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В останні люті часи, коли примножилися гріхи наші,
примножилися й біди на нас, і це сповнюється за словом
святого Павла: «Біди від розбійників, біди від родичів, біди
від поган, біди по містах, біди по пустелі, біди в морі, біди в
братах фальшивих». Коли на сповнення слів самого Господа
«постане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та
землетруси настануть місцями»; коли докучають нам нашестя
іншоплемінних, міжусобні війни і смертоносні рани, тоді
Пречиста і Преблагословенна Діва Марія, Матір Господня,
подає нам покров свій на захист, щоб від усіляких нас бід
увільнити, від голоду, пагуби й землетрусу захистити, від
війни та рани покрити – і збереже нас під своїм покровом
неушкоджених, чого звіщання учинилось у царському
Константинограді, у царство Лева Премудрого, царя
благочестивого у церкві преславної Пресвятої Богородиці,
котра у Влахернах.

Коли творилося всеношне співання у день недільний,
місяця жовтня, у перший день, і багато людей тоді стояло, о
четвертій годині ночі святий Андрій, що був Христа ради
юродивий, звів очі свої горі й побачив Небесну царицю,
покровительку цілого світу, Пресвяту Діву Богородицю, що
стояла в повітрі й молилася, сонячним сяючи світлом і
покриваючи людей чесним своїм омофором. Це побачивши,
святий Андрій сказав до учня свого, блаженного Єпифанія:
«Чи бачиш, брате, царицю і пані усіх, що молиться про цілий
світ?». Він же рече: «Бачу, святий отче, і жахаюся!»

Як колись святий Іван Богослов, бачачи на небі знамення
велике, жінку, одягнену в сонце, так святий Андрій у подібній
до неба церкві Влахеринській побачив Жінку непорочну,
вдягнену в сонячну порфиру. Знамення, бачене Богословом,
що з’явило Покровительку нашу премилосердну, яка в той
час явилася, коли всьому живому розор був; «і зчинилися, –
каже, – блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий
град, і з’явилося на небі велике знамення: жінка, зодягнена в
сонце». Чому ж знамення те, що з’явило Пречисту Діву, не
виникло раніше від блискавок, громів, гуркоту, землетрусу
та граду, коли ще всі стихії мирні були, але у найстрашніше
сум’яття неба й землі, – з того нехай виявиться, що захисниця
наша преблага у самий лихий час, коли находив розор наш,
приспіла до нас у поміч і прикрила нас від лискотів звабної,
але нетривалої марноти, від голосів гордості життя та
марнославства, від громів раптового нападу, від бурі
пристрастей і від граду, що згори на нас падає за гріхи
покарою.

Коли ж усі ті біди допікають нам, тоді, як знамення велике,
з’являється швидка помічниця роду християнському,
невидимим заступництвом нас бережучи та покриваючи. Це
бо знамення дав Господь тим, що бояться його, щоб утекти
їм з-перед лиця лука, бо в світі цьому покладені ми як знак на
стріляння, летять на нас стріли зусібіч: одні від ворогів
видимих, що натягують і націлюють луки і хваляться на нас
у гордості своїй; інші від лука ворогів невидимих, щоб
жалітися нам: терпіти не можемо бісівського стріляння; інші
від єства, що на дух воює; інші від лука праведного Божого
гніву та заборони, про що говорить Давид: «Коли хто не
навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне
і наставить його, і йому приготовив смертельні знаряддя, він
зробить огнистими стріли свої». Отими всіма стрілами хай
не будемо поранені смертно; дасться нам знамення, щоб
утекти від лиця лука, – Покров пречистої і преблагословенної
Діви; її покровом, ніби щитом, ми захищаємося, цілі від
стріляння пробудемо, бо та Захисниця наша має тисячу щитів
на наш захист, каже-бо до неї Святий Дух: «Твоя шия немов
та Давидова башта ... тисяча щитів повішено на ній, усе щити
лицарів».

Поставив колись Давид стовпа свого прекрасного й
превисокого, який між Сіоном та нижче розташованим
Єрусалимом на горі високій стояв і називався дочкою
Сіоновою, і був той стовп поміж ними, як шия поміж тілом
та головою, бо висотою своєю перевищував Єрусалим, а
Сіону сягав. На стовпі тому повішено було щити і всю зброю
до війни і захисту Єрусалиму. Уподібнює-бо Дух Святий
Пречисту Діву Давидовому стовпу, бо та була дочкою
Давидовою і є посередницею між главою Церкви – Христом
і поміж вірними, що є тілом Церкви Його, перевищуючи
Церкву, бо воістину вище всіх є, Христа ж сягаючи, бо плоть
йому дала. Посередницею є й нині, коли стала в повітрі між
небом та землею, між Богом та людьми, між
подвигоположником Христом та воюючою Церквою, ніби
стовп Давидів поміж Сіоном та Єрусалимом, наповнений
кріпких щитів. Щити ж, кажу, – її всесильні до Бога за нас
моління, що їх чули ті, котрі достойні були чесного її покрову:
молилась-бо чуло як Матір до Сина і Творця свого,
промовляючи слова в молитві милосердні та всемилостиві, й
казала: «Царю небесний, прийми всяку людину, котра славить
Тебе і закликає ім’я Твоє пресвяте на всілякому місці, і де
буває пам’ять імені мого, те місце освяти і прослав тих, що
прославляють Тебе, і тих, що мене, Матір твою, любов’ю
пошановують, приймаючи їхні всілякі молитви та обітниці і
збавляючи від усіляких бід та зол». Такі її молитви чи ж бо
не щити, котрі захищають воюючу Церкву? Воістину є
непереможні, в них же зможемо всі стріли вогненні погасити.

Амвросій святий каже про Давидового стовпа, що з двох
причин його поставлено: до захисту міста і для прикраси його.

Слово на Покров Пресвятої
владичиці нашої Богородиці

«Поставив, – рече, – стовпа Давид, щоб був захист, укупі й
прикраса місту; захист, бо здалеку бачить ворога й проганяє
його від міста; прикраса ж, бо всі високі єрусалимські будівлі
перевищує своєю висотою». Недаремно отож тому стовпові
уподібнена Покровителька наша, котра нам є стовпом кріпості
від лиця ворожого; воістину захищає нас і прикрашає.
Захищає, коли видимих і невидимих ворогів від нас далеко
проганяє, коли полонених од вуз звільняє, коли мучених від
духів нечистих збавляє, коли скорботних утішає, скривджених
заступає, голодних живить, коли для збентежених
пристанищем буває, хворих відвідує. Украшає-бо нас,
покриваючи перед Богом соромотну голизну душі нашої
своїми превисокими заслугами, як найдорожчими
прикрасами, пречисленними благодатями, як невичерпним
скарбом, бідність нашу наповнює, чинить нас
доброприємними для очей Господніх. Прикрашає, коли тих,
що не мають шлюбної одежі, своєю одягає ризою і чинить,
щоб не була видна всевидючому окові соромота голизни
нашої душевної, образом чого споконвіку була земля порожня
і неприкрашена, тоді водами покрита, бо земля неприкрашена
й порожня була образом грішної душі, що згубила свою красу,
порожньою учинившись без добрих діл і чужою Божій
благодаті. Води ж, що покривають неприкрашену землю, є
прообразом милосердя Марії Богородиці, як море невичерпне
і як ріки, що, не убуваючи, на всіх виливаються і всіх
покривають. І коли Дух Божий ширяє поверх вод, то
відповідно ширяє і поверх землі неприкрашеної, водами
покритої, ніби не бачачи негарності її. Він є таємним
прообразом того, що душа, покрита преблагословенним
покровом Діви Богородиці, хоч буде і некрасна, не позбудеться
благодаті Духа Святого, бо покров Пресвятої Богородиці
негарності її, як вода неприкрашену землю, покриє і
прикрасить красою своєю благодаті та притягне до неї
Святого Духа. Прикрашає нас Пречиста Діва, коли грішних
праведними, нечистих же чистими чинить; каже-бо про неї
блаженний Анастасій Синаїт: «Волхвів апостолами, митарів
же євангелистами чинить, а блудниць чистішими від дів
робить». Так Марію Єгипетську, що була тоді блудниця,
учинив тепер чеснішою понад багатьох дів, а коли спершу
нечиста й скверна була, тепер як сонце сяє у Христовій Церкві
за заступництвом Пречистої Діви Марії, котра всім, що до
неї приходять, покров є і прикраса. Прикрашає вона і весь
духовний Єрусалим, Церкву, кажу, Христову, котра так співає:

О, дивна прикраса всім вірним ти є,
Пророцтва збуття,
Апостолам слава
І мученикам прикраса,
Дівству похвала
І всьому світу предивний Покров.
На стовпі Давидовому зі щитами були всі стріли сильних.

І цей одушевлений стовп, Пречистая Діва, має при собі стріли
сильних, тобто молитви святих, котрі моляться з нею, бо не
сама з’явилась у церкві, стоючи в повітрі, але з ангельським
воїнством і з безліччю святих у білих ризах, котрі з
благоговінням охрест неї стояли; усіх тих святих молитви за
нас до Бога є наче стріли сильних, що можуть прогнати всі
полки ворожі. Знає-бо Пречиста Богородиця, що війною є
життя наше на землі, адже воює на нас ворог усіма своїми
силами, посунув на нас усі свої полчища, обставив нас усіма
своїми легіонами: «Бо пси оточили мене, обліг мене натовп
злочинців». Розтулили на нас вуста свої, як лев, що нападає і
рикає. Через те Небесна Цариця, пособити нам бажаючи,
подвигнула на ворога нашого всі сили небесні, закликала

пророків, апостолів, зібрала мучеників, дівственних, з’єднала
праведних, преподобних і з ними приходить допомогти нам
і ополчитися поруч нас і подати нам на ворога перемогу:

Тією-бо воздвигнуться побіди,
Тією-бо повергнуться вороги,
Із ангельським воїнством прийде.
Є ж бо драбиною, Яковом побаченою, яку безліч ангелів

оточує. Згадуючи тут драбину Якова, хто може дивуватися,
чому ангели на ній не мають спокою, але постійно
підіймаються і сходять; збагнувши ж, що драбина є
прообразом Діви Марії, за словом до неї церковним:

Радуйся, мосте,
що до неба приводить,
І драбина висока,
що Яків її бачив, –
пізнаєте, чому не мають спокою на драбині ангели. Бо в

молитвах невсипуча Богородиця велить ангелам, щоб з нею
вкупі безнастанно допомагали людям, щоб, підіймаючись,
зносили до Бога молитви тих, що моляться, спускаючись же,
щоб приносили від Бога людям поміч і дарування. Та драбина
і тепер зі собою із небес зведе безліч ангелів, носячи нам з
висоти покров та захист. Прийде із ангелами, щоб ангелами
своїми заповісти, що збереже нас на всіх шляхах наших, і
всіх святих собори приведе із собою, щоб соборне за нас
сотворити моління; наші ж грішні молитви соборно принесе
до Сина свого й Бога нашого. Поміж усіма святими, що
являлись у церкві із Пречистою Дівою, були два найбільші:
святий Іван Предтеча, більший-бо за нього не постав із
народжених жінками, і святий Іван Богослов, якого любив
Ісус, котрий на груди Ісусові прилягав. Тих обох
Молитвенниця наша взяла із собою на молитву за нас, що
велике дерзновення мають до Бога, щоб швидше з ними Бога
схилити на милість; багато-бо може ревна молитва! І стала
Пречиста Діва поміж двома дівственниками, як кивот поміж
двома херувимами, як престол Господа Саваота поміж
серафимами, як Мойсей із простягненими долонями поміж
Аароном та Хуром, Амалик же пекельний падає з темним
краєм та силою своєю.

