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Преосвященні владики, всечесні
отці, дорогі брати і сестри, український

народе!
Належачи до творіння Божого і як все

створіння існуючи в часі, всі ми звикли
до його плину. Ввечері заходить сонце і
ранком сходить воно, один день перехо-
дить в інший, мить нинішня невпинно
стає минулим, складаючись у місяці,
роки, десятиліття й століття.

Але як і за всяким творінням Божим,
якщо уважно і не лише тілесними очи-
ма, однак також серцем і поглядом ду-
ховним будемо спостерігати – за завісою
звичного для нас часу ми неодмінно по-
бачимо Творця всього, Бога.

Як мудрість архітектора і старанність
будівничого, як талант митця і дар худож-
ника ми пізнаємо через споглядання
плодів їхньої праці – так через споглядан-
ня премудрості, гармонії, краси і величі
сотвореного світу ми неодмінно маємо
побачити «Творця неба і землі, всього ви-
димого і невидимого».

«Небеса повідають славу Божу, творі-
ння ж рук Його сповіщає твердь» (Пс.
18:2) – вигукує у захопленні Псалмоспі-
вець. А премудрий Соломон говорить:
«Дійсно суєтні за природою усі люди, у
яких не було відання про Бога, які через
видимі досконалості не могли пізнати Су-
щого і, дивлячись на діла, не пізнали Ви-
нуватця» (Прем. 13:1). Святитель Василій
Великий в бесіді на Шестиднів стверд-
жує, що «не пізнати Творця через спог-
лядання світу – все одно що нічого не
бачити в ясний полудень».

З миттєвостей, днів та років сплітаєть-
ся тканина історії. Але як і кожна ткани-
на, вона не виникає сама собою, бо має
Єдиного Того, Хто творить її, хоча і вклю-
чає в себе незліченну кількість справ і
подій, що є плодом праці та волі окре-
мих особистостей або взаємодії стихій.

Кожен з нас, людей, є унікальною осо-
бистістю, наділеною Творцем свободою
волі й вибору. Плодом цього дару є мож-
ливість і свобода для кожного з нас бути
не підлеглим плину історії, не заручни-
ком стихій чи обставин, але за образом
Божим ставати малим творцем. Кажемо
«малим» тому, що Єдиний Творець, наш
Господь і Вседержитель світу, творить
усе існуюче з нічого, одним Своїм сло-
вом. Людина ж, як частина творіння, хоча
і є досконалим вінцем його, здатна тво-
рити лише з вже існуючого.

Ось нині перед поглядом нашим ве-
лично красується Собор Святої Софії у
Києві, священне місце для всього украї-
нського народу та історична кафедра
православних Київських митрополитів.
Але від початку ці прекрасні склепіння й
куполи, мозаїки та розписи були нічим
іншим, ніж камінням та піском, або
іншим таким самим простим матеріа-
лом, що сам собою ані виглядом своїм,
ані якістю не схожий на цей величний
храм. Лише творчі дар і премудрість,
пізнання та праця тисяч людей з каміння
й піску, дерева й металу, з барвників та
інших простих речей, сполучаючи і єдна-
ючи їх, піднесли від землі у височину
небес цей храм.

Такі роздуми і приклади, явні та на-
очні, спонукають нас нині, у дні, коли
український народ відзначає 30-ліття
відновлення Незалежності нашої держа-
ви, духовними очима поглянути на істо-
рію, зазирнути за її тканину в глибини
сутності й вічних сенсів. Як підкидаючи
в хаотичному порядку різні матеріали

ПОСЛАННЯ МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ЕПІФАНІЯ
З НАГОДИ СВЯТКУВАННЯ 30-ЛІТТЯ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ТА ВІЗИТУ ВСЕЛЕНСЬКОГО ПАТРІАРХА ВАРФОЛОМІЯ

ніколи ніхто не досягне того, щоби вони
силою випадкового збігу стали величним
і гармонійним храмом – бо з хаосу си-
лою випадку можна отримати лише хаос,
і ніколи – порядок, – так неможливим є
лише хаосом і випадком пояснити плин
історії. Бо насправді вона – жива і непе-
рервна тканина, в якій за премудрим за-
думом Бога-Творця з безлічі ниток окре-
мих справ унікальних особистостей
сплітається цілісне полотно.

Безперечно, кожен з нас є свобідний
у своїй волі, маючи вибір. Однак і ця сво-
бода теж премудрим Промислом Божим
вплітається у загальний задум Творця.
Відтак всякому добру Бог допомагає, а
зло, яке є віддаленням від добра, – зупи-
няє і спрямовує до добрих наслідків.
Тому хоча і маємо ми, як особистості,
свободу, однак при розмаїтті вибору на-
справді маємо лише дві можливості: або
збирати з Богом, або розкидати без Ньо-
го, або будувати з Творцем як Його
співробітники і працівники, або руйну-
вати, відступаючи від Нього. Адже саме
так говорить Спаситель наш і Син Божий
Господь Ісус Христос: «Хто не зі Мною,
той проти Мене; і хто не збирає зі Мною,
той розкидає» (Лк. 11:23).

Протягом багатьох століть наш народ
не мав власної держави, втративши її че-
рез розбрат і чвари, підкоряючись доб-
ровільно чи бувши примушений силою,
владі інших. Тому для численних поколінь
українців сама можливість мати власну
незалежну державу стала метою і праг-
ненням. Важким був шлях до здійснення
цієї мети, незліченні жертви склав наш
народ у боротьбі за свободу. Цій жер-
товній праці та подвигу самозречення
сотень тисяч і мільйонів наших поперед-
ників ми завдячуємо, маючи нині благо
Незалежності. Але розмірковуючи над
цим, ми неодмінно прийдемо до виснов-
ку, що Незалежність є засіб, а не тільки і
не лише мета. Незалежність є потенціал і
передумова, але від кожного з нас та від
народу, як спільноти особистостей, за-
лежить – як ми скористаємося цим по-
тенціалом і цими можливостями.

Тридцять років тому український на-
род з Божою допомогою досягнув
здійснення мрії багатьох поколінь – відно-
вив Незалежну державу, коріння якої заг-
либлене в тисячолітній історії, сягаючи
княжих часів та навіть глибше. Але нам,
як християнам і патріотам, особливо на-
лежить розуміти, що досягнення мрії –
це лише початок, лише нова точка
відліку, лише фундамент. Що і як з’явить-
ся на цьому фундаменті – величний со-

бор чи велика руїна – залежить від кож-
ного з нас. Нам дано матеріал для будів-
ництва, дано мудрість пізнання і сили
творити – але лише від нас самих зале-
жить, чи збудуємо ми справді щось пре-
красне і спрямоване у вічність, подібне
до Собору Святої Софії, тисячолітнього
видимого символу єднання Бога і людей.
Собору, як вияву тимчасового, яке зда-
не до вічності, окремого, яке сполучаю-
чись, творить велич цілісності.

Без всякого сумніву кожна людина
особисто має таланти і мудрість, має ті
чи інші дари, отримані від Бога. І часто, а
особливо у нинішньому віці, усвідомлен-
ня талантів та можливостей для людини
стає такою ж спокусою, перед якою не
встояв Денниця, який захотів стати бо-
гом без Бога. Серед людей багато хто теж
думає: «я – премудра і свобідна людина,
мені не потрібні ані Бог, ані інші». Цю
безумну і погибельну думку слід відки-
дати. Бо як не може одна цеглина бути
усім храмом, одна нитка – всією ткани-
ною, одна, навіть найбільш талановита
людина, збудувати собор – так кожен з
нас окремо, відсторонившись від Бога та
інших людей, не може досягти добрих
плодів.

Лише єднаючись і сполучаючи сили
та знання, здібності та можливості, всі
разом ми можемо досягати блага – бла-
га загального і блага для кожного зокре-
ма, добробуту віку цього і скарбів не-
тлінних, які зберігаються у вічності.

В сьогоднішній особливий і знаковий
для історії українського народу і його
Помісної Автокефальної Православної
Церкви день, вшановуючи 30-ліття
відновлення незалежної Української дер-
жави, ми маємо видиме і наочне підтвер-
дження всього, дотепер сказаного. Ти-
сячі зібраних на молитву в цей недільний
день у Святій Софії Київській, як і безліч
тих, хто молитвою і думкою єднаються з
нами цієї миті – всі разом ми є свідками
сили любові та єднання.

Те, що донедавна здавалося лише
мрією – нині стало реальністю. Те, що
було лише задумом – втілилося в життя.
Те, чого прагнули покоління – стало для
нас можливістю. Ми маємо незалежну
державу, ми маємо Помісну Автоке-
фальну Православну Церкву. Ми маємо
благословення нашої Матері, Церкви
Константинопольської, Вселенського
Патріархату, зберігаючи непорушно
єдність Святої Церкви, самостійно, як
Автокефальна і незалежно керована Цер-
ква, розбудовувати її заради створення
кращих можливостей для пізнання нами

та нашими співвітчизниками істини і до-
сягнення спасіння.

Видимою ознакою, символом і втілен-
ням цієї єдності в спільноті є Божествен-
на літургія, яку ми звершуємо нині. В
Таїнстві Євхаристії ми єднаємося з Бо-
гом через Причастя Тіла і Крові Христо-
вих, а також єднаємося одне з одним як
таємниче, містичне Боголюдське тіло
Церкви. Кожен з нас залишається особи-
стістю, але всі разом ми набуваємо нової
якості буття, стаючи єдиним цілим, пе-
реходячи від тимчасового і обмеженого
до вічного. Як каміння та інші матеріали
цього величного Собору Святої Софії в
сутності своїй залишаючись тим, чим
вони були від віку, через складання
генієм будівничих всі разом стали велич-
ним храмом, домом Божим, дверима до
вічності – так і кожен з нас, залишаючись
сам собою, у єднанні Церкви та через
усвідомлення єдності суспільства, наро-
ду, людства – здатен досягати більшого і
кращого.

