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24 жовтня
2020р. Предстоя-
тель Православ-
ної Церкви Кіпру
Хризостом ІІ під
час Літургії з на-
годи хіротонії
єпископа Арсі-
нойського пом’я-
нув Предстояте-
ля ПЦУ Митро-
полита Епіфанія,
що означає виз-
нання ПЦУ.

«Блаженнійший Архиєпископ Кіпру владика Хризостом II,
очолюючи сьогодні (24.10.2020) Божественну Літургію при
рукоположенні нового єпискіопа Арсінойського Панкратія, в
монастирі Пресвятої Богородиці «Χρυσορροϊιατίσσης» в
Пафі, ПОМ‘ЯНУВ Предстоятеля Автокефальної Право-
славної Церкви України, Блаженнійшого Митрополита Киї-
вського і всієї України владику Епіфанія, фактично визнав-
ши цю нову Церкву. Таким чином, Кіпрська Церква через
свого Предстоятеля стала третьою Церквою, яка визнала її
після Грецької Церкви та Олександрійського Патріархату.

Це надзвичайний та історичний розвиток подій, який має
велике значення і - звичайно, - буде багато обговорювати-
ся, поновлюючи питання про Автокефальну Церкву Украї-
ни, яке, здавалося, було «приспане» через сильну проблему
Covid-19.», — розмістив на своїй фейсбук-сторінці переклад
з грекомовного видання nyxthimeron.com архиєпископ
Євстратій (Зоря).

Таким чином, Церква Кіпру стала четвертою, після Кон-
статинопольської, Елладської та Олександрійської Церков,
які визнали автокефальну помісну Православну Церкву Ук-
раїни.

 За матеріалами інтернет ресурсів

Предстоятель Кіпрської
православної церкви Архіє-
пископ Хризостом сказав,
що всі предстоятелі по-
місних православних церков,
крім російського патріарха
Кирила, визнають, що він
вчинив правильно, коли зга-
дав за богослужінням
предстоятеля ПЦУ мит-
рополита Епіфанія та фак-
тично визнав Православну
церкву України.

Про це повідомляє «Ду-
ховний фронт України» з по-
силанням на кіпрське
видання Philenews.

Якщо хтось із членів синоду потребує екстреного засідання, архієпископ Хризостом го-
товий його провести, бо очікує, що, нехай і не одноголосно, але більшість архієреїв його
підтримають. «Моя позиція, може, не влаштовує конкретних людей, але вона служить
церкві», — сказав  Хризостом.

Після літургії архієпископ Хризостом заявив, що його рішення «послужить Православ’ю
і Кіпрській церкві», додавши, що, хоча воно і може бути сприйнято як спрямоване проти
«конкретних осіб», але його самого цікавить тільки Православ’я.

Хризостом нагадав, що ще торік він повідомив Вселенського патріарха, що має намір
дотримуватися нейтралітету. Попросивши дозволу у Варфоломія, архієпископ відвідав кількох
предстоятелів православних церков, щоб поділитися з ними своїми думками. Його Бла-
женство сказав, що, маючи великий досвід у всеправославних переговорах, він чудово уяв-
ляв, як треба розв’язувати це питання. Однак стан його здоров’я (проблеми з хребтом)
завадило повною мірою здійснити цей план.

Таким чином, Кіпрська Церква, яка є однією з найдавніших помісних Церков, визнана
автокефальною на ІІІ Вселенському соборі, та 10-та за місцем у Диптиху, доєдналася до-
 визнання Томосу про автокефалію Православної церкви України та стала четвер-
тою Церквою, яка визнає Помісну ПЦУ — після Вселенського патріархату, Церкви Греції
та Олександрійського патріархату.

За матеріалами інтернет ресурсу “Духовний фронт України“

 «ДОРОГІ БРАТИ І СЕСТРИ!

Багато з вас вже чули про радісну для нашої Помісної Церкви та усього православ-
ного світу новину – вчора під час спільної Божественної літургії, яку Предстоятель
Церкви Кіпру Блаженнійший Архієпископ Хризостом звершував разом з членами Сино-
ду цієї Церкви, він вперше здійснив поминання у Диптиху імені Предстоятеля Право-
славної Церкви України в ряду імен інших Предстоятелів автокефальних Помісних
Церков. Цим актом Церква Кіпру доєдналася до тих Церков, які вже послідували То-
мосу Вселенського Патріарха про автокефалію Української Православної Церкви, вста-
новивши з нашою Церквою молитовне і євхаристичне спілкування.

Ще на початку року я говорив, зокрема і в цьому храмі, про те, що ми чекаємо, що
визнання з боку інших Помісних Церков продовжаться. На жаль, пандемія вплинула і на
церковне життя, бо всі Помісні Церкви зіткнулися з новими викликами, які негайно тре-
ба було долати, а тому всі інші справи були відкладені. І через те, що майже рік минув
від того часу, коли з нами увійшов у спілкування Олександрійський Патріархат, і після
цього процес визнання ніби призупинився, – зазвучали голоси, що визнань нібито більше
і не буде. Але ми бачимо, що сама дійсність відкидає ці голоси сумнівів, як безпідставні.
І хоча часу минуло більше, ніж нам би очевидно хотілося, але те, у чому ми були твердо
переконані, здійснилося – процес визнання триває.

І ми не маємо і не повинні мати жодного сумніву в тому, що скільки би він не вимагав
часу, але він завершиться повним визнанням від усіх Помісних Церков, в тому числі й
тієї, яка найбільше зараз перешкоджає його успіху. Адже на боці Української Церкви –
правда, канонічний порядок і церковна традиція. Тому як ми досягли отримання Томосу,
хоча безліч було голосів тих, хто казав, що цього ніколи не станеться – так само Право-
славна Церква України досягне і встановлення молитовного та євхаристійного спілку-
вання з усіма Помісними Церквами.

Ми ж сьогодні подякуймо Богові за Його милість до нас, за ще одне свідчення, яке
дається усім на підтвердження того, що Помісна Православна Церква України – істин-
на Церква-Сестра в родині Світового Православ’я. Помолимося за здоров’я і успішне
служіння нашого улюбленого брата, Блаженнійшого Архієпископа Кіпрського Хризос-
тома, за всю Кіпрську Церкву та побожний народ Кіпру, за їхні мир і процвітання.»

Блаженнійший Епіфаній. митрополит Київський і всієї України.
(з проповіді виголошеної у 20-ту неділю після П’ятедисятниці)

КІПРСЬКА ЦЕРКВА
ВИЗНАЛА ПРАВОСЛАВНУ

ЦЕРКВУ УКРАЇНИ

ХРИЗОСТОМ: ВСІ ПРЕДСТОЯТЕЛІ
ЦЕРКОВ, КРІМ КИРИЛА, ВИЗНАЛИ,

ЩО Я ВЧИНИВ ПРАВИЛЬНО
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«Так що ж таке все-таки чернецтво?» Нам не
здається дивним це питання, звичайно повторюва-
ний тими, хто не розуміє таємниче життя ченців,
так як часто і для самих монахів відповідь на це пи-
тання залишається невловимим в своїй надприрод-
ної висоті та глибині, і здебільшого розуміється
тільки вірою. Нам часто задають безліч подібних
питань не тільки в світі, але і в чернечому середо-
вищі, не розуміючи, чи має чернецтво сенс та
доцільність в людському житті, або це самообман і
спотворення істини, твір релігійного фанатизму і
мрійливості.

Нас не буде тут займати ні етимологія слів «мо-
нах» та «чернецтво», ні філософське значення цих
понять; ми звернемося відразу ж до обговорення
того життєвого досвіду, який переважно сьогодні –
в культурному хаосі нинішнього часу та загальної
дезорієнтації – так хвилює сучасну людину. Наше
короткий опис не займається докладним аналізом і
визначенням, бо в даний момент у нас з вами інша
мета, однак ми все-ж не уникнемо по можливості
короткого звернення до теми людського призначен-
ня, спираючись на Божественне одкровення, дане
нам Святим Письмом, так як це допоможе нам зро-
бити більш зрозумілими загальні висновки.

Чернецтво, що представляє собою одне з двох на-
прямків в житті людства, має свій початок в Боже-
ственному одкровенні. З того часу у неослабній
терпінні воно здійснює свій важкий подвиг, про який
ми будемо розмовляти в подальшому, подвиг, якій,
на мою думку, становить мету людського існуван-
ня, відповідно до Божественного одкровення. Отже,
ґрунтуючись на Божественному одкровенні, ми виз-
наємо – згідно християнської та юдейської антропо-
логії, що людина – творіння Боже, створене «за об-
разом і подобою» свого Творця. Розуміючи таким
чином людську особистість, ми не сумніваємося,
що вона має право сподіватися на Божественні об-
ітниці, які є нічим іншим, як у відтворенні «за обра-
зом і подобою» людської гідності, яка була втрачена
при гріхопадінні.