Святкуємо-бо Покров Пресвятої Діви Богородиці,
згадуючи преславне її явлення, що було у Влахерінській
церкві і яке бачили святі Андрій та Єпифаній. Святкуємо ж,
дякуючи покровительці нашій за таке превелике родові
християнському явлене милосердя, старанно її молячи, щоб
і тепер і завжди нас, тих, що покрову її просять, милостиво
покривала, оскільки без її покрова та заступництва нам, котрі
завше прогнівляють Бога, жити неможливо: багато-бо
согрішаючи, численним підпадаємо карам, як то кажеться:
«Багато хвороб — на безбожного». І вже загинули б за
беззаконства наші, коли б не покривала нас премилостива
Владичиця, коли б не предстояла та Предстателька, молячи
за нас, хто б нас збавив од стількох бід, хто би зберіг дотепер
вільних. Радить Ісая-пророк: «Сховайся на хвилю малу, поки
гнів Господній перейде». Але де від гніву сховатися можемо?
Покрову не зможемо ніде віднайти, пристрасні, окрім в єдиної
Владичиці світу, що про себе вустами Духа Святого каже:
«Я, наче мла, покриваю землю; під покровом-бо тої
укриймося, котра, ніби мла, всю землю покриває». Але, о
Пречестнійша Діво Богородице! Чому такій недобрій речі,
млі, уподібнюєшся? Чи нема тобі сонця, місяця, зір на
уподібнення, як із почудуванням сказано про тебе: «Хто це
така, що вона виглядає немов та досвітня зоря, прекрасна, як
місяць, як сонце яснее». Мла ж яку має красу, що
уподібнюватися їй не бридишся? Мла ж бо над землею
множиться і покриває її; тоді всі звірі від ловців цілі
лишаються, ніхто-бо їх зловити не зможе – це таїна є, чому
Пречиста Діва назвалася млою, бо від ловців ховає нас. Ми,
грішні, через нашу нелюдськість скотина є і звірі, за
Золотоустовим розмислом: «Череву пригоджуємо, як ведмеді,
плоть потовщуємо, як мул, пам’ятозлобствуємо, як верблюди,
хапаємо, як вовки, гніваємося, як змії, угризаємо, як
скорпіони, підступні є, як лисиця, злоби отруту носимо, як
єхидна. Таких нас, звірів, доганяють всілякі ловці, досягає
праведний гнів Божий, відомщуючи всі наші лихі починання.
Бог помсти Господь, Бог помсти не вагається. «Беззаконня
мої досягли вже мене, так що й бачити не можу». Досягає
нас ворог невидимий: «Він для мене ведмедем чатуючим став,
чатуючи мене, немов лев той у сховищі». «Нахвалявся був
ворог: «Поженусь – дожену ... меча свого вихоплю я – і
понищить рука моя їх». Але дерзаймо: маємо мисленну млу,
що покриває нас, – Пресвяту Діву Марію, на неї уповаймо,
до неї прибігаймо, під покровом її й волосина голови нашої
не загине, тільки замилувано до неї воззовемо, кажучи:
«Сховай нас в крові твоєму, покровительнице наша, Пресвята
Діво, у день зол наших покрий нас. Всі дні життя нашого злі
є, як колись старозаповітний Яків сказав: «Короткі та лихі
були дні часу життя мого». Лихі наші дні, і в них бачимо
лихе, і самі в них багато творимо зла, «збираючи собі гнів на
день гніву»; всі-бо тії наші дні злії і твого, о Пресвята Діво,
вимагають покрову. Покрий нас в усі дні наші, а найбільше в
день лютий; коли душа від тіла має розлучитися, постань нам
у поміч і покрий нас од повітряних піднебесних духів злоби
і в день страшного суду сховай нас у таїні покрову свого.
Амінь.

Святитель Димитрій Ростовський (Туптало)
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30 вересня 2015 р. напередодні Міжнародного дня людей похилого віку
у смт. Підбуж Дрогобицького району в геріатричному пансіонаті відбулося
екуменічне освячення храму-каплиці Свв. мучениць Віри, Надії, Любові і
їх матері Софії, який тут назвали Духовною лічницею.

На спільну молитву прибули меценати, чисельні гості, представники
місцевої, районної і обласної влади. Немічні, болями прикуті до ліжка
мешканці пансіонату мали змогу слухати трансляцію богослужінь у своїх
кімнатах.

Чин освячення здійснив архієпископ Дрогобицький і Самбірський
Української православної церкви Київського патріархату владика Яків у
співслужінні із священиками УПЦ КП і УГКЦ.

Владика Яків щиро подякував директорові пансіонату Вірі Баброцяк, яка
організувала цю роботу, по крихітці збирала кошти і матеріали на
будівництво, залучила до цієї Божої справи ініціативних людей.

«Господня сила надихала любов, яка воссіяла в цьому Домі Божому, –
вів далі владика. – Люди тут будуть єднатися з Богом, отримувати духовне

У Підбузькому геріатричному
пансіонаті освятили храм-каплицю

окормлення, спасіння душ, черпати з невичерпного джерела силу благодаті,
силу дії Духа Святого, силу кріпості тіла і Божого благословення».

Архієпископ побажав мешканцям пансіонату, яких тут понад сто, щоб
для них цей храм став притулком спасіння, радості, духовного життя,
закликав робити добро. «Бо коли ми творимо добро, ми витискаємо із себе
зло», – зауважив духовний пастир.

Владика Яків вручив Вірі Баброцяк орден Покрови Божої Матері, яким
патріарх Філарет нагородив її за заслуги перед православною церквою в
Україні. Такими ж нагородами відзначено Марію Назаренко та Василя
Дуліб’яника, які особливо відзначилися своїми добродійствами під час
побудови храму-каплиці.

За щиру працю на користь Святої Христової Церкви та з нагоди освячення
храму-каплиці грамотами нагороджено колектив геріатричного пансіонату,
батька і сина Павла та Миколу Тінишиних, Миколу Кенца та Галину
Садлівську.

за матеріалами інформаційного агентства ЗІК

Підчас книжкового Форуму в головному читальному
залі Наукової бібліотеки Львівського національного
університету ім. Івана Франка 12 вересня 2015 р.
відбулася презентація історико-краєзнавчого
дослідження «Мужиловичі в суспільно-культурних та
релігійних процесах Галичини». 

Книга охоплює період від княжих часів до
сьогодення. У дослідженні висвітлено суспільно-
політичні відносини, господарський стан, освітньо-
культурні процеси; проаналізовано релігійне життя та
міжконфесійні відносини; поміщено значну кількість
документів, світлин, авторських таблиць.

Феномен села в тому, що воно було осередком двох
культур – східної (українці) та західної (німці-колоністи
і поляки) і двох релігійних систем – православ’я та
католицтва в двох обрядах (східного – ГКЦ і західного
– РКЦ). Важливість праці ще і в тому, що вона
присвячена селу Мужиловичам в контексті
регіональ-ної історії. Зокрема, тут згадані певні епізоди
із життя багатьох сіл Яворівського району (Прилбич,
Віжомлі, Чолгинь, Наконечного, Краківця та ін.).
Історія краю у дослідженні представлена, на прикладі
одного із сіл Яворівщини, з державницької позиції
українців.

Презентаційний захід вів Василь Кметь, кандидат
історичних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки
ЛНУ ім. І. Франка, рецензент книги, а також автор
унікальних роздумів у післяслові «Мужиловичі: від
краєзнавства до мікроісторії»  (С. 135-138).

Від авторів книгу представив кандидат
богословських наук, прот. Михайло Цебенко. Зокрема

НЕ ЗАБУВАЙ СВОЮ ІСТОРІЮ!
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ!

він відзначив, що «оскільки село Мужиловичі від 1608
р. до 1772 р належало Львівській єзуїтській колегії,
попередниці Львівського національного університету,
перша презентація проходить саме тут».

В обговоренні дослідження взяли участь:
рецензент книги, доктор історичних наук, професор

директор Інституту українознавства ім. І Крипякевича
НАН України, голова Львівської обласної організації
Національної спілки краєзнавців України Микола
Литвин;

рецензент книги, викладач кафедри іноземних мов,
філолог, кандидат богословських наук Сергій
Яремчук;

завідувач кафедрою історичного краєзнавства ЛНУ
ім. І Франка, доктор історичних наук, професор Віктор
Голубко;

професор кафедри історичного краєзнавства ЛНУ
ім. І Франка, доктор історичних наук, професор Богдан
Якимович;

голова Яворівської районної ради Іван Карпа;
депутат Яворівської районної ради від Мужилович

Катерина Була;
завуч Мужиловицької школи Галина Бриндас.
З вітальним словом до авторів звернувся

Заслужений артист України, уродженець Мужилович
Василь Була, котрий наживо заспівав декілька пісень.

Подячне слово виголосив Андрій Цебенко, зокрема
рецензентам, представникам кафедри історичного
краєзнавства ЛНУ за рекомендацію книги, голові
Районної ради, депутату Катерині Булі та ін.

Андрій ЦЕБЕНКОСвітлини Олени Бутко
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РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР -

«ХРИСТИЯНСТВО НА ЯВОРІВЩИНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»

29 вересня 2015 р. в актовій залі
Мужиловицького НВК «СЗШ I-III ст.-ДНЗ»
проходив районний семінар вчителів основ
християнської етики та керівників окружних
методичних комісій вчителів історії і
правознавства на тему «Християнство на
Яворівщині: історія і сучасність». 

У рамках семінару відбулася презентація історико-
краєзнавчого дослідження «Мужиловичі в суспільно-
культурних та релігійних процесах Галичини».

Захід розпочали молебнем у Свято-
Михайлівському храмі (УПЦ КП). Учасники мали
можливість поклонитися Хресту з частичкою
Хреста Господнього. В храмі є частички мощів
апостолів Андрія і Филипа, вмч. Варвари, вмч.

Пантелеймона, мч. Назарія Римлянина, свят.
Миколая Чудотворця, свят. Григорія Двоєслова,
свят. Іоасафа Білгородського, преп. Агапіта
Печерського та ін. подвижників. 

Помолилися і в храмі архистратига Михаїла
1600 р., який перебуває у користуванні греко-
католицької громади. 

Доповідь «Християнство на Яворівщині:
історія і сучасність» виголосив модератор заходу,
історик, кандидат богословських наук прот.
Михайло Цебенко. Від авторів книгу представив
доктор теології, кандидат історичних наук Андрій
Цебенко, який розповів про цікаві моменти з
історії написання книги.

В обговоренні взяли участь голова Яворівської

районної ради Іван Карпа, керівник відділу освіти
і туризму Яворівської державної адміністрації
Володимир Балух, депутат Яворівської районної
ради від Мужилович Катерина Була, методист
відділу освіти Яворівської державної
адміністрації Марія Пономарьова, сільський
голова Василь Сидорко та ін.

З вітальним словом до авторів, учасників семінару
та односельчан звернувся Заслужений артист
України, уродженець Мужилович Василь Була. Він
заспівав декілька пісень. Співав також родинний гурт
Зозулів: Василь, Люба, Андрій, Юрко і Павло.

