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Дорогі брати і сестри!
Слава Ісусу Христу!

Лише два тижні відділяє нас
від святкування Великодня –
Світлого Христового Воскресі-
ння, Пасхи Господньої. Спливає
час Великого посту, призначен-
ня якого – допомогти нам стати
духовно кращими, більш чисти-
ми, звільнитися від залежності
гріховної. І цей недільний день,
коли ми особливо вшановуємо
преподобну Марію Єгипетську,
особливо надихає нас не знеси-
люватися на шляху очищення,
не впадати у відчай через труд-
нощі, з якими сполучена бо-
ротьба з гріхом.

Всі ми, православні христия-
ни, коли приступаємо до прича-
стя Святих Таїн, у молитві виз-
наємо себе першими серед
грішників. Чому так? Адже якщо
порівнювати за зовнішніми
мірками, то є багато тяжких
гріхів, у яких ми не винні, яких не
чинили. То хіба Церква, подаю-
чи нам зразок молитви, поми-
ляється, спонукаючи визнавати
себе першими серед грішників?

Церква не помиляється, бо
оцінювати наслідки гріха слід не
за зовнішніми мірками. Писан-
ня, слово Боже, нагадує нам, що
істинний, неупереджений та
справедливий Суд для людей є
Суд Божий. Господь знає серце
кожної людини, знає її думки та
наміри, знає обставини її життя,
а тому перед Ним ніщо не
утаїться і такого Суддю ніхто не
підкупить, щоби прихилити до
виправдання зла. І Йому, Богу
всевідаючому і справедливому,
єдиному належить остаточний
суд – той, який називається Су-
дом Страшним, бо наслідок
його присуду – вічність, і вирок
цього суду не підлягатиме зміні.

Тож хоча за зовнішніми
мірками можемо ми порівню-
вати зло і неправду, яка чинить-
ся людьми, і відрізняємо слово,
сказане у гніві, від насилля чи
вбивства, відрізняємо дрібну
крадіжку від системної укоріне-
ної корупції тощо – однак все
це залишається зовнішнім суд-
женням. А коли ми промовляє-
мо слова молитви і кажемо про
себе, як про першу людину се-
ред грішників, то ми свідчимо
істину духовну.

Ця істина полягає в тому, що
наші гріхи для нас самих за на-
слідками є справді першими і
найважчими. Ніякі гріхи
ближніх, ніякі найстрашніші зло-
чини інших людей на наш осо-
бистий духовний стан не впли-
вають так, як впливає гріх, який
чинимо ми.

Як вже було сказано, Бог звер-
шує суд праведний над кожною
людиною. Але суд цей звер-
шується над нами за наш гріх, а
не за гріх ближніх. Кожна люди-
на відповідає за себе, а не за
інших. І в чужих гріхах, так само
як і в чужій святості, людина не
матиме виправдання для себе.

Щоби краще зрозуміти цю
істину, можемо порівняти гріх з
хворобами, ранами, болем.

Ці слова Господа нашого
Ісуса Христа варто почути
агресорам і тиранам, тим, хто
замишляє зло, хто свідомо
йде на насильство, аби при-
власнити чуже, загарбати,
скривдити. А «меч», від яко-
го вони, як попереджає Гос-
подь, загинуть, – в руках за-
хисників, які його взяли з ме-
тою захисту, оборони.

Військо, як і зброя, згідно з
християнським вченням,
існує для того, щоби захища-
ти, а не для того, щоб напада-
ти. По суті, ці слова Ісус Хри-
стос промовив у Гефси-
манському саду на підтверд-
ження настанов Старого За-
віту: «Хто проллє кров людсь-
ку, того кров проллється ру-
кою людини» (Бут. 9: 6). Цер-
ква Христова – проти насил-
ля, але завжди – на захисті
правди, миру і ближніх.

Чому наших воїнів-захис-
ників ми називаємо героями?
Тому що вони жертвують
своїми життями заради
інших, заради нас із вами, ви-
являючи найвищу міру лю-
бові, бо «Немає більше від тієї
любови, як хто душу свою
покладе за друзів своїх» (Ін.
15: 13). Вони звершують под-
виг самопожертви, підставля-
ючи себе під удар заради
інших. Вони не звершують
акт агресії, умисно не крив-
дять інших, не жертвують чу-
жими життями. Ось в чому
велика різниця між тими, хто
«приносить меч», і тими, хто
«захищається мечем».

Бог завжди на боці правди
і захищає тих, хто лишається
вірним Його заповідям. Істо-
рія людства знає багато при-
кладів, коли ворог був пере-
можений, навіть якщо він у
кілька разів переважав тих,
хто захищалися, і за чисельн-
істю, і за озброєнням. І наша
країна – не виключення, а ук-
раїнська історія – яскраве
тому свідчення.

Українці – миролюбний,
але сильний духом і вірою
народ. Ми віримо: насилля і
зброя, які беззаконно спрямо-
вуються нині проти нас,
обернуться гнівом Божим і
«мечем» проти агресора. Бо
всі злочинні наміри відомі
Богові, як сказано: «Задумуй-
те задуми, але вони руйну-
ються; говоріть слово, але
воно не збудеться: бо з нами
Бог!» (Іс. 8: 10).

БОГ З НАМИ У ЦІЙ БОРОТЬБІ, АДЖЕ МИ БОРЕМОСЯ
ЗА ПРАВДУ І ДОБРО ПРОТИ ДЕМОНІЧНОГО ОЗЛОБЛЕННЯ

І ТИРАНІЇ, – МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ
Ніхто з нас не може сказа-
ти, що має бездоганне
тілесне здоров’я – у всяко-
го є ті чи інші проблеми,
які потребують уваги,
виправлення, лікування. І
якщо порівняємо наші
проблеми з хворобами та
стражданнями інших лю-
дей, то відразу побачимо
тих, чий стан є значно
гіршим за наш. Однак
справедливо буде при
цьому стверджувати, що
наш власний біль, наша
власна хвороба та викли-
кані нею страждання
відчуваються нами в особ-
ливий спосіб, не так, як
хвороба іншого. І для нас самих
власна хвороба завжди стано-
вить більшу небезпеку для жит-
тя, ніж нехай і страшніша й важ-
ча хвороба, але яка є у іншої
людини.

Всі ці міркування повинні
спонукати нас не втрачати ду-
ховної пильності та бути вимог-
ливими до самих себе. Бо дуже
часто коли ми бачимо навколо
гріхи та зло і порівнюємо себе з
іншими, то об’єктивно можемо
побачити більших злочинців і
грішників, ніж ми. І це знання
може стати спокусою, щоби свій
власний гріх виправдати, як ма-
лий або менш значний. За влуч-
ним порівнянням слова Божо-
го, ми легше побачимо скалку в
оці ближнього, аніж колоду – у
власному оці.

Саме тому Церква і нагадує
нам, що наші власні гріхи для нас
за наслідками – найтяжчі, що
самі для себе ми є найбільші та
найперші грішники. І справед-
ливо бажаючи виправлення
інших, відкидаючи зло, яке ба-
чимо у навколишньому світі,
нам, заради спасіння душі та
досягнення вічного життя бла-
женного найперше слід бути
зосередженими на власних
гріхах, на покаянні та виправ-
ленні себе.

Шлях боротьби з власними
гріхами – складний, і кожен на
особистому досвіді переконав-
ся в цьому. Водночас щоби лю-
дина не падала у відчай від усв-
ідомлення складності боротьби
з гріхами, Церква заохочує нас
до неї через приклади успішно-
го покаяння і виправлення, коли

святості змогли досягнути і
найбільші грішники.

Таким прикладом для нас
слугує преподобна Марія Єги-
петська, про життя і подвиги якої
ми особливо згадуємо протя-
гом п’ятого тижня Великого по-
сту. Вона була надзвичайно роз-
пусною і грішною, зовсім не
дбала про виправлення і пока-
яння, але у примноженні злих
вчинків шукала задоволення і
насолоду. Однак і таку грішни-
цю Бог не залишив без милості.
Не давши їй увійти до храму і
поклонитися Чесному древу
Хреста, Господь спонукав її за-
мислитися над життям, над вчи-
неними гріхами і так привів до
покаяння.

Усвідомивши безодню, до
якої впала вона через гріхи, Ма-
рія твердо вирішила змінитися і
просила у Бога допомогти їй. І
хоча довелося на шляху покаян-
ня їй багато потрудитися, але ця
праця не була даремною. Бо із
глибини гріха вона змогла вий-
ти, змогла очиститися від сквер-
ни і досягнути вершини святості.

Саме тому в цей час, коли
шлях Великого посту набли-
жається до завершення, Церква
нагадує нам приклад Марії Єги-
петської. Через нього грішників
вона спонукає до розкаяння.
Тих, хто кається – спонукає до
виправлення і до діяльної бо-
ротьби. Тих, хто перебуває на
шляху виправлення – Церква за-
охочує не знесилюватися, але
продовжувати добру справу
очищення. А хто засмучений
своїми давніми, важкими чи
укоріненими гріхами – тих Цер-

ква підбадьорює не
впадати у відчай, але
братися за працю,
обіцяючи допомогу
Божу та успіх у бо-
ротьбі.

Усіх же, хто для
себе бачить виправ-
дання в чужих злочи-
нах – таким показує
приклад великої
грішниці, яка стала
святою. Відтак ті, кого
ми засуджуємо, як
гірших, можливо по-
каються, як це стало-
ся з Марією Єгипетсь-
кою. А ми, якщо не
будемо пильнувати
себе і вважатимемо

власні гріхи не значними і
тому не станемо викоріню-
вати їх – можемо духовно за-
гинути. Бо до загибелі ведуть
всякі зло та гріх, а не лише
великі, значні та явні.

Тож незалежно від нашо-
го стану і ставлення до гріхів,
нехай приклад життя препо-
добної Марії буде для нас
натхненням на шляху духов-
ного удосконалення і досяг-
нення спасіння.