Дорогі брати і сестри!
Справді нині є історична мить, бо впер-

ше Вселенський Патріарх, Перший серед
Предстоятелів Церков, прибув до Украї-
ни, до нашої Помісної Церкви вже як до
Автокефальної, дозрілої, належно само-
стійної Церкви-Дочки. Своєю молитвою
і благословенням, цією соборною літур-
гією Вселенський Патріарх Варфоломій
стверджує і благословляє наші досягнен-
ня, надихаючи нас самостійно, але не
егоїстично, розбудовувати своє життя –
як батьки благословляють і надихають на
добрі справи своїх дорослих і само-
стійних дітей.

Ми від серця вдячні Його Всесвітості
Вселенському Патріарху Варфоломію та
нашій Матері-Церкві за дари і благодіян-
ня, які протягом століть історії були на-
шими предками і нами отримані – від
дару пізнання істини та спасительної
Православної Віри, прийнятого в княжі
часи через Хрещення Руси-України, до
дарування Томосу про автокефалію,
яким перегорнуто сторінку минулих роз-
ділень і духовного поневолення, та ствер-
джена наша свобода бути Помісною
Церквою.

Крізь сплетення тканини історії ми
бачимо премудрий задум Творця, бачи-
мо Його благословення, допомогу і нат-
хнення кожному зокрема і всім нам ра-
зом рухатися вперед шляхом правди до
кращого, що спасіння й вічного блажен-
ного буття. Тож у ці особливі дні духов-
ного піднесення, святкуючи як Церква і
як народ, складаємо подяку Богові за всі
Його благодіяння для наших предків і для
нас.

І просімо Творця в час грядущий на-
дихати нас любов’ю, мудрістю та зміцню-
вати наші сили, щоби ми могли належ-
ним чином бути і надалі співпрацівника-
ми Божими, щоби будували ми дім нашої
держави і нашої Помісної Церкви на ка-
мені правди, насолоджуючись добрими
плодами праці та у спадок наступним
поколінням передавши найкраще з мож-
ливого.

іБоже Великий, Єдиний,
нам Україну храни!

Епіфаній,
Митрополит Київський і всієї

України
22 серпня 2021 р.,

Собор Святої Софії,
м. Київ
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Просто неба, біля тисячолітньої святині
Православної Церкви – Собору святої Софії
Київської 22 серпня 2021 року Вселенський
Патріарх Варфоломій та Митрополит Київсь-
кий і всієї України Епіфаній звершили урочи-
сту Божественну літургію.

Двом Предстоятелям співслужив числен-
ний єпископат і духовенство Константино-
польської Церкви й Православної Церкви
України.

Під час відправи молилися не менше ніж
15 тисяч духовенства і вірян.

За богослужінням лунали особливі прохан-
ня за Україну та молитва з чину молебню,
нещодавно благословенного Священним
Синодом.

Завершився історичний візит Вселенського Патріарха Вар-
фоломія до України. Упродовж чотирьох днів перебування Його
Всесвятості у Києві ми вшанували пам’ять наших новітніх ге-
роїв, зустрілися з дітьми полеглих українських захисників, а
Вселенський Патріарх Варфоломій провів зустрічі з Президен-
том, Прем’єр-Міністром, Головою Верховної Ради.

Апогеєм нашого спільного святкування стала Божественна
літургія у Святій Софії Київській, коли ми – і 15 тисяч українців
разом з нами – об’єдналися навколо Трапези Господньої, при-
частилися Животворчих Таїн Тіла і Крові Христових, піднесли
молитви за Україну та за справедливий мир.

З нагоди 30-річчя відновлення Незалежності України ми взяли
участь у державних урочистостях. А після параду Патріарх
Варфоломій проголосив такі важливі слова: «Україна непере-
можна». Вірю, що Україна й надалі буде розвиватися й утверд-
жуватися, ми повернемо Крим та окуповану частину Донбасу
й відновимо територіальну цілісність нашої Батьківщини.

Ми продовжуємо боротися за нашу державу, і так само три-
ває боротьба за утвердження незалежної Української Церкви.
У нас є велика мета – об’єднати усіх православних українців
навколо Київського престолу. Вселенський Патріарх Варфоломій
нас окрилив. Якщо раніше у нас було одне крило – незалежна
українська держава, то тепер, завдяки твердій невідступній
підтримці Його Всесвятості ми отримали повноцінне й міцне
інше – незалежну Церкву. З цими двома крилами ми можемо
злітати та досягати нових вершин.

Церква була, є і залишається духовною основою української
держави, і якщо вона, Церква, буде сильною, то й держава сто-
ятиме на міцному, потужному фундаменті. Ми дякуємо Все-
ленському Патріарху Варфоломію за цей історичний візит і щиро
бажаємо, аби Господь давав Його Всесвятості сили та здоро-
в’я ще багато років трудитися на благо світового православ’я
і для людей усього світу.

Також вдячний сотням і тисячам тих, хто в різний спосіб
допоміг, щоби цей візит був успішним. Всіх перелічити склад-
но, але ім‘я і внесок кожного знає Господь. Тому від серця ба-
жаю, щоби за добру справу Бог віддав кожному з вас стори-
цею!

Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України

ЗВЕРНЕННЯ
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ ДО ТИХ, ХТО
ПРИСТУПАЄ ДО НАВЧАННЯ
Є певна прикрість у тому, що й школи, й університети

нині сприймаються більшою мірою як інструмент для здо-
буття документа – підтвердження отриманих знань. Осв-
іта споконвіку належала до категорії в першу чергу роз-
витку духу, і з духовності вона бере своє коріння. Прига-
даймо: саме з Хрещення Руси-України в 988 році на на-
ших землях почалася розбудова шкіл, і перші освітні зак-
лади діяли при храмах і монастирях.

Освіта покликана підготувати молоду людину до жит-
тя у великому світі. Та для того, щоби стати гідною лю-
диною, самих лише знань недостатньо – потрібно зроста-
ти духовно, знаходити моральні орієнтири та цінності, вчи-
тися добру та справедливості.

Господь наш Ісус Христос під час Свого земного шля-
ху «учив і проповідував» (Мф. 11: 1). Та Він навчав не яки-
хось тимчасових наук, але іншої, більшої науки – любові, з
якої все зростає і все походить.

Наслідуючи нашого Небесного Учителя, сучасні вчи-
телі, зрощуючи молоде покоління, мають ділитися не лише
знаннями, але й життєвою мудрістю, допомагати в пошу-
ку свого місця у світі, встановлювати у душах учнів ду-
ховні дороговкази-орієнтири, які приведуть їх до Істини. І
навчати добрих справ потрібно не лише словами, але й
вчинками, як це робив Спаситель: «Бо Я дав вам приклад,
щоб і ви робили так само, як Я зробив вам» (Ін. 13: 15).

Бажаю кожному школяреві та студентові у цьому на-
вчальному році, аби ви не лише поповнили скарбницю
знань, але й зросли духовно – завдяки власній наполег-
ливій праці та гідним наставникам. А вчителям бажаю
сил і наснаги у вашій непростій та відповідальній праці.
Нехай благословить вас Господь!

Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України

ДВА ПРЕДСТОЯТЕЛІ ОЧОЛИЛИ БОЖЕСТВЕННУ
ЛІТУРГІЮ У СВЯТІЙ СОФІЇ КИЇВСЬКІЙ

Наприкінці літургії архієпископ Євстратій
виголосив послання Блаженнійшого Митро-
полита Епіфанія з нагоди 30-ліття відновлен-
ня незалежності України та Патріаршого
візиту.

Далі зі словом до присутніх звернувся
Предстоятель помісної Української Право-
славної Церкви.

Завершилася урочиста відправа словом
Вселенського Патріарха Варфоломія.

Після Божественної літургії Його Все-
святість відвідав Святу Софію, де підніс мо-
литву за Україну та її народ.

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви

(ПЦУ)



ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß №08 (99)  Серпень 2021 р.Б. 3

У неділю, 4 липня 2021 року, в
день Всіх святих землі українсь-
кої, парафіяни храму Св. Іоана Хре-
стителя, що в смт.Підбуж Дрого-
бицького району, відвідали Націо-
нальний історико-меморіальний
заповідник «Поле Берестецької
битви» у  с.Пляшева Дубенського
району Рівненської області. Це
місце в народі відоме як Козацькі
Могили. Проща парафіян була при-
свячена 370-ій річниці Битви під
Берестечком під час Національно-
визвольної війни українського на-
роду.

З благословення отця Іоана та
спільної молитви підбужани (37 чо-
ловік) вирушили в дорогу. Серед
прочан були діти та старші люди.
В дорозі разом молилися, співали
релігійні пісні, знайомилися з про-
грамою заходів на цей день.

Урочистості відбувалися на дер-
жавному рівні. Богослужіння у
Свято-Георгіївському чоловічому мо-
настирі очолив Блаженніший Митропо-
лит Київський і всієї України Епіфаній,
який прибув на запрошення архієписко-
па Рівненського й Острозького Іларіо-
на. Свята Літургія правилася під відкри-
тим небом перед іконостасом ззовні Ге-
оргіївської церкви. На службі були при-
сутні близько двох тисяч людей, серед
яких багато духовенства, представників
влади, історичних та культурних осе-
редків, а також місцеві прихожани та
гості.

Підбужани з трепетом брали участь
у Святій Літургії, адже це не перша їхня
поїздка у це святе місце. Дехто присту-
пив до сповіді та Св.Причастя. Це воі-
стину величний день, коли згадується
славне минуле українського народу, роб-
ляться висновки і возноситься спільна
молитва вдячності. І, хоча 370 років
тому козацьке військо зазнало поразки
у битві з польською шляхтою, та коза-
ки довго і мужньо тримали оборону та
вивели частину воїнів через переправи.
Сучасники й досі захоплюються їхньою
відвагою.

Про це прочани дізналися з екскурсії
по музею, який містить унікальні знахі-
дки Берестецької битви 1651 року: ко-
зацьку зброю, одяг, предмети побуту.
Музей знаходиться неподалік дерев’я-

В день молитовного вшанування
пам’яті Великого князя Київського
рівноапостольного Володимира Ве-
ликого, 28 липня всеправославна
спільнота України відзначає ще одну
важливу для України подію – Хре-
щення Руси-України.

Знаменно, що в цей день своє хра-
мове свято відзначає громада парафії
храму Святого Великого князя Во-
лодимира Православної Церкви Ук-
раїни у м. Новий Калинів.