прот. Михаїло  ЦЕБЕНКО,
історик,  кандидат богословських наук

Світлини Олени Бутко
‘

Ви в божевільній радості повідомляєте мені, що Ваша дочка обрана королевою
краси, і немов очікуєте моїх привітань. Мені й писати про це соромно, і замість
поздоровлень я висловлюю Вам своє глибоке співчуття.

Чомусь Ви ще пишете в листі: “Моїй дочці як освіченій дівчині це дуже приємно”.
Що сказати про освічених й неосвічених в наш час? Серед безлічі різних криз
сучасності криза освіти — одна з головних. Хто знає, кого скоріше можна назвати
освіченим: яку-небудь міську даму чи сором’язливу сільську пастушку? Тут важко
буде прийти до спільної думки, поки ми не визначимо поняття освіченості й не
скажемо разом з народом, що освічений той, хто несе образ, тобто зберігає честь.
А хто честі не має, освіченим бути не може, де б він не жив, яке б положення не
займав, скільки б знань не зібрав. У наших сербських селах про красу говорили
пошепки, а про вдачу — вголос. Це походило з глибокої народної свідомості, що
краса — щось минуще й від людини не залежне, а характер постійний і залежить
від волі людини. Чули народну пісню про дівицю Милицю: “Я не чарівниця, щоб
хмари ганяти, я дівиця, щоб себе охороняти”?

Обрання королеви краси — відроджений звичай древніх латинських народів.
По суті, це не що інше, як мистецьки прикрита торгівля білими рабами. Чи відомі
Вам долі таких красунь? Вони страшні! Невінчані шлюби, позашлюбні діти —
бідні діти! — сенсаційні шлюборозлучні процеси, самогубства. Ось та стезя, по
якій найчастіше йдуть королеви краси! Невже й Ваша дочка... Краще було б дати їй
прочитати про героїчну загибель її батька на горі Цер, ніж вивести її на цей
ярмарковий і небезпечний спектакль. Хто може поручитися, що Ваша радість не
обернеться незабаром глибоким сумом і соромом, таким соромом, від якого Ви
при світлі дня будете ховати лице? А сусіди будуть зловтішно насміхатися над Вами,
і це ще більше терзатиме Ваше серце.

Зі всіх спокус, які людині слід перебороти, краса – одна з найдужчих. Святі
великомучениці Катерина й Варвара, Настасія й Параскєва й багато інших
перебороли її, тому що пізнали іншу красу, ту, яка дорожча за фізичну. Але чи
зможе перебороти його Ваша дочка, яка не володіє духовним зором, яка добровільно
пішла на це торговище? Хай допоможе їй кріпкий Господь! Але краса, як і багатство,
і більше, ніж багатство, веде до пихатості, а пихатість — престол, з якого неминуче
зриваються в пекельну безодню.

Американські кіноторговці видумали заради більшого прибутку, що Юда-зрадник
був найкрасивішим із дванадцяти апостолів. Це, звичайно, не доведено нічим, крім
смерті Юди. Звичайно, ви чули й читали, що загибель його була подібна до загибелі
багатьох сучасних королев і королів краси. Цей “прекрасний” Юда після зради
Сина Божого, кинувши срібники в храмі, пішов і повісився*.

Тому, хто далеко зайде по тропі диявольській, важко повернутися назад. Що
Вам порадити? Якомога швидше видайте свою дочку заміж; чим скромнішим буде
наречений, тим краще; видайте за якогось пекаря або кондитера (звичайно, якщо
благочестива людина не побоїться взяти на себе таку відповідальність). Тільки в
цьому випадку Ви можете сподіватися на законних онуків і благословення Боже.
Силою Своєю Творець може зберегти людину від падіння на слизькому шляху, по
якому вона через незнання або по немочі направляється. Хай допоможе Він Вам і
тим, кого ви любите сильніше за всіх на світі, — Вашим дітям!

Святитель Миколай Сербський

Лист  104
одній матері, про обрання королеви краси

Владика Яків освятив
храм у Самборі

У величне свято Різдва
Пресвятої Владичиці Нашої
Богородиці і Приснодіви
Марії, настав урочистий і
радісний день для нашої
громади  храму архідиякона
Стефана що в м. Самборі. 
Дорослі і діти поспішають із
радістю і гарним настроєм до
храму, щоб згідно традиції 
пишним короваєм  зустріти
високопреосвященішого
владику Якова –
архієпископа Дрогобицького
і Самбірського.

 На подвір’ї храму
владику  зустрічала церковна
громада, а юні прихожани у
вишиванках та з
віршованими творами вітали
Архієрея. При вході у Церкву владику Якова зустрічає  настоятель Храму  прот. Андрій
Кубай  а також запрошені священики  і від імені громади просить піднести архіпастирські
молитви за увесь народ, парафіян та гостей  свята. Перед початком літургії звершується
освячення  престолу а також іконостасу. Потім у новоосвяченій церкві відбулося перше
Архієрейське Богослужіння. Легко, з духовним натхненням відправляється Літургія і 
мелодійно переливається  у новозбудованому Храмі під чарівний супровід церковного хору.
В очах присутніх відблиски радості. Надзвичайно щасливі попереду стоять діти, яких
владика під час літургії причастив дарами.  В цей день розділити радість  свята прибули
прот. Микола Бухній (декан Самбірського благочиння ), прот. Микола Юзич , прот. Михайло
Демків, прот. Володимир Марцинів,  прот. Роман Сікотинський, прот. Іван Сас, прот. Юрій
Баса, прот. Ростислав,  прот. Михайло Гаврилів, протодиякон Іван. Молитви духовенства,
спів хору а також молитва віруючих злилися у єдине прохання до Бога за мир і добробут у
суспільстві.  Повчальну проповідь виголосив о. Микола Бухній наголошуючи на основу
свята, підкресливши що народження Пресвятої Діви Марії принесло радість не тільки її
батькам, але й усьому християнському світові. Сьогодні радіє земля, бо Сам Господь серед
людей, які зв’язані путами гріха, промислом Божим приготував для себе оселю -  Діву
Марію. Ставши достойною прийняти Господа у пречисте лоно своє, Пресвята Діва Марія
перевищує все живе на небі і на землі, а тому Церква величає її як «чеснішу від херувимів,
і незрівнянну славнішу від серафимів». У народженні Пресвятої Богородиці яскраво
виявилася премудра воля Божа. Наприкінці богослужіння з привітальним словом до громади
та настоятеля храму звернувся владика Яків нагородивши грамотою від Святійшого Філарета
Патріарха Київського і всієї Руси – України. У свою чергу настоятель храму о. Андрій
подякував владиці і духовенству, які прибули на це свято  і побажав їм  мудрості, сили,
наснаги, мужності і на далі успішно працювати  на Христовій ниві на благо Церкви. А
також настоятель звернувся  до парафіян і привітав їх зі святом, подякувавши зазначив що
завдяки їх працею   збудований і оздоблений цей храм. На завершення цього торжества
громада на знак любові і вдячності привітала свого настоятеля о. Андрія.  Після святкової
літургії, громада усіх щиро пригощала печивом та солодощами. Парафіяни храму щиро
висловлюють свою подяку, та зичать всім  здоров’я  на довгі і щасливі роки.

Прот. Андрій Кубай  
             Настоятель храму першом. Архідиякона Стефана

              м. Самбір
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Цей святитель Христовий Димитрій,
новоявлений чудотворець, хоч у недавні
часи ще живий перебував, але
докладного сказання про життя його нам
дістати виявилося певною мірою
неможливо, оскільки ті, що знали його
життя від знатних і достовірних персон,
на той світ переселилися. Я ж бо, за
дорученим мені ділом щодо того,
виконуючи повелене, скільки міг про
нього достовірно почути і скільки
можна мені було від писемного про
нього викладу взяти, тобто одне з його
духівниці, а друге – з похвальних йому
надгробних віршів, також і виводів з
похвал, засвідчених про нього в «Мінеях
Четьях», складених його працею, оце
для знаття синам східної Церкви
викладаю. Народився цей святий у
богоспасенному місті Києві від
доброчесних і богобоязливих та
сановитих батьків. Батько-бо його Сава,
прозваний Тупталенком, був сотником
київським. Од хрещення в Більцях ім’я
цьому святому було Данило, від юності
в страсі Божому він вихований.
Відданий був у зовнішнє вчення
латинської мови, що є в Києві. Однак,
як сам про себе засвідчив, зневажив цей
світ та иноцтво взяв вісімнадцятилітнім,
через що належить признати йому, що
він у тому точно наслідував
преподобного Венедикта, котрий так
само в Римі був відданий у науку
зовнішньої любомудрості. Той, бачачи
в училищах багатьох, що захотіли
ходити у своїх пристрастях розпутним
шляхом, відвернув з нього ходу свою,
побоюючись, аби заради малого
книжного вчення не погубити великого
розуму душі своєї, не звестися зі злими
і не впасти цілком у гріховну прірву.
Відійшов тож від училищ ненавчений
мудрець та розумний невіглас,
зневаживши зовнішнє любомудря, щоб
зберегти внутрішню цноту. І не лише
училища він залишив, а й численні
багатства своїх батьків, які вже відійшли
від життя цього, і побажав иночого чину
та пустельного пробуття. Оцього тож
угодника Божого, преподобного
Венедикта, наслідуючи, святий
Димитрій також покинув батьків і всю
світу цього марноту й більше зовнішнє
вчення, вельми в гонім віці постригся в
Київському Кирилівському монастирі,
наречений був замість Данила
Димитрієм. І, на промисел Божий всього
себе кладучи, до кончини своєї
дотримувався найпершого чернечого
правила: некорисливість та убогість. Не
дбав зовсім про дочасне багатство та
маєтки, тільки аби Богові догодити і за
званням своїм вірно йому служити і
працювати - мав щодо того невсипуще
й постійне дбання. Міцно дотримувався
науки першого псалму і в законі
Господньому день і ніч навчався,
віддавався книгам божественним не
тільки для своєї душевної користі, але
й для інших, мав-бо найбільше старання
трудитись у проповіді Слова Божого і
дістав до того осібне Боже дарування,
що видно з багатьох його рукописних
проповідей, що їх досі багато охоче
переписують. Не тільки в Малоросії, а
й за кордонами, у князівстві
Литовському, достатньо Слово Боже
проповідував, а найбільше в
благочестивому ще й досі місті Слуцьку

Житіє святого отця нашого Димитрія
Ростовського, нового чудотворця

два роки трудився і вправлявся
невсипуще в такому ділі, в монастирі
тамтешньому Братському
Преображенському. І, за розповідями
тамтешніх мешканців, мав собі патрона
і захисника одного, доброчесного
громадянина Івана Скочкевича,
фундатора того монастиря, і коли той
помер, то святий Димитрій сказав над
ним погребальне повчання про діяння
апостольські, як кінчав Іван життя. А
після поховання згаданого громадянина
повернувся і щасливо прибув знову до
Києва.