Дорогі брати і сестри!
Сьогодні я приїхав до Чер-

нігова, щоби розділити тут з
вами радість спільної молит-
ви та богослужіння. Після
страшних тижнів облоги ро-

сійськими військами, щоденних
обстрілів та бомбардувань, які
ви пережили, до цього давньо-
го і славного міста і до всього
Сіверського краю повертається
якщо ще не остаточний мир, –
бо озлоблений і підступний во-
рог залишається близько – то
свобода. Чернігів за збережен-
ня своєї свободи заплатив
страшну ціну сотень забраних
російськими душогубами
життів, ціну великих руйнувань
і страждання. Але перемога
ваша, перемога захисників Чер-
нігова та його мешканців, які
мужньо відстояли це княже і
козацьке місто, врятувала знач-
но більше життів, зупинила на-
валу ворожої орди в її русі до
столиці, зламала кремлівський
план швидкого знищення нашої
державності. Ворог готував і
Чернігову, і Києву, і досі готує
для всього українського народу
долю Маріуполя, долю Бучі,
долю Ягідного і Новоселівки та
інших міст, містечок і сіл нашої
Батьківщини, куди він увійшов.
Бачачи ті страждання, руйну-
вання, звіряче насильство і ши-
рення смерті, які Росія несе до
кожного куточка України, до
якого ще здатна дотягнутися, ми
ще краще розуміємо, що лише
боротьба з агресором, вигнан-
ня його з нашої землі здатні при-
нести нам справедливий мир.

Як знак того, що у цій бо-
ротьбі з нами, з українським
народом, не лише сила зброї, не
лише мужність і жертовність
наших героїв-захисників, не
лише підтримка всіх людей доб-
рої волі, але і сила та милість
Божа, ми сприймаємо знамен-
ня, явлені в цей страшний час
тут, у вашому місті, в цьому
храмі. Господь через чудесне
виточення мира на іконах Його
Пречистої Матері та святих
угодників являє підтвердження
того, в що ми незмінно віримо:
Він з нами у цій боротьбі, адже
ми боремося за правду і добро
проти демонічного озлоблення
і тиранії. А якщо Господь з нами,
то хто може протистояти Йому?
Тому ми віримо, що наш народ
здолає всі нинішні виклики і Ук-
раїна досягне перемоги.

За це ми підносимо свої мо-
литви, для цього ми боремося і
працюємо. І нехай Бог благо-
словить усіх нас успіхом!

Амінь.
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ФОТОФАКТ

Секретар управління Дрогобицько-Самбірської єпархії, прот. Андрій Безуш-
ко власноруч обладнав похідну каплицю, в якій зможуть молитися військові.
Разом з медичною допомогою від Нагуєвицької громади військова каплиця
була відправлена на передову.

1. Як пережити жахи війни? Як не
втратити віру? Чому Бог все це до-
пускає?

...Ми повинні пройти ці випробування,
які випали на нашу долю, іншого виходу
немає. Повинні боротися до кінця, щоб
це зло, яке зараз вирує на нашій землі,
присікти, щоб воно не мало подальшого
розповсюдження.

...Ми повинні не розчаровуватись, а ут-
верджуватись у вірі. Ми повинні розумі-
ти, що у світі діє не тільки добра сила,
діє не тільки Бог, але і, звичайно, зла сила,
диявольська. Зло не має природи як такої,
воно паразитує на добрі. І тому в нас за-
раз відбувається не просто видима бо-
ротьба в Україні. Ворог виявляє дия-
вольські якості, тому що диявол нама-
гається знищити все живе. І ми бачимо,
що ворог нищить усе живе – людей і
навіть тварин, тобто в них немає якос-
тей, якими повинні володіти люди, немає
емпатії, елементарного людського
співстраждання.

Серед нашого народу навпаки, я бачу
в людях зараз прояв глибокої віри. Бо на
війні важко лишатися атеїстом.

У такий складний час можна отримати допо-
могу тільки від Бога, Бог реально допомагає нам.
Ми можемо це побачити навіть у перші дні цієї
страшної війни. Київ міг впасти в будь-яку мить,
але з ласки Божої не впав, Господь зберіг мож-
ливість захисту. І як ви бачите, поступово, з Бо-
жою допомогою вже звільнено Київщину, Черніг-
івщину, Сумщину, і я переконаний, що надалі по-
ступово ми отримаємо повну перемогу і на Сході.

Ворог відійде поступово, а ці випробування ми
пройдемо, станемо ще більш духовно сильними,
витривалішими, проаналізуємо в майбутньому, що
ми робили протягом останніх 30 років, можливо,
не так. Ми бачимо, що війна змінила загалом си-
туацію, і тут, на теренах сходу України, ті, хто поки
що “хитався”, тобто був прихильником усього
російського, зараз змінюються, і ми як єдина на-
ція даємо відсіч ворогу.

2. Що робити з ненавистю, злістю до во-
рога і чи можна йому пробачати?

Насправді ненависть до ворога, яка вирує, є
природним явищем. Тому що коли людина бачить
ті звірства, які вчинені проти її ближніх, у неї вини-

кає почуття ненависті до ворога. Але за словами
святих отців, ми не повинні накопичувати в собі, у
своїй душі цю ненависть, цю злобу, бо якщо ми
будемо її накопичувати, вона може нас внутріш-
ньо зруйнувати, зруйнувати духовно. Цю лють і
ненависть ми повинні спрямовувати в добре річи-
ще, яке буде допомагати нам отримати перемо-
гу. Цю силу і енергію потрібно спрямовувати на
добрі і корисні справи, покладаючись на волю
Божу, бо якщо ми не будемо тримати всередині
цю ненависть, а навпаки, намагатимемося роби-
ти ближнім у цей час добрі і корисні справи, спра-
ви милосердя, будемо відчувати полегшення, бу-
демо відчувати подальшу підтримку Божу. Бо ми
потребуємо в цей час підтримки Божої.

Щодо прощення: по-перше, прощення передба-
чає переміну, розкаяння, осмислення вчиненого зла
і бажання виправитись та виправити те, що було
зроблене. А ми не бачимо покаяння в тих, хто це
зло вчинив. І Бог прощає, як ми знаємо, гріх саме
тому, що грішник засуджує сам себе і своє зло та
бажає перемінитися і бути іншим. Тоді колишньо-
му грішнику Бог допомагає стати іншою, вже
оновленою людиною. А якщо покаяння немає, то

прощення з нашого боку означає про-
хання до Бога про відплату. Бо ми знає-
мо, що написано в посланні до римлян:
“Не мстіться за себе, улюблені, а дай-
те місце гніву Божому. Бо написано:
“Мені відомщення, я віддам, – так го-
ворить Господь”. Тому ми повинні про-
щати тим, які каються у вчиненому. А
оскільки покаяння немає, то ми віддає-
мо це на відплату Богові.

3. Щодо майбутнього російської
церкви в Україні.

Московський патріархат в Україні
де-факто вважає, що вони незалежні,
але де-юре зрозуміло, що вони є скла-
довою частиною РПЦ, невіддільною
складовою, оскільки і митрополит
Онуфрій в Києві, і митрополит Антоній,
управитель справами, є членами свя-
щенного синоду РПЦ. Це так, ніби
наш прем’єр-міністр і міністр Кабіне-
ту Міністрів були членами російського
уряду. Тому вони намагаються вдава-
ти, що є незалежною Українською пра-
вославною церквою, але це насправді
не так.

...Вони думають, що пересидять, війна завер-
шиться, а питання будемо вирішувати опісля. Але
зрозуміло, що після завершення війни вже ніхто
не стане до того повертатися. Ми, Православна
Церква України, закликаємо не просто на словах
до єднання. Ми готові сідати за стіл переговорів,
розпочати діалог з приводу єднання всіх в єдиній
вже визнаній автокефальній Православній Церкві
України.

...Уже після перемоги ми побачимо, що народ
у них після війни запитає, що вони робили, де вони
були, що вони надалі планують робити. Бо на-
справді зараз ми бачимо, що все, що стосується
російського, московського, в українському
суспільстві викликає несприйняття. Як можна
сприймати те, що нас намагаються знищити? Я
переконаний, що після нашої перемоги українсь-
кий народ чітко поставить питання щодо Мос-
ковського патріархату. І вони змушені будуть
прийняти відповідне рішення. Якщо вони надалі
будуть прагнути залишатися в Московському пат-
ріархаті, тих, хто їх підтримає в цьому, буде дуже
мало.
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настоятель па-
рафії с.Дорожів

митр. прот.
Діонісій

ЛЕВИЦЬКИЙ
відсвяткував своє

70-ліття.

З цієї нагоди духовенство Дрогобицького благочиння
вітає брата у Христі з цією знаменною подією:” Все-
чесний отче Діонісію, прийміть найщиріші вітання з
ювілеєм! Хай основні християнські чесноти: віра, надія
і любов будуть дороговказом всього Вашого життя,
а разом з цим і духовною їжею для Вашої пастви. Щоб
зерно Слова Божого, яке Ви сієте у людських серцях, проростало і давало добрі плоди у
стократ. Міцного здоров’я, сил і кріпості від Господа, покрову Пресвятої Богородиці і Лас-
ки Божої на всіх путях Вашого священничого служіння! На многая і благая літа!”

З повагою, духовенство Дрогобицького благочиння.

Прославивши належно Різдво Христове,
Православна Церква традиційно на наступний
день, а саме 8 січня відзначає важливе для
християн свято — Собор Пресвятої Богоро-
диці. Побожно прославляє і звеличує в молит-
вах Марію Діву, від якої народився Спаситель,
Великий жереб випав Пресвятій Богородиці у
справі благодатного Промислу Божого про
спасіння світу, тому вчинив Бог усе Її життя
дивним і повчальним. Глибокою таємницею
покрите земне життя Пресвятої Богородиці від
дитинства аж до того часу, коли була вознесе-
на на небо. Перебуваючи в Єрусалимському
храмі, Вона виховувалася в оточені дів, ста-
ранно читала Священне Писання, займалася
рукоділлям, постійно молилась і зростала у
любові до Бога. А Дух Божий і святі ангели
охороняли Божественну Отроковицю. Мов та
ранкова зоря, яка з’являється на світанку і вка-
зує, що незабаром зійде сонце, так і Пресвята
Діва, з’явившись, провіщала всім Христа і
подає людям, які живуть у темряві світло та
надію, на спасіння і життя вічне. Не може
людська пам’ять перерахувати всі ті благо-
діяння які явила Божа Матір людському ро-
дові за дві тисячі років, не може людський ро-
зум оспівати і звеличити належним чином Ту,
Яка сподобилась стати Матір’ю Божою і Ма-
тір’ю всього світу. Вона піклується про своїх
дітей, молиться за них, Вона супроводжує по
житті кожну християнську душу від її народ-
ження до остатніх днів життя.