Стан людини, що існує «за образом і подобою»
Бога, є обожнення; цю саме мету мела втілення Бога
Слова, як це зображується в нашій церковної гімног-
рафії: «Підмануть був раніше Адам, і, побажавши
стати Богом, не став їм; але людиною стає Бог, щоб
богом Адама поставити сьогодні». Що такий стан є
головною метою існування людської особистості,
підтверджується усіма отцями нашого церковного
переказу з апостольських часів до теперішнього часу,
які описують цей стан і ставлять його як вищий дар
Божий людині та найголовніше її покликання. Адже
походячи від Бога, людина в своєму бутті зображує
Його і живе завдяки добрій волі і Задуму свого Твор-
ця. Далі, людина не може сам по собі виконати своє
призначення, якщо не буде укріплена і спрямована
Їм. Простіше сказати, людина, перебуваючи далеко
від Бога, позбавляє своє життя всякого сенсу. Тільки
за сприянням Божественної благодаті, різними спо-
собами намагаючись заповнити і зцілити свою не-
достатність, вона може відтворити заново свою осо-
бистість. Ось чому Господь Ісус Христос говорить
нам: «Без Мене не можете нічого чинити» (Ін. 15:5).

У словах «за образом і подобою», згідно з святи-
ми отцями, існує одне тонке розрізнення, яке, в
кінцевому рахунку, не є різницею у значенні.
Справді, сенс цієї відмінності в тому, що кожна лю-
дина несе на собі печатку створення «за образом»,
тоді як «за подобою» є лише можливість. Ця мож-
ливість залишається свободі особистості, яка може
сама мусить вирішити цілком звернутися до Бога, –
і тоді Божественна благодать зводить її в стан обо-
жнення, який є вінець людського призначення. Отже,
справжнє життя людини виходить з її співучасті в
житті Бога, яке досягається спілкуванням з Ним. «Я
живу, і ви будете жити» (Ін. 14:19), говорить наш
Господь.

СЛОВО ПРО ЧЕРНЕЦТВО

«А тим, які прийняли Його, що вірують в ім’я
Його, дав силу дітьми Божими бути» (Ін. 1:12). Про
це ж говорить і святий Григорій Палама в одному зі
своїх слів проти Акиндина: «Але і Сам (Дух) в Собі
має життя, і причетні Йому живуть набожна, отри-
мав життя божественне і небесне. Для гідних ж дос-
коналим божественним життям і причастям отри-
маного блага є сяйво Божественної природи».

Ми по необхідності зупинилися на темі людсько-
го призначення, щоб можна було ясніше показати,
що чернече життя зосереджується, головним чином,
на цій меті, про що більш докладно ми скажемо далі.

У Патерику ми знаходимо різні визначення того,
що є чернець. Наприклад, авва Іперехій каже, що
«життя ченця є наслідування ангелам». Згідно авве
Мойсеєві, «вчинене діяння ченця – безтурботно слу-
хати Бога». Інший старець сказав: «Таке життя ченця:
правдиві вуста, святе тіло, чисте серце». За вченням
авви Ісака Сирина, «чернець є той, хто перебуває поза
світом і завжди молиться Богу удостоївся майбутніх
благ. Багатство ченця – втіха, що знаходяться в плачі.
А в плачі перебуває той, хто в захланності та жадобі
проводить всі дні свого життя». Той же авва сказав:
«Похвала Христової Церкви – чернеча нива». У цих
небагатьох визначеннях отців щодо чернечого ідеалу
безпомилково розпізнається, що центр всіх прагнень
і зусиль ченців є не що інше, як повернення в стан
можливості буття «за подобою» і здійснюване таким
чином обожнення нашої природи.

Починаючи з покаяння, чернець направляється до
досягнення досконалості й обожнення в надрах і по
вірі Церкви, невід’ємним членом якої він є. Вважаю-
чи першим правилом зречення і мандрівництва, він
стверджує початкову підставу майбутнього творен-
ня. Чернець є плід покаяння, і він не обмежує пока-
яння вузькими рамками припинення лукавих справ
та тільки, він розуміє покаяння як найдосканале умер-
твіння злого аж до найпростіших помислів, ревную-
чи, так би мовити, прибирає з уяви звичайні спогади.
Після покаяння наступне, чому чернець присвячує
себе, це наживання чеснот до тої міри, коли вважати-
ме їх більше природною енергією, ніж зусиллям, ма-
ючи перед собою образ найнабожного житія Госпо-
да нашого Ісуса Христа. Наступний і останній крок
ченця є захоплення його розуму благодаттю Святого
Духа до божественної освіти та споглядання.

Ці три стани, коротко описані нами, є природні
закони, через які людська природа може, по благо-

даті нашого Христа Спасителя, піднятися над облас-
тю тління і смерті, куди вона була втягнута прабать-
ківським гріхопадінням. Через ці закони людина
може повернутися до вищої гідності обожнення, яке
було і є задум Бога при творінні, і ця гідність була
повернута людині знову після падіння втіленням
Господа нашого Ісуса Христа. Таким чином,
сутність чернецтва полягає в свідомому здійсненні
цієї мети, в успішному досягненні цього абсолют-
ного призначення, даного людині.

Іншими словами, чернець відмовляється від
гріховного житія «проти природи», через покаяння
і добродійне життя сходить до житія «за природою»
і старанно намагається досягти стану святості «над-
природної». В межах цих трьох станів перебуває
монах, тут знаходяться і сили, які рухають його жит-
тєвим подвигом, про які ми тепер і поговоримо.

Страх Божий, плід первісної віри, – перший
ступінь «при дверях» покаяння, з якої чернець по-
чинає свій подвиг. Це початок, який  означає на прак-
тиці видалення від мирського життя, називається  зі
світу, а перебування далеко від близьких – осіб або
предметів – називається мандрівництва. Мотив,
який робить необхідним це відмовлення від світу,
полягає в переконанні, що людина, перебуваючи
серед підстав, що викликають пристрасті, які у ве-
ликій різноманітності доступні в світі, захоплюється
ними аж до порушення заповідей Божих. Постійно
повторювані поразки людини в різних спокусах ще
більш заражають його і без того вже хворий після
гріхопадіння характер, бо хвороба у спадок власти-
ва нашої природі, згідно зі словами Писання: ста-
ранний помисел людині … на зле від юності її (Бут.
8:21). І як хворим необхідно віддалятися від того, що
шкодить їх здоров’ю, і перебувати в спокої, так і ба-
жають позбутися від властивостей і діяння скинули
з себе людину, керованону «пристрастями і похотя-
ми», необхідно віддалитися від причин, що виклика-
ють пристрасті. Хіба і Бог не зажадав цього від Ав-
раама, коли закликав його до пізнання Свого Боже-
ства і обрав його для виконання Своїх майбутніх об-
ітниць? І сказав Господь до Авраама: «Піди з землі
твоєї, від роду твого і з дому батька твого [і йди] у
землю, яку Я покажу тобі» (Бут. 12 1).

Вихід зі світу та мандрівництва, будучи першими
кроками, одночасно є і готовність щиро кається до
подвигу сповідництва, бо доводять на ділі його відхід
від колишньої жагучої життя, як це велить божествен-
ний голос всім тим, хто покликаний повернутися до
доброчесного способу життя згідно х Богом. «Яка
сумісність храму Божого з ідолами? Бо ви  — храм
Бога Живого, як сказав Бог: «Оселюся в них‚ і ходи-
тиму в них‚ i буду їх Богом, i вони будуть Моїм наро-
дом. I тому вийдіть з середовища їхнього i відлучіть-
ся,— говорить Господь, — i не доторкайтесь до не-
чистого, i Я прийму вас» (2 Кор. 6:17-18). Чернець,
який перебуває далеко від причин гріха, перестає
докладати нові гріхи до колишніх, піклуючись тепер
лише про те, щоб згладити старі пристрасті, до чого
його спонукає пізнання своїх гріхів і покаяння у
смерті. Старанність у страсті любові, будучи проти-
вагою гріховного сластолюбства, стає для нього ак-
том свідомості, і всі свої справи і помисли він з’єднує
з стражданням.

Продовження на 7 стор.
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Від імені духовенства Старо-
самбірського благочиння вітає-
мо  прот. Стефана Бандуру, на-
стоятеля храму свт. Миколая Чу-

дотворця с. Лопушанка – Хомина і Успіння Пресвятої Богородиці с.
Топільниця, який 23-го жовтня відзначив 60 років від Дня народження.

Прийміть сердечні привітання з нагоди Вашого 60-річчя. Нехай у
Ваших задумах завжди буде мудрість, від парафіян – підтримка,
вдома – увага та взаєморозуміння, у серці – світло від людської вдяч-
ності. Бажаємо Вам міцного здоров’я, нових досягнень та успіхів.

У цей День, вітаючи Вас, бажаємо, щоб Господь ще дарував Вам
багато-багато років стояти біля Престолу Божого, бути Його рев-
ним трудівником у Винограднику, засівати поле духовної ниви доб-
рим зерням Його спасительного Слова.