Архиєреї ж київські, що керували
один за одним, за такий його
боговгодний труд, який був у ті часи
святій Церкві вельми потрібний та
добро-корисний , виводили його на
всілякі ігуменства, і був він ігуменом в
Києво-Кирилівському монастирі, у
Петропавловському Глухівському, у
Святоспаському Максаківському. Потім
в Обмочевському, тобто Батуринському,
де за його ігуменства помер паризький
учитель Адам Зерникав, про якого в
«Апології проти лютеран»
преосвященний Теофан Прокопович,
котрий був тоді Києво-Братським
ректором, так писав: «Блаженної пам’яті
Адам Зерникав, коли здобув вельми
дбале старання до пізнання того діла,
тобто про походження Святого Духа, і
всі докази чітко роздивився в самій суті
істини, якими латинники величаються,
від писання та свідчень святих отців
переможений, покорився, щоб знайти
засіб для безпечного спасіння свого,
залишив свою вітчизну, як самовільний
вигнанець, і поза батьківщиною шукав
небесної вітчизни (до неї-бо від Бога був
вибраний) у нас, в Малій Росії, і створив
за майже тридцять років, що минули,
вельми велику рукописну книгу, повну
безмірного і твердого вчення; у тій книзі
показав краще за інших усіх про Святого
Духа, що ісходить від самого Отця,
оскільки ви, каже, лютерани, в посланні
своєму до отця Михаїла Схимонаха від
вашого ісповідання до нас звертаєтеся.
Це як гадаєте, і від Августина слово
приводите: без усякого, кажете, сумніву
твердо належить визнавати, що той-таки
Дух Святий є один від Отця і Сина – Дух
від Отця і Сина ісходить. Замість
відповіді на це слово, начебто
Августинове, посилаю вам два трактати
вищепохваленого автора Адама
Зерникава, у яких він нечуваним

ученням багато заявляє про псуття та
розтління від латинників у писаннях
східних та західних отців про
походження Святого Духа - діло давно
бажане, але досі, наскільки я можу
знати, на викриття такого від латин діла
не покусився, хіба хтось із наших одне
чи друге слово якогось святого примітив
був. Прочитайте, прошу, ці два трактати,
і що ви про них думаєте, як вам
завгодно, нам сповістіть; я ж настільки
не маю в тому сумніву, що супроти того
писання жодного не може бути
достойного заперечення, що навіть не
можу збагнути і зрозуміти, який би міг
бути доказ до заперечення. Такий ото
муж Адам Зерникав, славлений досить
і шанований у Парижі поміж учителями,
помер як один з останніх ченців у
Батуринському монастирі в час
ігуменства преосвященного Димитрія.
Після його смерті згадана книга того
вчителя, його працею складена и
написана, віднайшлася і вельми
потрібна стала для викриття
відступництва і помилок, як папського,
так і лютеранського і кальвінського”. До
цього місця з “Апології”.

З передмови до вересневої “Четьї
Мінеї” можна побачити і визнати, що
святий Димитрій, маючи ревність
безмовно трудитися в проповіді Божого
Слова, залишив батуринське ігуменство
і переселився в Києво-Печерську лавру
в часи архимандритства Варлаама
Ясинського, який став потім київським
митрополитом, він-таки, за порадою
соборних отців і братії святої лаври,
доручив йому діло житія святих зібрати
й написати. І він, після довгого і
смиренно-мудрого відмовляння, поклав
надію на Божу поміч і на молитви
Пречистої Матері життя і всіх святих
почав вершити з великим старанням
вручене йому діло. І, створивши першу
книгу трьох місяців і видавши
друкарським відтиском, дістав грамоту
з благословенням від святійшого
патріярха всеросійського Адріяна, і цю
грамоту видруковано в грудневій “Четьї
Мінеї”, у ній святому Димитрію
достатня похвала і подяка за першу
книгу житій святих, щоб і надалі від того
діла не відходив, але дбав би довести до
кінця, подавалося архипастирське
умовляння та благословення.

Такий ото трудолюбець, тож хай
світильник не ховається під спудом. За
згодою тодішніх малоросійських
архиєреїв, тобто преосвященного
Варлаама, митрополита Київського, і
преосвященого Івана Максимовича,
архиєпископа Чернігівського, був
уведений архимандритом в Єлецьку
Чернігівську обитель, а потім
переведений архимандритом в монастир
всемилостивого Спаса Новгородка-
Сіверського монастиря, а звідти по
іменному великомонаршому указу
блаженної і вічнодостойної пам’яті
государя імператора Петра Великого
посвячений у Москві в митрополита
Тобольського і Сибірського. Але після
посвячення був пойнятий тяжкою
хворобою, в якій благоволив його
відвідати сам монарх і зрозумів, що така
хвороба йому випала від певної печалі,
яку він йому зголосив таким чи
подібним чином: “Від того, - сказав, -

моя печаль, що мене у важку і жорстоку
сторону посилають, здоров’ю моєму
невиносну і шкідливу. А на мені є
обов’язок кінчати житія святих для
загальної користі Церкві”. І, почувши
від нього такий благословенний резон,
богомудрий і благочестивий монарх
звелів перевести його митрополитом у
Ростов замість померлого тоді
преосвященного Іоасафа, митрополита
Ростовського, і переведений між
патріаршеством в літо 1702, січня в 4
день, була тоді неділя перед
Просвіченням. А на престол у Ростов
прийшов березня в перший день, була
тоді друга неділя Великого посту. А
прибувши, віддав звичайному
похованню того преосвященного
митрополита Іоасафа, котрий викопав
ще за життя свого в соборній церкві
могилу собі і поставив для себе в ній
привезеного із Москви кам’яного гроба,
в якому тіло його при похованні
поставлено в дерев’яному гробі святим
Димитрієм.

***
На ростовському архиєпископському

престолі святий Димитрій перебуваючи
вісім років без двох місяців, довершив
з Божою поміччю і закінчив вищезгадані
книги “Четьї Мінеї”. За розповіддю
літописної книги про ростовських
архиєреїв, в літо від воплочення Бога
Слова 1705, лютого місяця, в 9 день на
святого мученика Никифора, названого
Побідоносцем, при віддані свята
Стрітення Господнього, проказав
святому Симеону Богоприїмцю своє
останнє моління: Нині відпускаєш раба
свого, владико. У день мук Господніх
п’ятничний, тоді ж, вістять, Христос на
хресті звершився, перед суботою
поминання померлих, в неділю
Страшного суду, з допомогою Божою і
пресвятої Богоматері і молитвами всіх
святих, місяцем серпневим написано.
Амінь”. І так книга житій святих
четверта у Божу славу та Божої Матері,
у честь усіх святих Божих угодників і
на користь правовірних християн була
закінчена в місті Ростові.

У Ростові також написав книгу
супроти розкольників, названу
“Розшук”, в якій він перший точно
викрив їхні таємні помилки та
беззаконня, бо воші навіть у мові Бога
не відають і ледве щось чули.

А перед Ростовом, в Малоросії,
створив книгу “Алфавіт духовний”, яка
й нині в Києво-Печерській лаврі
друкується.

Створив також книгу в похвалу
Пречистої Діви Богоматері, названу
“Руно орошене”, про чуда, які були від
Богородичної чудотворної ікони
Іллїнської Чернігівської з
богонатхненними бесідами та
повчаннями; цю книгу надруковано за
його віку в Чернігові.

Видруковано також у Чернігові його
ж працею створену кни-жицю, названу
“Апологія”, в якій достатня його
натхненна бесіда і розмова втішника із
печальним.

До друку (готував) також ним
створений літописець від створення
світу, але не докінчив, тільки зібрав до
чотири тисячі шістсотого року[3].

Закінчення на 5 стор.
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Належало б надрукувати і всі його
повчання, коли б їх можна було
розшукати та зібрати, яких він не
покидав творити й проповідувати,
бувши на різних посадах, і в працях, і в
послушенстві, і коли складав книги
житій святих.

Мав також доброхітство не дише до
архиєрейства, але і в часи архиєрейства:
від співчутливої любові до ближнього
читав над біснуватими заклинальні
молитви, подані в київському
“Требнику”, і постом та молитвою
супроти бісів особливо тоді
озброювався. І про те свідчить сказання
священика, який був при ньому в
Ростові, при домовій архиєрейській
церкві святого Григорія Богослова,
Максима Парфеньєва, який нині живе
за старістю при дітях своїх у місті
Ярославлі: самою сущою своєю
священицькою совістю точно сказав, що
бувша жінка його попова Тетяна,
Романова дочка, мала в собі в час вступу
з ним, Максимом, у шлюбне подружжя
нудьгу немалий час, і до смерті його
преосвященства років за два (коли саме,
сказати не пригадає, весною після свята
святого Великодня, у які дні, сказав, не
пригадає, а пригадується, що в середу
преполовення стала вельми одержима
нечистим духом і від того почала вельми
кричати. І тоді він, піп Максим,
прийшов до його преосвященства до
келії і зголосив про те, просячи, щоб
його преосвященство учинив до
Господа Бога щодо неї моління. Після
його прохання його преосвященство
наказав попу привести її, Тетяну, на
ранок того дня до церкви на
Божественну літургію, її було приведено
до названої церкви Григорія Богослова,
котра при домі архиєрейському, і в час
достойного співу, вона, Тетяна, вельми
кричала, а після відспівання літургії він,
піп, її,  Тетяну, за наказом його
преосвященства кропив святою водою.
І тоді нечистий дух через неї казав отак:
“Ти-бо мій мучитель, удруге ти мене
мучиш, архиєрей-бо мене мучив, а тепер
ти став мучити!” І того ж дня у полудень
його преосвященство зволив прийти в
ту церкву Григорія Богослова з
ієромонахом Єфремом, та з ієромонахом
Парменом, та з півчим Василем
Олексієвим Посошковим, і зі
служителем Матфеєм Павловим і
наказав її, Тетяну, привести до церкви і
читав над нею по великому “Требнику”
заклинальні молитви та інше
чиноположення, і в час читання молитов
заклинав він духа іменем Божим і вдаряв
рукою своєю її, Тетяну, по обличчі, а
вона стояла тоді перед його
преосвященством (її тримали тоді
люди), і сказав: “Вийди, душе нечистий,
із створіння Божого”. Тоді він, нечистий
дух, казав у відповідь: “Вийду, боюся
тебе, архиєрея!”, А преосвященний,
заклинаючи знову і кроплячи святою
водою, казав: Побійся Бога, а мене не
бійся, тільки вийди!” І тоді всі, котрі
дивилися, уздріли, як він, нечистий дух,
із вуст її сморідним димом, так, наче з
пічної труби дим, вийшов. А після
прочитань молитов і після виходу духа
його преосвященство її,  Тетяну,
запитував, чи вона в собі того духа вже

не чує, а коли оголосила, що вона не
чує, тоді його преосвященство зволив
наказати, щоб вона від пиття вина
(гарячого) зовсім утрималася, і
відпустив її додому. І була вона,
попадя, після того від того духа
звільнена. Коли ж вип’є вона, Тетяна,
вина, тоді бувала одержима тією ж
хворобою, тільки не вельми тяжкою.
А коли перестане пити вино, тоді
бувала завжди здорова. Та попадя
Тетяна померла в 1751 році, лютого
першого числа. Жили в подружжі
п’ятдесят один рік. Тому попу
Максиму тепер в (1 )757 році є від роду
83 роки.

