-
лами Петром, Яковом та Іоаном,
зійшовши із Спасителем на вершину
цієї гори, славу Божу в священні хви-
лини цієї події. Воно відбулося незадов-
го до хресних страждань і смерті нашо-
го Спасителя.

Знаємо, що Син Божий, що зійшов
на нашу землю для вічного спасіння
людей, явився не в Своїй Божественній
славі, інакше Його Божественне світло
засліпило б очі грішних людей, але
прийшов на землю в приниженому
вигляді, прикривши Своє Божество об-
разом людини. А тут, на горі Преобра-
ження, Він показав Себе в сяйві тієї сла-
ви, в якій Він перебуває від віку й в якій
побачать Його ті з нас, хто своїм зем-
ним життям буде цього достойний.

На горі Преображення апостоли по-
бачили поруч з  Господом пророка
Мойсея і пророка Іллю. Мойсей жив
за тисячу шістсот років до Різдва Хрис-
тового, пророк Ілія - за дев’ятсот років.
Значить, - пророки Мойсей та Ілля не
мертві, але живі. Вони живі були і тоді,
коли їх бачили в цей день апостоли;
живі і зараз, живі будуть і в нескінчен-
них століттях, бо Бог наш, в Якого ми
віруємо, як каже Слово Боже, «не є
Богом мертвих, а живих» (Мф. 22, 32).
У Господа всі живі. І апостоли, насліду-
ючи пророків, що з’явилися їм на цю
мить з небесного світу, бачили в цьо-
му явищі живе підтвердження слів Гос-
пода Ісуса Христа: «Хто вірує в Мене,
має життя вічне» (Ін. 6, 47).

Цю священну подію, яку ми сьогодні
прославляємо, відкриває таємницю
про життя вічне, в яку вже увійшли
наші прадіди, діди, батьки, увійде і ко-
жен з нас. Більше того, кожен з нас вже
тут на землі, на короткому відрізку
часу, який  даний Господом для зем-
ного життя, вже починає цей шлях жит-
тя вічного, бо вже ніколи не помре ні
моя, ні твоя, ні чия-небудь душа - ні
душа віруючого , ні душа нерозкаяно-
го грішника. Ми всі увійдемо у вічне
життя, хоча і не всі увійдемо до вічної
слави. У «радість Господа Свого» ув-
ійде тільки той, хто проживе земне жит-
тя гідно священного імені Сина свого
Небесного Отця; хто прагне до Госпо-
да, як дитя до грудей своєї улюбленої
матері; хто шукає Господа і в біді, і в
радості, відчуваючи дотик Його батьк-
івської руки, якою Він веде кожного з
нас до Себе, і бачачи на всьому своє-
му земному шляху Божественний Про-
мисел.

Святий Євангеліст говорить нам, що
пророки Мойсей та Ілля, які з’явилися
на Фаворі, що не мовчки стояли біля
Спасителя: самі осяяні Божественним

ВЕЛИЧНЕ СВЯТО У С.БУСОВИСЬКО
СТАРОСАМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

Село Верхній Дорожів розташоване у долині річки Бистриця, між мальовничими
ставами, що на Дрогобиччині. Це мала батьківщина шанованого патріота України
великого генерала – хорунжого Дмитра Грицая, який в 1941-43 роках брав активну
участь у партизанській боротьбі проти гітлерівців. З січня 1945 року він очолив
Головний Військовий Штаб УПА. 1 листопада 1945 року йому було присвоєно зван-
ня генерала-хорунжого.

Є в цьому селі чотири старовинні, прекрасні храми. В одному із них, що освяче-
ний на честь Преображення Господнього, відбувся храмовий Празник. Громада
вже не одне століття молиться у цьому храмі за свої родини. У сонячний, по-літньо-
му теплий день зібралось чимало вірних, щоб традиційно в молитві родинно відсвят-
кувати цей Празник. Настоятель храму прот. Діонісій Левицький запросив духовен-
ство для соборного служіння. Службу очолив секретар Дрогобицько-Самбірської
єпархії прот. Андрій Безушко. З повчальним словом до вірних звернувся прот. Свя-
тослав Маличкович, настоятель парафії у селі Волоща, який наголосив про те, що
свято Преображення допомагає нам пізнати Бога у своїй душі. Секретареві співслу-
жили, прот. Роман Цап з с. Ріпчиці, прот. Мирослав Яремкович - смт Меденичі, прот.
Олексій Столяр - м. Борислав. В подячному слові о. Діонісій підкреслив урочистість
Богослужіння завдяки соборній молитві священнослужителів.