Напередодні, 25 липня у неділю,
громада святкувала своє храмове
свято разом із відзначенням Дня
міста.

На запрошення настоятеля парафії
отця Ярослава Фабіровського, уро-
чисте богослужіння очолив секретар
Дрогобицько-Самбірської єпархії,
канцлер митрофорний протоієрей
Андрій Безушко. Йому співчлужили
священики – о. Леонід Городиський
(благочинний єпархії), о. Микола
Бухній (благочинний Самбірського
благочиння, військовий священик,
капелан, м, Самбір), о. Василь Бухній
(духівник Самбірського благочиння,
с. Чуква, с. Нагірне), о. Володимир,
Лернатович (с. Ралівка), о. Юрій
Кузбит (с. Вісьтовичі), о. Михайло
Маслиган (с. Калинів, с. Корнало-

ХРАМОВЕ СВЯТО ПАРАФІЇ СВЯТОГО КНЯЗЯ
ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО ПЦУ У М. НОВИЙ КАЛИНІВ

вичі), о.Віталій Новаковський (м.
Самбір), о. Богдан Побурчак (с. Ор-
ховичі і с. Загір’я), о. Василь Попо-
вич (військовий священик, капелан,
с. Чайковичі) та о. диякон Роман
Данчівський (Свято-Феодосіївський
ставропігійний чоловічий монастир
м. Київ). З поважних причин були
відсутні запрошені о. Володимир
Припін (с. Бабина), і о. Роман
Вісьтак (військовий священик, капе-
лан, с. Биличі Старосамбірського р-
ну).

Службу співав парафіяльний хор на
чолі з регентом Марією Фабіровсь-
кою. Вперше хористами був викона-
ний піснеспів  «Трисвяте» грецькою
мовою «АГІОС О ФЕОС» (грецький
розспів в гармонізації Ю. Денисової).

Перед Богослужінням був відслу-
жений водосвятний молебень.

Після закінчення літургії отець
Андрій у своєму повчальному слові
змістовно розповів про життя свя-
того князя Володимира та дав ана-
літичну оцінку його діяльності, як
князя і хрестителя Руси-України та
привітав парафіян і громаду Ново-
го Калинова з цим святим днем. У
свою чергу, настоятель парафії по-
дякував отцям за молитву і при-

вітав вірних з цим святом і виголо-
сив многоліття.

Опісля відбувся хресний хід навко-
ло храму з окропленням віруючих
освяченою водою та помазанням
святим єлеєм (мирування).

На Службі Божій разом з парафія-
нами молився міський голова Бог-
дан Осипович Юзвяк.

Прес-служба парафії

ПРОЩА ДО КОЗАЦЬКИХ МОГИЛ

ної Михайлівської церкви, з якої підзем-
ний хід веде у Свято-Георгіївський со-
бор, який є основою меморіального ком-
плексу. Це трирівнева споруда: у підвалі
знаходиться церква Св.Параскеви, де
й розташовані останки більше ста по-
леглих козаків, на першому поверсі –
Георгіївська церква, на другому – Бо-
рисоглібська.

Територія заповідника доглянута й
облагороджена газонами та клумбами.

Поминальну панахиду на чолі з Мит-
рополитом Епіфанієм відправили біля
Пам’ятника полеглим козакам та се-
лянам-повстанцям (скульптор А.Кущ,
1991 р.). Тут же гості покладали квіти,
співали національні та повстанські пісні.
Радували прочан своїми номерами ко-
лективи художньої самодіяльності на-
вколишніх сіл та міст, народні умільці,
бандуристи.

Діяв на території ярмарок місцевих
ремесел, вишиванок та сувенірів.
Підбужани погуляли урочищем Гайок
(місце бою козаків), зробили фото на
пам’ять, подякували Богу та сповнені
вражень щасливо повернулися додому.

P.S. Висловлюємо подяку організа-
торам та коодинаторам поїздки:  о.Іоану
Альмесу, Марії Альмес, Ганні Га-
вецькій та Оксані Косюті.

Іванна Федишин

15-го липня 2021 року, у день покла-
дення Ризи Пресвятої Богородиці, урочи-
сто відзначила свій престольний празник
православна громада села Годині Мос-
тиського благочиння. В цей день святко-
ве Богослужіння очолив благочинний
Дрогобицько-Саміібірської єпархії про-
т.Леонід Городиський. Йому співслужи-
ли: прот.Ярослав Гошко (с.Соколя,
с.Підгать Мостиського благочиння), про-
т.Ярослав Фабіровський (м.Новий Ка-
линів Самбірського благочиння), про-
т.Миколай Різничок (с.Раденичі Мос-
тиського благочиння),прот.Роман Сотник
(благочинний Миколаївського благочин-
ня Львівської єпархії УПЦ(ПЦУ)), про-
т.Володимир Городецький( с.Годині Мо-
стиського благочиння). За Богослужін-
ням відбулося вкладення частички мо-
щей преп. Іова ігумена і чудотворця По-
чаївського у ковчег. Свято закінчилося
обходом довкола церкви та помазанням
освяченим єлеєм.

Стефанія Процак

ФОТОФАКТ
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1 серпня високопреосвя-
щенніший Яків, архиєпископ
Дрогобицький і Самбірський
Правосланої Церкви України,
освятив храм святого проро-
ка Іллі в селі Вовчищовичі
Мостиського благочиння. На
освячення й Архиєрейську
Божественну Літургію завіта-
ли священослужителі благо-
чиння на чолі з благочинним
прот.Ярославом Качмаром,
прот.Івана Тиндика (благочин-
ний м.Мостиськ Львівської
єпархії УПЦ(ПЦУ)), священ-
ники із Дрогобицького благо-
чиння. Долучилися до свята
й о.Роман  Шльомський (гре-

   У житті кожної людини на життєвій дорозі трапляються свої Гол-
гофи – великі, трагічні, високі, менші й зовсім незначні горбики.

   Не на всі Голгофи людина виносить свій Хрест. Інколи Хрест
людину розчавлює, іншого разу Хрест залишається покинутим у
підніжжі гори, й ніхто начебто не зауважує нашого хитрування.

   Буває, що свою Голгофу обходимо бічною стежкою.
   Різдво Христове 2015 року. Щасливі й радісні повернулися

додому парафіяни села Верхнього. У кожній душі дзвонили Різдвяні
Дзвіночки, Небо і Земля в єдиному хорі зливались, прославляючи
народження Божого Дитятка, Різдвяне Диво входило світлою спо-
віддю печалі й очищення, святом душі. На кожному кроці радісно
звучало:

   - Христос Рождається!
   - Славімо Його!
   Та щастя величного свята тривало недовго.

13 серпня, в місті Новий
Калинів, що на Львівщині,
відбулися урочистості прово-
ди військовослужбовців чер-
гової 13-ї ротації 18 окремого
вертолітного загону місії ООН
зі стабілізації в Демократичній
Республіці Конго (18 окремий
вертолітний загін ДР Конго).

Понад 250 військовослуж-
бовців, які входять до складу
18 окремого вертолітного за-
гону, дев’ять місяців будуть
підтримувати мир і безпеку в
цій африканській країні далеко
від рідної землі, інколи у доволі
незвичному етнічному і мов-

ОСВЯЧЕННЯ ХРАМУ СВ. ПР. ІЛЛІ У СЕЛІ
ВОВЧИЩОВИЧІ МОСТИСЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ

ДОРОГА ДО ХРАМУ

УРОЧИСТОСТЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЧЕРГОВОЇ
РОТАЦІЇ 18 ОКРЕМОГО ВЕРТОЛІТНОГО ЗАГОНФУ МІСІЇ ООН ЗІ СТАБІЛІЗАЦІЇ В

ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КОНГО
ному середовищі, складних природно-кліматичних умовах,

З напутніми словами до українських миротворців звернувся
духовний наставник вертолітників — настоятель храму рівно-
апостольного князя Володимира ПЦУ у м. Новий Калинів
військовий священник-капелан Ярослав Фабіровський. Отець
Ярослав благословив воїнів-миротворців на добру справу у
виконанні цієї важливої місії на благо збереження миру через
служіння ближньому та побажав їм Божого благословення,
міцного здоров’я, натхнення та оптимізму і щасливого повер-
нення додому.

Словами молитви та виголошенням «многоліття»  воїнам
та їх сім’ям, священник завершив свою проповідь та окропив
військовослужбовців освяченою водою.

Після урочистого шикування військовослужбовці першої
групи українських миротворців вирушили до Міжнародного
аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Пресслужба єпархіального відділу військового
духовенства

   Чорна звістка охопила село: горить церква!
   Це було найстрашніше, найнеймовірніше, яке могло статися!
   Вогняні язики злизували дерев’яну святиню. Падали церковні

хрести. Вогонь морозив людські серця.
   Ми осиротіли. Нещасні, розгублені, покинуті. У душах – біль

і розпач.
   Починалася наша Голгофа…
   Був страшний біль душі, який наче випікав її, розлука, зневіра.

Здавалося, що ми вже ніколи не матимемо своєї церкви, це не в
наших силах, це нереально – побудувати церкву у такий непрос-
тий час.

   Та громада – велика сила, коли вона має величну мету і доб-
рих провідників.

   Всіх нас, таких різних, об’єднала одна мета – збудувати цер-
кву. Нашими провідниками були настоятель о.Іван Москаль та
церковний староста Микола Антонів -  герої та ветерани російсь-
ко-української війни.

   Було дуже нелегко і непросто. На наше горе відгукнулися
добрі люди всієї Турківщини.

   З нами був Господь!
   Ми винесли свій Хрест на нашу Голгофу! До цього ми йшли 6

років!
   Золотими куполами струменить у Небо Храм Введення Пре-

святої Богородиці у селі Верхньому.
   2 серпня 2021 р. величне багатолюдне свято відбулось у на-

шому селі – освячення храму.
Усміхалося сонечко, раділо
небо і земля. Співали наші
душі.

Чин освячення та божествен-
ну літургію звершив архієпископ
Яків, який прибув на запрошен-
ня настоятеля о.Івана.