Многії і благії Літа!

Від імені духовенства Старосамбірсь-
кого благочиння вітаємо  прот.  Івана
Федака, настоятеля храму свт. Миколая
Чудотворця  с. Муроване, який 24-го жовтня відзначив 40 років від Дня на-
родження.

Ваше Високопреподобіє, Ви є служителем Вівтаря Господнього, возноси-
те свої молитви і прохання до Всевишнього, проповідуєте Євангеліє і прино-
сите Безкровну Жертву подяки – за всіх і за все. 

У цей святковий і радісний для Вас день єдиними устами і єдиним серцем
підносимо молитви до Всеблагого Бога, щоби Милостивий Творець у всьому
Вам допомагав, щедрою правицею посилав на Вас Своє благословення. Ми
просимо у Божої Матері Її неусипного Покрову над Вами, щоби вони допома-
гали Вам на шляху священничого служіння!

Многії і благії Літа!

ФОТОФАКТ

Високопреосвященіший архієпископ Яків, керуючий Дрогобицько-Сам-
бірською єпархією УПЦ(ПЦУ), очолив святкове Богослужіння з нагоди
храмового свята у м. Турка. На запрошення настоятеля храму Покрови
Пресвятої Богородиці прот. Михайла Благуна

владика Яків прибув на богослужіння, де молився за мужніх захисників
України та за парафіян храму. Владиці Якову співслужили священнослу-
жителі Турківського благочиння.

В цей день керуючий єпархією владика Яків разом з духовенством та
віруючими молилися до Богородиці про ЇЇ Божественний Покров над на-
шою державою та нашим народом.

Пресслужба єпархії.

ФОТОФАКТ

14 –го жовтня у день
свята Покрови Пресвя-
тої Богородиці та День
захисників України,
відбулось урочисте
відкриття першого в
Україні та у світі пам’-
ятника Петрові Іванови-
чу Франку — українсь-
кому педагогові, пись-
меннику, науковцю-
хіміку, військовому
льотчику, учаснику на-
ціонально-визвольних
змагань 1917— 1920
років, співзасновникові
Пласту, члену Науково-
го Товариства ім. Шев-
ченка, сину Івана Фран-
ка. Пам’ятник встанов-
лений на території Літе-
ратурно-меморіального
музею Івана Франка у с.
Нагуєвичі Дрогобицько-
го району.

В урочистостях взяв
участь архиєпископ
Дрогобицький і Самбі-
рський ПЦУ ЯКІВ, кан-
цлер єпархії о. Андрій
Безушко та військові
священники капелани.
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У селі Торчиновичі Старосамбірського рай-
ону Львівської області, 7 жовтня поховали
22-річного курсанта Харківського національ-
ного університету Повітряних сил імені
Івана Кожедуба Ростислава Булія, який
трагічно загинув 25 вересня в авіакатаст-
рофі військово-транспортного літака Ан-
26Ш неподалік Чугуєва на Харківщині.

Похорон очолив благочинний декан Старо-
самбірського благочиння митрофорний прото-
ієрей о. Іван Білик у співслужінні настоятеля
парафії с. Торчиновичі о. Богдана Лернатови-
ча, головного єпархіального капелана о. Ярос-
лава Фабіровського та чисельного духовенства
від Дрогобицько-Самбірської, Львівської та
Львівсько-Сокальської єпархій Православної
Церкви України.

На прощальну церемонію прибули: командир
Пвк «Захід» генерал-майор Марченко Олексій
Станіславович; представник Харківського на-
ціонального університету повітряних сил імені
Івана Кожедуба підполковник Сургай Віталій
Михайлович із курсантами; офіцери, прапоро-
носна група, почесна варта, салютна група і
оркестр від Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного:
військовий комісар Львівщини полковник Олек-
сандр Тіщенко; командир 12-ї окремої бригади
армійської авіації полковник Кулькевич Дмит-
ро Збігневич разом із льотчиками, та багато
військових з інших військових частин.

У день похорону прощальне слово виголо-
сив на родинному подвір’ї настоятель парафії
отець Богдан, який охарактеризував Ростис-
лава як дуже чуйного, доброго, скромного хри-
стиянина, що у свої дитячі та юнацькі роки ніс

ФОТОФАКТ

У ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКІЙ
ЄПАРХІЇ ПОПРОЩАЛИСЬ ІЗ ЗАГИБЛИМ
КУРСАНТОМ РОСТИСЛАВОМ БУЛІЄМ

паламарський послух у місцевому храмі.
Хлопець завжди мріяв літати...

Після прощального слова та прочитаного
Євангелія, тіло Ростислава у супроводі пра-
пороносної групи і почесної варти було пере-
несено до місцевої церкви, де був звершений
чин похорону та прощання. Після прочита-
ного Євангелія до присутніх звернувся
військовий священник, штатний капелан 1-ї
Галицько-Волинської радіотехнічної бригади
Повітряних сил Збройних сил України отець
Мар’ян Сеник (Львівсько-Сокальська єпар-
хія). У своєму слові отець Мар’ян наголосив
на значенні жертовного подвигу воїнів зара-
ди служіння Україні і ближнім, а також вис-
ловив співчуття рідним і близьким від об-
’єднання військових капеланів Синодально-
го управління військового духовенства
(СУВД) Православної Церкви України та по-
вітряного командування “Захід” – оператив-
ного об’єднання Збройних Сил України.

Тіло новопредставленого воїна курсанта
Ростислава поховали на місцевому цвинтарі,
що біля храму. Перед погребінням із слова-
ми підтримки звернувся благочинний декан
о. Іван Білик. Отець декан передав батькам,
рідним та близьким глибоке співчуття від ар-
хиєпископа Дрогобицько-Самбірського Яко-
ва і духовенства Старосамбірського благо-
чиння. У своїй проповіді о. Іван наголосив,
що пам’ять про курсанта Ростислава завж-
ди буде жити у наших серцях.

Вічна пам’ять Ростиславу і нехай Господь
упокоїть його душу у Царстві Небесному!

Пресслужба єпархіального відділу
військового духовенства

13-го жовтня, напередодні свята Покрови Пресвя-
тої Богородиці та Дня захисника України, зустрівся
з новопризначеним командиром нашої 12-ої окремої
бригади армійської авіації полковником Кулькевичем
Дмитром Збігнівичем.

Від себе особисто, парафіян нашого храму св. кн. Во-
лодимира ПЦУ м. Новий Калинів та СУВД ПЦУ, при-
вітав командира із призначенням на посаду та одночасно
висловив вітання всьому особовому складові бригади зі
Святом Покрови Божої Матері і Днем захисника України.
Побажав навопризначеному командирові Божого благо-
словення на керівній посаді та подарував ікону Покрова
Пресвятої Богородиці.

Також обговорили питання подальшої співпраці нашої
Церкви із ввіреною йому частиною.

Новопризначений командир запевнив, що буде і надалі
співпрацювати з Церквою заради збереження і підняття
бойового духу українських воїнів-авіаторів на основі ду-
ховно-моральних християнських засад.

У свою чергу висловив подяку його попереднику пол-
ковникові Панасюку Віталію Валентиновичу за службу
Україні і гарну співпрацю з нашою Церквою.

Нехай Господь благословить новопризначеного коман-
дира і весь особовий склад очолюваної ним частини!

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем за-
хисника України!

Прот. Ярослав ФАБІРОВСЬКИЙ

ФОТОФАКТ

12-го жовтня громадське формування з охорони
громадського порядку на території Ралівської
сільської ради “ПОКРОВ “ відзначило 6-ту річниць
свого існування.

Урочистості розпочались подячним молебнем у храмі
Покрова Пресвятої Богородиці. Молитву очолив настоя-
тель парафії протоієрей Володимир Лернатович, духівник
ГФ “Покров”.

Після проповіді й окроплення покровців освяченою во-
дою відбуласось святкове засідання у Народному домі.
Голова ГФ Дмитро Урущак привітав усіх із цією датою
та вручив нагороди сувенірні подарунки.

На урочистостях були запрошені гості: заступник го-
лови Самбірської РДА Вісьтак Василь Іванович та голо-
ва Ралівської сільської ради Андрейко Тарас Ярославо-
вич.

На завершення Дмитро Урущак подякував усім за ак-
тивну участь у волонтерському русі на підтримку украї-
нської армії у важкі часи боротьби з російським агресо-
ром та привітав усіх зі святом Покрови Богородиці та
Днем захисника України.