Після Літургії було освячено яблука та інші плоди, які вірні принесли до храму.
Прес-служба єпархії

АРХИЄРЕЙСЬКА ЛІТУРГІЯ У ДЕНЬ
ПРЕСТОЛЬНОГО СВЯТА СЕЛА

ГРОЗЬОВО

У середу, 28 серпня 2019 року, в мальовничому селі Грозьово, яке розкинулося у
підніжжі гори Магури, що на  Старосамбірщині, на престольний празник Успіння
Пресвятої Богородиці відбулося святкове  архієрейське Богослужіння. На запрошення
настоятеля храму- священнопротоієрея Миколи Пагулича,парафію відвідав керую-
чий Дрогобицько-Самбірською єпархією Високопреосвященніший Яків. На Бого-
служінні разом з архієпископом і настоятелем молилися: декан Старосамбірського
благочиння- отець Іван Білик , отець Ігор с. Ріп’яно, отець Микола с. Стара Сіль,
отець Іван с. Бусовисько, отець Богдан с. Бачина, отець Володимир смт. Ралівка та
священнослужитель з Рівенщини отець Василій.

 Перед храмом Владику зустрів голова сільської ради Поліжак Федір Кирилович з
вітальним словом, в якому висловив щиру подяку і радість  з нагоди приїзду   Висо-
копреосвященнішого Владики. Від імені всіх парафіян та жителів села пан голова
запросив архієпископа увійти у храм Господній і відслужити святкову літургію. Та-
кож Владику зустріли дівчата в  національних строях   з короваєм на вишитому
рушнику та букетом квітів. Вони побажали йому міцного здоров’я, Божого благо-
словення та опіки Пресвятої Богородиці на довге і щасливе життя. При врученні
коровая, дівчатка попросили у Владики  Божого благословення для всієї громади.

Незважаючи на спеку, у цей святковий день у село прибуло дуже багато гостей з
навколишніх сіл. На богослужінні була присутня голова Старосамбірської районної
ради Терлецька  Тетяна Іванівна. Церква і подвір’я були переповнені прихожанами.
Багато з них прийняли Таїнство сповіді та причастилися  Святими Тайнами Тіла і
Крові Господа нашого Ісуса Христа.

 Під час Божественної літургії Високопреосвященніший Владика з отцями моли-
лися за мир та спокій в Україні,за її добробут і процвітання. Також вони молились за
здоров’я і збереження життя наших воїнів на Сході України. За їх відвагу, мужність і
незламний дух. 

 По завершенні Богослужіння Владика  Яків привітав усіх присутніх з величним
святом Успіння Пресвятої Богородиці і звернувся до парафіян з повчальним сло-
вом. Архієрей також подякував жертводавцям і найактивнішим парафіянам та наго-
родив їх благословенними грамотами. Закінчилося святкове богослужіння обходом
довкола храму та помазанням освяченим єлеєм.

Дуч Надія

Світлом, вони розмовляли з Ним. І апо-
столи чули про що: про завершення
земного життя Спасителя, про набли-
ження і уже майбутніх хресні страждан-
ня Господа Ісуса Христа. Вони праг-
нули проникнути в таємницю цих хрес-
них страждань, тому що страждання і
смерть нашого Спасителя - це воісти-
ну таємниця. Це - таємниця любові
Божої, по якій Отець Небесний послав
Свого Сина для того, щоб Він, взявши
на Себе гріхи кожного з нас, постраж-
дав і приніс викупительну жертву на
Голгофському хресті. Це - таємниця
правосуддя Божого, за яким Господь
засуджує гріх, але прощає кожного
грішника, що кається в ім’я Своїх хрес-
них страждань. Це велика таємниця
премудрості Божої, по якій Господь
благоволив дати людям через страж-
дання Свого Божественного Сина пра-
во увійти у вічне життя і успадковува-
ти в ній всі ті блага, які, за словом Бо-
жим, що Бог приготував тим, хто лю-
бить Його (1 Кор. 2, 9).