Мудре слово Владики
сповнене Віри, Надії, Любові,
промовляло до всіх і до кож-
ного зокрема. Дякуємо Вам
Владико! Дякуємо собору свя-
щенників, які брали участь у
Святій Літургії, а їх було ба-
гато! Дякуємо всім добрим
людям, які прибули до нас із
інших сіл!

Ми всі приходимо в цей
світ і покидаємо його. Важли-
во, що залишаємо після себе.

Залишати завжди є що.
Хіба нам не залишили

увесь світ ті, що відійшли?
І ми залишимо нашим на-

щадкам храм - найвеличнішу
святиню.

І коли, заблудившись на
життєвій дорозі, вони не зна-
тимуть, куди йти, Господь
приведе їх у наш храм, щоб
побачити Його Лице і почути
Його Голос.

Любов Місяйло, пара-
фіянка церкви с.Верхнього

ко-католицької громади) ра-
зом із процесією. Також розд-
ілити радість зібралися про-
цесії з Мистич та Санник;
міський голова Судовиш-
нянської ОТГ Зеновій Фольто-
вич; багаточисельні футдато-
ри, жертводавці та вихідці із
села. Особливо святковий
настрій для парафіян створив
запрошений архиєрейський
хор кафедрального собору
Стрітення Господнього з Дро-
гобича.

За словами настоятеля хра-
му, протоєрея Миколая Лесю-
ка, у 2005 році освятили на-
ріжний камінь та хрест на

тому місці, де згодом постав
храм. У 2006 р. розпочали бу-
дівництво. 2014-ого перенес-
ли престол і відслужили пер-
шу літургію.

Освячення церкви – особ-
лива подія, і не тільки для па-
рафіян вищезгаданої громади.
Владика у коментарі зазначив:
«Храм – це дім Божий. Тут
звершуються таїнства, молит-
ви й призвання Духа Святого
для зцілення людської душі.
Освячення новозбудованого
храму – історична подія.
Згідно з моїми підрахунками
(за 23 роки єпископства) уже
освятили понад 80 храмів. Сьо-
годні – 82-ий».

Під час звершення літургії за
заслуги з відродження духов-
ності в Україні й утвердження
Православної Церкви України
та з нагоди освячення новозбу-
дованого храму в селі Вовчи-
щовичі Яворівського району, з
благословення Блаженнішого
Митрополита Єпіфанія нагоро-
дили настоятеля храму  правом
носіння митри.

Тетяна ЛЕСЮК,
студентка відділення
журналістики УжНУ
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ВІДПОВІДЬ
У Посланні до Римлян

13:1-7 записано: «Кожна лю-
дина нехай кориться вищій
владі, бо нема влади, яка не
була б від Бога, а чинні вла-
ди встановлені Богом. Хто
противиться владі, проти-
виться Божій постанові; хто
противиться – накликає на
себе осуд. Правителі
страшні не для добрих діл,
а для злих. Хочеш не боя-
тися влади? Роби добро – і
матимеш від неї похвалу.
Правитель – Божий слуга,
він тобі на добро. А якщо
зло робиш, бійся, бо не да-
ремно він носить меч. Він є
Божим слугою, що відпла-
чує покаранням тому, хто
чинить зло. Йому треба ко-
ритися не тільки з огляду на
його гнів, а й заради влас-
ної совісті. Тому ви й подат-
ки платите, – бо вони слуги
Божі, що саме за цим і сте-
жать. Віддавайте всім на-
лежне: кому податок – по-
даток, кому мито – мито,
кому страх – страх, кому
пошану – пошану».

Цей текст дає цілком оче-
видну відповідь на наше за-
питання. Ми зобов’язані
підкорятися державній
владі, яку Бог поставив над

Взаємини між пастирями і вірними в Церкві
не засновані на владі, яка передана пастирям,
оскільки в ній немає пануючих і тих, над ким
панують. «Князі народів панують над ними, і
вельможі володіють ними. Не так буде у вас:
але хто хоче між вами бути більшим, нехай буде
вам слугою. І хто хоче між вами бути першим,
нехай буде вам рабом » (Мф. 20,25-27). Все
вчення ап. Павла про служіння засновано на цих
словах Христа. Як предстоятелі стада Христо-
вого перед Богом, пастирі служать йому, а не
панують над ним. Як керівники і вожді, вони
ведуть стадо Боже не від себе, як носії влади,
а через дари Духа, який живе в Церкві і яким
Церква живе. У народі Божому, який становить
Церква, кожен вірний поставляється на царстве-
но-священиче служіння Богу Своєму, а не одні
тільки пастирі... Христос «зробив нас царями і
священиками Богу й Отцю Своєму» (Одкр. 1,6),
— всіх, а не тільки частину. А якщо царство
належить тільки частині, то інші позбавлені
його. Але Церква не тільки пастирів в таїнстві
священства помазує, а кожного вірного, який
входить до Церкви. Влада на релігійній основі
належить емпіричному буттю, оскільки в ньо-
му тільки влада божественного походження
може мати характер незалежності і абсолют-
ності. В Церкві немає місця для такої влади,
оскільки вона є початок «останніх днів», нової
ери. У ній всі благодатні, як царі і священики.

Чи випливає з усього вище сказаного, що в
Церкві не існує ніякої влади? Відсутність влади
свідчило б про відсутність устрою і порядку. Ми
рішуче відмовилися від уявлення, що в апос-
тольський час, коли за загальним визнанням, в
Церкві не було права, вона перебувала в стані
анархії. Ми бачили, що з самого початку в ній
був порядок, устрій, чин. Цей лад не був чи-
мось штучним і стороннім, а випливав з приро-
ди Церкви. У свою чергу устрій і порядок пе-
редбачає наявність ієрархічного початку, яким
він охороняється і який охоплює всіх членів
Церкви. Перебуваючи в Церкві, кожен її член в
сукупності з усіма іншими очолюється Христом,
як Главою Церкви. «Все підкорив під ноги
Йому, і поставив Його вище за все, главою Цер-
кви...» (Еф. 1,22). Підпорядкування Христу,
Якому Бог підкорив все, є разом з тим співпідпо-
рядкування один одному всіх членів Церкви,

ЧИ ПОВИННІ ХРИСТИЯНИ ВИКОНУВАТИ ДЕРЖАВНІ ЗАКОНИ?
християнин може порушити
закон?». Відповідь на це за-
питання можна знайти у
книзі Дії Апостолів 5:27-29:
«Привівши, вони поставили їх
у синедріоні. І первосвяще-
ник запитав їх, кажучи: Чи не
з погрозою заборонили ми
вам навчати в це Ім’я? А ви
наповнили Єрусалим вашою
наукою і хочете навести на
нас кров цього Чоловіка? А
Петро й апостоли у відповідь
сказали: Потрібно слухатися
більше Бога, ніж людей!».
Виходячи з цього, ми може-
мо зробити висновок, що до
тих пір, поки закон держав-
ний не суперечить Закону
Божому, ми зобов’язані
підкорюватися. Якщо ж дер-
жавний закон суперечить Бо-
жественним вказівкам, ми
не повинні слідувати йому, а
дотримуватися Закону Бо-
жого. Тим не менше, навіть
у цьому випадку ми повинні
приймати існування держав-
ної влади над нами. Про це
свідчить той факт, що Пет-
ро й Іван не протестували
бичуванню, а раділи, що
страждали за послух Богові
(Дії 5:40-42).

Підготував прот.
Ярослав Козак,

м. Стрий

нами. Бог заснував уряд для
встановлення порядку, пока-
рання зла й укріплення спра-
ведливості (Буття 9:6; 1 Ко-
ринтянам 14:33; Римлянам
12:8). Ми зобов’язані підко-
рятися владі у всьому –
сплачувати податки, сліду-
вати правилам і законам, де-

монструвати повагу тощо.
Якщо ми цього не робимо,
то в кінцевому результаті
проявляємо неповагу до
Бога, адже Він – Той, хто
поставив владу над нами.
Коли апостол Павло писав
Послання до Римлян, він
перебував у римській в’яз-

ниці під час правління Неро-
на, можливо, найжорстокі-
шого зі всіх римських імпе-
раторів. Незважаючи на це,
Павло визнавав владу, що
стояла над ним. Як же ми
можемо чинити інакше?

Наступне запитання: «Чи
існують виключення, коли

ВЛАДА ЛЮБОВІ
оскільки підпорядкування Христу відбувається
в Церкві, яка є тіло Його. Тому підпорядкуван-
ня Христу і співпідпорядкування всіх всім в
Церкві виражається в служінні Богу і в служінні
всіх всім. «Він, будучи образом Божим, не вва-
жав за захват бути рівним Богові, але принизив
Себе Самого, прийнявши образ раба, зробив-
шись подібним до людей, і з вигляду став як
чоловік; упокорив Себе,  слухняним аж до смер-
ти, і смерти хресної. Тому і Бог звеличив Його
і дав Йому ім’я вище над усяке ім’я, щоб пе-
ред іменем Ісуса схилилося всяке коліно небес-
них, земних і пекельних...» (Флп. 2,6-10)...

Підпорядкування Христу, співпідпорядкуван-
ня всіх всім є любов до Христа і любов всіх до
всіх. Як любов Христа виражається в Його
служінні — «Бо і Син людський не для того
прийшов, щоб Йому служили, але щоб послу-
жити і віддати душу Свою за визволення бага-
тьох» (Мк. 10,45), — так і любов виражається
в служінні всіх всім, оскільки все відбувається
в Церкві, для викуплення якої Христос віддав
Свою душу. В Церкві немає любові без служі-
ння, і немає служіння без любові. Любов охоп-
лює всіх, а тому і служіння належить всім чле-
нам Церкви. Кожне служіння благодатне, а так
як благодать одна, то всі служіння за своєю при-
родою однакові, але різні за благодатними да-
рами. Відмінність дарів створює відмінність
служінь, значення яких стоїть в залежності від
їх важливості в житті Церкви. Ієрархічний прин-
цип в Церкві виявляється в ієрархії служінь, яка
разом з тим є ієрархією любові. Ієрархія служінь
закінчується служінням єпископів, яке є най-
важливішим за своїм значенням в Церкві. Як
вище ієрархічне служіння, воно повинно бути
вищим чином любові і найбільш повним уподі-
бненням жертовної любові Христа. Тут, як у
вищій точці, всі служіння сходяться, оскільки
всі вони починаються і закінчуються в любові...
«Дбайте про дари більші, і я покажу вам шлях
іще кращий. Якщо я говорю мовами людськи-
ми й ангельськими, а любови не маю, то я —
мідь, що дзвенить, або кімвал, що бринчить.
Якщо маю дар пророцтва, і знаю всі таємниці, і
маю всяке пізнання і всю віру, так що й гори
можу переставляти, а любови не маю, — то я
ніщо» (1 Кор. 12,31; 13,1-2). Без любові кожне

служіння було б нічим: воно було б поза Церк-
вою, оскільки сама Церква є любов. «І ми має-
мо від Нього таку заповідь, щоб той, хто лю-
бить Бога, любив і брата свого» (1 Ін. 4,21).
Служіння, яке виражається в  управлінні, як
внутрішнього і зовнішнього керівництва, без лю-
бові перестало б бути цим служінням, оскільки
без любові немає благодаті. Пастирство за
своєю природою є вищим виявленням любові,
як вищого служіння в Церкві...