І не дивно, що саме у цей день увесь вірую-
чий християнський люд прибігає до Діви Марії,
щоб прославити Її за подане ощасливленому
людству — це величне Таїнство Боговтілення
своїм предивним народженням Сина Божого
на землі у Вифлеємських яслах. Пресвята Діва
через об’явлення Божі усвідомлювала і знала
кого під серцем носила, кого на світ народила.
Вона чула ангельський спів, бачила дивовиж-
ну зорю, здивовані очі пастухів, схвильованих
мудреців, що прибули привітати Немовлятко
Христа. Отож знала Вона, Кого на світ приве-
ла, знала що це дитя — Бог Втілений, що на-
родився для спасіння людства.

Свято Собору Пресвятої Богородиці має
давнє походження, його встановлення нале-
жить до ранніх часів Християнської Церкви.
Вже у IVст. блаж. Августин і св. Іоан Золото-
устий у своїх проповідях, на свято Різдва Хри-
стового, з’єднювали хвалу новонародженому
Месії з прославленням Богородиці. А вже оф-

Наскільки відчуваємо поклик з Вифлеєму і наскільки в
сьогоденні віддалились? Питання над яким у період свят-
кування Народження (в тілі) Ісуса Христа – важливого мар-
керу часу для християн, потрібно замислитись. Щоб поси-
лити відчуття Вифлеєму і діяти зініціював у 2018 р. “Виф-
леємський поклик”. Це ініціатива, яка закликає долучатися
до Євангелія (благої вістки) про явлення Христа у світі та
наслідувати Його Божественну любов, милосердя і мудрість.

17 січня  2022 р. ми відвідати Національний університет
“Львівська політехніка”. Відзначу, що Вифлеємський по-
клик вже вдруге відвідує цей університет, вперше у 2020 р.
Тоді ініціативу урочисто і духовно посилила присутність
владики Якова (Макарчука), архиєпископа Дрогобицько-
Самбірського.

Цьогоріч вітання політехнікам розпочав Вертепний театр
Свято-Михайлівської парафії с. Мужиловичі (Яворівський р-
н. Львівська обл.). Від 90-х рр. ХХ ст. різдвяний народний
вертеп набуває “парафіяльного статусу”. Редагуванням його
сценаріїв вже займався прот. Михайло Цебенко. Організації
вертепу цього року посприяли вчителька християнської ети-
ки, зав. бібліотекою Ольга Цебенко (у приміщенні бібліоте-
ки проводили репетиції, доопрацьовували образи нових пер-
сонажів тощо) та Петро Майстришин (музичний супровід).

Після гучної коляди учасники Вертепного театру пред-
ставили глядачам костюми “лихих сил”, які шили/створю-
вали самі ж юні театрали. У сценарії, як відзначив прот.
Михайло Цебенко, немає “темних сил”, за сюжетом вони
заходять в дім, коли Вертепний театр завершить виступ. Їх
поява наче нагадує: якщо не будемо слідувати за покликом
Вифлеєму, то до нас наблизяться (відвідають) лихі сили.
Важливо пам’ятати, що Різдвяний вертепний театр не тільки
шана традиції, не тільки гра юних акторів, а для молодих
християн це чергова щорічна можливість долучатися до
благої вістки про явлення Ісуса Христа у світі.

По завершенню театрального дійства віншували з Новом
роком та колядували Марта і Данило Макаряки (беквокал
Демус Христина та Макаряк Галина).

Урочистості “Вифлеємському поклику 2022” надав зас-
лужений артист України Василь Була (Соловей). Свого часу
ініціативу Вифлеємського поклику підтримувала його сест-
ра, депутатка та знана на Яворівщині підприємиця Катери-
на Була, але, на жаль, її вже з нами немає. Тож радо відгук-
нувся наш заслужений Соловей. Бог дав йому талант гарно-
го голосу і він гучними колядками та віншуваннями вітав
політехніків: “Сьогодні я хочу привітати кожного з вас із
Новим роком та світлими Різдвяними святами. Хай народ-
жений Христос посилає вам міцне здоров’я і життєві сили.
Хай новий рік увірветься у ваші затишні оселі хуртовиною
щастя, добра, любові. А в Україну хай нарешті прийде очі-
куваний мир, якого зараз так прагне кожне українське сер-
це”.

Прот. Михайло Цебенко звернувшись до наукової спільно-
ти, зокрема, відзначив: “Христос навчав нас Своєю любо-
в’ю, Своїм милосердям, Своїм добром, тому з християнсь-
кого погляду вчитель – той, хто є відображенням Божествен-
них любові й мудрості. … Тож бажаю, щоб, натхненні по-
кликом вифлеємської події у своїй професійній викладацькій
діяльності, всі наслідували досконалого Учителя – Христа”.

На завершення до присутніх звернувся ректор Львівської
політехніки проф. Юрій Бобало. Він подякував учасникам
за святковий настрій і прекрасний виступ та вручив пода-
рунки. “Дякую вам за це чудове різдвяне дійство, за те, що
знайшли час і сьогодні приїхали до нашого університету.
Вертеп і колядки – це тисячолітні традиції нашого народу і я
дуже щасливий, що такі молоді люди, як ви, їх продовжуєте,
особливо у наш нелегкий час”, – резюмував ректор.

Андрій ЦЕБЕНКО

“ВИФЛЕЄМСЬКИЙ ПОКЛИК
2022” У НАЦІОНАЛЬНОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

СВЯТО СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
У С. ГОРОДОВИЧІ СТАРОСАМБІРСЬКОГО

БЛАГОЧИННЯ

іційна вказівка на святкування цього свята
наступного дня після Різдва Христового
можна знайти у 79 правилі VI Вселенського
Собору, що відбувся в 681р. у Константино-
полі. Це є найдавніше свято на честь Божої
Матері і воно стало підставою для всіх інших
свят на Її честь.

Святкували Собор Пресвятої Богородиці
у селі Городовичі. На запрошення настоя-
теля храму прот. Петра Гальчишака  очо-
лив Святкову Божественну Літургію  Ста-
росамбірський благочинний прот. Іоан Білик,
співслужили: прот. Богдан Федак, прот. Ро-
ман Гальчишак, прот. Ігор Топорович,  прот.
Іван Федак, прот. Василь Мушинський, прот.
Богдан Кащук. Наприкінці Богослужіння
благочинний привітав  усіх присутніх  із свя-
том Собору Пресвятої Богородиці. У свою
чергу, зі словом подяки на адресу прот. Іоана
за візит та звершену Літургію звернувся
настоятель парафії. Богослужіння зверши-
лось уставним многоліттям.

Опісля Літургії було звершено чин мало-
го освячення води, якою були окроплені віря-
ни с. Городовичі.

 Внутрішнє заспокоєння, велика благодать
Божа, заступництво Божої Матері і радість
відчувалася в цей день у храмі, де всі при-
сутні щиро і з любов’ю славили Дитя- очі-
куваного Месію з Його Матір’ю. І у своїх
колядках, прославляючи, співали: «Слава во
вишніх Богу і мир всім на землі!»

прот. Іван БІЛИК
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ФОТОФАКТ

“ До гласу того, що взиває в пустелі,
Приготуйте путь Господній, прийшов
 Єси Господи, образ раба прийнявши,
 Хрещення просячи, не знаючи гріха.”

Щороку 20 січня парафіяни села Дністрик свят-
кують престольний празник Собору Предтечі
Хрестителя Господнього Іоана.

Вшанування Іоана Предтечі відбувається на-
ступного дня після Водохреща,

коли він Хрестив Спасителя у річці Йордан. Іоан
Хреститель прийшов перед Месією з проповіддю
про початок спасіння. Предтеча перший на бере-
гах Йордану сповістив світові, що явився Агнець
Божий, Який бере на Себе гріхи світу. Ів ( 1, 29).

Всі пророки пророкували, але ніхто з них не був
предметом пророцтва. А про Іоана Хрестителя
було пророцтво, “бо пошлю Ангела перед лицем
Моїм і він приготує дорогу”( Малх. 3,1). Він був
“голос волаючого в пустині” Іс. ( 40, 3).

Його народження, ім’я і заслуги Архангелом
Гавриїлом сповіщенні, що до зачаття . Він удос-
тоївся освячення Духом Святим ще в утробі ма-
тері. Іоан найбільший з поміж народженних жінка-
ми, але менший у Царстві Небесному більший за
нього. (Мт.11,11). Життя Іоана Предтечі – це без-
перервний ланцюг жертовності. Він проповідував

20.02.2022. «Година духовності» у військовій частині А 3913 (12-та окрема бригада армійської
авіації м. Новий Калинів).

У день вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, воїни-авіатори провели захід, на якому зга-
дали трагічні дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013–2014 років.

Воїни зібрались у військовій каплиці св. вмч. Димитрія Солунського для молитовного вшану-
вання пам’яті Героїв Небесної Сотні і всіх захисників України, які віддали своє життя за Батьків-
щину.

Після поминальної служби, звершили молитву за Україну, за наших воїнів, за перемогу правди й
справедливий мир.

Боже, Великий, Єдиний, нам Україну храни!
Прот. Ярослав ФАБІРОВСЬКИЙ

 ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК У СЕЛІ ДНІСТРИК
СТАРО-САМБІРСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ УПЦ (ПЦУ)

словом науки. Яке до нього ніхто не виголошу-
вав; про хрещення і покаяння, та про наближення
небесного царства, рівняв дорогу для Месії Спа-
сителя.

Навчав, проповідував, хрестив, викривав,
відстоював справедливість . Його життя- це без-
перервна жертва.

