
 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

ДРОГОБИЦЬКО-САМБІРСЬКА ЄПАРХІЯ

ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß
Õòî â³ðóåº â Ìåíå, í³êîëè íå ìàòèìå ñïðàãè (²í. 6:35)

№12 (79)
Грудень
2019 р.Б.

Рік тому наші серця сповнились над-
звичайною радістю: з Божої ласки по-
стала у єдності Православна Церква
України.В першу річницю Об’єднавчого
Собору і постання єдиної помісної Ук-
раїнської Православної  Церкви, 15 груд-
ня 2019 року, Блаженнійший Митропо-
лит Київський і всієї України Епіфаній
звершив Божественну літургію у Свято-
Михайлівському Золотоверхому соборі.

Предстоятелю співслужили архієреї і ду-
ховенство зі всієї України, а також представ-
ники Вселенської Патріархії та монастирів
Афону.

Напередодні, 14 грудня, Його Блажен-
ство очолив в кафедральному соборі Все-
нічне бдіння.

Наприкінці літургії Блаженнійший вла-
дика виголосив першосвятительське сло-
во. Митрополит Епіфаній закликав, в пер-
шу чергу, за все дякувати Богу – за Його
милість і благодіяння для Церкви і України.

Також Митрополит висловив подяку
Його Всесвятості Патріарху Варфоломію
й представникам Вселенського Патріарха-
ту, які сприяли єднанню українського пра-
вослав’я, а також п’ятому Президенту Ук-
раїни Петру Порошенку.

«За рік часу ми можемо засвідчити, що
Господь сподобив нас великих успіхів і зав-

Напередодні визначної для нас усіх річниці відбувся перший Архієрейсь-
кий Собор єдиної Православної Церкви України під головуванням Бла-
женнійшого Митрополита Епіфанія.

Собор розпочався зі спільної подячної молитви та слова Предстоятеля, в
якому Митрополит Епіфаній розповів про пройдений за рік шлях та майбутні
перспективи розвитку й становлення нашої Церкви.

Окрім цього, відбулося соборне обговорення важливих питань із життя
Церкви. У підсумку Архієрейський Собор ухвалив низку відповідних поста-
нов. Серед рішень, до прикладу, задекларовано бажання та готовність вести
діалог з іншими Помісними Православними Церквами, схвалено роботу Пред-
стоятеля Митрополита Епіфанія, а також доручено йому від імені Собору
звернутися до української держави й міжнародної спільноти у справі захисту
свободи совісті та віросповідання в цілому в Україні та зокрема на окупова-
них територіях Криму і Донбасу. З повним переліком затверджених постанов
можна ознайомитись за посиланням: bit.ly/34eCG6Q

Тож сьогодні, у переддень першої річниці Об’єднавчого Собору, повнота
архієреїв Православної Церкви України засвідчила свою єдність та бажання й
надалі утверджувати духовну незалежність для українського народу. Після
завершення засідання, у тисячолітній святині Православної Церкви – Соборі
святої Софії Київської, Блаженнійший владика очолив подячний молебень.

Дякуємо милосердному Господеві за рік благословенного буття нашої
Церкви і просимо сил, наснаги та мудрості для досягнення нових успіхів у
майбутньому. Слава Богу за все!

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)

«ЗА РІК ЧАСУ МИ МОЖЕМО ЗАСВІДЧИТИ,
ЩО ГОСПОДЬ СПОДОБИВ НАС ВЕЛИКИХ УСПІХІВ”

дяки нашій єдності ми маємо перші виз-
нання з боку Помісних Церков. Я пере-
конаний, що в наступному році ще дек-
ілька Церков визнають наш автокефаль-
ний статус. Вороття назад ніколи не буде,
бо Православна Церква України відбу-
лася. Отож ми повинні надалі наполегли-
во трудитися і нехай Господь надихає
кожного з нас», – сказав Предстоятель

Його Блаженство також наголосив, що
хоч зараз ми проходимо випробування,
однак Церква постійно молиться за свій
народ, за українських воїнів, які захища-
ють нашу незалежність і за тих, які вже
увійшли у вічність.