Перед кончиною святого Димитрія
була добра воля государині цариці
Парасковії Федорівні приїхати до
Ростова, щоб поклонитися іконі
Пресвятої Богородиці Тольської,
оскільки за весняним розпуттям до
Ярослава їхати було важко. Тому
звелено було ту чудотворну ікону з
обителі принести до Ростова. Тоді
святий Димитрій, котрий був тоді в
останніх днях, а саме за одну лише
добу до кінця свого життя, коли
донесено його преосвященству про
прибуття цариці Параскевії Федорівни
з царівнами і про принесення образу
Пресвятої Богородиці Тольської,
зволив у розмові наказати казначею,
тодішньому ієромонаху Філарету, що
це ідуть до Ростова дві гості: цариця
небесна і цариця земна, тільки я цього
побачити не сподоблюся і належить
бути готовим до прийняття тих гостей
тобі, казначею. Ходить у Ростові від
тих, що пам’ятають і були при тому
святителі в училищі і котрі служили
при келії, а тепер уже постаріли, а інші
й померли, людей достовірних
священичого й чернечого чину така
повість, що святий Димитрій,
митрополит, коли прибув у Ростовську
єпархію, то учинив три школи, а учнів
зібрав двісті і більше і визначив трьох
учителів, і те шкільне навчання було
п’ятирічним. І в ті школи сам
преосвященний приходив і учнів
слухав, а в недільні дні велів
семінаристам приходити в соборну
церкву на всеношну, а потім повелів,
щоб приходили після другої катизми на
благословення до себе. Після розгляду
на слово псаломне: “Початок
премудрості - страх Господній”, і на
слово Ісуса Сираха: “Великий той, хто
здобуде премудрість, але не буде
більшого від того, хто боїться
Господа”, - учив семінаристів при
відсутності вчителів сам, відібрав
догідних і тлумачив книгу Буття з
Біблії.  А в літній час зволив
від’їжджати в село архиєрейське
Дем’яни і там поміж інших
боговгодних своїх трудів тлумачив
семінаристам святе Євангеліє та
Апостол. Також у святий Великий піст
учнів своїх сам сповідував і святих
Христових таїнств причащав і,
навчивши їх, на місця поставляв,
викорінюючи темноту та крайнє
невігластво, яке вкоренилося тоді у
священиках, що достатньо викрив у
повчаннях своїх до ієреїв. Там-таки
поміж іншого написав таке: “Богу, -
каже, - в багатьох церквах творене
непошанування - пречистим і

Животворящим таїнствам Христовим.
Тримають-бо таку велику святиню на
неналежному місці, десь у кутку, а іноді
в домі без будь-якого пошанування і в
посуді нечистому і почорненому. А що
гірше, що не тільки не знають назви
їхньої чесної, не називають пречесними
таїнствами, тобто Тілом Христовим, а
чимось простим, більше того,
називають безчесною назвою, тобто
іменують словом “запас”. Трапилося
нам у цьому 1702 році в місті Ярославлі
по дорозі зайти в одному селі в церкву, і
там, за звичайним молінням, я,
смиренний, хотів за звичаєм
пошанувати пречесні Христові таїнства
і віддати їм поклін. Коли ж спитав
тамтешнього попа, де вони,
животворящі Христові таїнства, піп не
зрозумів мого слова, а мовчав, як
немисленний.

Коли я сказав: “Де Тіло Христове?”,
піп і цього слова не міг збагнути. Коли
ж один із досвідчених ієреїв, що зі мною
були, сказав йому: “Де запас?”, - тоді він
узяв з кутка посудину вельми бридку і
показав бережену оту в нехлюйстві таку
велику святиню - на неї-бо ангели
дивляться зі страхом. І я попечалився
про те серцем немало: ось у якому
непошануванні бережеться Тіло
Христове, ось як навіть імені ієреї не
відають чесного, належного пречесним
таїнствам. Подивуйся про те, небо, і
кінці землі жахніться! О прокляті ієреї,
що самі Христа-Бога в пречесних і
животворящих його таїнствах сущого не
знаєте, віри ж і любові до нього не маєте
і належного йому не віддаєте
пошанування! Та як же простих людей
істинному богознанню навчите? Горе
вам, вожді сліпії, що сліпців водите!
Через це владою, від Бога нам наданою,
повеліваємо і Страшним судом Божим
забороняємо, щоб ієреї конечно
найретельнішим божественним
пошануванням і поклонінням
вшановували пречесні Христові
таїнства, коли є Тіло Христове,
простіше сказати: святий Агнець
сушений, на весь рік, заради хворих,
бережений”. Досі з Димитрового
“Повчання до ієреїв”.

Часто він ходив у Ростові в соборну
церкву і в інші святі церкви і часто
служив сам і ставлеників на попа й
диякона святив. Дячків же і пономарів,
призначених до церкви за його
благословенством, усіх у стихарі
посвячував, а такого звичаю раніше в
Ростові не бувало. У святий Великий
піст, у перший тиждень, раз на день їв.
Так само раз у Страсний тиждень, у
Великий четвер і перебував тоді в пості
та молитві. І мав він такий звичай, що,
коли занеможе, то пошле в школу і
велить школярам на пам’ять про п’ять
ран Христових в руках та ногах і в
пробитому ребрі аж до серця читати
п’ятикратно молитву “Отче наш”, і йому
відрадніше ставало, оскільки слабував
часто. А при келії були келейники без
плати і служили йому Бога ради. Про це
і в духовній його свідчиться. Учив
наявних при ньому й такому: коли б’є
годинник, то на кожен удар годинника
перехреститися, тобто знаменуватися
охороною чесного хреста і тихо
прочитати подумки молитву

“Богородице Діво, радуйся!” І часто
приїжджали до нього царські персони
для благословення, цариця Параскева
Федорівна з дітьми своїми і благовірні
царівни Теодосія, Марія і Наталія
Олексіївни, обдаровували його рясами
та іншим, і з їхньої ж бо ряси і сакос
собі на смертний час пошив, і нині він
на ньому є. Був він вельми
старцелюбний, не раз закликав у палату
хрестову старців, сліпих, кривих, глухих
і годував їх, і поїв, і гроші їм давав, і
одяг, в чому у кого яка потреба була. І
чимало людей, домових служителів,
прийде до нього з якоюсь почестю, то
він їх благословить образом святителя
Христового Леонтія. А коли образа не
було під рукою, то обдаровував грішми
по десять копійок чи по п’ятнадцять
копійок.

Також написав перед смертю своєю
власну духовну й оголосив
преосвященному рязанському
митрополитові Стефану (Яворсько-му),
і поклали вони поміж себе таку
обітницю: коли рязанський
преосвященний раніше помре, то
поховати його ростовському
митрополитові Димитрію, а коли
ростовський митрополит Димитрій
раніше помре, то поховати його
рязанському. І так учинилося -
рязанський і поховав його (а між собою
братами звалися), а поховавши його,
преосвященний рязанський всіх його
келейників забрав із собою в Москву, і
книги, котрі після нього залишилися, усі
забрано в Москву, а книг святих багато
залишилося.

Приходячи до семінарії,  святий
Димитрій, митрополит, зволяв казати
учням: «Коли, - мовляв, – я маю
дерзновення діставати від Бога милість,
то і про вас буду молити, щоб і ви також
її дістали. Писано-бо: «Куди я прийшов,
тут і слуга мій буде”. А перед кончиною
днів за три чи два вельми засумував і
став кашляти. Однак і в день свого
тезоіменинства, тобто на пам’ять
святого великомученика Димитрія,
жовтня 26, літургію сам служив в
Ростовській соборній церкві, і був
зовсім хворий, аж на лиці одмінився, і
повчання говорити в той день сам не
зміг, а, сидячи при царських дверях,
слухав. Читав те повчання, ним самим
приготоване, по зошиті один із півчих.

За столом-бо в той день із гістьми, за
звичаєм минулих літ, хоч і нездоровий
був, сидів з крайньою нуждою, а на
ранок, тобто 27 жовтня, приїхав до нього
Переяслав-Залеського Данилового
монастиря архимандрит Варлаам
(котрий був згодом архимандритом у
Троїцькій лаврі) в гості, щоб відвідати;
того ж таки числа до преосвященного
прислала свого дворецького (жила вона
в Ростові біля самого архиєрейського
дому і часто до святого Димитрія
зверталася для користі душевної)
черниця Варсонофія Євфимівна
Козинських, колишня годувальниця
блаженної пам’яті государя царевича
Олексія Петровича, щоб прийшов
преосвященний до неї відвідати її,
оскільки, живучи в Ростові, вона часто
мала потребу в його преосвященстві для
користі душевної втіхи, до якої від нього
і писання було запропоновано в такий
спосіб, як це й досі переписуване в
Ростові можна знайти.

Закінчення. Початок на 4 стор.
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9 жовтня Православна Церква
велично вшановує пам’ять
одного з апостолів і євангелістів
– Іоана Богослова. Святий Іоан
Богослов був сином Заведея і
Соломії – дочки святого Йосифа
Обручника. Одночасно зі своїм
старшим братом Яковом він був
покликаний Господом нашим
Ісусом Христом до числа Своїх
учнів на Генісаретському озері.
Залишивши свого батька, обидва
брати пішли за Господом.

Апостола Іоана особливо
любив Спаситель за жертовну
любов і велику чистоту. Після
свого покликання апостол не
розлучався з Господом і був
одним з трьох учнів, яких Господь
особливо наблизив до Себе. Святий Іоан Богослов
був присутній при воскресінні Господом дочки
Яіра і Преображення Господнього на горі Фавор.

Під час Таємної Вечері він сидів при столі
поруч з Господом і за знаком апостола Петра,
припавши до грудей Спасителя, запитав про ім’я
зрадника. Апостол Іоан йшов вслід за Господом,
коли Його, зв’язаного, вели з Гефсиманського саду
на суд беззаконних первосвящеників Анни і
Каяфи, він же перебував у архієрейському дворі
при допитах свого Божественного Вчителя і
невідступно слідував за Ним Хресним шляхом,
засмучений всім серцем. Біля підніжжя Хреста
він плакав разом з Божою Матір’ю і почув
звернені до Неї з висоти Хреста слова розп’ятого
Господа: “Жінко, ось син твій” і до нього: “Ось
Мати твоя” (Ін. 19, 26-27). З того часу апостол
Іоан, як люблячий син, дбав про Пресвяту Діву
Марію і служив Їй до Її Успіння, нікуди не
відлучаючись з Єрусалиму.

Після Успіння Божої Матері апостол Іоан, за
жеребом, що випав йому, вирушив до Ефесу та
інших Малоазійських міст для проповіді
Євангелія, взявши з собою свого учня Прохора.
Вони вирушили в дорогу на кораблі, який потонув
під час сильної бурі. Всі мандрівники були
викинуті на суходіл, лише апостол Іоан перебував
у морській безодні. Прохор гірко ридав,
втративши свого духовного отця і наставника, і
пішов до Ефесу сам. На чотирнадцятий день
шляху він стояв на березі моря і побачив, що хвиля
викинула на берег людину. Підійшовши до нього,
він впізнав апостола Іоана, якого Господь зберігав
живим чотирнадцять днів у морській глибині.

Вчитель і учень відбули до Ефесу, де апостол
Іоан невпинно проповідував поганам про Христа.
Його проповідь супроводжувалася численними і
великими чудами, так що кількість тих, хто
увірували збільшувалася з кожним днем. В цей
час почалося гоніння на християн імператора
Нерона (56-68 рр.). Апостола Іоана відвели на суд
в Рим. За сповідання віри в Господа Ісуса Христа
апостол Іоан був засуджений до смерті, але
Господь зберіг Свого обранця. Апостол випив
дану йому чашу зі смертельною отрутою і
лишився живим, потім вийшов неушкодженим з
котла з киплячою олією, у який був кинутий за
наказом мучителя.