На запрошення настоятеля храму Собору Іоана
Предтечі Хрестителя Господнього протоієрея
Миколая Пагулича приїхали священнослужителі
на соборне богослужіння. Святкову Божестенну
Літургію очолив протоієрей Іван Білик благочин-
ний Старо – Самбірського благочиння ПЦУ. Отцю
Івану співслужили: настоятель храму протоієрей
Микола Пагулич, прот. Ігор Дудик (с.Ріп’яна-
Смерічка), прот. Дмитро Яворський (с.Буково-
Лютовисько), прот. Роман Цап (с.Боберка – Ниж-
ня Яблунька - Турківське благочиння). За Бого-
служінням була вознесена молитва, за мир та
спокій в Україні, також молились і за наших воїнів
солдатів, які боронять державу, та медичних пра-
цівників, за їхню працю під час епідемії.

В повчальному слові на проповіді отець Іван
Білик розкрив глибоко богословське вчення про
Іоана Предтечу, як найбільшого пророка між про-
років, який прийшов приготувати дорогу Господ-
ню, та сподобився охрестити Того, якому не дос-
тойний був розв’язати ремінь взуття його, тобто
самого Бога. Також отець Іван звернувся зі сло-
вами вдячності за жертовність, благоустрій та
працю у Святому Храмі. Після повчального сло-
ва протоієрей Миколай Пагулич привітав всіх па-
рафіян із Престольним празником, та подякував
всім священникам, які прибули на святкування
престольного празника, за спільну та щиру мо-
литву.

Сяткове Богослужіння завершилось уставним
многоліттям.

 Прот. Миколай ПАГУЛИЧ

Продовження на 5 стор.

РОЛЬ СКОРБОТИ
В НАШОМУ ЖИТТІ

Часто нам задають питання: яку роль в житті
людини відіграє скорбота – індивідуальна і загаль-
нолюдська – особливо в наші дні, коли скорбота
можна бачити всюди? Ця тема була детально розг-
лянута отцями Церкви, щоб не виникло ні наймен-
шого непорозуміння. Але через те, що святоотці-
вське вчення може залишитися незрозумілим для
широкого кола читачів, де існує і примножується
скорбота, ми коротко розглянемо цю важливу тему,
щоб втішити тих, для кого вона є нагальною.

Страждання – антипод бажання людини, насиль-
ство над її прагненнями, воно мучить та пригнічує
тіло і душу. Природа страждань єдина, хоча спосо-
би та ступеня їх проявів різні. Часом скорбота здат-
на повністю зруйнувати життя людини. Багато лю-
дей відзначають схожість такого роду скорботи зі
смертю, з кінцем короткочасного життя.

Скорбота – стан, який, незважаючи на своє існу-
вання, ніколи не був природним для людини. Наш
стан у майбутньому житті буде далекий від «скор-
боти, печалі і зітхання», яким він був і на момент
нашого створення. Таким чином, скорбота виник-
ла після гріхопадіння людини, стала наслідком виг-
нання з раю, своєрідним покаранням – адже стільки
жахливого доводиться зазнавати людям, що зна-
ходяться у вигнанні.

Але це лише зовнішній прояв скорботи, з яким
різняться її приховані внутрішні властивості, – цим
вона і цікава, як найбільша філософія. Скорбота
здатна підняти людину на небувалу висоту доско-
налості та щастя – головної мети кожного з нас.
Як було сказано, страждання, скорбота, біль – це
те, чого ми не бажаємо, чого уникаємо, коли вона
приходить і виснажує нас. Це щось діаметрально
протилежне тому, що нам подобається, чого ми
бажаємо, чому радіємо, тому, що дозволяє нам
зітхнути вільно. Страждання і насолода – резуль-
тати двох абсолютно різних ситуацій. Страждання
і скорбота з’явилися після гріхопадіння та мають
два різних джерела. Перша – скорбота як Божа
кара – «зі скорботою й в поті чола свого», «множа-
чи помножу терпіння твої». Друга – скорбота як
позбавлення вищого блага і задоволення, з яким
людина була розлучена. Таким чином, з самого
початку свого існування ми йдемо пліч-о-пліч з
болем і працею, поки не «повернемося у землю,
від якої були взяті».

Але зараз нас не цікавить природний аналіз та-
ких звичних для нас речей, але їх філософія, ціна,
яку ми платимо за наше життя і за наш успіх. Те-
пер, як і раніше, запропонована Богом мета нашої
діяльності – «обробляти і зберігати». І таким чи-
ном, для нашого вдосконалення необхідно, щоб ми
обробляли і зберігали Його Самого. «Як?» – за-
питаєте ви. Як і до гріхопадіння, так і зараз ми
повинні зберігати його заповіді. Але існує певна
різниця. До гріхопадіння нашій природі були при-
таманні простота, чистота, природна чеснота,
справжня та безкорислива, наші прагнення і рухи
були спрямовані до Бога Отця нашого. Але у да-
ний час диявольський обман і злочин ввели лю-
дину в оману і змінили її первісну природу, приве-
ли її до складного, незрозумілого і лукавого, при-
рекли людину «жити у злі від юності своєї», з усі-
ма наслідками, що випливають звідси. Наша при-
рода впала у розпусту та відвернулася від послу-
ху та думки святій, але заповідь «обробляти і збе-
рігати» залишилася незмінною. Це і є ключ до ро-
зуміння того, яке призначення у житті людини має
скорбота.

Наша розтління природа, мисляча, яка бажає і діє
лукаво, потребує відповідного зцілення, щоб «куль-
гає не збились, а було видужав», як зцілював Бог
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Слово, що став людиною. Але при цьо-
му – треба віддати належне великій
премудрості і милосердя нашого Спа-
сителя – Він не пред’явив до нас но-
вих вимог, навіть після Його Боже-
ственного самознищення. Він залишив
нам колишню заповідь «обробляй і збе-
рігай». І ця Божа заповідь є ліки, здатні
вилікувати нашу немічну природу.
Наша «приналежність злу» сутність
втратили природні закони віри, спра-
ведливості, істини та всього, що вини-
кає з благочестиві стану. Замість цьо-
го вона породила зневіру, несправед-
ливість, брехню, обман, про які «со-
ромно і говорити» та навіть мислити.
Дана нам Божественна заповідь являє
собою не просто наказ господаря
своїм підлеглим. Навпаки, це зцілюю-
чи і спасительний  обмежувач для
нашої природи. Заради свого ж влас-
ного блага нам необхідно «зберігати
шлях тверди».

Це передбачає боротьбу, яка і є
джерелом існування скорботи. Люди-
на, яка прагне до благої мети, незмінно
стикається зі злом, бо «закон у чле-
нах своїх воює з законом розуму», і
наші наміри виявляються бранцями
нашої помилкової суті. При цьому ми
намагаємося не підкорятися їй, внасл-
ідок чого народжується протиріччя, а
значить, скорбота і біль. Якщо ж ми
досягаємо успіху у високому знанні та
вірі, наша боротьба посилюється, і
підтверджуються слова Соломона:
«Той, хто примножує пізнання, примно-
жує скорботу».

Коротко і узагальнено ми описали
перший різновид скорботи. Друга
відмінна від першої, так як не підвлад-
на нашій волі і відбувається з інших
причин. Ті люди, які зуміли зрозуміти
своє призначення, з твердою вірою і
підпорядкуванням божественним за-
повідям протистоят збоченому духу.
У цьому випадку, Бог, з його батькі-
вським святим передбаченням, не має
необхідності карати таких людей, на
відміну від тих, хто вимагає «вуздеч-
ки і вудила, щоб вони підкорилися
тобі». Той, хто внаслідок своїй невіри,
неуваги, безпечності та інших всіля-
ких речей, у тій чи іншій мірі опираєть-
ся божественним заповідям, так чи
інакше пожинає ті ж плоди – різні поз-
бавлення і покарання. Саме так лю-
дина опиняється у заплутаному лабі-
ринті скорботи. Але той, «хто мудрий,
помітить і зрозуміє милість Бога». Тут
і починають діяти вища справед-
ливість і таємні Божественні рішення.

Наш благі Владика знає, що наш
відхід від його священної заповіді «об-
робляти і зберігати» обумовлений не
повним запереченням Його пресвятої
волі, а нашим незнанням та недо-
свідченістю, які часто спричиняють
різні душевні слабкості. Господь по-

Продовження.
Початок на 4 стор.

батьківськи втручається та за допо-
могою різних виховних заходів нама-
гається вплинути на нас, в залежності
від ступеня нашої норовистість та
спротиву. Так, звідси скорбота і біль.
Печаль, горе, невдача, приниження,
образа, розчарування як внутрішні, так
і зовнішні, травми, хвороби, часом
довгі і болісні, розлука з близькими та
рідними людьми і, нарешті, смерть, є
плодами цих передбачених заходів.
Людина, що заблукала в лабіринті
скорботи, але залишається глухим до
Божественної волі, не здатний знайти
розраду навіть у власних знаннях і
логікі. Це змушує його повернутися
до Бога Спасителя, єдиного, хто може
його спасти, і заволати з жалем і скор-
ботою: «Я згрішив перед Тобою Спа-
ситель, як блудний син, прийми моє
каяття і помилуй мене Боже».

Цей спосіб Божественного навчан-
ня, як вчать нас святі отці, буде на-
стільки суворий, наскільки буде не-
можливо його стримування щодо тих,
хто не бажає слухати йго і виправля-
тися.

У нескінченному лабіринті людсь-
ких недосконалостей є як вроджені,
так і придбані недоліки. На жаль, жа-
люгідні умови існування спонукають
нещасну людину повторювати один,
два або кілька разів одну й ту ж по-
милку або злочин. Це найтрагічніша
ситуація, подібна до біблійного «ліку-
вали ми Вавилон, але він не був вилі-
куваний». Але нехай не буде Господь
сил Ісус Христос суворий до нас і не-
хай не продовжиться наше мало-
душність. Подай нам, Боже, по своїй
милості, святу просвіту та силу прий-
няти Твою святу волю, будувати або
повчати, щоб ми змогли її зрозуміти,
зберегти, зцілитися і цілком підкори-
тися Твоєму задуму, бо в ньому є жит-
тя, і Ти сам життя і світло людей , що
прийшов у світ, але не всі полюбили
Тебе, вважаючи за краще темряву, а
не Тебе, правдиво світло!