В любові відбувається підпорядкування всіх
єпископу і через любов він підкоряє всіх собі.
Як підпорядкування всіх всім відбувається че-
рез любов до Христа, так і підпорядкування всіх
єпископу відбувається через його любов до всіх,
і любов у всіх до нього. Інший основи для вла-
ди в Церкві не може бути, оскільки немає іншої
основи для влади Христа в Церкві.

Пастирі можуть мати тільки те, що дає Хри-
стос Церкві, а не те, чого немає в Церкві. Пра-
во, як підставу влади в Церкві, не посилається,
як благодатний дар, тому що права немає у Хри-
ста. «Навчіться від Мене, бо Я лагідний і сми-
ренний серцем, і знайдете спокій душам вашим»
(Мт. 11,29). Влада Христа в Церкві є владою
любові, яка придбана через Його любов до неї.

Афанасьев Н., прот. Церковь
Духа Святого. К.: QUO VADIS, 2010.—

480с. (с. 449-453)
Переклад з рос. здійснив прот. Ярослав

Михайлюк
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На зламі тисячоліть Боже Провидіння
благословило український народ святкува-
ти День Незалежності Української держа-
ви, день свободи по віковічних поневірян-
нях в ярмі своїх сусідів. Треба радіти нам з
того, що така бажана воля, за яку заплаче-
но дорогою ціною, дарована всім, хто живе
в Україні. Тридцять років – надто малий час,
щоб відчути дух істинної радості від тої
історичної справедливості, щоб народ гор-
дився таким досягненням, щоб у серцях
усіх українців розгорілося незгасне полум’я
любові до Батьківщини, до свого народу.
Але це достатній час, щоб у ньому можна
було розпізнати бажання і наполегливість
співвітчизників вирватися зі стереотипів ми-
нулого і повести за собою інших у побудові
вільної держави.

Історія людства, існування різних народів
і їх взаємини – це стремління людини розп-
ізнати суть Божого Провидіння щодо себе самої і
відносин між людьми. І тут питанню свободи нале-
житься перше місце. Початок цього пізнання – у
словах Сирахових: “Господь сотворив із землі лю-
дину, й знову її до неї повертає. Він число днів і пору
людям призначив, і надав їм владу над тим, що на
землі… Він дав їм розсудливість, язик та очі, вуха
та серце – щоб розважати. Розумною наукою Він їх
наповнив – що добре і що зле, вказав Він їм. Світло
вклав Він у їхні серця, щоб їм проявити діл Своїх
велич… Сказав їм: “Бережіться всякої несправед-
ливості!” – і дав кожному з них заповіді щодо ближ-
нього” (Сир. 17:1-2,5-7,13). Звертаю увагу читачів
на ці слова, бо свідомий того, що християнин пови-
нен мати християнський погляд на свободу.

Свобода – це дар Божий. Будуючий дар, що прав-
диво відтворює Божу справедливість і відкриває
істинний сенс людського життя. Це стан душі, коли
людина чується щасливою і повною радості, набли-
жена бачити славу Господню і горизонти майбутнь-
ого. Цей духовний стан врешті-решт виражається
турботою про слабших, вболіванням за щасливе
майбутнє усього люду, жертовністю до потребую-
чих, готовністю жертвувати себе для перемоги спра-
ведливості і свободи.

Та кожен може сьогодні сказати, що люди див-
ляться на свободу по-різному. У цьому чітко вира-
жається проблема гріхопадіння людини, через яку
послабилася здатність пізнавати істину, втрачена сво-
бідна воля і спотворена здатність розуму оцінюва-
ти добро і перемагати спокуси. Тому погляд на сво-
боду може мати деструктивну силу, нав’язливий
характер і спотворену форму, протилежну до Божо-
го задуму щодо свободи. Такий парадокс пережило
старше покоління, котре на собі відчуло фальш ра-
дянської ідеології. Власне ідеологи комунізму своєю
диктатурою спотворили до невпізнаний гасло сво-
боди, зводячи його зміст до міфу. Фізичними і псих-
ічними способами, позбавляючи людину внутріш-
ньої свободи, накидали новітню ідею “братерства і
рівноправ’я”, в основі якої насправді було гасло
“хліба і видовищ”. Застосовуючи силу і страх, брех-
ню і підкуп, позбавляючи права вірити і виявляючи
лють до інакомислячих, нищили людську свідомість
настільки, що свобода перетворювалася у сваво-
лю. Людина, наділена правом свобідної волі, става-
ла рабом демонічних сил. Спокушена думкою, що
бореться за свободу, не знаючи глибини віровизнан-
ня і віковічної культури того чи іншого народу, зазі-
хала на свободу віри і належність до нації.

Який сьогодні погляд людського загалу на сво-
боду? Жаль, але людство не позбулося набутих сте-
реотипів, хіба що завуалювало їх, беручи до уваги
вимоги людей. Прикриваючись гаслом “свободу
поневоленим”, наддержави розв’язують свої еко-
номічні проблеми, формують сфери впливу на слаб-
ших і поступово вкорінену сваволю перебудовують
в ярмо залежності.

Свобода починається з пошани до людської
гідності. Покликуючи до життя людину на Свій об-
раз і подобу, Творець “лишив її в руці свого власного
рішення” (Сир. 15:14) на зразок Власної свободи і
права. Відтак ствердив право на рівність усіх на-
родів через свого Єдинородного Сина Ісуса Хрис-
та: “Нема юдея, ні грека, нема раба ані вільного,
нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один
у Христі Ісусі” (Гал. 3:28). Лише той, хто розуміє
суть цих слів і отримує через них власну свободу,
ніколи не посягне на свободу іншої людини.

Цитовані вище слова Сираха змушують нас усві-
домити, що за нас ніхто не може зробити вибору щодо
майбутнього. То ж якої ми потребуємо свободи?

СВОБОДА – ДАР БОЖИЙ, ПРИВІЛЕЙ ЛЮДИНИ

Аналізуючи світогляд сучасного суспільства,
можемо простежити такі точки зору на свободу:
“Нащо мені та свобода, якщо не маю за що купи-
ти… Колись було краще… Як мали, то мали всі. Як
не мали, то не мав ніхто”, – це туга за “комуністич-
ним раєм”. “Що мені принесла та свобода? Я му-
чився і страждав, інші наживалися і наживаються”,
– це думка випадкових, що стараються всюди
встигнути заради власної користі. “Нащо ми отри-
мали від Господа ту волю – спосібність вибирати
Божу дорогу чи відмовитись від неї”, – ось ще да-
леко не всі погляди на свободу. І від того стає при-
кро, але й усвідомлюємо, що це закономірність.

Як то було просто – перемогти видимого ворога,
подібну до себе людину, загарбника і кривдника, що
бажає полонити і підкорити мало не весь світ. Але
така перемога не дає людині можливості гідно оці-
нити суть свободи. У такій ситуації спрацьовує фак-
тор страху за своє життя, за своє багатство, отже,
правдиве розуміння свободи нівелюється. І лише
роздумуючи над власним становищем і своєю
гідністю, людина приходить до висновку, що свобо-
да – найцінніша ознака її життя, про яку вона ста-
рається ціле життя і якою уподібнюється до Бога.
За свободу людині доводиться багато трудитися,
переборюючи щоденні спокуси, і дорога ця почи-
нається словами Господньої молитви: “Отче наш,
…нехай буде воля Твоя”. Цими словами людині
відкривається незаперечна істина, що свобода лю-
дини – лише в Бозі.

Дух злоби, спокушаючи людину, дуже часто про-
вокує її сприймати розуміння свободи як вседозво-
леність. Заражуючи людську свідомість жадобою,
штовхає її на дорогу беззаконників, що “поспішають,
щоб кров пролити” (Сир. 1:16). Наставляючи на
дорогу розпусти і крадіжок, брехні і заздрощів, да-
ючи людині від цього хвилеве вдоволення, істинну
вартість свободи заміняє грубим обманом – “мені
все можна”. У такій ситуації свобода коштує або
кільце ковбаси, або гальбу пива. Знаючи про істинні
вартості, закладені Господом у людську свідомість,
демон провадить людський розум згубними лабі-
ринтами і провокує на свободу дивитися через вик-
ривлену призму справедливості. У такій ситуації
людина підтасовує істинну справедливість під власні
інтереси. Якби-то вона пам’ятала слово Боже: “По-
любіть справедливість, ви, що правите землею! Роз-
думуйте про Господа в правоті й у простоті серця
шукайте Його” (Мудр. 1:1). Іноді, забуваючи про
Божий Промисел, людина сприймає свободу як
власність, яку можна заховати за високим муром і
використовувати її собі в насолоду. Та скористатися
свободою може лише той, хто спроможний прийня-
ти обов’язки, які випливають з неї. Саме вони обла-
городжують людину, звільняють її від гріхів і дають
їй зрозуміти, що свобода – не тільки в тому, щоб
перемогти завойовника, постійне служіння істині, це
– мудре використання свобідної волі, що веде нас
до добра.

Звідки приходить свобода? Від Бога, і дарова-
на нам через Господа нашого Ісуса Христа, про
що свідчить Іван Євангеліст: “…Коли Син отже
зробить вас вільними, то справді ви будете
вільними” (Ів. 8:36).