Пресслужба Самбірського благочиння
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Дорогі во Христі, брати і сестри! Людина, яка
бере у руки Святе Письмо, молитовник чи навіть
нашу єпархіальну газету «Духовна криниця», -
стають причетними до Божої благодаті. Адже
Святе Письмо – це Слово Боже, виражене Са-
мим Богом;  слова молитви – це мова Святого
Духа; ну а наша газета подає науку святих Отців,
які промовляють до нас тільки силою Святого
Духа. І все це сукупно оповите благодаттю Бо-
жою. А ця благодать, не зважаючи на те, чи ми
усвідомлюємо це чи ні, торкається кожного чи-
тача. Таким чином, ще без нашого усвідомлен-
ня, Божа благодать починає діяти на нас та бла-
готворно впливати. І лише згодом, відчувши в
собі благодатні зміни, людина починає думати:
що це таке з нею, звідки духовне піднесення, ду-
ховна приємність. Цей стан починає притягати
людину до більш конкретних дій, до пошуку ду-

Із великим сумом і скорботою повідом-
ляємо читачів нашої газети, що 27-го ве-
ресня у день Воздвиження Чесного і Жи-
вотворчого Хреста Господнього на 69-ому
році життя відійшов у вічність благочин-
ний Миколаївського благочиння, насто-
ятель парафії у с. Тернопілля та Добряни,
митрофорний протоієрей Іван Владика.

Для всіх нас це тяжка й болісна втрата,
адже все Його пастирське служіння було
сповнене любові до ввіреної Йому Богом
парафії і до всіх ближніх. Важко знайти
такі слова, які б змогли зменшити біль
людей, які втратили рідного або близько-
го. Світла пам’ять про істинного пастиря
Церкви Христової, який присвятив своє
життя Богові, Церкві і Україні, назавжди
лишиться в наших серцях.

 Блаженної пам’яті отець Іван був по-
стійним автором багатьох статтей у
нашій газеті “Духовна криниця“. Його
богословські статті-проповіді були зав-
жди спрямовані на те, щоб заохотити
читача до духовного життя, спрямувати
на шлях, який веде до спасіння. По-
кійний отець благочинний відповідаль-
но ставився до виходу кожного номеру
газети, адже був сумлінним, ретельним
та відповідальним у своєму священни-
чому житті. Наша газета втратила Вели-
кого Друга і Наставника, який тепер у
вічних оселях. Редакція газети “Духов-
на криниця“ просить молитов за спокій
душі сященнопротоієрея Івана, а пам’-
ять його нехай буде вічна.

Редакція газети

СЛОВО  НА  ДЕНЬ  ПОКРОВИ  ПРЕСВЯТОЇ  БОГОРОДИЦІ

ховного наставника, до читання праць святих
Отців та самого, більш ретельного,уважнішого
перечитування Святого Письма. І наступає Боже
просвітлення: людині дається збагнення як то не
тільки вчені мужі, а і звичайні прості люди, часто
і безграмотні, та навіть і розбійники, осягали вер-
шин святості.

Дорогі у Христі,брати і сестри, то що вже гово-
рити про Пречисту Преблагословенну Владичи-
цю нашу і Богородицю Пресвяту Діву Марію! Хоч
усі ми є передбачені Богом та покликані до буття
кожен у своєму бутті, та Преблагословенна Діва
має від Бога особливе визначення. Це про Неї
говорить Слово Боже вже на перших своїх сто-
рінках, де Її названо Жоною, Сімя  Якої зітре  го-
лову змія спокусника. Це Сімя –це Єдинородний
Син Божий, народжений Нею тілесно. Це Бого-
родицю названо Горою, від Якої відірветься

Камінь нерукосічний, а Камінь же – це Хрис-
тос. Це на Ньому вся світобудова, на Ньому і у
Ньому утверджуємось і ми та і живемо Ним.
Це ж Слово Боже називає Марію Дівою і Бого-
родицею; Благодатною, Тою, що знайшла у Бога
милість. А Вона на це відповідає Своєю сми-
ренністю та покорою і називає Себе рабою Бо-
жою. Це Мати Божа смиренно приймає зневаги
на Свою адресу та Божественного Сина, покірно
споглядає суд неправедний над Сином Божим –
Сином Людським. Мовчать Її уста і серце при
Його розпятті та смерті. Була радість воскрес-
іння та тихе розставання при вознесінні. А далі,
поруч з апостолами, проповідь слова про Хрис-
та, в Якому наше спасіння, - наше блаженне
майбуття. А відтак успіння Богородиці, похорон.
І тут же Її воскресіння та тілесне взяття в небе-
са, бо душею Вона була вже там. Поставлення
Царицею неба і землі, бо Вона чесніша від Хе-
рувимів і славніша за Серафимів. І як за життя
на землі Мати Божа була всім помічна, так і тепер
Вона це  чинить з небес. Про це свідчать безліч
Її чудотворних ікон, Її осбисті явлення на землі
та явне надання допомоги, захисту і покрову,
свято Покрови Якої ми нині торжественно вша-
новуємо. Являється Богородиця Божим угодни-
кам і для засвідчення особливої Божої уваги до
них, щоб цим підкріпити їх на шляху спасіння -
шляху до Бога.

Дорогі у Христі, брати і сестри, картина дії
Божої благодаті на Діву Марію та безліч свя-
тих, що змалювалась перед нами життям Бого-
родиці та святих, духовно врозумляє та надихає
нас хоч на малі, та все таки на кроки на зустріч
Богу, до занурення в Божу благодать собі на
омивання від гріхів, на збагачення Святим Ду-
хом, на зростання до міри повноти Христової.

Пресвята Богородице, покриваючи нас чес-
ним Своїм Покровом, молись за нас і благосло-
ви на цьому шляху. Амінь.

Свящ. Іван ВЛАДИКА

СМЕРТІ  НЕМАЄ
Смерть не така, якою багато хто собі її уявляють. Всім

нам в годину смерті доведеться побачити і пережити
багато, до чого ми не підготовлені. Мета цієї статті –
дещо розширити і уточнити наше розуміння немину-
чого майбутнього розлучення з тлінним тілом.

Для багатьох смерть – це щось на зразок сну без сно-
видінь. Закрив очі, заснув, і нічого більше немає. Темря-
ва. Тільки сон вранці скінчиться, а смерть – це назавжди.
Багатьох найбільше страшить невідомість: «А що зі мною
буде?» Ось і намагаємося про смерть не думати. Але
десь в глибині завжди є відчуття неминучого і невиразна
тривога. Кожному з нас доведеться перейти через цей
рубіж. Варто було б подумати і підготуватися.

Можуть запитати: «А про що думати і до чого готува-
тися? Від нас не залежить. Прийде наш час – помремо, і
все. А поки ще є час, потрібно взяти від життя все, що
вона може дати: їсти, пити, любити, домагатися влади,
пошани, заробляти грошей і так далі. Потрібно не дума-
ти ні про що скрутне та неприємне і вже, звичайно, не
допускати думок про смерть». Так багато хто і робить.

І все ж кожному з нас іноді приходять в голову й інші
неспокійні думки: «А що, якщо це не так? А що, якщо
смерть не кінець, і після смерті тіла я несподівано для

самого себе раптом опинюся в зовсім нових умовах,
зберігши здатність бачити, чути і відчувати?» І найго-
ловніше: «А що, якщо наше майбутнє за порогом в
якій мірі залежить від того, як ми прожили наше життя
і якими ми були до того, як переступили смертний
поріг?»

З вивчення безлічі оповідань людей, які пережили
клінічну смерть, вимальовується наступна картина
того, що бачить і відчуває душа, розлучаючись з тілом.
Коли в процесі вмирання людина досягає своєї гранич-
ної знемоги, вона чує, як доктор оголошує її помер-
лою. Потім вона бачить свого «двійника» – бездиханне
тіло – лежаче внизу, а доктора і сестрі намагаються його
оживити. Ці несподівані картини виробляють в людині
великий шок, тому що вона вперше в своєму житті ба-
чить себе з боку. І тут він виявляє, що всі її звичайні
здібності – бачити, чути, думати, відчувати і т.д. – про-
довжують нормально діяти, але тепер зовсім незалеж-
но від її зовнішньої оболонки. Опинившись літаючою в
повітрі трохи вище людей, що знаходяться в кімнаті,
людина інстинктивно намагається дати про себе знати:
щось сказати або доторкнутися до кого-небудь. Але до
свого жаху вона виявляє, що вона відрізаний від усіх: ні Продовження на 6 стор.

голосу її ніхто не чує, ні дотику її ніхто не помічає. При
цьому її дивують незвичайні почуття полегшення, уми-
ротворення і навіть радості. Немає більше тієї частини
«я», яка страждала, чогось вимагала і весь час на щось
скаржилася. Відчувши таке полегшення, душа помер-
лого зазвичай не хоче повернутися в своє тіло.

У більшості зафіксованих випадків тимчасової смерті
душа, після декількох миттєвих спостережень, що відбу-
вається навколо, повертається в своє тіло, і на цьому
пізнання про той світ обриваються. Але іноді буває, що
душа рухається далі в духовний світ. Цей стан деякі опи-
сують, як рух в темному тунелі. Після цього душі одних
людей потрапляють в світ великої краси, де вони іноді
зустрічаються зі своїми родичами, померлими раніше.
Інші потрапляють в область світла і тут зустрічаються зі
світлою особою, від якої віє великою любов’ю і розум-
інням. Одні стверджують, що це – Господь Ісус Хрис-
тос, інші – що це ангел. Але всі згодні з тим, що вона
сповнений добра і співчуття. Деякі ж потрапляють в
похмуре «пекельне» місце і, повернувшись, описують
бачену ними огидну і жорстоку істоту.