Той, хто бажає звільнитися від гірко-
го досвіду Божих стягнень, врятува-
тися від сорому після понесеного по-
карання, повинен старанно намагати-
ся зберегти усвідомлення своїх
вчинків і, Грішачи і падаючи, знову
підніматися для якнайшвидшого по-
каяння. Або ж покірливе терпіти всі
майбутні труднощі, з вдячністю до лю-
динолюбства Бога, який під виглядом
стягнення з боржників спасає нас.

Існують і випробувальні скорботи,
які Господь посилає благочестивим
людям, щоб відкрити людей цих світу
для загальної користі. Іноді скорботи
посилаються з тим, щоб уберегти
людей від майбутніх помилок, які лю-
дина скоїла б за своїм незнанням і
гріха, якби Господь не попередив це
своїм випробуванням. Часто за Божим
задумам, ми переймаємо чужі випро-
бування і скорботи: гнобитель стає
гнобленим, осуджуючи – обвинуваче-
ним, обмовлячи – обмовленим.
Тяжкість скорботи духовних чад падає
на духівників, переходить від страж-
даючих на тих, хто молиться і співчу-
ває їм.

Безумовно, простій людині нелегко
зрозуміти суть премудрій Боже-
ственній волі, яка ґрунтується на ду-
ховних законах. Краще, якщо людина
буде покірно і мужньо терпіти всі не-
щастя, віддаючи подяку спасительно-
му Божому провидінню та Його лю-
бові, що направляє нас до спасіння та
повернення до нашої первозданної при-
роди. Святі отці особливо підкреслю-
ють, що всіляке випробування, печаль
і страждання несуть користь, а зна-
чить, будь-яке протистояння і нарікан-
ня є абсурдними та неприйнятними.
Наш благий Владика «так полюбив
світ, що дав свого Сина Єдинородно-
го», щоб не дати загинути нікому. Він
«не хотів смерті грішника, але щоб
грішник навернувся і був живий». Так

як же Він може радіти нещастям своїх
створінь, Той, Хто «помер за нас
грішних» з власної волі?

Говорячи про добровільні страждан-
ня та скорботи, яким ми піддаємося,
ми вважаємо за необхідне згадати ще
один факт. Боротьба і сила, які зму-
шують нас діяти відповідно до закону
добра і чесноти, не є розпорядженням
або наказом Бога, що прирікає нас на
сліпе підпорядкування. Вони допома-
гають нам в приборканні нашої не-
мічної природи, від юності «прилеглій
на зла». Відповідно, наша боротьба і
праця спрямовані на те, щоб не підда-
тися цій темній стороні нашої сутності,
яка бере початок після гріхопадіння та
стає все гірше від нашої безпечності
та незнання. Боротьба за правду не
повинна ґрунтуватися лише на заповіді,
яка стверджує справедливість. Вона
повинна виникати з логічного мислен-
ня людини, її природного почуття влас-
ної гідності і благородства. Те ж саме
стосується й інших чеснот людини,
таких як розсудливість, лагідність, не-
злобивість, смирення, любов до
ближніх. Той, хто не намагається
піднятися на висоту цих чеснот, так
чи інакше піддається злу, і тому роз-
бещується, падає і, врешті-решт, гине.

Що є причиною нарікань малодуш-
них, що протистоят скорботи і страж-
данню, які бажають жити тільки за
велінням свого серця або, скоріше, з
прагненням до насолод і, врешті-решт,
хто запитує, що поганого в їх поведінці?
Такі люди вважають за краще «тону-
ти у ложці води». Що поганого у тому,
якщо я буваю несправедливий – як з
моральної, так і з матеріальної точки
зору? Що поганого, якщо я трохи ли-
цемірний, дріб’язковий, егоїстичний,
марнославний? А що якщо ми відпус-
тимо наше серце на простори егоїз-
му? Ворог істини і батько гріха дия-
вол введе нас в оману, змусить підда-
тися цікавості та простому опису гріха,
бо він знає, як легко нас полонити. Він
непереборно тягне нас і з нестримною
наполегливістю намагається схилити
нас до поступки та згоди з його пра-
вилами. Кілочок з найтоншим вістрям
залишає ледь помітну щілину, яка зго-
дом руйнує ціле. Таку властивість має
й гріх, як солома проти вогню, як
камінь проти схилу, постійно зроста-
ючий яр. Тому святі отці радять: якщо
йдеш, йди – трохи затримавшись, ти
не зможеш і зовсім врятуватися від
полону. Ми наводимо такі приклади,
щоб роз’яснити суть добровільної
скорботи і страждання, які з природ-
них причин є необхідними стримую-
чими факторами у повсякденному
житті.

Повертаючись до початку нашої
розмови про те, яку роль в нашому
житті відіграють скорботи і страждан-
ня, ми переконуємося, що роль ця, бе-
зумовно, позитивна, бо без скорботи
втрачає своє значення успіх. Саме
скорботи допомагають нам встати на
шлях відновлення і вдосконалення
«Мужа досконалого, у міру зросту по-
вноти Христової». Святим отцям на-
лежить безліч яскравих прикладів,
сентенцій, описів, даних з глибокою
мудрістю та знанням цієї теми. І не-
хай всі бажаючі з пильною увагою
вникнуть в суть цього духовного за-

кону, щоб навчитися та просвітитися
в повній мірі, бо наша мета тут дати
узагальнену та коротку відповідь на це
питання.

Наш людинолюбний Владико при-
щепив нам огиду до болю і страждан-
ня, що стали наслідками нашого гріхо-
падіння. Це стало для нас корисним
матеріалом, причиною успіху і прогре-
су. Якщо раніше слова «біль» та
«смерть» викликали жах і неприйнят-
тя, то зараз вони несуть оздоровлен-
ня, очищення, освіту і вдосконалення
у міру зросту Христа. Святий апос-
тол Павло «хвалився скорботами», як
власними, так і Христовими. Всі святі
були випробувані безліччю скорботи і
цим досягли досконалості. Безліч вип-
робувань випало на їхню долю, щоб
вони виправилися. Скільки ж випробу-
вань і скорботи потрібно нам, щоб зми-
ритися і навчитися «робити добро,
звикнувши чинити зло»?

Скажу щось, що може здатися па-
радоксальним. Солодкий наш Ісус –
життя наше – «принизив Себе Само-
го» і стражданнями на Хресті дару-
вав нам спасіння, і тому хоча нас і не
примушують йти по шляху скорботи і
страждань, саме цей шлях повинні ми
вважати за краще, так як Господь наш
йшов дорогою скорботи. А закон лю-
бові передбачає щосили бути відда-
ним тому, кого любиш. Немає необхі-
дності в інших стимулах нерішучим і
безтурботним людям, щоб припинити
діяти і шукати марні відмовки, бо
«прийшов пробудитись від сну, бо
сплячі сплять уночі. Заснули сном
своїм і не знайшли ці мужі ніякого ба-
гатства рук своїх».

Ніхто ніколи не повинен випробову-
вати ближнього, навіть самого сата-
ну не можна випробовувати, бо ніщо
не залишається непоміченим нашим
Творцем. Будь-яке випробування і
скорбота, які трапляються в житті, не
відбуваються самі по собі, але поси-
лаються нам Справедливим Суддею
і вищою справедливістю не з метою
покарати, а зцілити нашу неміч.

«На руках вони будуть носити тебе,
щоб не вдарився об камінь ногою
своєю!» – Господь стверджує, що у
нас «все волосся на голові пораховані»,
і стільки інших прикладом зі Святого
Письма підтверджують повну та спра-
ведливу турботу Бога про свої творін-
ня. У такому випадку, чи може один
витвір бути несправедливим або зазі-
хати на інше? Кара обрушується у
залежності від часу та ситуації, і по-
стає перед нами у вигляді різних вип-
робувань, які допоможуть нам захо-
питися справедливістю Божою, яка
досягає найдрібніших частинок свого
творіння, з метою знищити його тем-
ну сторону.

Отже, ніхто з нас не повинен наріка-
ти на що відбуваються з ним біди.
Треба шукати їх причину в своїй влас-
ної безпечності та своєчасним і щи-
рим покаянням зупинити це покаран-
ня, так як саме з цією метою вони нам
дані, як ми вже згадували вище. «Якби
самих себе судили, ми не були б су-
димі; а будучи судимі, караємось Гос-
подом, щоб нас не засуджено з світом
». Господь говорить: «Хто не зо Мною,
той проти Мене, хто не збирає зо
Мною, той розкидає». Той, хто прагне
завжди бути з Господом нашим Ісу-
сом Христом, нехай пам’ятає заповідь
«обробляй і заховай» і те, що заради
цієї заповіді всі святі «трималися шля-
ху твердого», знаючи, що «заповідь
Його є життя вічне». Той, хто мислить
і чинить інакше, марнує не просто ма-
теріальні блага, а своє власне життя.

старець Йосип
ВАТОПЕДСЬКИЙ († 2009)

Переклад українською мовою –
«Київське Православ’я»
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ЗУБ ЗА ЗУБ, ЧИ ЖОРСТОКИЙ ЗАКОН МОЙСЕЇВ?

Страти, штрафи, дотримання суворих законів –
хіба може цього вимагати від людини Бог Лю-
бові? Адже саме таким здається багатьом на-
шим сучасникам Старий Завіт, який вимагає “око
за око, і зуб за зуб”.

Спадкоємці Маркіона
Питання про жорстокість Старого Завіту не

нове, як і майже все в цьому світі. Вже серед пер-
ших християн знайшлися ті, хто стверджував: хри-
стиянський Бог Любові не може мати нічого
спільного з жорстоким, мстивим і вередливим
“богом”, яким малює його Старий Завіт. І мож-
ливо, цей “бог” насправді взагалі не хто інший, як
сатана. Найбільш послідовно викладав ці погляди
богослов на ім’я Маркіон.

Церква засудила його вчення як єресь. Услід
за Христом і апостолами вона стверджує, що Ста-
рий Завіт – невід’ємна частина Священного Пи-
сання, і що Бог патріархів і пророків – Той же Са-
мий, що і Бог апостолів і євангелістів, і що не лише
Новий Завіт, але “усе Писання богодухновенне
i корисне для навчання” (2 Тим. 3:16).