«Сьогодні ми також по особливому
молимось, щоб в нашій країні запанував
справедливий мир», – зазначив Митро-
полит Епіфаній.

Далі, до Предстоятеля, духовенства та
вірян Православної Церкви України з
вітальним словом звернулися митропо-
лит Гальський Еммануїл та п’ятий Пре-
зидент України Петро Порошенко.

Завершилося урочисте богослужіння
святковим многоліттям.

Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви

(ПЦУ)

ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШИЙ ЯКІВ, АРХІЄПИСКОП
ДРОГОБИЦЬКИЙ І САМБІРСЬКИЙ ВЗЯВ УЧАСТЬ У ПЕРШОМУ

АРХИЄРЕЙСЬКОМУ СОБОРІ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ
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28 листопада почався Різдвяний піст, який
називається ще Филиповим, оскільки його по-
чаток припадає на день пам’яті святого апос-
тола Филипа, одного з Дванадцяти. Усі пости
готують віруючих до того, що знаходиться за
межами власне посту.

І якщо метою Великого посту є Христове
Воскресіння, то нинішній піст готує нас до
зустрічі Сина Божого, Котрий утілився і прий-
шов у світ. Для того, щоб увійти до цього свя-
та з чистими серцем, душею і тілом, Церква
пропонує нам очиститися за допомогою пока-
яння, стриманості і молитви.

СКІЛЬКИ ДНІВ ПОСТИТИ?
У літургійному житті Церкви таїнство Різдва

Христового наближається за значенням до таїн-
ства Воскресіння з мертвих, а тому тривалість і
значення Різдвяного посту подібні до Великого
посту, що передує Воскресінню. Проте не завж-
ди цей піст був сорокаденним. Навіть Великий
піст, найдревніший, мав різну тривалість і су-
ворість. Ще в середині ХІІ століття відомий візан-
тійський каноніст Феодор Вальсамон, Антіохійсь-
кий Патріарх, відповідаючи на питання про обо-
в’язковість постів перед святами Різдва Христо-
вого, апостолів Петра і Павла та Успіння Божої
Матері, відповідав, що їх слід дотримувати по сім
днів, “бо один тільки піст сорокаденний – святої і
великої Пасхи”. А в 1431 році Григорій протосінкел
писав, що в його час у Константинополі Різдвя-
ний піст дехто розпочинав з 15 листопада, дехто з
6 грудня, а дехто навіть з 20 грудня (дати надають-
ся за старим стилем, відповідно Різдво святкува-
лося 25 грудня).

Проте діюча нині церковна дисципліна вважає
тривалість Різдвяного посту в сорок днів. Закін-
чується піст у ніч перед Різдвом (7 січня). Протя-
гом цього часу росте молитовна напруга, все
відчутнішим стає передчуття свята. За п’ять днів
до Різдва, тобто з 2 січня починається так зване
передсвято, на кшталт Страсної седмиці. Особли-
вий день посту – переддень свята – Надвечір’я
Різдва, або Святвечір. Це день строгого посту, а
богослужіння Святвечора побудоване за зразком
Великої (Страсної) П’ятниці.

НЕ “МОЖНА” АБО “ТРЕБА”?
Як же підготуватися гідно до свята Різдва Хри-

стового? Святкуючи пришестя у світ втіленого
Бога, Який відкрився як любов, ми і самі прагне-
мо навчитися любові до Бога і ближніх, щирій
молитві, прощенню і миру. Помилково розгляда-
ти піст як час, коли чогось не “можна”: не можна
вживати м’ясо, дивитися телевізор та ін. Суть по-
сту – не в тому, чого не можна, а в тому, що ми
можемо зробити, коли звільнимо свої сили і час.
Отже мета певних обмежень під час посту – не в
них самих, а в тому, що ми можемо зробити зав-
дяки цьому.