Іноді зустріч з таємничою світлою особою супро-
воджується «переглядом» життя, коли людина починає
згадувати своє минуле і дає моральну оцінку своїм
вчинкам. Після цього деякі бачать щось на зразок ого-
рожі або кордону. Вони відчувають, що, перейшовши
його, вони не зможуть повернутися у фізичний світ.
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СМЕРТІ  НЕМАЄ

Не всі люди, що пережили тимчасову смерть, відчу-
вають всі перераховані тут фази. Значний відсоток лю-
дей, повернутих до життя, нічого не може згадати про
те, що сталося з ними «там». Наведені етапи баченого
поміщені тут в порядку їх відносної частоти, починаю-
чи з тих, які найчастіше трапляються, і закінчуючи тими,
які трапляються рідше. За даними д-ра Рингу приблиз-
но один з семи пам’ятають своє перебування поза тілом
випробував бачення світу і розмовляв зі світлою осо-
бою.

Завдяки прогресу медицини, реанімація померлих
стала майже стандартною процедурою в багатьох су-
часних госпіталях, Раніше вона майже не застосовува-
лася. Тому існує певна різниця між розповідями про
загробний світ в стародавньої, більш традиційної, і в
сучасної літературі. Релігійні книги старішого часу, опо-
відаючи про явлення душ померлих, розповідають про
побачене в раю або в пеклі і про зустрічі в тому світі з
ангелами або демонами. Ці розповіді можна назвати
описами «далекого космосу», оскільки вони містять
картини віддаленого від нас духовного світу. Сучасні ж
розповіді, записані лікарями-реаніматорами, навпаки,
описують переважно картини «ближнього космосу» –
перші враження душі, яка тільки що вийшла з тіла. Вони
цікаві тим, що доповнюють перші і дають змогу склас-
ти більш повну зрозуміти, що чекає на кожного з нас.
Середнє положення займає опис К. Ікскуля, опубліко-
ване архієпископом Никоном у «Троїцьких Аркушах»
1916 року під назвою «Неймовірна для багатьох, але
справжня подія», який охоплює обидва світи – ближній
і дальній.

Наводимо його тут в скороченому вигляді. Ця роз-
повідь охоплює елементи більш давньої і сучасної літе-
ратури про загробний світ.

К. Ікскуль був типовим молодим інтелігентом доре-
волюційної Росії. Він був хрещений в дитинстві та виріс
в православному середовищі, але, як було прийнято
тоді серед інтелігентів, байдуже ставився до релігії. Іноді
він заходив до храму, відзначав свята Різдва і Великодня,
навіть раз на рік причащався, але багато в Православ’ї
вважав застарілими забобонами, в тому числі вчення
про загробне життя. Він був упевнений, що зі смертю
буття людини закінчується.

Одного разу він захворів на запалення легенів. Хворів
довго і серйозно і нарешті був покладений в лікарню.
Про наближення смерті він не думав, а сподівався ско-
ро одужати і взятися за свої звичайні справи. Якось
вранці він раптом відчув себе зовсім добре. Кашель
зник, температура впала до норми. Він подумав, що
нарешті він поправився. Але на його подив лікарі зане-
покоїлися, принесли кисень. А потім – озноб і повна
байдужість до оточення. Він розповідає:

«Вся моя увага зосередилася на самому собі … і як
би роздвоєння … з’явилася внутрішня людина – голов-
на, у якої повна байдужість до зовнішнього (до тіла) і до
того, що з їй відбувається … Дивно було все бачити, і
чути, і водночас відчувати до всього відчуженість. Ось
доктор задає питання, а я чую, розумію, але не відпов-
ідаю, – мені нема чого говорити з ним … І раптом мене
зі страшною силою потягнуло вниз, в землю … Я заме-
тушився. «Агонія», – сказав доктор. Я все розумів. Не
злякався. Згадав, що читав, що смерть болюча, але болю
не відчував. Але мені було тяжко, томно. Мене тягнуло
вниз … Я відчував, що щось повинно відокремитися …
Я зробив зусилля звільнитися, і раптом, мені стало лег-
ко. Я відчув спокій.

Подальше я пам’ятаю дуже ясно. Я стою в кімнаті,
посередині її. Праворуч від мене півколом стоять лікарі
та сестри, навколо ліжка. Я здивувався – що вони там
роблять, адже я не там, а тут. Я підійшов ближче, поди-
витися. На ліжку лежав я. Побачивши мого двійника, я
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не злякався, а був тільки здивований – як це можливо?
Я хотів помацати самого себе – моя рука пройшла
наскрізь, як через порожнечу. Дотягнутися до інших я
теж не міг. Пола я не відчував … Я покликав доктора,
але той не зреагував. Я зрозумів, що зовсім самотній, і
мене охопила паніка.

Подивившись на своє тіло, я подумав: «Чи не вмер
я?» Але це було важко собі уявити. Адже я був більш
живий, ніж раніше, я все відчував і усвідомлював …
Через деякий час лікарі вийшли з палати, обидва фель-
дшера стояли і говорили про перипетії моєї хвороби і
смерті, а доглядальниця, повернувшись до ікони, пере-
хрестилася і голосно висловила звичайне побажання
мені: «Ну, Царство йому Небесне, вічний спокій». І
тільки-но вона вимовила ці слова, як біля мене з’явили-
ся два Ангела. В одному з них я одразу впізнав мого
Ангела-хранителя, а інший був мені невідомий. Взяв-
ши мене під руки, Ангели винесли мене прямо через
стіну з палати на вулицю. Сутеніло вже, йшов великий,
тихий сніжок. Я бачив це, але холоду або зміни темпе-
ратур не відчував. Ми стали швидко підніматися вго-
ру». Трохи нижче ми продовжимо розповідь Ікскуля.

Завдяки новим дослідженням в області реанімації та
порівнянні безлічі оповідань людей, які пережили
клінічну смерть, є можливість скласти досить докладну
картину того, що відчуває душа незабаром після свого
розлучення з тілом. Звичайно, кожен випадок має свої
індивідуальні особливості, які відсутні у інших. І це при-
родно очікувати, бо, коли душа потрапляє в той світ,
вона – немов новонароджене немовля з нерозвинени-
ми ще слухом і зором. Тому перші враження людей,
«виринули» в «той» світ, носять суто суб’єктивний ха-
рактер. Однак у своїй сукупності вони допомагають
нам створити досить повну, хоча не в усьому зрозумі-
лу нам картину.

Наведемо тут найхарактерніші моменти потойбіч-
ного досвіду, почерпнуті з сучасних книг про життя після
смерті.

1. БАЧЕННЯ ДВІЙНИКА
Померши, людина не відразу усвідомлює це. І тільки

після того як вона бачить свого «двійника», бездиханно
лежачим внизу і переконується, що вона безпорадна
дати про себе знати, вона здогадується, що її душа вий-
шла з тіла. Іноді трапляється після раптової аварії, коли
розлучення з тілом відбувається миттєво та зовсім не-
сподівано, що душа не пізнає своє тіло і думає, що ба-
чить когось іншого, схожу на її людину. Бачення «двійни-
ка» і неможливість дати про себе знати виробляють в
душі сильний шок, так що вона не впевнена, сон це чи
дійсність.

2. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ СВІДОМОСТІ
Усі ті, що пережили тимчасову смерть, свідчать про

повне збереження свого «я» і всіх своїх розумових, чут-
ливих і вольових здібностей. Більш того, зір і слух навіть
стають гостріше; мислення набуває виразність і стає
надзвичайно енергійним, пам’ять просвітляється. Люди,
що давно втратили будь-які здібності внаслідок якоїсь
хвороби або віку, раптом відчувають, що вони знову
набули їх. Людина розуміє, що вона може бачити, чути,
думати і т. д., Не маючи тілесних органів. Дивно, на-
приклад, як один сліпий від народження, вийшовши з
тіла, бачив все, що робили з його тілом лікарі та сестри
і пізніше розповів про те, що відбувалося в лікарні у
всіх деталях. Повернувшись в тіло, він виявився знову
сліпим. Лікарям і психіатрам, які ототожнюють функції
мислення і почуттів з хіміко-електричними процесами
в мозку, треба врахувати ці сучасні дані, зібрані лікаря-
ми-реаніматорами, щоб правильно зрозуміти приро-
ду людини.

3. ПОЛЕГШЕННЯ
Зазвичай смерті передують хвороба і страждання.