Після цього апостола Іоана заслали в
ув’язнення на острів Патмос, де він прожив багато
років. Дорогою до місця заслання апостол Іоан
здійснив багато чудес. На острові Патмос
проповідь, що супроводжувалася чудесами,
привернула до нього всіх мешканців острова, яких
апостол Іоан просвітив світлом Євангелія. Він
вигнав численних бісів з бовванів капищ і зцілив
багато хворих. Волхви різними бісівськими
впливами чинили великий спротив проповіді
святого апостола. Особливо страшив усіх пихатий
волхв Кінопс, вихвалявся тим, що доведе до
загибелі апостола. Але великий Іоан, «Син
Громів»,   як називав його Сам Господь, силою
благодаті Божої, що діяла через нього, зруйнував
всі хитрощі бісівські, на які сподівався Кінопс, і
гордий волхв безславно загинув у морській
безодні.

Апостол Іоан пішов зі своїм учнем Прохором
на пустельну гору, де наклав на себе триденний
піст. Під час молитви апостола гора захиталася,
загримів грім. Прохор у страху впав на землю.
Апостол Іоан підняв його і наказав записувати те,
що він буде говорити. “Я Альфа й Омега, говорить
Господь, Бог, Той, Хто є, і Хто був, і Хто має
прийти, Вседержитель!” (Одкр. 1, 8),   звіщав Дух
Божий через святого апостола. Так близько 67
року була написана Книга Об’явлення

Недавно зустрічався з дослідниками німецьких колоній в
Галичині з Німеччини. Подивувало те, що молодий німець був
добре обізнаний про Волинську трагедію, але нічого не знав про
пацифікацію, жертв Павлокоми, спалені у 1944 р. українські села
Перемишльщини та ін. А що знаємо про це ми – українці? Маємо
пам’ятати і молитися за душі замордованих і за душі тих, котрі
мордували.

Восени 1930 р. польський уряд Пілсудського офіційно оголосив
справжню війну  українському населенню Західної України –
політику так званої „пацифікації Східної Галичини”. Пацифікація
(від латин. pacificatio - умиротворення, успокоєння) – система
заходів з боку держави, що передбачала проведення масових і
жорстоких репресій, які набрали характеру державних
антиукраїнських погромів. Польська влада знищувала культурні
й господарські надбання українців та жорстоко катувала мирне
населення.

Щодо українців був застосований неприпустимий у
цивілізованому світі протиправний принцип колективної
відповідальності, коли за дії окремих осіб відповідала вся громада.
Для проведення каральних акцій польський уряд використав 17
рот спеціальних відділів поліції, 10 ескадронів військової кавалерії
та місцеві поліційні підрозділи. В умовах широкого наступу
потерпіли і села, і люди, які зовсім не були задіяні в якихось акціях
протесту.

Польські каральні загони оточували село, пильнували, щоб з
нього ніхто не вийшов, а потім влаштовували загальну „ревізію”.

Вони руйнували українські кооперативи, читальні, відділення
„Просвіти”, закривали школи і гімназії, розпускали молодіжні
організації, конфісковували майно, продукти. Польські карателі
влаштовували масові екзекуції – покарання селян прилюдно
нагаями. Били до нестями, коли людина падала – відливали водою
і били далі.

За неповними даними пацифікація охопила вісімсот  сіл.
Репресії в тій чи іншій формі  проводилися практично в усіх
повітах. Не минули вони і Яворівщини.

Відомо, що 4 жовтня 1930 р. каральний загін прийшов до
Прилбич. Знущались над селянами, били нагаями, на голову
місцевого священика  Котиса вилили оливу, а після цього посипали
пір’ям. Щоб ще більше принизити священика і селян, у неділю
зігнали на попівство всіх жінок з села молотити овес. Тоді ж були
побиті заступник  прилбицької читальні Іван Грицан та Федір
Озимко. Останній згадував:

«Били тростиновими палицями, закутими на кінці. Двоє било,
один держав за голову, двох за руки, один за ноги. Знаєш за що
битий будеш – питали. Ні. – Абись не будовал Украйни на
польськей зємі».

Молошковицького війта Михайла Герасима, знаного
кооперативного та культурно-просвітницького діяча, закатували
майже до смерті. Священику з Наконечного теж помазали голову
оливою і посипали пір’ям, побили його дружину і примусили всю
родину в неділю молотити збіжжя для польського війська. У
Яворові 5 жовтня 1930 р. до смерті закатували (отримав 300
гумових палиць) учня VI класу української гімназії Линду, а учень
того ж класу Нестор Кузич після катувань збожеволів. Наступного
дня магістра філософії Івана Алексевича з Яворова

«відвезли до читальні «Просвіта» на Наконечному, де дали
йому150 гумових палиць, після того непритомного відвезли до
міста і викинули скривавленого під трупарню».

Автори статті „Пацифікація Східньої Галичини” пишуть:
«Східна Галичина пережила різні страхіття за світової війни.

Через ту землю проходили по кілька разів величезні армії –
австрійські, російські й большевицькі, але це все ніщо в порівнянні
з тим, що діялось там тепер. Навіть татарські напади не були
такі страшні та жорстокі, як „пацифікація” польського уряду».

За спогадами сучасників, трагедію „пацифікації”
пережили Мужиловичі і багато інших сіл Яворівщини.

Сьогодні воліють не згадувати про суперечливі, криваві
сторінки польсько-українських відносин, як ще донедавна – про
злочини НКВС. Чому так важливо не забувати історію та не
приховувати правду від поколінь? «Ніколи знову». Осінь пам’яті
– пам’ятаємо, молимося, прощаємо.

прот. Михайло Цебенко,
кандидат богословських наук, історик

РАДУЙСЯ, ІОАНЕ АПОСТОЛЕ,
НАПЕРСНИКУ ХРИСТІВ І БОГОСЛОВЕ

(Апокаліпсис) святого апостола Іоана
Богослова. У цій книзі розкриті таємниці доль
Церкви та кінця світу.

Після тривалого заслання апостол Іоан
отримав свободу і повернувся в Ефес, де
продовжував свою діяльність, навчаючи
християн остерігатися лжеучителів, та їх
лжевчень. Близько 95 року апостол Іоан
написав в Ефесі Євангеліє. Він закликав усіх
християн любити Господа, і один одного і цим
сповнити заповіді Христові. Церква називає
Іоана апостолом любові, бо він постійно
навчав, що без любові людина не може
наблизитися до Бога.

У трьох Посланнях, написаних апостолом
Іоаном, йдеться про значення любові до Бога і
ближніх. Вже в глибокій старості, дізнавшись
про хлопця, що зійшов зі шляху істинного, і
зробився ватажком зграї розбійників, апостол
Іоан пішов шукати його в пустелю. Побачивши
святого старця, винний став ховатися, та
апостол побіг за ним і благав його зупинитися,
обіцяючи гріх юнака взяти на себе, аби той
покаявся і не губив своєї душі. Зворушений
теплотою любові святого старця, юнак справді
покаявся і виправив своє життя.Святий апостол
Іоан помер у віці більше, ніж ста з років. Він
набагато пережив всіх решту очевидців
Господа, довго залишаючись єдиним живим
свідком земного шляху Спасителя.

Коли настав час відходу апостола Іоана до
Бога, він вийшов за межі Ефесу з сімома своїми
учнями і наказав приготувати для себе в землі
хрестоподібну могилу, в яку ліг, сказавши
учням, щоб вони засипали його землею. Учні з
плачем цілували свого улюбленого наставника,
але, не наважуючись не послухатися, виконали
його наказ. Вони закрили обличчя святого
платом і закопали могилу. Дізнавшись про це,
решта учнів апостола прийшли до місця його
поховання та розкопали могилу, але нічого в
ній не знайшли.

Щороку з могили святого апостола Іоана 21-
го травня виступав тонкий порох, який вірні
збирали і уздоровлювалися ним від хвороб.
Тому Церква святкує пам’ять святого апостола
Іоана Богослова, крім 9 жовтня, ще й 21 травня.

Господь дав своєму улюбленому учневі Іоану
та його братові ім’я “синів грому” – провісника
страшного в своїй очисній силі небесного
вогню. Цим самим Спаситель вказував на
полум’яний, вогненний, жертовний характер
християнської любові, проповідником якої був
апостол Іоан Богослов.

На іконах святого Апостола і євангеліста
Іоана Богослова зображають з орлом, вказуючи
на висоту польоту Богословської думки. Назву
Богослова Свята Церква дала з учнів Христових
тільки святому Іоану, тайноспоглядачу Задуму
Божого.

Святий апостол і євангелист Іоан Богослов
прожив життя справжнього християнина, адже
був настільки утверджений у вірі, що не боявся
віддавати себе катам, не зраджував Христа, і
проповідував язичникам, навіть через сильний
їхній опір. Просімо, щоб Господь наш Ісус
Христос, за молитвами святого апостола і
євангелиста Іоана Богослова, дав нам любов до
Бога і ближніх, подібно тій любові, яку мав
святий апостол. Просимо у святого Іоана, щоб
виблагав у Господа для нас тверду віру, щоб не
зрадити Христа, і для цього будемо звертатись
до святого зі словами: «Святий апостоле і
євангелисте, Іоане Богослове, моли Бога за нас.
Амінь».

Володимир Венгрин,
студент 3-го курсу ЛПБА

ЗАБУТИ? – НІ. ПРОСТИТИ? – ТАК.
ДО 85 РІЧНИЦІ ЖЕРТВ ПОЛІТИКИ

ПАЦИФІКЦІЇ
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Найбільш яскраво процес онаціональнення православ’я
проявився у церковному мистецтві (архітектура, малярство,
спосіб оздоблення ікон, спів, виготовлення церковного
начиння тощо). Що ж до іконографічного мистецтва, то в
українськім обряді Церква не вважала ніякий мистецький
стиль за власний і допускала зразки будь-якої доби,
створюючи протягом століть свої мистецькі скарби.

Дуже скоро, вже при кінці ХІ ст. наш Київський обряд
мав право звати себе унікальним. Київ виплекав всього за
два століття свого християнства оригінальне священне
мистецтво в архітектурі, іконописі, музиці, тільки згодом
Росія створила, не без впливу Києва, свій стиль того ж
мистецтва і свою окрему обрядову форму.

І хоча іноземний вплив на розвиток живопису в культурі
Київської Русі був стійким і довготривалим, оскільки
Візантія не тільки познайомила києворуських художників
з технікою мозаїки, фрески, темперного живопису, але й
дала їм іконографічний канон, незмінність якого суворо
оберігалася Православною церквою. Незважаючи на це, в
ХІ-ХІІ ст. у староруському живописі складаються дві
традиції прикрашення храмів розписами. Одна, більш
сувора і урочиста, находить свої джерела в
монументальних розписах Візантії. Друга, більш вільна і
живописна, склалася вже на вітчизняному ґрунті.
Класичною пам’яткою, що втілила першу і другу традиції,
був Софійський собор, в розписах якого повністю
витриманий візантійський іконографічний канон. Мозаїки
і фрески києворуської святині мають високий рівень
виконання і витонченість художніх форм. Але і вони
втілили в собі специфіку і психологізм розуміння основних
біблійних сюжетів і євангельських подій в контексті
києворуської ментальності і київського сприйняття
християнських цінностей. Мозаїки і фрески храму мають
велику кількість зображень одиночних фігур святих,
наділених дуже часто портретними рисами. Їх обличчя
суворі і одухотворені, але без візантійського аскетизму і
фанатичної релігійної екзальтації.