Згідно з церковним уставом, під час Різдвяно-
го посту не дозволяється вживати продукти тва-
ринного походження – м’ясо, яйця, молоко та їх
похідні. Рибу і вино в звичайній парафіяльній прак-
тиці куштують в усі дні, окрім середи і п’ятниці
(окрім тих випадків, коли на середу чи п’ятницю
потрапляє велике церковне свято, наприклад, Вве-

Настає пора посту. Індустрія в наш час добре розвинена.
Достатньо подивитися, скільки багато усього в нас: право-
славні ярмарки, мало не православні ресторани. Тому пісна
кухня в нас велика. Піст – час хороший. Зміна столу ніколи не
зашкодить.

Найголовніше, не забути, для чого нам усе це потрібно?
Коли ми з вами приходимо в храм, нам би не забути, що все, що

ми там робимо, Богові в принципі не потрібне. Це потрібне нам. –
Це дуже проста думка, абсолютно банальна. Її знають усі, але весь
час про неї забувають.

Ми забуваємо про неї не тому, що в нас пам’ять дірява, а про-
сто через нашу дитячу природу. Бог – Отець, а ми в Нього – діти. А
діти – вони завжди зазвичай такі: от вони заграються і забудуть
щось.

Мати каже: «Йди вчи уроки!» – «Зараз»! – «Вчи уроки!!» –
«Зараз, я ще не дограв!» Біжить потім. Мати його зловить, посва-
рить, за стіл посадить і скаже: «Сиди, вчи уроки! Сто років мені твої
п’ятірки не потрібні! Тобі вони потрібні. Будеш бовдуром – підеш
двірником працювати».

От приблизно такі живі стосунки – усе, що робиться в Церкві. І
робиться це для нас, той же самий піст. Тому постити завжди легко,
приємно і весело, бо ми від нього дістаємо користь. Адже так?

Алкоголік, який любить випити, від горілки дістає користь і задо-
волення до певного часу. Спортсмен, який займається спортом,
тягаючи залізо, отримує задоволення. Хлопець з дівчиною пішли
на дискотеку, танцюють до ранку до посиніння, бо їм це подо-
бається, для них це в кайф! А нам?

Потрібно, щоб людині подобалося постити. Щоб вона розуміла,
для чого вона це робить, та отримувала задоволення.

Але оскільки піст – це все-таки аскеза, аскетична вправа, то він
все-таки ближче до спорту, ніж до розпивання горілки чи ще яко-
гось чистого кайфу. Він ближче до спорту, тобто пов’язаний з ло-
мотою.

Люди, які ходять у спортзал, прекрасно розуміють, що біль (не
різкий, гострий, травматичний, а нормальний м’язовий біль) – це
хороша ознака, ознака того, що м’язові волокна розширюються,
ростуть, наростає маса.

А як інакше? Так людям, які в спортзал ходять, це подобається.
Вони розуміють, що це на користь, зате потім на пляж як вийдуть!..

От так і людина, яка постить, повинна діставати від цього ко-
ристь і задоволення, нехай навіть це пов’язано з якимсь болем і з
неприємністю – з тугою, скажімо так.

А от інших заставляти постити не слід. Тоді піст і принесе радість.
Бо про себе ми ще абияк можемо потурбуватися, а якщо піклува-
тися ще і про навколишній світ… За одним не доглядів, за другим,
один втік потайки, перестав постити, другий, третій. Дітей насиль-
но заставляєш постити, а вони не хочуть постити: ти ним даєш
якусь кашу без цукру і без масла, а вони потайки чіпсів десь на-
їдяться. Суцільні турботи. Сон втратиш і останній апетит.

Слід пам’ятати, що піст справа радісна, що він потрібний для
нашого духовного здоров’я, та і тілесного теж. І тому, раз ми зай-
маємося під час посту більше собою – значить, міру посту найб-
ільше визначає собі сама людина.