Вийшовши з тіла, душа радіє, що більше нічого не бо-
лить, не тисне, не пригнічує, думка діє ясно, почуття
утихомирилися. Людина починає ототожнювати себе
з душею, а тіло здається чимось другорядним і більш
непотрібним, так само як і все матеріальне. «Я виход-
жу, а тіло – порожня оболонка», – пояснював один чо-
ловік, який пережив тимчасову смерть. Він дивився на
операцію свого серця, як «сторонній спостерігач».
Спроби оживити тіло його анітрохи не цікавили. Ма-
буть, з минулим земним життям він подумки розпро-
щався і був готовий почати нове життя. Однак залиша-
лася у нього любов до рідних, турбота про те, що поки-
дає дітей.

При цьому потрібно зазначити, що корінних змін у
характері особистості не відбувається. Особистість за-
лишається тією ж, що і була. «Припущення, що, ски-
нувши тіло, душа відразу ж все знає і розуміє – не-
вірно. Я з’явився в цей новий світ таким, яким пішов зі
старого», – розповідав К. Ікскуль.

4. ТУНЕЛЬ І СВІТЛО
Після бачення свого тіла і навколишній обстановки

деякі переходять в інший світ, чисто духовний. Втім,
деякі, минаючи або не помічаючи першої фази, по-
трапляють в другу. Перехід в духовний світ деякі опису-
ють як подорож по темного простору, що нагадує ту-
нель, в кінці якого вони потрапляють в область незем-
ного світла. Існує картина 15-го століття Ієроніма Бос-
ха «Сходження в Емпіріан», яка зображує подібне про-
ходження душі через тунель. Напевне тоді це було ще
декому відомо.

Ось два сучасних опису цього стану: «… Я чув, як
доктора оголосили мене мертвим, а я в цей час як би
плив в якомусь темному просторі. Немає слів, щоб опи-
сати цей стан. Навколо було абсолютно темно, і тільки
далеко-далеко виднівся світло. Воно було дуже яскра-
вим, хоча спочатку здавався малим. Однак у міру того,
як я наближався до нього, воно збільшувався. Я мчав
до цього світла і відчував, що від нього віє добром. Бу-
дучи християнином, я згадаємо слова Христа, який ска-
зав: «Я Світло для світу», і подумав: «Якщо це – смерть,
то я знаю, Хто чекає мене там».

«Я знав, що вмираю, – розповідає інша людина, – а
нічого зробити не міг, щоб повідомити про це, тому
що мене ніхто не чув … Я знаходився поза мого тіла –
це безсумнівно, тому що я бачив своє тіло там, на столі
в операційній. Моя душа вийшла з тіла. Тому я відчу-
вав себе втраченим, але потім засяяв цей особливий
світ. Спершу він був кілька тьмяним, а потім засвітив
дуже яскравим променем. Я відчував від нього тепло.
Світло покривало все, але не заважало мені бачити опе-
раційну, і лікарів, і сестер, і все інше. Спершу я не ро-
зумів, що відбувається, але потім голос зі світла запи-
тав мене, чи готовий я вмерти. Воно говорило, як та
людина, але нікого не було. Питало саме Світло … Те-
пер Я розумію, що Воно знало, що я ще не готовий до
смерті, але як би перевіряло мене. З того моменту, коли
Світло почало говорити, мені стало дуже добре; я відчу-
вав, що я в безпеці і що Воно любить мене. Любов, що
йшла від Світла, була неймовірною, невимовною».

Всі, хто бачили і потім намагалися описати потойбі-
чне Світло, не могли знайти відповідних слів. Світло було
іншим, ніж те, яке ми знаємо тут. «Це було не світло, а
відсутність пітьми, повне і досконале. Це світло не ство-
рювало тіней, воно не було видимим, але воно було
усюди, душа перебувала в світі». Більшість свідчать про
нього, як про морально-добру істоту, а не як про безо-
собову енергію. Люди релігійні приймають це Світло
за Ангела, або навіть за Ісуса Христа – у всякому разі
за кого-то, що несе мир і любов. При зустрічі зі Світлом
вони не чули членороздільних слів на будь-якій мові.
Світло розмовляв з ними шляхом думки. І тут все було
так ясно, що приховати що-небудь від Світла було абсо-
лютно неможливо.

(продовження в наступному номері)
Єпископ Олександр (Мілеант)
Переклад українською мовою –

«Київське Православ’я»
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Господь наш Ісус Христос збу-
дував свою Церкву на апостолах
своїх, яка триває безперервно,
аж по нинішній час. Однак завж-
ди знаходилися люди, які лише
імітували єдину, святу, соборну й
апостольську Церкву.

У Біблії бачимо цікавий випадок
відносно таких імітаторів – «Злий
дух озвався до них, кажучи: Ісуса
я знаю і Павла знаю; ви ж хто
такі?» (Ді. 19,15).

А хто ж такі так звані «Свідки
Єгови»?

Самі про себе вони пишуть, що не
являються сектою, оскільки вони не
створювали нової релігії, що їхнім
взірцем у поклонінні Богові є хрис-
тияни першого століття, про приклад
яких записано у Біблії.

Чи так це насправді?
Згідно зі словником іншомовних

слів, «секта» (лат. – вчення, напрям,
від наслідую) – це релігійна грома-
да, що відокремилася від панівної
церкви; відокремлена група осіб, що
замкнулася у своїх вузьких групових
інтересах.

 І справді знаємо з історії, що
організація Свідків Єгови (раніше
«Товариство Сіонської Башти
(ТСБ)» (1884), «Товариство Трибу-
ни Народів» (1909), «Міжнародне
Товариство Дослідників Святого
Письма» (1913)) була заснована на-
прикінці ХІХ століття Чарльзом Тей-
зом Расселлом у США. Він тричі
змінював своє віросповідання і
врешті заснував своє – нове. Рас-
селл залишив після себе велику
спадщину статей, брошур і книг, їхній
зміст випромінює глибоку неприязнь
до інших віросповідань, а особливо
до Католицької та Православної
Церков. Отже ознака, що організа-
ція Свідків Єгови являється сектою,

«СВІДКИ ЄГОВИ» - ЦЕРКВА ЧИ СЕКТА?

є явною, адже вона виникла у пев-
ному часі і засновник її – звичайна
людина, яка тричі змінювала вірос-
повідання.

Свідки Єгови стверджують, що
вони не секта, тому що секта – це
небезпечна релігійна течія, кот-
ру очолює якась людина. Свідки
Єгови не вважають жодну людину
за свого провідника.

Чи так це насправді?
У 1972 році з приходом третього

Президента (Свідків Єгови) Нейта-
на Норра була утворена Керівна рада
як вищий духовний орган ТСБ з при-
близно 10 осіб. Всі інші члени куль-
ту, по суті, є «нижчою кастою», оск-
ільки їх праведність в очах Бога і
майбутнє спасіння залежать від того,
слухняні вони Керівній раді чи ні.
Центральні їхні офіси розташовані в
Брукліні і Паттерсоні (Нью-Йорк,
США). Ніхто із адептів організації не

має права піддавати критиці владну
еліту.

Починаючи з 1943 року, кожен
адепт культу був зобов’язаний на-
вчатися психологічним методам вер-
бування нових адептів. Для цього
була введена «Школа теократично-
го служіння». Таким чином робить-
ся ставка на залучення в культ шля-
хом маніпуляції нових членів.

Родичі, друзі, священики і всі, хто
заважає адептові вивчати Біблію із
організацією, стають ворогами, які
відштовхують від Єгови. Те ж сто-
сується і різного роду критичної
інформації супроти організації. Тоб-
то накладається заборона на неза-
лежне мислення та заборона на оз-
найомлення з будь-якою критикою.

Всі релігії світу, окрім Свідків
Єгови, вважаються сатанинськими,
і люди, які їх сповідують, загинуть у
Армагедоні. І все назагал, що не

стосується цієї організації, є від лу-
кавого. Таким чином відбувається
демонізація навколишнього соціуму.

В організації діє заборона на
шлюб з людиною не із культу, тоб-
то створюється психологічний тиск
на молодь і маніпулювання їхніми
почуттями. А якщо, наприклад,
батько покинув організацію, то йому
вкрай важко потім зустрітися з
дітьми, які залишились у культі ра-
зом із матір’ю.

З 1945 року керівники культу вве-
ли заборону на переливання крові. Це
призвело до великої кількості смер-
тей, у тому числі і серед малих дітей.
Подібне було, коли ввели у 1931 році
заборону на вакцинацію, а у 1967 році
адептам заборонили лягати на опе-
рації по пересадці донорських органів.
Таким чином відбувається непрямий
акт вбивства.

Свідки Єгови не голосують на
державних виборах, оскільки вважа-
ють себе виключно громадянами
Царства Єгови. Не шанують Дер-
жавний прапор, бо вважають його
емблемою ворожого уряду; ототож-
нюють його з поганським звичаєм
та ідолопоклонством. Свідки
відмовляються від участі у військо-
вих оборонних програмах своєї краї-
ни, бо служать у армії Єгови, а на-
ціональна армія є частиною ворожо-
го табору.