То що ж таке свобода? Це слушне запитання, і
коли людина знаходить на нього відповідь, вона ба-
гатіє.

Свобода – це основа життя, свобідний вибір до-
роги в майбутнє, до вічного буття; це правильне ви-
користання дару любові – самопожертва за друзів
своїх; це умиротворення духа і певність у скорбо-
тах, що підносять людину понад дочасне і дають

бачити вічне. Тому повноту свободи люди-
на відчуває лише тоді, коли готова разом з
Апостолом Павлом повторювати: “… Я пе-
ресвідчився, що ні смерть, ні життя, ні
Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні май-
бутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані
інше яке створіння не зможе відлучити
нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі,
Господі нашім!” (Рим. 8:38-39).

Без любові немає свободи. “Отче.., – не
Моя, а Твоя нехай станеться воля” (Лк.
22:42), – промовив Христос і дав нам при-
клад, як виявляти свою свобідну волю Твор-
цеві. Парадоксально, але найвищий ступінь
досягнення свобідного стану – у покірності
і прийнятті Його волі. “Отче, відпусти їм,
– бо не знають, що чинять вони” (Лк.
23:34). Цей приклад прощення злих вчинків
ближньому вчить людину бути вільною від
агресії і ненависті. Мільйони вбитих і стра-
чених різними режимами і загарбницькими

війнами волелюбних українських людей, що захи-
щали отчий край і свободу своїх ближніх, що не за-
войовували чужих земель і не посягали на свободу
своїх сусідів, що з любов’ю плекали свою культуру
і світові свідчили, що український народ нескорений
і волелюбний, – свідчать, що лише любов окрилює
людину на самопожертву в ім’я свободи.

Щасливою є та людина, що має свободу за найб-
ільше добро, свідома того, що це добро доступне
не лише їй, всім дітям Божим. Не може бути свобо-
ди однієї людини, бо за Божим промислом вона до-
ступна всім розумним істотам на Землі. Господь
Бог бажає кожній людині добра, отже, і свободи, щоб
ходила вона у світлі і щоб діла її були світлими, щоб
ласка і доброзичливість були ознакою доброї волі. І
коли так сприйматимемо свободу – як загально-
людське добро, то звільнимося від егоїзму і злоби,
фальші і заздрості.

Вільним чується той, хто вміє мудро скористати-
ся правом у широкому розумінні цього слова. У праві
вибору життєвої позиції немає середини, якою по-
тішає себе людський загал, забуваючи, що двом
панам служити неможливо, що саркастично і осуд-
ливо підмітила наша приповідка: “Богові – свічка,
злому – кочерга”. Можна, ганяючись за дочасним,
опинитись у гурті тих, про яких каже св. Апостол
Павло: “Будуть бо люди тоді самолюбні, грошо-
любні, зарозумілі, горді, богозневажники, бать-
кам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні,
запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, нена-
висники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що
більше люблять розкоші, аніж люблять Бога…”
(2Тим. 3:2-4). Можна впустити до серця Христа і
найкраще почуватися свобідним через слова: «Живу
вже не я, а Христос проживає в мені». За при-
клад для наслідування можуть бути покоління лю-
дей, що зробили свій життєвий вибір і віддали жит-
тя за правду, за процвітання національної ідеї, за бать-
ківщину, за народ, запалюючи вогонь свободи в сер-
цях багатьох тих, що годилися зі своїм рабським
життям.

Дух спокус і неправди спровокував хибну думку
про право вибору, з яким зустрічається людина. Зна-
ючи про проблеми суспільства, про спотворені взає-
мовідносини між людьми, він вчить людський за-
гал, що “правдива” свобода в тому, щоб вповні відда-
ти себе почуттям. Таке трактування свободи най-
більше привабливе для молодих, в яких ще фор-
мується свідомість і яким треба багато працювати
над собою. Для багатьох свобода – це гроші, бага-
то грошей; це високе становище, це панування над
іншими, це вивільнення від усякого контролю. Ба-
жання такої свободи переростає у свавілля. З віком
відбувається переоцінка вартостей, і вчорашнє по-
турання почуттям залишає страшну руїну в свідо-
мості: страх, розчарування і безнадію.

Отож, свобода – це скарб, що через нього
звільняємося від страху перед смертю, бо христи-
янська свобода – це ключ до єдності з Господом і
ознака, якою славимо Бога і сповняємо Його волю;
це запевнення вічного буття. За дочасними мірка-
ми – це праця, якою виявляємо життєздатність; на-
род, до якого належимо; це мова, що об’єднує на-
род; це ідеологія, політика, культура суспільства на
основі християнського віровчення, які окреслюють
історичний процес людського розвитку як бази для
свобідних поколінь. Бажаймо свободи і дорожімо
свободою як найвищою щаблинкою сходження лю-
дини до Творця.

Уривок із книги Ярослава Чухнія
“Роздуми над найважливішим“
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“Пустіте дітей, щоб до
Мене приходили, і не

забороняйте їм, – бо таких
Царство Боже” (Лк. 18:16)

Невблаганний час минає,
нам залишається констатува-
ти лише цей факт. Одним з
таких моментів констатації є
початок навчального року.
Саме по своїх дітях, по їхньо-
му зростанні пізнаємо свої здо-
бутки.

Момент першого вересне-
вого дзвінка, діти по святково-
му збуджені, розмаїття квітів і
звичайна турбота родичів –
яким буде завершення цього
року? Пережиття закономірне,
бо в ньому закладається май-
бутнє як дітей і родичів, так і
цілої держави. Батьки попіклу-
валися, іноді доходячи до
крайніх заходів, щоб їхні діти
не відрізнялися від інших, но-
сили гарну одежу, портфель і
мали можливість вчитися з
власних книжок. Держава
“викроїла” з дефіцитного бюд-
жету кошти, щоб до певної міри
провести ремонти в шкільних
приміщеннях і забезпечити за-
робітну платню вчителям.
Виглядає, що справа шкільно-
го процесу має принести добрі
плоди. Батьки можуть мріяти
про щасливу старість, держа-
ва – про достойне поповнення
кадрів, або, просто, гідних гро-
мадян. І все це добре, якщо не
аналізувати реальних речей.

Високе зростання криміно-
генної ситуації в державі, по-
стійний акцент у засобах ма-
сової інформації на вбивства
батьків дітьми, дітей батька-
ми, жорстокість і цинізм, об-
ман і проституція – далеко не
всі перераховані недуги сьогод-
нішнього суспільства. І це в
час, коли кожній людині нада-
но право навчатися. Надано
право, та чи хоче вона скорис-
татися цим правом? Розважа-
ючи над майбутнім, мусимо
дати собі відповідь на це запи-
тання.

Навчальний процес – це та-
кож виховання нашої дитини,
яке вимагає до себе особли-
вої уваги. Дуже часто, відда-
ючи дитину до школи, батьки
заспокоюють власне сумління
тим, що вони виконують своє
батьківське покликання. Вис-
тавляють до вчителів неоправ-
дані вимоги і претензії при не-
порозуміннях, які виникають
між ними і дітьми. “Чого йому
бракує: їсти є, вбраний не гірше
за інших; хотів “відік” – має,
йому тільки вчитися, він втікає
зі школи, додому не прихо-
дить…” – бідкається батько
про свого сина. Справді, чого
йому бракує? Бракує не йому,
батькам – зрозуміти, що вони
є першими і головними вихо-
вателями своєї дитини. Найбо-
лючіше дитина переживає не-
порозуміння між батьками і
особливо радісно реагує на мир
і злагоду в родині. Найбільші
проблеми згладжуються спо-
кійним словом і почуттям лю-
бові між батьками і дітьми. І
коли батьки власним життям,
спільною любов’ю, відношен-
ням до близьких та інших, при-
готовляють виховний марш-
рут для своїх дітей, тоді і інші
установи, як наприклад дер-

«Всяка неправда є гріх» (1Ін. 5:17), – попереджає нас Біблія.
Проте попри цей загальновідомий факт, переважна більшість
людей так чи інакше його ігнорує. Хоча чому переважна
більшість? – Усі люди винні на цей гріх, навіть апостол Петро,
який входив у трійку найближчих Христових учнів, одного разу
не втримався і привселюдно тричі збрехав, що не знає свого
Вчителя. Між іншим, на цей біблійний факт посилається бага-
то людей, проте самі вони рідко посилаються на ці моменти
власного життя, коли самі казали неправду. А замовчування
того факту, що сам є брехуном, явно не робить людину правди-
вою… Але це так, до слова. Краще поговоримо про небез-
печність неправди, про те, що ж вона в підсумку приносить.

Як свідчить життя – нічого доброго. Навіть більше, неправ-
да, брехня деколи буває смертельно небезпечною. І в цьому
переконує і життя, і про це саме свідчить Біблія: «Бо відплата
за гріх – смерть» (Рим. 6:21), а згідно Біблії – неправда є гріхом,
а значить – вона є смертельно небезпечною для людини. До
цього твердження багато людей може поставитися доволі скеп-
тично: ясна річ, бувають випадки, коли брехня дійсно несе в
собі смертельну небезпеку, проте, щоб такою була вся брех-
ня? Бути того не може!

Але, по-перше, звідки ці скептики знають, що ця конкретна
неправда не є смертельно небезпечною? Такої гарантії насправді
ніхто не може дати, адже в кожної неправди є наслідки, які
ніхто з людей не здатен передбачити. А по-друге, неправда, як
і всякий гріх, віддаляє людину від Бога, єдиного Джерела жит-
тя в цілому Всесвіті, таким чином коячи гріх, зокрема кажучи
неправду, людина віддаляє себе від Життя. Як правило, це не
відбувається в одну мить, проте з часом, коли людина не роз-
каюється в неправді, а продовжує далі залишатися в ній, то з
часом така поведінка багата на цілком негативні наслідки, про
що прямо попереджає Біблія: «Боязких же і невірних, мер-
зотних і убивць і любодіїв, і чародіїв та ідолослужителів,
і всіх неправдомовців – доля в озері, що горить вогнем і
сіркою» (Одкр. 21:8).