Проте спадкоємці Маркіона живі до цього дня.
Навіть серед християн багато хто якщо і не відки-
дає Старий Завіт, то відносяться до нього з яко-
юсь підозрою, як до історичного пам’ятника, що
не має особливого значення в наші дні. Вони, бе-
зумовно, неправі: саме Старий Завіт розповідає
нам про створення світу, про гріхопадіння, про ви-
никнення обраного народу і його стосунки з Бо-
гом. Він підводить читача до євангельської
Звістки, яка без нього залишилася б незрозумі-
лою: що це за пророцтва, які виконалися? Що за
жертва була принесена? Навіщо взагалі знадоби-
лося розп’яття і воскресіння?

Але що ж відштовхує сучасного читача від
Старого Завіту? Передусім, його “жорстокість”.
Ну що ж, Біблія – правдива книга, і якщо люди
завжди вбивали і ненавиділи один одного, якщо
навіть найбільші праведники бували небездоган-
ними, вона розповідає про це чесно і відкрито. Вона
– не збірка казкових оповідань, і саме тому їй
можна довіряти.

З цим, здавалося б, усе ясно. Але ті, що сумн-
іваються не заспокоюються: Старий Завіт гово-
рить не просто про жорстокість окремих людей,
він приписує цю жорстокість самому Богу. І го-
ловне звинувачення, яке тут можна почути, – су-
ворий Закон, що вимагає віддавати око за око і
карати смертю за порушення подружньої вірності.
Спробуємо розібратися з цим детальніше.

Тільки спочатку домовимося: ми не можемо
судити про людей, які жили три тисячоліття тому,
як про наших сучасників. Вони відрізнялися від
нас не лише тим, що не мали електрики і не здо-
гадувалися про існування Америки. У них були
дещо інші уявлення про світ, і судити про них мож-
на тільки виходячи з реалій того часу. Не стане-
мо ж ми докоряти Колумбові за те, що він, перш
ніж плисти в Америку, не відшукав її на шкільно-
му глобусі, або фельдмаршалу Кутузову за те, що
не кинув проти Наполеона авіацію і танки? Не-
справедливо докоряти древніх за те, що вони не
мали того, що доступно і звично нам сьогодні.
Більше того, варто замислитися: чи не від них нам
усе це дісталося?

Закон: джерело і сенс
Будь-яка юридична система будується на певній

основі. Щоб закон мав силу, він має бути освяче-
ний чиїмсь авторитетом. Сьогодні, як правило,
конституції посилаються на “волю народу”, яка,
як ми знаємо, частенько є не що інше, як вміло
застосовані політтехнології. Але в давнину закон
завжди розуміли як дар з небес, і Старий Завіт не
був виключенням.

Але в Старому Завіті була і одна особливість.
Навколишні народи вважали, що боги дарували
їм закони просто для того, щоб упорядкувати їхнє
життя і забезпечити справедливість. Але на горі
Синай Мойсею був даний не просто правовий ко-
декс, там був укладений Завіт, тобто договір усь-
ого ізраїльського народу з Богом: “Буду вашим
Богом, а ви будете Моїм народом” (Лев. 26:12).
Власне, поза цим Завітом ізраїльтяни були всього
лише біглими єгипетськими рабами, але, уклав-
ши його, вони ставали справжнім народом зі своєю
державою, своєю територією, своєю релігією і
культурою. Завіт і виглядав як договір між царем
великої держави і підвладним йому плем’ям: він
обіцяє їм захист і заступництво і вимагає у
відповідь – вірність і покору.

Тому найстрашнішими злочинами в Старому
Завіті вважалися ті, які означали зраду Богові: ідо-
лопоклонство і чаклунство. Покаранням за них
була негайна смерть, точно так, як вбивають у
сучасних державах терористів, які зі зброєю в
руках виступили проти законної влади.

Власне, і стосунки всередині ізраїльської грома-
ди регулювалися, виходячи з того ж принципу:
“Будьте святими, тому що Я святий” (Лев.
11:45) – цього вимагає від ізраїльтян Господь, а раз
так, то неможливими, неприпустимими стають
несправедливість, пригноблення, розбій. Тому нор-
ми кримінального права отримують у Старому
Завіті такий же священний статус, як і норми бо-
гослужіння: вони, по суті, стають нероздільними.

Правосуддя громади
Отже, у старозавітному законі ми зустрічаємо

багато покарань за злочини проти ближнього, які
здаються нам надмірно жорстокими. Навіщо ка-
рати смертю за подружню зраду? Навіщо виби-
вати око тому, хто сам комусь вибив око – мож-
ливо, він ненавмисно? Проте і в нашому законо-
давстві багато що здалося б древній людині жор-
стоким – наприклад, ув’язнення, якого старозав-
ітний Закон не знав. Як можна відривати людину
від рідної домівки на довгі роки? Якщо вона вин-
на в крадіжці, нехай заплатить у подвійному
розмірі, а якщо вона вбивця, то ми вб’ємо її саму.
Причому зробить це не кат-професіонал, а сама
громада закидає її камінням. Пам’ятаєте, як Ісус
позбавив від страти жінку, спійману в перелюбі?
Він не виправдав її, але звернувся до совісті суддів:
“Хто з вас без гріха, перший кинь у неї камінь”
(Ін. 8:7), – і вони розійшлися, не бажаючи викону-
вати очевидну вимогу Закону. Так, по справедли-
вості слід було б її стратити, думав кожен, але
особисто я не можу взяти на себе таку відпові-
дальність.

Адже правосуддя було тоді не безособовою
машиною, воно здійснювалося самим суспіль-
ством. Одна справа – подати заяву до суду і вис-
лухати ухвалений комусь вирок, і зовсім друге –
узяти в руку важкий камінь і кинути його в живу
людину. Тут дійсно тричі подумаєш, перш ніж ви-
сунути звинувачення.

До того ж ті, хто вчинив ненавмисне вбивство,
зовсім позбавлялися від кримінальної відповідаль-
ності. Така людина могла сховатися в спеціаль-

них “містах-притулках”, і якщо їй вдавалося до-
вести тамтешнім старійшинам, що між ним і вби-
тим не було ніякої ворожнечі, що це був нещасний
випадок, то вона могла залишатися в місті, аж до
смерті первосвященика, а потім поверталася до-
дому. Єдине обмеження – така людина не повин-
на була покидати “міста-притулки”. Але все одно,
це не порівняти з тюремним ув’язненням.

Ще одна наша норма, яка здалася б древнім
ізраїльтянам жорстокою, – призовна армія. Заби-
рати чоловіків у військо можна було тільки під час
війни, проте від призиву звільнялися ті, хто нещо-
давно одружився, збудував будинок або насадив
виноградник. Війна війною, а чоловік має право
жити своїм приватним життям, і не можна його
забирати від молодої дружини, нового будинку і
перших плодів.

Взагалі, на тлі тих законів, які ще зовсім нещо-
давно існували в багатьох християнських країнах,
Старий Завіт здасться дуже м’яким. Він, наприк-
лад, пропонує в деяких випадках тілесні покаран-
ня – але строго обмежує їх сорока ударами, щоб
не понівечити людину. Порівняємо це зі знамени-
тим “прогоном крізь стрій”, що практикувався в
Росії до середини XІX століття. Старий Завіт вза-
галі не знає покарань, які б калічили людину (ви-
ривання ніздрів, відрізання язика, і так далі), хоча
ще кілька століть тому вони були абсолютно зви-
чайними в “цивілізованих країнах”.

Що означає “зуб за зуб”?
Якщо ми порівняємо Старий Завіт з іншими за-

конодавчими текстами древнього Близького Схо-
ду, то побачимо ще більше відмінностей. Так, усі
вони будувалися на горезвісному принципі: “око за
око, зуб за зуб”, тобто злочинець повинен понести
такий же збиток, який він наніс потерпілому.

Насправді це зовсім не поганий принцип, він
зовсім не вимагає помсти, а обмежує її: якщо тобі
вибили око, то ти маєш право зробити те ж саме,
але ніяк не більше того. От би нам дотримуватися
цього принципу хоча би в особистих стосунках.

Але, звичайно, застосовувати його теж можна
по-різному. Вавилонський кодекс Хамурапі про-
понує: якщо будівельник так погано побудував
будинок, що той рухнув і поховав під уламками
сім’ю замовника, то вбити слід – ні, не будівель-
ника, а його сім’ю. Сам будівельник вільний від
покарання, якщо замовник не постраждав. У про-
тилежність цим законам, Старий Завіт проголо-
шує принцип особистої відповідальності. За всі
злочини несе покарання тільки сам злочинець, він
не може бути ніким замінений.

Але особливо великі відмінності в тому, що
стосується злочинів проти чужого майна. Вави-
лонське законодавство (як, до речі, і нещодавнє
радянське) карало за певні види крадіжки смер-
тю: наприклад, у Вавилоні злочинець, який прола-
мав стіну чужого будинку, мав бути повішений біля
цієї самої стіни. Старозавітне законодавство про-
понує покарати злодія штрафом у подвійному
розмірі; правда, хазяїн будинку має право вбити
грабіжника на місці в разі самооборони, але лише
в нічний час, коли важко оцінити міру загрози. І
жодний майновий злочин не карається смертю –
тільки штрафом.

Злочини ж проти особи (тобто проти Бога і про-
ти ближнього) за законом Мойсеєвим, навпаки,
караються дуже суворо. Практично всі древні
кодекси законів, у тому числі Коран, встановлю-
ють право викупу, але Старий Завіт однозначно
заявляє: “Не беріть викупу за душу вбивці, який
винний у смерті, але його слід віддати на
смерть. Не оскверняйте землі, на якій ви бу-
дете жити; бо кров оскверняє землю” (Чис.
35:31,33). І от чому: “Хто проллє кров людську,
того кров проллється рукою людини: бо лю-
дина створена за образом Божим” (Бут. 9:6).
У той же час для інших правителів древнього
Близького Сходу, так само як і згодом для бага-
тьох християнських країн, а також для Радянсь-
кого Союзу, людина була швидше народногоспо-
дарською одиницею, тому їй неважко було при-
значити ціну: брати штраф за її вбивство і, навпа-
ки, відбирати її життя як сплату за спричинений
збиток. Взагалі, людське життя розглядається в
тому ж кодексі Хамурапі як певна грошова сума,
причому не така вже і велика.