Все це і багато іншого вказує на
те, що організація Свідків Єгови є не
просто сектою, а тоталітарним дес-
труктивним культом.

«Молю вас, браття, стережіться
тих, хто чинить розколи та спокушає
наперекір вченню, котрому ви навчи-
лись, і тікайте від них» (Рим. 16,17-18).

Підготував
прот. Ярослав КОЗАК,

м.Стрий

СЛОВО ПРО ЧЕРНЕЦТВО
Необхідною умовою для цього є видалення від життя

«не за природою», якому належить наша стара людина.
Чернець з усяким старанням намагається відректися від
нього і таким чином піднятися до нового і оновленого
життя, яке Господь наш описав в своїх божественних за-
повідях. Старанний, безкорисливість, лагідний, мовчаз-
ний, смиренний, слухняний та незайманий – особливо
дві останніх властивості знаменують стан чернечого спо-
собу буття. Вірний порадам свого духовного керівника,
чернець невпинно ревнує про те, щоб не втратити жод-
ної зі святих чеснот. Бо вірить, що, тільки зріднившись з
ними, зможе почути блаженний голос нашого Спасите-
ля: «Господар його сказав йому: гаразд, добрий і вірний
рабе! У малому ти був вірним, над великим тебе постав-
лю; увійди в радість господаря твого» (Мт. 25:21), а це і є
чаєм наша межа святості.

Отже, невірно оббріхують чернецтво необізнані, ка-
жучи, ніби монах перебуває в неробстві чи переймаєть-
ся. Очевидно, що таке звинувачення чуже всьому строю
чернечого життя, яка від початку до кінця підпорядкова-
на іншої мети. Хоча чернече життя і підрозділяється на
різні види і має різні рівні, жодне з них неможливо оха-
рактеризувати як індивідуалізм і перебування в неробстві.
Тілесні труди – необхідна і невпинна праця ченця, яку він
робить тільки заради забезпечення себе тим, що необхі-
дно для життя, або для успішнішого протистояння в своїй
духовній боротьбі з багатообразним злом, з одного боку
і, з іншого боку, для досвіду в чеснотах. Псалом: «По-
глянь на скорботи мої і знесилення моє і прости всі гріхи
мої» (Пс. 24:18) – є рушійна сила всієї його праці.

«Початок премудрості страх Господній» (Прип. 1:7) і
«бійся Господа і віддаляйся від зла» (Притч. 3:7). Людина,
підлегла закону тління і смерті, який є наслідком гріхопа-
діння, постійно підживлюється різними видами гріха. Гріх
укорінився в членах його (див. Рим. 7:5) і, зробившись
жалом смерті (див. 1 Кор. 15:56), насильно втягує людину
в рабство. У цій анатомії гріха, тобто в тому, як навик до
зла проти природи насильно змушує людину здійснюва-
ти зло, яке вона не бажає робити (див. Рим. 7:19) і наполя-

гати на творенні добра, отці знайшли головний корінь
розкладання – самолюбство.

Але якщо за якістю ця основна риса нашої спотворе-
ної природи називається самолюбством, то за своїм про-
яву вона називається сластолюбством, під яким хова-
ються всі пристрасті і похоті. Кожен монах, придбавши
пізнання даного розрізнення, цілеспрямовано діє в цій
таємній війні, в якій вживаються «Зброя нашого вою-
вання не плотська, але сильна Богом на зруйнування
твердинь» (2 Кор. 10:4) й усякої неправди та спокуси во-
рога. І хоча в переліку причин усіх бід та пристрастей
разом з самолюбством зазвичай наводиться егоїзм і ко-
ристолюбство, все ж найголовніше місце в бою проти
людини майже завжди займає самолюбство, тому що
підтримується природними факторами – законами са-
мозбереження життя.

Ці три «найголовніші» пристрасті, як вони іменують-
ся в святоотцівському слововживанні, перевершив і пе-
реміг Господь в пустелі після Свого Хрещення, передав-
ши і нам секрети цього змагання. Чернець, сприянням
благодаті Святого Духа та доброю людською волею про-
цвітаючий в наслідуванні Господа нашого Ісуса, всту-
пає в бій проти цих головних зол, починаючи з само-
любства. І ось чому: все, що є і називається пристрастю
і похіттю, – це не осмислена потреба для підтримки людсь-
кого життя, але неприборкані пориви бажань нерозум-
ної частини нашої душі, яка живе «не за природою»; а
остаточна мета цих поривів – отримана від задоволення
цих пристрастей насолода. Тому в насолоді, яка є матір
хтивих потягів, і полягає мета пристрасного і гріховного
життя. Таким чином, хтивість називається зовнішньою
проявою самолюбства; ось чому і воюючі проти цих
пристрастей воїни Христові полюбили добровільні об-
меження. Приклад особистого життя Господа нашого,
особливо в пустелі, де Він вступив в бій з дияволом, який
спокушав Його – ось що таке добровільне обмеження.
Господь постив, перебував в недосипанні, молився, був
у злиднях і дівоцтві – все це основна прикмета благосло-
венного обмеження. До цих основних чеснот наші отці
згодом додали інші, зокрема практичний бік аскетично-
го життя та створили ідеальний інститут, званий чернец-

твом. За допомогою практичного обмеження, успішно
воюючи з кожним рухом пристрасті, ченці по благодаті
Христовій перемагають пристрасті і похоті, тобто життя
«не за природою».

Коли, нарешті, чернець досягає природного стану, бла-
годаті Святого Духа, яка перебуває всередині нього, по-
чинає виробляти в ньому свої природні дії, спрямовані
на оновлення та відродження старої людини, яка була
знищена гріхом. Страх Божий, будучи першим почат-
ком, розвиває та збуджує божественні ревнощі. Ревнощі
ведуть до більш суворого обмеження та, особливо, до
старанного дотримування Божих заповідей. Одночасно
вони пробуджують у ченця почуття провини, бо це ча-
сом дає йому відчути смак Божественної любові. Після
цього в ньому прокидаються скорботу і сльози, що ви-
никають виключно у відношенні до Бога; вони почина-
ють знищувати жорстокість людського серця, принося-
чи йому, по милості Божій, очищення.

Якщо чернець має досвідченого керівника і якщо нех-
тування і егоїзм не заминають його скромному подвигу
страждання, благодать Божа на цій добрій дорозі почи-
нає відчутніше проявляти свою присутність в розумі,
навчаючи його смирення і молитві. Послух, відсікання
власної волі та взагалі чистота сумління щодо пристрас-
тей і помислів, що мають пристойні приводи, – а це ос-
таннє легко досягається істинним послухом – все це при-
вертає дію благодаті Божої. Благодать перебуває і діє
переважно в розумі того, хто біжить, який тепер долу-
чається до духовного пізнання, так що руйнується вся
принадність ворожі і в справах і в думках, в яку ворог з
легкістю міг його увергнути. Тут потрібно особливо ос-
терігатися лукавства, виробленого зарозумілістю, бо
воно буває дуже тонким і невиразним. Інша небезпека
таїться в уявної прояві практичної любові, від чого руй-
нується точність у дотриманні статуту: тут потрібно дуже
тонке міркування. Але хорошим послушникам не
потрібні ці подробиці. Все це добре улаштування викли-
кається благодаттю Божою, без якої людина не може зро-
бити нічого.

схимник Йосип Ватопедський
Переклад українською мовою – «Київське Православ’я»

Продовження.
Початок на 2 стор.

(продовження в наступному номері)
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Наша Церква була, є і завжди буде
з нашим народом. Скрізь, де є наші
вірні, де є потреба у духовній роз-
раді й підтримці – там є наші свя-
щенники: будь то мирна територія чи
передова на фронті, величний храм
у столиці України чи холодний
бліндаж на Сході, найвища дзвіниця
чи саморобні дзвони з газових ба-
лонів біля солдатських окопів…
«Бути поруч» – в цьому суть служі-
ння наших капеланів упродовж всьо-
го часу цієї неоголошеної, але цілком
реальної російсько-української війни.

Майже 600 військових капеланів
Православної Церкви України прой-
шли АТО й ООС, і цієї миті займа-
ються душпастирською діяльністю
серед військових по всій території
України, зокрема й там, де особли-
во потрібна допомога – на фронті.
Вчора ми по-особливому за них мо-
лилися, адже в день пам’яті святи-
теля Мартина Милостивого, єписко-
па Турського, відзначаємо День ка-
пелана. Власне, саме слово «капе-
лан» походить з історії саме цього
святого.