Приблизно з початку ХІІ століття починають проникати
в Русь-Україну у церковний живопис народні елементи.
Механічне наслідування візантійської традиції (витягнуті
обличчя, коричнево-оливкові кольори, клиноподібні
борідки святих тощо) поступово заміняються самостійним,
оригінальним стилем. Тут починають з’являтися ікони, на
яких святі малювалися з руськими обличчями, у місцевому
одязі тощо.

Високе архітектурне і образотворче мистецтво Київської
Русі ХІ-початку ХІІІ ст. було результатом творчого
засвоєння елементів візантійського живописного і
будівельного досвіду. Софія Київська, яка не мала прямих
аналогій у візантійській архітектурі, мозаїки і фрески
Михайлівського монастиря свідчили про процес
неухильного відходу від візантійських церковних художніх
і будівельних канонів, і формування на ґрунті вітчизняних
традицій власного живопису й архітектури, що
дорівнювали загальноєвропейському рівню. Український
культовий живопис став оригінальним явищем, увібравши
в себе найкращі зразки іконопису Греції і,
найдосконалішим чином, поєднавши їх з західною
свободою. Мозаїки і фрески Софії Київської прославилися
на всю Київську Русь, ставши взірцем мистецького
оздоблення храмів.

В ХІІ ст. в Києві були створені прекрасні мозаїки і
фрески Михайлівського монастиря (1108 р.), автором яких
деякі дослідники вважають київського живописця Алімпія.
На відміну від статичного, формального розташування
фігур в розписах візантійського канону, зображення
апостолів у Михайлівському монастирі повні динаміки,
вони розташовані у вільних позах, звернені один до одного,
вони начебто ведуть якусь розмову, в їх вигляді багато
почуттів, експресії, одяг спускається пишними
асиметричними складками. Ми майже ніде не побачимо в
реальності такого багатого творива складок при
спокійному й непорушному сидінні чи стоянні. Ця
суперечність хоч і впадає в око, але не сприймається як
недолік, як порушення канону, в той же час суттєво
збагачує декоративну насиченість. А фреска св. Миколи
несе в собі одухотворені риси ідеалу краси, притаманній
всій глибині світосприйняття слов’янської душі. Ця
специфіка вітчизняної школи живопису, напевно, й
позначилася на розвитку іконопису, що дав світовій
культурі зразки дивовижної краси ікон. Самі ангели,
зазначає «Києво-Печерський патерик», допомагали
києворуським авторам в написанні ікон.

Майстри старалися найвитонченішими засобами
малярства передати ніжне колихання світла на іконах, що
нагадувало б своєю таємничістю оте неземне, небесне
сяйво, в якому перебувають святі. В іконі не
застосовувалося гри світла і тіні й неможливо визначити
джерела світла, здається, що його випромінює сам лик
святого.

Велике значення займав символ кольору. Найвище у
небесній ієрархії кольорів стояв золотий або жовтий колір,
який символізує середовище небесного царства. Ним
оформляли золотаве тло ікон і мозаїк, німби навколо голів
святих. Золото свідчило, що зображена особа є святою і
перебуває на небі.

Наші майстри любили тон червоного, а не блідого золота,
вживаючи його обмежено, як акценти, а не так щедро, як,
наприклад, новгородські іконописці, Найдавніша українська
ікона “тепла” за колоритом. Коричневі, темнуваті
візантійські фарби ожили й заграли в Києві червоним
золотом.

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ
Білий колір означає неземне сяйво. Він використовується

в іконах Преображення, Різдва Христового, З’явлення
ангелів тощо. Синій колір несе в собі символіку неба.
Блакитний і зелений кольори в іконі, мозаїці чи фресці
відтворюють усе земне, однак не в негативному, а швидше
в позитивному значенні.

Особлива роль у хроматичній лексиці ікони й усього
християнського мистецтва належить царському
пурпуровому кольорові.

Червоний колір мав два протилежних значення. З одного
боку, це колір божественної енергії, життєдайної сили й
перемоги. У такому значенні він застосовувався в образах
святих воїнів, наприклад, Юрія Переможця. З другого боку,
в червоних строях зображалися святі мученики, які пролили
свою кров за вірність Христові.

Чорний колір дуже обмежено використовувався в іконі,
бо це єдиний колір у хроматичній лексиці християнського
мистецтва з негативним значенням. Його застосовували в
іконах із зображенням Страшного Суду.

У святоотцівських писаннях і в життях святих ми часто
зустрічаємо свідчення про світло, яким сяють лики святих
у момент їхнього вищого прославляння, подібно до того,
як сяяло обличчя Мойсея, коли він зійшов із Синайської
гори, що він аж змушений був покрити його, бо народ не
міг винести цього сяйва (Вих. 34. 30; 2Кор. 3. 7-8).

Православ’я, базуючись на концепціях ісіхазму, твердить,
що це “фаворське сяйво” є Божественного походження і
проявляється зсередини, з глибини Духа Святого,
освячуючи, просвітлюючи і обожуючи людську природу.
Така дія благодатного освячення на людську природу і,
зокрема, на тіло, якоюсь мірою все-таки піддається
образному опису і зображенню. Оскільки це світло, мабуть,
прямо зобразити неможливо, то єдиним способом передати
його є зображення кола, немов розрізу цього сферичного
світла. Саме це світло ікона передає німбом чи вінчиком,
що є наочною вказівкою на певне явище духовного світу.

Для ікон Східного обряду характерним є зображення
німбу як плоского круга. Такий засіб підкреслює людську
природу, яка отримала небесне просвітлення. Та все ж,
візантійські майстри відчували недостатність цього символу
для вираження природи “нествореного світла” і
компенсували її білими штрихами на лику святого, які з
першого погляду, здається, мають за мету підкреслити
форму обличчя святого.

У римо-католицьких зображеннях це світло зображується
німбом-вінчиком, свого роду світловою короною. Такий
символ ще менш досконалий бо сприймається як щось
зовнішнє, що ілюзорно спричиняє приземлення образу
святого й не відтворює його нерозривного контакту з
небесним. Підкреслення святості не німбом, а шляхом
змалювання світлого обличчя, що контрастно виділяється
на фоні сюжету, змальованого значно темнішими фарбами
в деяких шедеврах Західної релігійної картини пізнішого
часу, також не змогло відтворити феномен обоження й
причастя святого до позаматеріального буття, а тільки
виокремило ту людину з-поміж інших осіб сюжету.

Українські іконописці глибоко розуміли явище
фаворського світла й тому не пішли шляхом наслідування
культури католицького світу. Але будучи представниками
етносу, котрий вирізняється величезним потенціалом
продуктивної творчості, вони не зупинилися на отриманих
візантійських зразках і продовжили розвиток цього символу,
довівши його до досконалості. Цієї вершини було досягнуто
шляхом декоративного оздоблення наявного образу (німбу)
додатковими символами: хрестиками, розетками та ін., котрі
символізували перемогу над смертю, вічне життя тощо.

Зіткнення гуманізму й ісіхазму (XIII-XIV) внесло в
релігійну і богословську думку змішання православного
Переказу з елементами, пов’язаними з гуманістичним
відродженням. З’ являються  зображення зі спини,
профіль, ракурс і т. д. Особливого поширення набувають
сюжети, що служили аргументацією богословських
концепцій ісихастів: серед них прообрази Божої Матері
(Неопалима Купина, руно Гедеона і т.д.) і Спасителя
(жертвопринесення Авраама, Мелхиседек та ін.), а також
Його символічні зображення (у вигляді Агнця). Саме в
цю епоху особливе поширення одержує композиція
Преображення, як  вираження основногого вчення
ісіхастів про Фаворське світло.  Реальність  і сила
Фаворського світла підкреслюються також жестами
Апостолів, що закривають очі руками, не будучи в стані
винести сили Божественного світла, яке виходить від
Христа. Крім того, ореол, що оточує Христа, одержує
своєрідну форму: складається з двох сфер і сяйва, з якого
виходять три промені – вказівка, відповідно до вчення
св. Григорія Палами, на Фаворске світло як енергію
сутності, властиву всім трьом Особам Пресвятої Трійці.

Змінюється і співвідношення зображеного і глядача:
зображення, будь то окрема фігура чи складна
композиція, уже не завжди спрямовується зовні, до тих,
хто молиться; воно часто замикається усередині себе,
нагадуючи внутрішнє самозаглиблення в час розумної
молитви.

В іконах Київської Русі можна простежити ще одну
рису. А саме, що наш народ ніколи не розглядав свою
мову як неповноцінну. Вона завжди була для нього
святою, бо віковічно рідною мовою звучала материнська
колискова і батьківські настанови, нею голова сім’ї
промовляв благословення. Маючи таку повагу до рідної
мови, прадавні українці не стали  прихильниками
католицького судження про необхідність богослужіння
на одній із  трьох “сакральних” мов.  Хоча,  правду

кажучи,  й  греки  не були прихильниками
онаціональнення культу, але Київ з перших днів підносив
до Бога молитви рідною слов’янсько-українською
мовою, читаючи богослужбові книги з вимовою на
український лад. Таке ставлення до батьківської мови
як до святої проявило себе в символах ікони: поступово
грецькі літери ,  що вказували на особу святого,
поступилися своїм місцем кириличним.

Плавний розвиток київського образотворчого мистецтва
порушився, коли Андрій Боголюбський 1169 року прийшов
із військом і захопив Київ, пограбував місто, спалив у ньому
кращі будинки й навічно забрав безліч святинь.

У першій половині й середині XIII століття з глибини
Азії в Європу прикочували великі полчища монголів.
Страшними були їхні знущання в завойованих князівствах.
Захоплення монголами Києва 1240 року, зруйнування його
святинь (зокрема Десятинної церкви), винищення населення
призвело до того, що в середині ХІІІ централізована держава
Київська Русь перестала існувати, хоч деякі вогнища
державного життя зберігалися на західних теренах.

Багатостраждальна історія народу символічно
відобразилася в іконах того періоду. Ікона як один із
найголовніших атрибутів храмового мистецтва допомагала
християнам зберегти надію, вистояти в часи лихоліть і не
відступитися від віри батьків.

У важких умовах зростає віра в Бога, підноситься в масах
духовність. Змінюється архітектура церков. По всій Україні
зводяться невеликі, але добре укріплені храми, які в час
нападу ворога ставали бойовими фортецями. Виражальні
засоби в іконі цього періоду стримані, лаконічні.

Тяжкі часи та втрата власної державної незалежності з
центром у Києві, спричинилися до того, що кращі українські
митці виїздили до сусідніх країн, де прикрашали костьоли
й православні храми. Показовою у цьому випадку є постать
Андрія Рубльова (близько 1360-1430 рр.), якого російське
мистецтвознавство без належних підстав відносить до
“великих російських іконописців”. Тимчасом останні
спостереження показують, що Андрій Рубльов – це
волинянин із селища Рубельки біля Володимира-
Волинського. Це зайвий раз підтверджує першість Києва,
першість України як у поширенні християнства, так і
християнського мистецтва у Східній Європі.