«Ой, яка страшна єресь! – зараз скажуть люди. – Як же так,
адже, звичайно ж, священик має визначати міру посту!»

Звичайно. Якщо в людини є духівник – саме собою, з ним треба
це обговорити. Але, проте, свою голову на плечах мати корисно.

От у людини цілий «букет»: виразка шлунку, панкреатит, діабет.
Такі люди приходять до священика (з яким, тим більше, давно знай-
омі) і кажуть: «Отче! Я згрішила! Благословіть на молоко в піст!»

– Петрівно! Я тебе сто років знаю! Скільки разів можна з одним
й тим самим?!

Тому передусім слід вирішувати самим, визначати свою міру.
Це означає, що людина не просто перегортає пісний статут, а що
вона думає про себе, про свою душу, про своє духовне влашту-
вання і намагається розібратися, як піст допоможе цьому духов-
ному влаштуванню. Це означає, що людина взагалі думає про своє
християнське життя. Це дуже добре.

А вже потім, вже з тим, що вона надумала, вона йде радитися до
духівника або ще до когось. Адже людина живе не одна, а піст –
взагалі справа християнська.

Людина живе в Церкві, і тому в усьому радиться з Церквою, хоч
би в особі Її представника – парафіяльного священика.

І всім, звичайно, всіляко бажаю веселого, чудового, хорошого,
легкого посту, який принесе лише одну користь і жодної шкоди.

 Священник Сергій КРУГЛОВ

ПРО ПІСТ: ПОСТИТИ
СЕБЕ, А НЕ ІНШИХРІЗДВЯНИЙ ПІСТ

ЯК НАША СВОБОДА

дення в Храм Пресвятої Богородиці або храмове
свято), а також окрім періоду передсвята Різдва (з 2
січня). Монастирські ж правила дещо суворіші.

Виключення м’яса під час посту не означає, що
воно “нечисте” саме по собі, або вживати його –
гріх. Ми утримуємося від м’яса, бо хочемо вихо-
вати свою волю і довести: людина – не лише мате-
ріальна істота, яка живе “хлібом єдиним”.

Церковний устав регулює не лише види їжі, але
і її кількість. Мета посту – дати можливість людині
відчути голод, пізнати свою залежність від матері-
альної їжі і здолати її. Як діти Божі, ми залежимо
тільки від Нього, і не повинні ставати рабами їжі чи
тілесних пристрастей.

ПІСТ ТІЛЕСНИЙ І ДУХОВНИЙ
Піст тілесний, тобто утримання від вживання

певних продуктів, має бути урівноважений постом
духовним. Сам по собі тілесний піст нічого не дає
душі і не наближає нас до спасіння. Навпаки, та-
кий піст може і зашкодити – якщо ми, утримую-
чись від їжі, думаємо про свою перевагу над тими,
хто не постить. Справжній піст має бути сполуче-
ний з молитвою, покаянням, утриманням від при-
страстей, викорінюванням злих звичок, прощен-
ням образ.

У сучасній церковній проповіді можна почути
заклик до обмеження подружніх стосунків під час
посту. Навіть якщо і так, йде мова не про гріховність
або нечистоту статевих стосунків, але про те, щоб
зосередити сили на духовному житті. Під час Різдвя-
ного посту обмеження подружнього спілкування,
втім, не таке актуальне, як під час Великого, і кож-
на християнська сім’я повинна мудро і з розсудли-
вістю підходити до цього делікатного питання, па-
м’ятаючи слова апостола Павла про те, що чоловік
і дружина не повинні “ухилятися один від одного”,
окрім як за взаємною згодою. Не справа духівника
– регламентувати частоту чи спосіб подружніх сто-
сунків. Подружжя саме має бути для себе “суддя-
ми” у такій інтимній сфері.