Ви тільки зверніть увагу, до яких гріхів Біблія прирівнює ка-
зання неправди. Стає моторошно від усвідомлення того факту,
що брехня в Біблії прирівняється до вбивства. Хоча, звичайно,
скептично налаштованих до Біблії людей, такий факт навряд
чи в чомусь переконає… Але ще хотілося вказати на три нега-
тивні аспекти, які несе із собою брехня.

Передусім, брехня спотворює реальність: людина, яка по-
стійно бреше, буквально живе в брехні, а насправді таких лю-
дей є чимало, має доволі викривлену картину оточуючого її
світу. І чим більше така людина живе в брехні, тим більше
вона хибно сприймає оточуючий її світ. Якщо так вдуматися,
то насправді більшість людей саме так хибно, звісно, у різній
мірі, сприймають цей світ – адже князь світу цього засліпив їм
розум (див. Мф. 13:13-15).

По-друге, брехун, як мовиться, повинен мати добру пам’-
ять, щоб не бути викритим у власній брехні. А щоб не потрапи-
ти на гачок власної брехні буває не так вже і просто. Хоча,
виходячи з третього аспекту, у брехуна все одно це не вихо-
дить, що в підсумку знеславлює його в очах оточення.

«Нема нічого таємного, що не стало б явним, і нічого
не буває захованого, що не виявилося б» (Мк. 4:22), – ці
Христові слова якнайкраще ілюструють третій негативний ас-
пект неправди. Втім, ці слова багато людей у всі часи намага-
лися оскаржувати… і в черговий раз будучи викритими у
власній брехні, доводили істинність цього біблійного принципу і
правдивість усієї Біблії. Проте багато хто і донині все одно
намагається спростувати істинність цих слів. Втім, як і істинність
всієї Біблії.

За матеріалами інтернет ресурсів

ЦЕ НАШЕ ЗАВДАННЯ

жава і Церква, можуть допо-
могти їм у процесі виховання.

З вище сказаного випливає,
що батьки наділені Творцем
Всесвіту великим даром – на-
вчити і передати в майбутнє не
тільки досягнення науки, але й
усвідомлення величі людської
особистості, і людську зрілість,
яку Господь в Своєму Про-
видінні плекає разом з люди-
ною в процесі її історичного і
теологічного (духовного) роз-
витку.

І коли батьки усвідомлюють
свою відповідальність, якою
зобов’язав Господь їх через
тайну подружжя, можуть за-
певнити виконання Божої за-
повіді своїми дітьми: “Шануй
свого батька та матір
свою” (Вих. 20:12). Коли дити-
на росте в такому середовищі
– повному миру і спокою, лю-
бові до ближнього, у пошані до
старших, до національних свя-
тинь, у відразі до гріха і безза-
коння, у відповідальності перед
законом, то вступаючи в час
зрілості, завжди буде віддзер-
каленням родини, в якій вихо-
вувалася. Щоб досягнути ба-
жаного результату у вихованні
дітей, батьки, вимагаючи по-
ваги до себе, повинні поважа-
ти своїх дітей, якого б віку вони
не були.

Спробуй навчити пошани до
вчителів тих дітей, у домі яких
постійна критика і негативне
ставлення до них родичами.
Навчи підлітка шанувати слаб-
шого у своєму класі, коли
“принцип пошани” між батька-
ми в домі базується на сило-
вому протистоянні. Відкрий
юнакові чи дівчині глибину
дівственної краси, коли вихову-
ються в неповноцінних сім’ях,
такий стан схвально одобре-
ний однією із сторін; коли на
очах дітей відбувається знева-
га шлюбної чистоти і відпові-
дальності подругів. І вище ска-
зане не можна перекласти на
плечі держави, звинувачуючи
її в економічних труднощах.
Тут конче потрібна настир-
ливість батьків, котрі чуються
відповідальними перед Госпо-
дом за дар дітородження. Хто
в силі допомогти батькам у
сфері духовного виховання
дітей? – Церква. Але справа
не в тому, щоб передати дити-
ну Церкві і їй довірити мораль-
но-релігійне виховання, але
щоб батьки, разом з Церквою,
сповняли свій безпосередній
обов’язок.

Дуже часто чуємо нарікан-
ня щодо моральності і вихова-
ності підростаючого покоління,
що в епоху національного
відродження занепав дух само-

посвяти, жертвенності і любові
до отчого краю. Легковажить-
ся праця і свідомість відпові-
дальності перед законом.
Складається враження, що
цими проблемами суспільство
досягнуло глухого кута, про-
блеми здаються нерозв’язни-
ми. Та думати так – то себе
обманювати. Вистачить бать-
кам з особливою відповідаль-
ністю разом з Церквою всту-
пити в рішучу боротьбу за мо-
лоде покоління – і наслідки від
цих старань будуть особливо
втішними.

“Чому ти вчора не пішла з
усіма до церкви, коли катехит-
ка вас водила?” – це запитан-
ня матері до дочки. “Ти чому
ніколи не йдеш до церкви?” –
у відповідь звучать слова доч-
ки. І таких діалогів дуже бага-
то. На перший погляд, цьому
діалогу можна не приділяти
уваги, та за ним криється дух
педагогіки сучасного суспіль-
ства. Вчимо того, чого самі не
виконуємо. Коли до такого
вчення прилучається ще й без-
відповідальність і байдужість,
лінивство та апатія до справи
виховання, – це веде до все-
дозволеності. У вседозволе-
ності загибель суспільного
ладу.

Виховання дитини – кропіт-
ка і нелегка праця, і її наслідки
зразу не побачити. Заохочен-
ня до навчання не полягає в
слові – “читай, бо бити буду”,
у зрозумінні причини, чому в
дитини не має охоти до навчан-
ня. Як відкрити закрите для до-
ступу вихователя серце
підлітка; як забрати на себе
проблеми, які обтяжують
учня? Це доступне лише бать-
кам і вихователям, що живуть
з Богом і в світлі Божого зако-
ну. Тільки Церква помагає
батькам і вчителям перемага-
ти нетерпеливість і гнів до не-
покірних вихованців. Почався
навчальний рік. Так хочеться,
щоб цей час був не тільки ча-
сом праці учнів і вчителів, але
й батьків. Дай Боже, щоб кож-
ний член сім’ї доклав всіх зу-
силь і дитина запізналась з Бо-
гом через спільну молитву і
читання Святого Письма; щоб
лінивство не було перешкодою
для участі в церковній бого-
службі. Бо лише в силі Свято-
го Духа вихователі можуть
осягнути довір’я вихованця і
переконати його, що вчитися і
пізнавати прекрасне не обов’я-
зок, конечна потреба людини
майбутнього.

Уривок із книги Ярос-
лава Чухнія “Роздуми над

найважливішим“

НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ
НЕПРАВДИ

ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ПУСТЕЛЮ,
АБО ЯК ПЕРЕЖИТИ ПЕРІОД

ДУХОВНОЇ СУХОСТІ

Продовження на 8 стор.

Сьогодні ми разом з вами згадаємо 28-й вірш 118 (119)
псалма: «Розпливає від смутку душа моя, постав мене
згідно зі словом Своїм!».

Це особлива тема в духовному житті. У внутрішньому
стані людини не можуть не відбуватися зміни, і іноді трап-
ляється і те, про що говорить Пророк: Розпливає від смут-
ку душа моя. Сьогодні ми поговоримо про те, що нам роби-
ти і як поводитися під час цих змін.

Є одна пастка, в яку ми з легкістю потрапляємо, коли хо-
чемо боротись, – це наше прагнення стежити за своїми по-
чуттями. Що я маю на увазі? Як все ви знаєте, зазвичай
відбувається наступне: коли людина починає ходити до цер-
кви, у перший час вона переживає стан Божественної бла-
годаті, яка дається їй даром. У цей період людина відчуває
божественну радість; вона відчуває, як грає її серце, рухоме
любов’ю до Бога; вона з легкістю збирає свій розум; при-
страсті у ньому відступають, приборкуються; божественне
просвітлення осіняє її душу. Природно, все це породжує у
нашій душі приємні, радісні почуття. Нам буває тоді дуже
добре, ми відчуваємо себе надзвичайно чудово. Ми дійсно
відчуваємо себе ніби у Раю, споживаємо радість Раю.
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ПЕРЕХІД ЧЕРЕЗ ПУСТЕЛЮ, АБО ЯК ПЕРЕЖИТИ
ПЕРІОД ДУХОВНОЇ СУХОСТІ

Продовження.
Початок на 7 стор.

Однак приходить час, коли відбу-
вається певна зміна: замість усього
перерахованого ми раптом відчуває-
мо себе покинутими, відчуваємо у
душі темряву, морок, відчуваємо, що
Бог нас залишив або що ми залишили
Його, знову відчуваємо гніт пристрас-
тей, змішання помислів. Ми більше не
хочемо молитися, наше єство проти-
виться молитві, не знаходить собі спо-
чинку у справі Божої, через силу ми
переконуємо себе піти до церкви і т.д.

Цей опір, зміну людина сприймає
дуже важко. Часто вона засмучуєть-
ся та ридає: «Чому я так себе відчу-
ваю? Чому я зіткнувся з усіма цими
труднощами, тоді як раніше нічого под-
ібного не було?» Вона починає шукати
причини: може бути, справа в цьому?
може бути, у тому? в іншому? .. Але
істина не в тому, що людина десь при-
пустилася помилки. Істина у тому, що
людина повинна навчитися жити, так
би мовити, більш твердо.

Як казав вікопомний старець Паїсій,
Бог схожий на доброго хлібороба, який
посадив маленьке деревце та поливає
його кожен день, оскільки деревцю
необхідна достатня кількість вологи
для того щоб пустити коріння, прижи-
тися і рости. Але поступово хлібороб
починає поливати його рідше: спочат-
ку через день, потім – через два дні,
через три, через чотири, через тиж-
день, раз на два тижні, раз на місяць.
Так він робить з метою допомогти
дереву пустити коріння глибоко в ґрунт,
щоб воно отримувало справжню вологу
прямо з землі. Адже якщо воно буде
рости на самій поверхні, то, коли прий-
дуть вітри, зливи і негода, воно не змо-
же встояти, буде вирване з коренем та
впаде.