У цей святковий день прибули свя-
щеники, щоб розділити радість цього
свята і прославити Бога Творця за Його
Небесну милість. Богослужіння очо-
лив благочинний Старосамбірський
митр. прот. Іоан Білик, йому співслу-
жили митр. прот. Василій Нацулич,
митр. прот. Миколай Юзич, митр. прот.
Стефан Бандура, митр. прот. Володи-
мир Бандура, митр. прот. Роман Шак,
митр. прот. Ігор Дудик, прот. Іван
Білик, свящ. Іван Федак, свящ. Мико-
лай Пагулич, свящ. Василій Іваничко,
свящ. Дмитро Гурин. Наприкінці бо-
гослужіння звернувся до вірян з по-
вчальним словом митр. прот Іоан
Білик, де розкрив зміст та значення свя-
та і побажав усім міцного здоров’я,
радості, любові та духовного зростан-
ня. У свою чергу настоятель храму по-
дякував усім священикам, які прибули
на празник і побажав їм, щоб Благо-
дать Божа завжди перебувала з ними у
нелегкому труді, а Всемилостивий Гос-
подь обдарував міцним здоров’ям та
довголіттям. А також отець Іван звер-
нувся до парафіян і привітав усіх з пре-
стольним святом. Після Літургії було
звершено чин малого освячення води,
а також за давнім звичаєм Церкви було
освячено плоди, які вірні принесли до
святого храму.

Будемо просити Всемилостивого
Господа, що преобразився на Фаворі і
показав славу Свою і світло нерукот-
ворного духовного града Єрусалима,
щоб Він освітив і наші грішні душі
Своїм світлом всюди сущим і Своєю
Божественною благодаттю допоміг
нам грішним пройти земний шлях дос-
тойно покликання, до якого ми всі при-
значені, бути небесними громадянами
горішнього Єрусалима.

Прес-служба єпархії.

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК НА
БАТЬКІВЩИНІ ГЕНЕРАЛА-

ХОРУНЖОГО УПА ДМИТРА ГРИЦАЯ.
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День свята Успіння Пресвятої Богородиці у селі Раденичі Мостись-
кого благочиння.

28 серпня-свято Успіння Пресвятої Богородиці, яке молитовно вшановує
Церква Христова.Скільки величних храмів на честь цього свята Богоро-
диці збудовано на нашій землі! І ось,  один із таких храмів на честь Успіння
Божої Матері милує око та гріє душу теплом Богородиці у селі Раденичі
Мостиського району.

Цього року день Престольного свята зібрав велику кількість людей у
храмі Успіння Божої Матеріі, настоятелем якого є митрофорний протоієрей
Миколай Різничок-добрий пастир,  невтомний трудівник у винограднику
Христовому.Собор священників, парафіяни, прихожани зібралися, щоб сла-
вити Божу Матір з Христом, зігріти душу молитвою, прославити Бога.

Цей день для раденичан по особливому радісний, і саме цього дня до
села приїзджає чи не найбільша кількість гостей. У першу чергу парафіяни
і гості починають святкування у храмі із спільної молитви, яка усіх нас об-
єднює і зближує. На службу до храму на запрошення о.Миколая і парафіян
також завітали священники з інших парафій.Богослужіння очолив о.Мико-
лай Гаврон, настоятель парафії Вознесіння Господнього м.Львів(Львівська
єпархія ПЦУ).Йому співслужили:о.Михайло Галабут-настоятель парафій
ап.Андрія Первозванного с .Буховичі та свт.Миколая с.Крукеничі;о.Мико-
лай Лесюк-настоятель парафій Різдва Івана Хрестителя с.Мистичі та
св.прор.Іллі с.Вовчищовичі;о.Богдан Бень –настоятель парафії св.ап.Івана
Богослова с. Буховичі;о.Володимир Городецький- настоятель парафії Воз-
движення Чесного і Животворчого Хреста Господнього с Годині.

Не зважаючи на спеку, святкова літургія під чудовий спів місцевого хору
пройшла дуже швидко, залишивши на душі приємний спогад.

Для усіх присутніх і священників зокрема, від імені усіх раденичан, ма-
ленькі парафіяни, з допомогою працівників культури, підготували привітан-
ня із святом. Побажали міцного здоровя, зігрівати своїм серцем інших, і з
великою любовю прославляти Бога! 