Набагато більш важливо стримуватися під час
посту від усього того, що не сприяє зосередже-
ності на духовному житті, тобто від розважальних і
видовищних заходів, вечірок, концертів, особливо
від марної трати часу на телесеріали, низькопробні
телешоу і фільми, якими переважно заповнений
сьогодні ефір. Звичайно, мова йде не про повну
заборону телевізора під час посту – кожен христи-
янин може на власний розсуд визначити, які пере-
дачі йому потрібні і не суперечать його духовно-
му життю.

Піст – це не мета, а засіб. З його допомогою
християни прагнуть утихомирити свої пристрасті і
очиститися від гріхів. Тілесний піст без духовного
вироджується в банальну дієту. У своїх співах Цер-
ква заперечує уявлення про те, що Богу нібито
можна догодити тільки за допомогою тілесного
посту без духовної роботи.

Втім, краще за всі теоретичні міркування буде
досвід посту. Варто один раз спробувати виконати
практично те, до чого закликає Церква. Хоч би
протягом останнього тижня перед Різдвом. Пере-
живання свята буде набагато глибшим і радісні-
шим.

 Протоієрей Андрій ДУДЧЕНКО
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Від імені духовенства Старосамбірського благочиння вітаємо
прот. Миколая Корольчука, настоятеля храму  Воскресіння Хрис-
тового с. Стара Сіль, який 19-го грудня відзначив 40  років від Дня
народження.

Ви є служителем Вівтаря Господнього, возносите свої молитви і
прохання до Всевишнього, проповідуєте Євангеліє і приносите Без-
кровну Жертву подяки – за всіх і за все.

У цей знаменний і радісний для Вас день, щиросердечно бажаємо
Вам, щоб Господь Бог, оберігаючи Вас в доброму здоров’ї, як фізично-
му так і душевному, в благополуччі, в любові, і надалі подавав Вам Свою
благодатну допомогу в пастирському служінні на ниві Христовій!

Многії і благії Літа!

21 листопада,у день Собору архистратига Божого Михаїла та інших небесних сил
безтілесних, прибули священики, щоб розділити радість цього свята і прославити
Бога Творця за Його Небесну милість. Богослужіння очолив Старосамбірський бла-
гочинний митр. прот. Іоан Білик, йому співслужили митр. прот. Володимир Бандура,
митр. прот. Роман Шак, митр. прот. Ігор Дудик- настоятель храму, митр. прот. Дмитро
Яворський, митр. прот. Михаїл  Бабич, прот Іван Білик, прот. Миколай Пагулич,
свящ. Василій Іваничко. Наприкінці богослужіння звернувся до вірян з повчальним
словом митр. прот Іоан Білик, де розкрив зміст та значення свята і  побажав усім
міцного здоров’я, радості, любові та духовного зростання. У свою чергу настоятель
храму подякував усім священикам, які прибули на празник і побажав їм, щоб Благо-
дать Божа завжди перебувала з ними у нелегкому труді, а всемилостивий Господь
обдарував міцним здоров’ям та довголіттям. А також отець Ігор звернувся до пара-
фіян і привітав усіх з престольним святом. Після Літургії було звершено чин малого
освячення води.

ПРОПОВІДЬ ВИГОЛОШЕНА ПРОТ.ІВАНОМ БІЛИКОМ
“Сьогодні ми урочисто вшановуємо всі Небесні Сили безтілесні на чолі з Архіст-

ратигом Божим Михаїлом. З слова Божого нам відомо, що Господь перше видимого
матеріального світу створив світ невидимий, духовний, світ чистих безтілесних
ангелів. Святий пророк Мойсей, оповідаючи про створення світу, говорить, що на
початку сотворив Бог небо і землю (Бут. 1, 1). Під небом святі отці розуміють не
тільки небесну твердь, але і світ духовний, ангельський- дім безтілесних. Ангели ство-
рені Богом, як і людина, для блаженства, для прославлення імені Божого. Вони, як
найчистіші  святі духи, неперестанно, споглядаючи лице Отця Небесного, беззупин-
но славословлять невимовну Його велич і від Престолу Його благодаті посилаються
на землю в нижній світ, до  людини.