Він жив у 4 столітті і був вправ-
ним військовим офіцером. Одного
разу взимку він зустрів жебрака і,
щоб зігріти його, віддав йому поло-
вину свого плаща, який називали
«капа» (лат. cappa). Вночі уві сні
йому явився Господь Ісус Христос,
одягнений в його плащ, і подякував
йому за милість і доброту. Через
деякий час Мартин звільнився з
військової служби і, отримавши єпис-
копське благословення, з кількома
колишніми військовими товаришами
заклав перший пустинножитний мо-
настир у Галлії (360 р), а згодом був
обраний єпископом міста Тур. Та
половина плаща-капа стала предме-
том вшанування у французькій армії.
Для неї був створений похідний
храм-шатро, який назвали «капе-
лою» (лат. сapella), а відпові-
дальність за неї ніс священник, яко-
го називали «cappellanus», капела-
ном.

З того часу минуло багато століть,
але й нині наші капелани несуть із
собою ту доброту, допомогу і захист
для українських військових. Вони –
особливі служителі, бо мають на
війні під час обстрілів, кровопролит-
тя, страху, зневіри бути поруч із тими,
хто боронить наші життя, підтриму-
вати їхній дух, захищати під час
страхіть війни людські чесноти.

Велика вам подяка за це! Ми пи-
шаємося вами і завжди молимося за
вас – духовних воїнів, які в умовах
війни несуть своє служіння, озброєні
непохитною вірою в Господа, любо-
в’ю, а також прагненням допомогти
й полегшити життя іншим. Ще раз зі
святом вас, дорогі капелани! Нехай
на вашому духовному фронті завжди
будуть рух вперед і перемоги!

ГРОШІ ДЛЯ МАМИ

Розговорилися якось з приятелем
на тему релігії. Він сам – невірую-
чий, але чесний, добросовісний, над-
ійний в усьому, і взагалі – дуже сим-
патичний. І от він запитував мене про
різні аспекти мого життя, уважно
слухав, обмірковував почуте. А
потім сказав: “Знаєш, от чесно – не
бачу якоїсь особливої, принципової
різниці. Ну, хіба що – дітей у тебе
четверо, а в мене один. В іншому –
усе приблизно те саме. Тільки в тебе
мотивація інша – ти заради Бога
прагнеш бути чесним, добрим, уваж-
ним до інших людей. А я роблю це
ж просто тому, що вважаю це при-
родним для себе. Мені так простіше
жити самому. Отже, у результаті в
нас на виході – одне і те ж. Просто
різні мотиви в однієї і тієї ж поведін-
ки”.

Пам’ятаю, я тоді серйозно замис-
лився над сказаним. Адже тут
дійсно є над чим подумати. Якщо у
віруючого і невіруючого поведінка
приблизно однакова, то в чому ж
різниця між ними?

І подумалося мені от про що. У
міркуванні про Бога і віруючі, і не-
віруючі люди часто припускаються
однієї і тієї ж помилки. Вірніше ска-
зати, не помилки навіть, а дуже силь-
ного спрощення. І ті, і другі іноді
сприймають стосунки людини і Бога
виключно в категоріях подяки за зас-
луги. Ну, у тому сенсі, що віруючі на
таку подяку сподіваються, а невіру-
ючі припускають її чисто теоретич-
но. І на цьому рівні розуміння, дійсно,
навряд чи можна знайти суттєві
відмінності між віруючим, який живе
за євангельськими заповідями, і,
скажімо так, атеїстом, який правед-
но живе. Адже правда – за одні і ті
ж справи всім покладена чи одна і
та ж нагорода, чи одне і те ж пока-
рання. Незалежно від того, хто в що
вірив, або не вірив. Це найелемен-
тарніша справедливість, і заперечу-
вати її наявність у Бога було б на-
ївно і безглуздо.

Але якось дуже вже ці стосунки
нагадують торгівлю. Причому, не
звичайну навіть, а таку… суперсу-
часну. Через Інтернет. Коли поку-
пець не лише не бачить продавця в
обличчя, але і не потребує цього
зовсім. Гроші перевів на вказаний

рахунок, посилку на пошті отримав, і
– все! Усі задоволені, усі при своєму
інтересі.

Але в тому і справа, що Богу не
потрібні наші “гроші” у вигляді доб-
рих вчинків, або виконаних заповідей.
Йому потрібні ми самі. Серце наше
сповнене любові, розум наш до Ньо-
го спрямований. І знову ж таки – не
тому, щоб Він цього потребував. У
Бога і без нас усе добре. А от нам
без Нього доводиться туго. І якщо
в цьому житті ще можна якось ігно-
рувати Його буття, відволікаючись і
розважаючись різними тутешніми
цікавостями, то, що ж робитимемо
після смерті, коли Бог виявиться єди-
ною доступною для нас реальністю?

Це приблизно те ж саме, начебто
в мами були два сини, які ще в юності
поїхали з рідної домівки в далекі краї.
Обидва не бачили її багато-багато
років, обидва регулярно висилали їй
грошові перекази і посилки з гостин-
цями. Але один при цьому ще і теле-
фонував їй щодня, розмовляв з нею,
слав листи і фотографії, ділився пе-
чалями і радощами, просив писати у
відповідь. Другий же обмежувався
лише матеріальною допомогою, і
давно вже забув, як звучить мамин
голос. А на прохання брата зателе-
фонувати мамі відповідав, що, відче-
пися, брате, я допомагаю їй не мен-
ше за тебе, не займай мій час своєю
старомодною лірикою.

І от, через роки обидва брати од-
ного дня разом приїхали в рідний дім.
І виявилося раптом, що в мами –
шикарна пенсія, вона всім забезпе-
чена, і взагалі – веде успішний
бізнес, незважаючи на вік. А всі їх
грошові перекази їй зовсім не були
потрібні. Тому вона всі ці роки відкла-
дала прислані ними гроші на накопи-
чувальний рахунок, який відкрила на
їх імена.

І тепер кожен з них виявився во-
лодарем солідного капіталу. Усе – по
справедливості: однаково слали, од-
наково і отримали. Але чи будуть
вони однаково щасливі зустрічі з ма-
мою? Чи не стане вона тяжким вип-
робуванням для другого брата? Чи
не втече він з рідної домівки, світ за
очі, побачивши чужу радість, що ста-
ла для нього викриттям і карою?

От такі думки спали мені на ро-

зум після тієї розмови з
приятелем. Можна заради
себе, а не заради Бога ро-
бити все те ж саме, що і
віруючі люди. І отримати
ту ж подяку, що і вони
(адже і віруючі теж не-
дурні, вони теж розуміють,
що праведне життя вже
саме по собі – нагорода).
Але от що відчуватиме
такий невіруючий правед-
ник, коли стане перед Бо-
гом, існування Якого він за-
перечував усе своє земне
життя? Скаже Йому, що,
так і так – творив добро
заради своєї зручності, ну
а Ти, Господи, вже вибач,
був мені якось не дуже
цікавий?

Так, добрі справи вірую-
чих і невіруючих людей
можуть бути абсолютно
однаковими. Але тільки

християни (на відміну від атеїстів)
добре знають, що ціна цьому добру
в очах Божих зовсім невелика: “Так
і ви, коли виконаєте все, що вам
наказувалося, кажіть: ми раби
нікчемні; бо зробили тільки те,
що повинні були зробити” (Лк.
17:10). І прагнуть наслідувати його
заради того, щоб ще тут, у земному
своєму житті навчитися любити
Того, Хто заради їх спасіння дав
Себе розіпнути на хресті. Бо далеко
не все в цьому житті можна оцінити
кількістю грошей, добрих справ, і
виконаних заповідей.

Невеличка ремарка. До цих роз-
думів хотілося зробити одне невели-
ке, але дуже суттєве зауваження.

Важливою відмінністю між віру-
ючими і невіруючими людьми є кри-
терії оцінювання власних вчинків.
Якщо таким критерієм для віруючих
є заповіді Божі, біблійні принципи,
приклад Христа та Його послідов-
ників, то для невіруючих таким кри-
терієм найчастіше виступають вони
самі, їхні власні переконання. І на-
скільки ці переконання поступають-
ся біблійним принципам (а біблійні
принципи завжди вищі за людські) –
залежить конкретно від людини.

Тому, якщо людина вважає себе
цілком нормальною, праведною, як
кажуть: “Нічого не вкрала, нікого не
вбила”, – це лише свідчить про те,
що вона дуже поверхнево сприймає
Божі заповіді – не більше того, і за-
лишається праведною лише у влас-
них очах. Таку праведність найкра-
ще ілюструють наступні біблійні сло-
ва: “Вся праведність наша – як заб-
руднений одяг” (Ісаї 66:4).

Такий самообман може прийма-
ти доволі негативні наслідки: бо Хри-
стос “прийшов прикликати не пра-
ведників, але грішників до покаян-
ня” (Мф. 9:13), а так як подібні люди
вважають себе “праведними” то і
Христос для них не потрібен. Саме
таких людей Христос мав на увазі,
коли промовляв: “Бо згрубіло серце
людей цих, і вухами туго чують, і
очі свої стулили, щоб не побачи-
ти очима, і не почути вухами, і
серцем не зрозуміти, і не навер-
нутися, щоб Я зцілив їх” (Мф.
13:15).

Олександр ТКАЧЕНКО