«Ще раз дякуємо вам!
Двері храму в нас відкриті
Завжди широко гостям!
Тож приходьте почастіше
Будем з вірою чекать!
Разом робимось сильніші!
Будем Бога прославлять!»
- із благоовійним  трепетом промовляли дитячі уста.
Після закінчення Літургії і виступу дітей відбулося освячення води, ок-

роплення якою принесло велику радість у цей спекотний святковий день
для всіх раденичан  і гостей, які були на святі. Відчувалося духовне підне-
сення, благодатна сила- немов Сама Богородиця була із людьми на цьому
святі,бо й справді:»В успінні Твоєму нас не залишаєш Ти !»

Парафіянка с.Раденичі Галина Гірняк

«РАДУЙСЯ, ОБРАДУВАНА,
В УСПІННІ ТВОЄМУ НАС НЕ
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31 серпня – день вша-
нування ікони Богоматері,
перед якою збираються
разом на молитву ті, кого
обпалило зловісне полу-
м’я особливої хвороби.
Недуги, перед якою без-
силий час, хірургічний
ніж, і хіміотерапія. На
їхніх обличчях – особли-
вий слід, що приносить з
собою лікування. Це і
особлива блідість, яку ні
з чим не сплутаєш, і рідке
ламке волосся, і погляд,
втомлений і спрямований
за ті горизонти, куди зви-
чайні люди заглядати бо-
яться.

Милість Господа на-
шого Ісуса Христа втіле-
на в прекрасній древній
іконі Божої Матері, що
іменується грецькою “Пантанасса”, а українською “Всецариця”. На іконі
середніх розмірів зображена Пречиста Діва Марія в багряних одежах, Яка
сидить на царському троні. На руках Її – Богонемовля з сувоєм в лівій руці
і з благословляючою правицею. Правою рукою Пречиста Діва вказує на
Свого Сина як на Спасителя всіх людей. Німб Христа Спасителя прикра-
шений грецькими літерами: “Він” – Вседержитель; Той, від Якого все; Тієї,
Яким всі ми і рухаємося й існуємо. Німб Божої Матері і Христа прикраше-
ний красивим візерунком із емалі. На задньому плані ікони – два Ангели
Божих, Які з благоговінням осіняють крилами Пречисту Діву Марію і про-
стягають до неї руки. Ікона виконана в яскрава кольорах: багряне одіяння,
золотий фон, що символізує саму вічність, і емалеві німби, зроблені в білос-
ніжному, темно-синьому, червоному і бірюзовому тонах.

Оригінал ікони Божої Матері «Всецариця» знаходиться на Святій горі Афон
у Ватопедському монастирі в Греції. Древня ікона «Всецариця» написана в
ХVІІ столітті й була благословенням відомого на Афоні старця Іосифа Іси-
хаста своїм учням. Збереглася розповідь старця про цю ікону. У ХVІІ столітті
перед іконою Божої Матері «Всецариця» з’явився дивний молодий чоловік.
Він стояв, щось невиразно бурмочучи. Раптом лик Богородиці блиснув,
подібно до блискавки, і Якась невидима сила кинула молоду людину на
землю. Як тільки до нього повернулася свідомість, він одразу вирішив спо-
відатися священику із сльозами на очах. Чоловік розповів, що жив далеко
від Бога, займався магією і прийшов у монастир, щоб перевірити свою силу
на святих іконах. Чудо, явлене Богородицею, переконало молоду людину
змінити своє життя. Він зцілився від душевної недуги и після цього лишився
на Афоні. Так ця ікона вперше проявила свою чудотворну силу на одер-
жимій людині.

Пізніше стали помічати, що молитва перед цією іконою впливає і на хво-
рих із різними злоякісними пухлинами. Господь по молитвах Пресвятої Діви
дарував цьому образу особливу благодать: зціляти й утішати тих, хто вра-
жений тяжкою хворобою наших днів – раком. У ХVІІ столітті вона вперше
була написана грецьким монахом і поступово стала відомою в усьому світі.
Саме ім’я ікони – Всецариця – говорить про її особливу, всеосяжну силу.
Всецариця має благодать зціляти страшні хвороби сучасного людства.
Чудесна допомога Пресвятої Богородиці проявляється, в тому числі, і в
допомозі батькам, які моляться за своїх дітей, котрі перебувають в полоні
наркоманії.

За матеріалами порталу «Азбука віри», переклад – архімандрит
Герман (Кулакевич)

НАДІЯ ДЛЯ ХВОРИХ НА
РАК: ІКОНА БОЖОЇ

МАТЕРІ «ВСЕЦАРИЦЯ»