Святий апостол Іоанн Богослов говорить, що під час одного з його бачень він
чув голос ангелів багатьох навколо Престолу Божого (Одкв. 5, 11). Що це за голос,
який невпинно славословить Бога, пояснює нам старозавітний пророк Ісайя, який
бачив, як серафими стояли навколо Престолу Божого  і взи-вали вони один до
одного, і говорили:” Святий, Святий, Святий Гос-подь Саваоф! уся земля повна
слави Його!” (Іс. 6 , 3)

Святий апостол Павло в сьогоднішньому апостольському посланні  з почуттям
вдячності до Бога за Його велику любов до людини наводить такі слова святого
псалмоспівця Давида:” Що є чоловiк, що Ти пам’ятаєш про нього? Або син людсь-
кий, що Ти вiдвi-дуєш його?  Hебагато Ти принизив його перед ангелами; славою i
честю вiнчав його i поставив його над дiлами рук Твоїх.”  (Євр. 2, 6-7). Господь так
полюбив людину, що ангелів своїх поставив зберігати її на всіх путях її. Таке став-
лення Господа до роду людського Псалмопівець зображує нам в наступних сло-
вах:” Бо Він ангелам Своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх.  На
руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь”.  (Пс. 90, 11-12).
Як втішно це для людини, яка і в зовнішньому світі, і в своєму власному серці схиль-
на до нападів ворогів лукавих і сильних! Втішні ці слова належать до кожного з
нас-тих, що мають надію через віру в Божественного Спасителя успадковувати
вічне спасіння, бо апостол Павло ясно говорить:” Чи не всi вони духи слу-жін-ня,
що їх посилають служити тим, якi мають успадкувати спа-сiння?” (Євр. 1, 14)
Отже, всі ми маємо ангелів-хоронителів, сильних кріпостю,які завжди готові до-
помогти нам.

Чому ж ми часто падаємо, терпимо лихо і не отримуємо допомоги від ангелів,
і що потрібно, щоб ангели-хоронителі охороняли нас на шляхах нашого життя?
Вплив Ангелів на людину буває духовним, тобто на духовну природу. Тому, чим більше
людина живе духовним життям і просвічується євангельським вченням розуму і
совісті, тим більш здібна буває вона до найближчого спілкування з небесними Си-
лами, і тим більше користується їх небесним покровительством і допомогою. Але
ми, здебільшого, живемо не по духу, а по плоті. Прив’язані всім серцем до пред-
метів чуттєвих, бігаючи за привидами задоволень, здебільшого проводячи час се-
ред суєти і неуважності мирської, ми дуже рідко підносимося своїми думками до
світу духовного. У цьому причина, чому не отримуємо ми допомоги від ангелів.

Люди благочестиві  відчували  близькість до себе ангелів-хоронителів та їх
допомогу на всіх шляхах свого життя. Служіння ангелів людям засвідчено і в Ста-
рому, і в Новому Завітах. Вірування в буття ангелів існувало не тільки в христи-
янському світі, а й у всіх стародавніх релігіях: у персів, греків, римлян, арабів,
єгиптян, китайців, індійців, магометан. Тим більше повинні вірити в буття ангелів
християни, і не тільки вірувати, але й закликати їх у своїх молитвах і в міру сил
наслідувати їх у своєму земному житті, щоб коли залишимо цей світ, нам удостої-
тися разом з ними співати й славити в Тройці поклоняємого Бога, Отця і Сина і
Святого Духа. Амінь.”

прот. Іван Білик

У переддень різдвяного посту,
27 листопада 2019 року, парафія-
ни храму святого апостола Фи-
липа Православної Церкви Украї-
ни м. Самбора урочисто відзначи-
ли своє храмове свято.