Продовження на 7 стор.
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ЗУБ ЗА ЗУБ, ЧИ ЖОРСТОКИЙ

ЗАКОН МОЙСЕЇВ?

Наприклад, кодекс Хамурапі наполягає:
“Якщо грабіжник не був схоплений, то погра-
бована людина може показати перед богом все
своє зникле, а громада і староста, на землі і
території яких було здійснено пограбування, по-
винні йому відшкодувати все її зникле. Якщо
при цьому було занапащене життя, то община
і староста повинні відважити одну міну срібла
її родичам”. Тобто платять свідомо невинні
люди, аби зберегти “баланс”. А Старий Завіт
пропонує місцевій громаді в разі нерозкритого
вбивства просто зробити очисне жертвопри-
несення.

Чи інше правило Хамурапі: “Якщо людина
вкрала або вола, або вівцю, або осла, або сви-
ню, або ж човен, то, якщо це належить богові
чи палацу, вона повинна заплатити в тридцятик-
ратному розмірі, а якщо це належить мушке-
нуму (селянину-орендарю), вона повинна
відшкодувати в десятикратному розмірі. Якщо
злодій не має чим платити, він має бути уби-
тий”. Що вимагає в подібному випадку Старий
Завіт? “Той, хто вкрав, повинен заплатити;
а якщо нема чим, то нехай продадуть його
для сплати за вкрадене ним; якщо він буде
спійманий і вкрадене знайдеться в нього в
руках живим, чи то віл, або осел, або вівця,
нехай заплатить за них удвічі” (Вих. 22:3,4).
Різниця, як бачимо, величезна.

Біблійні принципи сучасного права
Втім, річ навіть не в тому, що Старий Завіт

виявляється в багатьох випадках принципово
м’якшим, ніж кодекс Хамурапі та інші кодекси
законів того часу. Найважливіше те, що він ви-
суває певні загальні принципи правового сусп-
ільства, які сьогодні здаються нам самоочевид-
ними, але для того часу вони були революцій-
ними. І хоча ми звикли дивитися на Старий
Завіт звисока, вважаючи, що християнська пра-
восвідомість набагато його перевершує, але
якщо придивитися уважніше, ми побачимо, що
тільки зараз стають загальноприйнятою нор-
мою ідеї правової держави, що були закладені
в Старому Завіті.

По-перше, Старий Завіт проголошує рівність
людей перед законом, роблячи виключення
тільки для рабів-іноплемінників. А середнь-
овічні кодекси християнських держав містять
всілякі градації: за вбивство дворянина одне по-
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карання, за вбивство селянина – друге. Навіть
статус злочинця впливав на тяжкість покаран-
ня: за що просту людину страчували, за те знат-
ному призначали грошовий штраф. Такого За-
кон Мойсеїв не знає.

До яких наслідків це призводило, можна по-
бачити на одному прикладі, описаному в Біблії.
Ізраїльському царю Ахаву сподобався виног-
радник його підданого, Навуфея, але той відмо-
вився продавати “спадок батьків своїх”. Зау-
важимо, не віддати задарма, а продати за хо-
рошою ціною! Ахав так і не зміг змусити Наву-
фея добровільно піти на угоду.

Проти норовливого підданого було сфабрико-
ване звинувачення і він був страчений, але цей
злочин Ахава настільки прогнівив Господа, що
пророк Ілля передав цареві: “Так говорить Гос-
подь: на тім місці, де пси лизали кров Наву-
фея, пси будуть лизати і твою кров” (3
Царств 21:19). Для порівняння, Іван Грозний був
упевнений, що він “вільний вирішувати жити
своїм підданим або не жити”; що ж до їхнього
майна, то і до наших часів держава в примусо-
вому порядку викупляє земельні ділянки у своїх
громадян, щоб збудувати на них нову дорогу,
або зносить старий будинок, щоб збудувати
новий – і нікому на думку не спадає запитувати
згоди власників.

Другий найважливіший принцип, про який ми
вже говорили, – особиста відповідальність лю-
дини за свої вчинки: “Батьки не повинні бути
карані смертю за дітей, і діти не повинні
бути карані смертю за батьків; кожен по-
винен бути караним смертю за свій злочин”
(Втор. 24:16). Колишній семінарист Йосиф
Сталін навіть цитував ці слова, хоча він якраз
був дуже далекий від того, щоб їх виконувати.

Третій стовп правового суспільства, виведе-
ний ще в Старому Завіті, – недоторканість
людської особистості. Цю норму якраз і зат-
верджувало строге, що практично не знало вик-
лючень, розділення злочинів проти особи, які ка-
ралися смертю, і злочинів проти майна, які ка-
ралися штрафом з компенсацією збитку. І якщо
сьогодні для нас це стало істиною, то не слід
забувати, що вперше це було сказано саме в
Старому Завіті.

Звичайно, усе це не означає, що старозавіт-
ний Закон досконалий і самодостатній. Якби це
було так, не було б жодної потреби в Новому
Завіті. Але сьогодні ми можемо сказати, що
Старий Завіт встановлює певний стабільний
фундамент громадського устрою, певний
мінімум, без дотримання якого суспільство в
будь-який момент може зісковзнути в болото
вседозволеності і свавілля. А Новий Завіт звер-
нений вже до особистості, бо пробачити свого
боржника чи підставити другу щоку – рішення,
що приймається кожною людиною індивідуаль-
но; суспільство ж не може звести це в юридич-
ну норму, інакше воно просто дозволить силь-
ним знущатися зі слабких.

Старозавітний Закон – тверда, земна осно-
ва; новозавітна благодать – зліт угору, до не-
бесного ідеалу.

Автор: Андрій ДЕСНИЦЬКИЙ

ЧОМУ У СВІТІ ТАК
БАГАТО ЗЛА?

А взагалі, що таке зло? Зло – це відсутність
добра, те, що приносить біль, руйнування і смерть.
Зло може існувати лише там, де є свобода, де є
вибір між злом і добром. Так само без свободи
вибору не може існувати і любов. Ще зло позна-
чають словом “гріх”.

Гріх – це порушення заповідей Божих – Пра-
вил, які дані Богом для того, щоб люди не коїли
зла собі та своїм ближнім.

Бог Своїми Заповідями попереджає нас від руй-
нування самих себе злом, тобто гріхом, оскільки
гріх і зло – це одне й те саме. І робить це тому, що
Він любить нас. Але Бог, не просто якась абст-
рактна “Любов”. Бог Сам відкрив нам у Святому
Письмі, що Він є для нас Люблячим Отцем. Єдина
молитва, яка була не складена людьми, нехай
навіть святими, а дана безпосередньо Самим Гос-
подом – Ісусом Христом, починається словами
звернення до Отця – «Отче наш!» І, з’явившись
після Свого воскресіння Марії Магдалині, Хрис-
тос сказав: «Іду до Отця Мого і Отця вашого, і
до Бога Мого і Бога ва-шого» (Ін. 20:17). Тобто
важливо зрозуміти, що взаємовідносини Бога з
людьми – це не просто стосунки Творця і творін-
ня, а стосунки Досконалого Люблячого Отця зі
Своїми любимими дітьми, нехай навіть неслух-
няними та злими. І ці стосунки завжди мають на
меті користь для цих “дітей”, турботу про їх спа-
сіння від загибелі і мук. Вічних мук. А зло, яке
коїться навколо, абсолютно неугодне Богові.

Але ж тоді чому воно є? Чому Бог не зробить
так, щоб Його діти не могли коїти зла?

Бо Богу важливо, щоб Його любили добро-
вільно, за власним вибором. Адже любов має бути
тільки добровільною, інакше це не любов! Богові
до вподоби, коли Його діти, які добровільно, маю-
чи можливість вибору – прийняти чи не прийняти
Його батьківську любов, відповісти чи не відпов-
істи на неї власною любов’ю – за власним вибо-
ром приймають Божу любов и відповідають взає-
мністю. От і причина через яку Бог не може поз-
бавити людину вибору – бути з Богом або без
Нього, творити добро чи коїти зло. А кожна лю-
дина вже сама вибирає те, що ближче їй до сер-
ця, до чого схильна її душа, і тим самим вибирає
або щастя в житті з Богом у Його любові або
страждання в невизнанні Його. У результаті ви-
ходить, що ті, хто коїть за власним вибором зло –
відкинули Бога і прийняли Його ворога – диявола.

Порожнечі в житті не буває, Христос сказав:
«Хто не зі Мною, той проти Мене» (Мф. 12:30).
Відповідно, той, хто не приймає у своє серце Божу
любов, робить це серце місцем диявольської сут-
ності – ненависті. І ця ненависть вже керує всіма
думками, почуттями і справами такої людини, з
усіма наслідками, що витікають звідси. Як для
самої людини, так, і на превеликий жаль, і для її
оточення.

Але чому ж так багато людей вибирає шлях
зла?

«Лукаве серце людське найбільше і вкрай
зіпсоване…» (Єр. 17:9) – таку відповідь на це за-
питання дає Святе Письмо. Людське єство більш
схильне до зла, ніж до добра, про що свідчить
дійсність, яка оточує нас. Але Бог завжди йде на-
зустріч тим, хто хоче Його пізнати і відчути те
щастя, яке дає людині життя з Ним і в Ньому!
Це, власне, і є єдине істинне щастя – жити в Богу
і Його Божественній Любові разом з іншими,
улюбленими Їм людьми, які у свою чергу, люб-
лять Його. Усе інше – штучні “щастя-замінники”.
Бо істинне щастя досягається працею і жертвою,
іноді великою працею і великою жертвою. Тоді як
продавець “щастя-замінників” – диявол – пропо-
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нує “свій товар”, начебто, за дуже незначною
ціною! Тільки потім це “задурно” обертається
втратою головного – істинного, непідробного ща-
стя. А людина розплачується за цей “щастя-зам-
інник” вічними пекельними муками!

А таким “щастя-замінником” може бути будь-
що: багатство, влада, гроші, тілесне здоров’я, сла-
ва, комфорт, алкоголь, наркотики, тілесні насоло-
ди, спорт, колекціонування, мистецтво тощо.