Однак, на самих же українських землях монументально-
настінне малярство в цей період завмерло і вся увага була
звернена на ікони. Зате в невеликих храмах України були
ікони величезної духовної сили й незрівнянної краси. Ікона
спрямовується на пропаганду всього того в євангельському
віровченні, що підтримує людину, виховує у неї силу волі й
готовність до боротьби за християнські й національні ідеали.
Українські малярі ікон у ці століття розширюють список
образів, які вводяться в ікони.

Шукання заступництва Діви Марії виразилося в тому, що
кожний край у роки того лихоліття витворив руками своїх
найкращих малярів власну чудотворну ікону Богородиці.
Але треба відзначити, що на всіх православних іконах
Середньовіччя вона ніколи не була зображена веселою чи
усміхненою, а від ступеня її засмученості можна вирахувати
той чи інший громадянський (і особистий) настрій, який
втілював маляр через вираз і почуття Богородиці.

Теми Миколи Чудотворця, Юрія Переможця,
Архистратига Михаїла також набувають широкого
поширення в іконах періоду монголо-татарського
лихоліття, вони навіювали думки про доблесть, вояцьку
всесильність і неминучість перемоги над азійськими
деспотами. Однією з найвідоміших ікон Юрія Переможця,
є ікона XIV століття, що була віднайдена в селі Станиля
Львівської області. Карпати, як і густі волинські ліси, стали
перепоною монголо-татарам у їхніх загарбницьких
просуваннях на Захід. Певна річ, азійські завойовники не
так злякалися rip і лісів, як відчайдушного опору місцевого
українського населення. Станильська ікона – це немов
спогад про героїчний час відпору монголо-татарським
військам: юний вершник на вороному коні з розгону
всаджує гострого списа в роззявлену пащу лютого й
підступного плазуна. Традиційно білого коня на грецьких
іконах тут змальовано чорним. Є різні пояснення цій зміні
кольору (зрештою, на багатьох наступних іконах в Україні
кінь теж білий), але найвірогіднішим є те, що майстер в
ній відтворив пісні власного народу, де герой-визволитель
часто скакав на ворога на “коні вороненькім”. Також тлом
в іконах цього сюжету іноді стає  карпатський гірський чи
лісистий краєвид, адже не тільки зброю, а й географічні
особливості краю використовували українці у важкій
боротьбі. З цього образу особливо яскраво постає
символічна та алегорична роль ікони: в одній дії
виражаються цілі історичні явища, в одній людині – маси
людей, цілий народ.

Святого чудотворця Миколу малювали на українських
середньовічних іконах як пастиря, що благословляє своє
стадо, береже його від вовків світу цього, допомагає,
зціляє, втихомирює бурі на морях і посилає дощ на
пересохлі від посухи поля. Микола був універсальним
помічником у всіх потребах людей, тому з початком
формування іконостасів в українських храмах його образ
займає своє місце в найвиднішому ярусі іконостаса –
намісному.

Продовження в наступному номері
прот. Володимир Марцинів,

настоятель храму Покрови Пресвятої
Богородиці, с. Росохач, Сколівського деканату
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Релігія і політика – теми, здавалось би,
зовсім не схожі. Проте цілими століттями
Церква і влада йшли поруч. Імператори,
королі, президенти схиляли голови перед
Богом, обіцяючи мудро і справедливо правити
народом. Чи можна визначити політичну
позицію Ісуса Христа? Чи правильно вважати
його аполітичною постаттю? Саме це питання
розвиває А.Сторкі у своїй книзі «Иисус и
политика.  Протистояние властей»,  яка
вийшла у черкаському видавництв і
«Колоквіум».

Ретельно досліджуючи характер Євангелій,
автор книги починає свій опис з культурно-
політичного оточення Ісуса. Він докладно
аналізує історичне тло та політичні баталії
того часу. Коли справа доходить до опису його
життя та служіння, – підіймає низку важливих
тем: Ісус-Месія ,  Ісус-правитель  світу,
оподаткування,  політичний  характер
Воскресіння, Ісус та управління державою,
Ісус у ролі світового лідера та ін. Також
аналізує постать Христа у порівнянні з
іншими діячами, серед яких Ірод Великий,
Іоан Хреститель, Ірод Антипа.

Як пише сам А.Сторкі: «За глибоким
переконанням багатьох політиків, життя і
вчення Ісуса ніяк не пов’язані з політикою.
Його зображують або таємничою
особистістю «не від світу цього», або просто
великим другом дітей .  І хоча  ост аннє ,
безсумнівно,  правда ,  проте такий
аполітичний образ Ісуса склався під впливом
тих,  хто хоче п ідпорядкувати  собі
християнство і як можна далі віддалити його
від політичної арени. Цитати з Біблії лягали
в  основу монархій  і  імперій ,  ст авали
виправданням для відходу християн зі світу і
присвячення себе «святому» чернечому
життю. У результаті цього багато християн
автоматично підпорядковувалися існуючим
режимам, свято вірячи в аполітичність Ісуса».
Проте повністю відкинути політичний образ
Христа неможливо. Для сучасників – Ісус був
досить впливовою політичною особистістю.
«У нього не було армії,  він не стягував
податків і, якщо не рахувати рокового суду
над ним, не носив царського одягу. У цьому
розумінні Ісус представлений як фігура
аполітична.  Проте,  якщо вчит атись в
Євангеліє, можна дійти до зовсім іншого
висновку.  Представники  найбільших
політичних партій того часу боялись Ісуса і
його висловлювань на тему різних політичних
питань», – так формулює політичний образ
Ісуса – А. Сторкі. У дослідженні Св.Письма
автором даної книги проаналізовано багато
епізодів життя Христа у світлі історичних
даних того часу. Дослідження проектує життя
і слова Христа на життєві реалії Ізраїлю
першого століття, і вони постають перед нами
більш багатогранно і в новому світлі.

«У різн і часи  Ісуса зображали
революціонером,  борцем за політичну
незалежність, соціалістом і консерватором.
Це були  спроби наповнити Євангеліє
сучасним ідеологічним змістом, причому
досить вибірково. У ХІХ столітті більшість
Бога бачили як силу, що здатна тримати у
покорі та страхові робочих. Пізніше нацисти
твердили, що Ісус був не євреєм, а арійцем.

І своїх духовників ми повинні більше
шанувати, як ангелів.

Євагрій Понтійський
У неділю 6 вересня 2015 р. парафіяни

храму Св. вмч. Димитрія Солунського
привітали о. Григорія Бойчина з ювілеєм. 2
вересня 2015 року о. Григорію виповнилось
60 років. Після Літургії люди звернулись до
отця Григорія та подякували найперше Богу,
що дав їм ревного наставника, мудрого
проповідника, невтомного працівника у
винограднику христовому. Виголосили отцю
Григорію приємні слова привітання:

В цей день вітаєм Вас!
Й благословення просим в Бога
Бо Ви наш батько, що навчає нас
Як правильно іти до Бога
 Тож щастя, успіху й здоровґя
 В житті священному для Вас
 Ми щиро всі бажаєм!
 Хай Мати Божа омофором
Огорне все навколо Вас
Хай з Ваших уст до нас летять
Слова блаженні- Божі
 А Вам від Бога - многих літ
 У радості пр2ожити
 Низький уклін прийміть від нас.
 Бо ми всі Ваші діти!
«Добре слово зігріває душу», – сказав о.

Григорій і подякував Богові за цю можливість
розділити радість ювілею з парафіянами та
родиною. Особливо тепло о. Григорій
подякував дружині п. Галині, яка дякує при
храмі та допомагає служити Богові та людям,
також синам: о. Івану та о. Петру Бойчину за
спільну молитву на Службі Божій. Церковний
хор проспівав «Многії літа» та «Боже,
Великий,Єдиний». В кінці о. Григорій на
молитовну згадку подарував і роздав людям
пам’ятні ікони.

парафіяни храму Св. вмч. Димитрія
Солунського

с. Сидорівка Жидачівського
благочиння

Чи можна вважати
Ісуса політиком?

Дехто зараховував Його до марксистів, хіпі і
навіть до прихильників Маргарет Тетчер», –
так зазначає автор даної книги. І справді, образ
Ісуса використовували різноманітні політичні
режими.  Це й не дивно,  адже Христос
відповідав на найважливіші потреби і питання
свого часу, і сказав-« Я є істина, дорога до
спасіння і життя... ».

Автор у книзі показує, як Христос ставився
до політичних і економічних реалій свого часу.
Це дозволяє нам поглянути на Ісуса в іншій
площині, в якій про нього зазвичай не говорять
і навіть не замислюються.

«У цій книзі досліджується політичне
підґрунтя життя,  навчання,  смерті і
воскресіння Ісуса. У процесі дослідження
спростовується хибне уявлення про вплив
Христового вчення на сучасне політичне
життя.  Це вчить  нас зберігати  в ірність
всемогутньому Богу в галузі політичних
відносин», – так відгукується про цю книжку
Стівен Монома ,  науковий  співробітник
Інституту Генрі з вивчення християнства і
політики при коледжі Кальвіна.

«Вчення Ісуса стало головним у житті
незліченної кількості людей,  а  політики
вирішують долі мільйонів. По суті ми лише
переказуємо частини Євангелії, розкриваючи
політичний колір ідей та подій, проте нам
вдалось зробити глибокі висновки. Слова і
діла цієї Людини – Ісуса - не мають нічого
спільного з  жорстокою і  аморальною
політичною практикою, що господарювала у
світовій історії. Вони відкривають перед нами
нові горизонти і показують нові шляхи до
правдивого спасіння», – так розкриває мету
цього досліду автор.

Б а г а т о  в и д а т н и х  л юд ей  п о з и т и в н о
відгукували сь  пр о да не до слідженн я –
зокрема,  єпископ Райт,  Даремский, писав:
«Звідусіль  все частіше лунають голоси,
що повст ають проти  поширеної думки ,
ніби  Церква і політика  не можуть мати
одна з одною нічого спільного.  Ці голоси
п ови н н і  бут и  п оч уті ,  о ск іл ь ки  сп ра ва
стосується самого Ісуса і його проповіді
Божого Царства.  Всім,  хто хоче глибше
вникнути в суть цієї проблеми,  я радив би
почати з Святого Письма».

Дослідженя про політичний образ Ісуса
продовжує добрі традиції таких політично
п ідкова н и х  бого сл о в ів  суч а сн о ст і ,  я к
Д ж он  Й одер ,  Р і ч а р д  Х ей з  і  С т ен л і
Хауервас. «В останні роки автори багатьох
д о сл і д ж ен ь  з а г о с т р ю ют ь  у в а г у  н а
політичному та соціально-економічному
ко н т екс т і  Є в а н г ел і й ,  в и су в а юч и  н а
перший план найрізноманітніші питання
політичного характеру.  Проте,  вивчаючи
цей аспект Євангелія,  доведеться визнати,
що  б а г а то  вч ен и х  п р о ст о в ід ки д а ют ь
й ог о»,  –  т а к  гов ор и т ь  ба г ато  а вто р ів
сучасності.

Багато досліджень захоплють своїм
неординарним підходом до постаті Ісуса
Христа зокрема та до християнства загалом.
Автори різних досліджень змальовують образ
ідеального політичного лідера. А християни
всього світу шанують і люблять Його як
Творця неба і землі…

прот Володимир Марцинів

Після Бога понад усіх
треба любити священиків,

що очищають нас
Святими Таїнствами і

моляться за нас.
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