Тому людина за задумом Божим
проходить це навчальне залишення
Богом (залишення лише уявне), педа-
гогічна мета якого – щоб людина гли-
боко пустила коріння та встояла. З цієї
причини наша душа часто перетинає
пустелю, переживає період сухості. Як
під час посухи все навколо буває ви-
сохлим, ніде немає ні краплі води, –
важкий період для природи, – так
відбувається і з душею людини. І в цей
період людина повинна бути вкрай
пильною, щоб, перш за все, не втрати-
ти мужності. Вона повинна знати: ми
віримо у Бога та любимо Його не тому,
що Бог дарував нам ті приємні, радісні
почуття, які були у нас спочатку, але
тому – і в цьому ми абсолютно впев-
нені, – що Бог завжди поруч з нами, і
він заслуговує на те, щоб весь наш под-

виг ми робили заради того, щоб бути
поруч з Ним. Борючись таким чином,
ми перебуваємо вірними Богу, навіть
якщо сама наша істота надає нам опір.
Наше істота наводить аргументи на
свою користь: ось, ти робиш те і те, а
результату немає, – або: ти намагає-
шся виконувати щось, а внутрішньо
відчуваєш від цього великі труднощі,
хоча раніше робив це із задоволенням.

Пророк Давид в одному з псалмів
каже, що вороги сказали йому: Де є
Бог твій? (Пс. 41:4, 11). Людина запи-
тує себе: «Де є Бог мій? Хіба Бог не
бачить, як я страждаю, як я Його шу-
каю, як розшукую, що я – суцільна
пустеля?» Бог, як зовні здається, мов-
чить та залишає людину одну. На-
справді це не так. Це просто суб-
’єктивне переживання самої людини.

У цей час потрібна велика віра.
Людина повинна встояти, сказавши
собі: «Заради любові Божої я перебу-
ватиму на своєму місці». Вона не по-
винна відступати та повертатися на-
зад: «Ну ладно, раз я роблю і не бачу
ніякого результату, то зупинюся і
більше нічого робити не буду. Адже
Бог мені не відповідає. Адже Він не
відгукується. Адже я стільки вже тру-
дився, але нічого від Нього не отри-
мав. Кину я все це ». Бог бажає вбе-
регти нас від «почуття бакалійника»,
тобто від відчуття, що ми купуємо
благодать. Адже вона тому і нази-
вається благодаттю, що Бог дає її да-
ром. Ми не купуємо її. Ми не пускає-
мо її в оборот між нами і Богом. Бог
просто дає нам її. Не по якомусь зако-
ну, який ми виконали, не по нашим спра-
вам, але по Своїй любові та милості
Він нас спас, і по Його благодаті, що
нам дана даром, прийшло наше спас-
іння і наша вічна єдність з Ним.

Разом з тим в цей важкий період
ми повинні бути уважними та робити
все можливе, щоб не залишити наше
правило. Те мале правило, яке кожен
з нас робить щодня, допомагає нам
встояти. Нехай це буде маленька мо-
литва, яку ми здійснюємо ввечері або
вранці, наш невеликий пост або щось
інше, що ми виконуємо (причащання,
сповідь) – ми повинні боротись за те,
щоб зберігати все те це в точності,
навіть якщо зараз, у важкий період, не
бачимо від цього результату. Якщо ми
збережемо все це, якщо перебувати-
мемо на нашому місці і, не дивлячись
на тиск подій і помислів, залишимося
стійкими і будемо продовжувати бо-
ротися, – тоді будемо впевнені, що Бог
знову повернеться до нас (хоча в
дійсності Він завжди поруч з нами). І
тоді людина почне приносити солод-
кий стиглий плід у свій час (Пс. 1:3).
Не в одну мить, як ми уявляємо в пер-
ший період духовного життя, коли
вперше пізнаємо Бога та через тиж-
день вважаємо себе вже такими, що
досягли Божественного. У духовному
житті людина дозріває поступово і до-
сягає успіху віком і благодаттю (Лк.
2:52), та будує всю духовну будівлю
на смиренні.

Період сухості – найкращий період
нашого духовного життя. І це ми зав-
жди повинні мати на увазі. Коли ми
переживаємо період сухості – ми пе-
реживаємо найкращий період нашого
життя, тому що у цей час людина зак-
ладає правильний фундамент. Це час

упокорює людину, принижує її душу
навіть до смерті, й її душа сходить до
пекла. І тоді людина бачить, що її спра-
ви – ніщо, і сама вона – ніщо, нуль.
Але вона не повинна від цієї приниженні
впадати у безнадію, а повинна трима-
тися такого переконання: єдине, що для
мене залишилося, – це віра і надія на
Бога. Коли вона буде так боротись,
тоді приходить любов, яка вище віри і
надії, і людина вже насолоджується
сама у Божій любові. Вона насолод-
жується, але перед цим вона подола-
ла тривалий період сухості – випробу-
вання, яке іноді триває багато років.
Авва Ісак Сирин пише про себе, що
майже тридцять років його душа не
відчувала дії благодаті.

Господь – хороший педагог. Як учи-
тель, коли бачить, що дитина має ба-
жання вчитися, але вона трохи ледача
і наївна, то починає підштовхувати її
до занять, змушує читати більше,
задає їй більше уроків, іноді навіть
лякає її тим, що такий-то вчиться кра-
ще. Учитель бачить, як просувається
його учень, він знає його можливості, і
тому, якщо залишить його без уваги,
то, по суті, завдасть йому шкоди. Учи-
тель підштовхує його до того, щоб він
набував ще більші знання. Так надхо-
дить і Бог, Який бачить набожну душу
людини, бачить, що у нас виникає іноді
добрі прагнення і бажання, але ми не
маємо сил або бажання, не хочемо ро-
бити більшого, лінь та інші подібні
вади нас паралізують. І Бог своїми
«педагогічними прийомами»: сухістю,
випробуваннями, скоботай, спокусами,
помислами – влаштовує так, що лю-
дина знаходиться у постійному духов-
ному пильнуванні і рухається вперед.

Я завжди згадую два висловлюван-
ня: одне – древнього старця, інше –
сучасного. Слово древнього старця
було наступне. Якось брат запитав
одного ченця, який досяг великої міри
безперервної молитви: «Як ти зміг
досягти такої великої міри? Хто навчив
тебе молитися?» І той, посміхаючись,
відповів: «Демони. Вони навчили мене
молитися». – «Але як це можливо,
щоб демони вчили нас молитві?» –
«Так. Вони розпочинали проти мене
такі нестерпні бійки, що я постійно був
змушений перебувати напоготові, ду-
ховної тверезості з молитвою на ус-
тах та у розумі, бо як тільки я лише
трохи залишав молитву, як одразу ж у
мене вторгалися погані помисли, по-
бажання, образи та поневолювали
мене гріхі».

Інший старець, сучасний нам, отець
Єфрем Катунакський при кожній нашій
зустрічі завжди говорив нам: «Будьте
уважні, не залишайте порожнечі між
вашим розумом і Богом». Багато років
я не міг зрозуміти цих слів. Що ж вони

означають? Вони означають, що наш
розум повинен бути настільки з’єдна-
ний з Богом, з пам’яттю про Нього,
щоб в нашому спілкуванні з Ним не
було ні тріщинки, через яку в будь-який
момент можуть увійти погані помис-
ли, бажання, пристрасті, інакше кажу-
чи, те, що розлучає, роз’єднує нас з
Господом. Це пильнування є той засіб,
який дійсно допомагає нам мати міцне
коріння для того, щоб встояти у важ-
кий період посухи, й утримує нас у кон-
такті з благодаттю протягом всього
нашого життя. Ми повинні перебува-
ти вірними Богу. Вірна людина – це не
тільки той, у кого все добре, і тому він
вірить у Бога і закликає Його. Вірний
– це той, хто в період сухості, коли все
в ньому пручається, коли все говорить
про зворотне, коли його душа нічого
не відчуває, безумовно вірить, що Бог
його не залишить: Бог тут, Він не за-
лишить мене померти під час цієї по-
сухи.

Отці порівнюють цей стан душі із
сорокарічним мандрами ізраїльтян по
пустелі. Бог вивів їх з Єгипту і вони
сорок років блукали по Синайській
пустелі і ніяк не могли досягти Землі
обітованої, Палестини. Вона була по-
руч – на відстані двомісячного пішо-
го шляху. Але ізраїльтяни йшли сорок
років по землі пустій, непрохідній і без-
водній (Пс. 62:2). Там вони звідали
багато лиха, негараздів, випробувань.
І проте вони залишилися вірними.
Коли вони почали нарікати, що в Єгипті
їм було краще і тому варто туди по-
вернутися, всіх їх спіткало лихо. Пи-
сання каже, що після того юдеї стали
говорити: краще нехай кістки наші упа-
дуть в цій пустелі, ніж ми повернемо-
ся до Єгипту.

Знаєте, іноді мені доводиться чути
такі речі: «До того, як я почав регу-
лярно ходити до церкви, я відчував
себе набагато краще. У мене не було
поганих помислів, я нікого не засуджу-
вав, все у мене було в порядку, все мені
було зрозуміло, а тепер я не розумію
нічого » Наше попередне життя почи-
нає нам видаватися у кращому світлі,
ніж нинішнє. Зараз, коли ми ходимо до
церкви, наше становище, як нам
здається, ускладнилося: ми нічого не
відчуваємо, цілими днями засуджує-
мо, все у нас догори дном – в загаль-
ному ми не ведемо позитивне духов-
ного життя. Ми вже інакше дивимося
і на людей, що живуть поза Церквою,
говоримо собі: «Подивися, ці люди, які
не ходять до храму, які вони спокійні,
безтурботні, їхнє життя – суцільна
радість, все у них в порядку і на ро-
боті, і в сім’ї, вони такі радісні, това-
риські». У нашому розумі відбуваєть-
ся зміна, нам раптом здається, що
життя без Христа краще нашого жит-
тя, і це тягне нас повернутися назад.
Тут від нас вимагається прийняти
рішення: нехай краще ми помремо в
пустелі цього Божого випробування і
залишимо в ній наші кістки, ніж повер-
немося до колишнього життя, щоб на-
солоджуватися тією радістю, яка, як
нам здається, там є.
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