Самі по собі багато з цих речей зовсім не по-
гані, а деякі бувають дуже корисні, якщо звісно,
не брати такі крайнощі, як наркотики чи ще якісь
протиприродні задоволення. Нещастям для лю-
дини вони стають тоді, коли в її житті вони займа-
ють місце Бога. Коли людина замість пізнання
Творця і з’єднання з Ним, починає призначені для
цього сили душі витрачати на досягнення якогось
“щастя-замінника”, лише в ньому одному бачити
своє щастя, і покладати на нього свої надії стати
щасливим! А сутність “щастя-замінників” якраз
у тому, що вони не можуть дати нікому тієї повно-
ти радості і щастя, які можливі тільки в Господі.
Ось, здається людині – отримаю ще мільйон до-
ларів або сто мільйонів, або мільярд, або стану
великим начальником, президентом, королем, або
залишу рекорд у книзі Гінеса – і тоді досягну по-
вного щастя! Але, досягаючи бажаного, вона рап-
том з’ясовує, що досягнуте зовсім не дає їй того
блаженства, на яке вона розраховувала! І, як нар-
коману, їй потрібна все більша і більша доза того
“наркотику”, на який вона сама себе “підсадила”,
попавшись на диявольську приманку! Інакше на-
стає “ломка” – страждання, по-церковному –
“пристрасть”! От бідолаха і женеться за підки-
нутою йому дияволом примарою “щастя-замін-
ника”, все більше розтрачуючи на це душевні і
тілесні сили, все сильніше втрачаючи здатність
для отримання справжнього Щастя, до тих пір,
доки не приходить до неї смертний час, і “ломка”
не переходить у вічну фазу.

Страшно! Ще страшніше, коли відбувається
підміна істинного життя в Богу його зовнішньою,
формальною стороною! Адже диявол – це досві-
дчений “психолог” з багатотисячолітнім досвідом
“роботи” з людиною, увесь життєвий досвід якої,
за незначним виключенням, обмежений сьома-
вісьмома десятками років. Якби Бог, по милості
Своїй, не стримував диявола, допускаючи йому
спокушати людину тільки в межах її можливості
за власною волею відкинути і перемогти цю спо-

кусу, то не змогла б врятуватися від загибелі жод-
на людина! І цей “рогатий психолог”, бачачи
схильності людини, пропонує їй ті спокуси, які
найбільш відповідають бажанням її серця.

Наприклад, якщо людина схильна любити
спокій і комфорт, то диявол і спокушає її лінню і
роздратуванням до всього, що її комфорту і спо-
кою перешкоджає. І не налаштовує таку людину
на “трудоголізм”. Якщо людина має схильність
до тілесних задоволень – обжерливості, розпус-
ти, пияцтва – диявол прагнутиме розвивати в ній
саме ці вади, а не надмірний аскетизм або праг-
нення вести тверезе життя. Якщо ж він бачить,
що людина тягнеться до доброго і світлого, відки-
дає явні вади і шукає Бога, диявол підсовує їй таку
модель релігійного життя, яка не лише не з’єднує
цю людину з Господом, але, навпаки, спрямовує її
в гарантовану загибель! Людині, яка шукає Бога,
диявол як би говорить: “Хочеш знайти Бога – йди
сюди!” – і підсовує їй безліч релігійних помилок,
що ведуть у сектантство, язичництво або відвер-
тий демонізм. Чого варте тільки одне сатанинсь-
ке гасло: “Бог має бути в душі, а в Церкву ходити
не треба!” Це при тому, що Сам Христос сказав:
«Я збудую Церкву Мою, і врата пекла не здо-
лають її!» (Мф. 16:18).

Якщо ж людина все-таки знаходить істинний
шлях до Церкви Христової, входить у життя Цер-
кви і починає вчитися будувати свої стосунки з
Господом, то “рогатий психолог” і тут не дрімає!
У нього на вибір безліч варіантів шляхів хибного
благочестя, йдучи якими, людина стає повною
протилежністю тому ідеалу християнина, до яко-
го її закликає Сам Христос!

Бо істинне духовне і церковне життя полягає в
зміні розуму, позначене грецьким словом “мета-

нойя” – у нас перекладеному як “покаяння”. В
очищенні душі від гріховних навичок і в надбанні
нової властивості – здатності вміщувати в себе і
нести іншим людям Божественну любов! Любов,
про яку сказано у Святому Письмі: «Любов дов-
готерпить, милосердствує, любов не зазд-
рить, любов не вихваляється, не пишається,
не безчинствує, не шукає свого, не гніваєть-
ся, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє
істи-ні; усе покриває, всьому йме віру, всього
сподівається, все тер-пить. Любов ніколи не
минає…». (1 Кор. 13:4-8). Якщо людина, в про-
цесі свого церковного життя, не набуде перерахо-
ваних тут якостей, значить, її духовне і церковне
життя йде не правильним шляхом!

А правильний шлях християнського духовного
життя називається “синергією” – “співпрацею”
грецькою, тобто спільною роботою Бога і люди-
ни по спасінню цієї самої людини. Без Бога, без
Його допомоги, Його пророзумового водіння лю-
дина самостійно не може очистити свою душу
від зла-гріха і зробити її велелюбною! Але і Бог,
Який дав людині свободу вибору і відкрив їй Шлях
Спасіння, не може за комір тягнути в Рай того,
хто не хоче цього і чинить опір Богові. Чи диктує
Господу – як Він має її, людину, рятувати, ніби:
“Господи! Ти мене врятуй і введи в Царство Не-
бесне! Але тільки на “Мерседесі” представниць-
кого класу, і щоб з музикою і шампанським на
додаток!”

Коли хворий приходить до лікаря і той діагнос-
тує в нього туберкульоз легенів, хворий повинен
заради одужання прийняти всі умови лікування,
які запропонує йому лікар. І вже точно кинути
палити, бо палити і лікуватися при хворих леге-
нях – безглузде заняття! Так і в лікуванні душі
від смертоносного вірусу гріха важливо точно дот-
римуватися рецептів Небесного Лікаря, Який дос-
конало володіє мистецтвом лікування людських
душ від пристрастей. Від самої людини вима-
гається усвідомлення своєї “хвороби”, бажання
зцілитися і старання при виконанні всіх рекомен-
дацій і “лікувальних процедур”, наскільки болю-
чими вони б не були.

А для цього треба, спираючись на Божествен-
ну допомогу, самому щосили працювати по ви-
корчовуванню із себе гріховних звичок і бажань,
падаючи, знову вставати, чіпляючись за цю бла-
годатну допомогу, йти, повзти, знемагаючи до
останнього подиху, але нестримно прагнучи до
того ідеалу духовної досконалості, який явлений
нам Богом у Сині Своєму – Ісусі Христі!

Автор: протоієрей Олександр ТОРІК

Спокуса Христа на сучасний лад

ЗГАСЛА СВІЧКА ПЕТРА
Ніхто з нас не відає, коли закінчиться земна хода. Не знав про неї і Петро Мацан. Інсульт підстеріг його біля помеш-

кання. Чотири дні лікарі боролися за його життя, але… доля на 63 році обірвалась і замовкла навіки…
Терниста дорога випала йому. Рано втратив матір. І ця душевна травма так ніколи і не зарубцювалась.
Петро мав Божу іскру до журналістики, його публікації мали широкий резонанс, вдячних читачів. Адміністративна

робота була не найкращою винагородою за його газетярський талант. Інколи на докори друзів, мовляв чого не освоюєш
письменницьку ниву, він у властивій манері віджартовувався, я не хочу робити для школярів подарунок, щоб мої книжки
вони здавали на макулатуру. У нього були свої іронічні погляди на хаос і системність. Звично повторював: що має
статися, то станеться. Він мав свій світ, своє бачення, тлумачення.

Ще у дитячі роки у його свідомості закарбувалися співчутливі слова сусідів, односельчан, мовляв, бідна дитина, що
матері немає: хоча мачуха стала для нього доброю матір’ю. але найріднішою для нього в ці роки була бабуся. Продовж
цих 63 років він вряди-годи згадував ці дні свого безхмарного дитинства. У шкільні роки він вправно опанував українсь-
ку мову і відкрив у собі дар до творчих писань. Він багато читав газет, бо батько працював листоношею. Тоді і визріло
бажання вивчитись на журналіста. Перша спроба виявилась невдалою, а уже після служби в армії, він тріумфально
в’їхав на білому коні на факультет журналістики Львівського держуніверситету. У його творчій папці було стільки
армійських публікацій, які приємно вразили тодішнього декана Йосипа Цюха, і той розпорядився, щоб цього здібного
хлопчину боронь Боже не «завалили» знову.

Після завершення науки у Львові, Петро був готовим до нових викликів долі –поїхати на роботу за скеруванням. Але
тодішній редактор дрогобицької газети Петро Китай послав гінця за  Мацаном. Йому імпонував стиль і манера викладу
думки активного позаштатного кореспондента. Шеф радів як мала дитина, коли з-під пера Петра-молодшого з’являли-
ся дотепні фейлетони з елементами тонкого гумору. Вмів Петро писати гострі матеріали на різні теми, як і задушевні
нариси і замальовки (до речі, нині у газетах – це рідкість – авт.). Петрові подобалося це визнання, це додавало творчого
запалу для інших не менш цікавих публікацій.

Згодом Петро одружився, і Бог, разом із дружиною послав їм Зеника, сонячну дитину. Для Петра він був чутливим
барометром, ангелом на землі. Тепер він залишився напівсиротою і розгублений, але надійною опорою і щирою душею.

Сталося те, що ніхто не очікував. Схилимо голови перед пам’яттю Петра Мацана, який все своє життя присвятив
Слову, працюючи 38 років на одному місці – від кореспондента до редактора.

Вічна Тобі пам’ять наш Петре.
«Галицька Зоря» (14 квітня 2022 року, №16 (104))

Редакція газети
“Духовна криниця”

висловлює слова співчуття
рідним та близьким- усім,
хто знав Петра Мацана.

Головний редактор газети
“Галицька Зоря”, добра та

щира Людина, майстер
своєї справи- таким він

залишиться в нашій пам’-
яті. Нехай Всемилостивий

Господь упокоїть його душу
у Царстві Небесному, а
пам’ять про нього буде

вічною.