На запрошення настоятеля грома-
ди отця Віталія Новаковського, свят-
кову Божественну Літургію очолив
благочинний Дрогобицько-Самбірсь-
кої єпархії митрофорний протоієрей
Леонід Городиський у співслужінні
духовенства Самбірського благочин-
ня – декана Самбірського благочин-
ня о. Миколая Бухнія, о. Михайла
Бачинського (с. Сіде, с. Містковичі),
о. Володимира Лернатовича (с. Ра-
лівка), о. Ярослава Фабіровського
(м. Новий Калинів) та о. Миколая
Лиска (м. Самбір).

За Божественною літургією співав
парафіяльний хор храму Преобра-
ження Господнього с. Луки під кері-
вництвом Романа Мироновича
Процька.

Після відпусту літургії, єпархіаль-
ний благочинний, отець Леонід, ви-
голосив повчальну проповідь, у якій
розповів коротко історію життя свя-

СОБОР АРХІСТРАТИГА БОЖОГО
МИХАЇЛА В С. РІП’ЯНА

ПРИВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ

СВЯТО НА ЧЕСТЬ СВЯТОГО
АПОСТОЛА ФИЛИПА

ВІДЗНАЧИЛИ У М. САМБОРІ

того апостола Филипа та навів істо-
ричні свідчення про існування у Сам-
борі церкви на честь святого апос-
тола з найдавніших часів. Ймовірно,
сам храм простояв десь до кінця 18
ст. (1795 р.). Відомо також і те, що
при храмі була парафіяльна школа, в
якій навчали слов’янської і грецької
мови та Закону Божого. Вчителями
були священнослужителі і дяки.
Підручниками слугували Псалтир та
Часослов. Сама ж школа підпоряд-
кувалась руському православному
парохові. Вважають, що в ній навчав-
ся сам гетьман Петро Коношевич
Сагайдачний, родом із с. Кульчиці.

На завершення проповіді отець від
імені собору священиків привітав па-
рафіян із святом і побажав якнайш-
видше завершити будівництво храму.

У свою чергу, настоятель парафії
отець Віталій від імені парафіян по-
дякував священикам за спільну мо-
литву і виголосив «многоліття».

Після завершення служби відбув-
ся хресний хід навколо храму з ок-
ропленням вірних освяченою водою.

Прес-служба
Самбірського благочиння
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Сьогодні, в День Збройних сил України, з особ-
ливою пошаною висловлюю слова вдячності усім
нашим військовослужбовцям – хоробрим чолові-
кам і жінкам – та вітаю їх з професійним святом.
Ви здійснюєте дуже важливу місію: захищаєте
рідну землю, нашу незалежність та свободу. Тож
у ваш день зичу непереборної сили духу та Божого
захисту!

Говорячи про військовослужбовців, буде неспра-
ведливо не згадати про капеланів. Українські ка-
пелани – служать Богу й Україні, і кожен з них,
часом навіть із ризиком для власного життя,
підтримує дух наших захисників. Нині маємо по-
над 600 діючих військових капеланів від Право-
славної Церкви України. Вони – духовна опора і
підтримка наших воїнів, душпастирі і духовні
порадники, які допомагають долати розчаруван-
ня, зневіру і навіть рятують життя, запобіга-
ючи суїцидам та розраджуючи бійців у момен-
ти найважчої душевної боротьби. Капелани
відіграють важливу роль і поза фронтом, зокре-
ма, підтримуючи родини військовослужбовців, а
також працюючи у реабілітаційних центрах, де
уражені війною не тільки фізично, а й мораль-
но, українські військові прагнуть повернутись до
звичайного мирного життя.

Ми є свідками того, як інститут капеланства
за останні кілька років помітно розвинувся та ут-
вердився. На жаль, досі питання військового капе-
ланства не унормоване з боку держави, яка повин-
на чітко означити роль капелана в українській
армії. Також є вкрай необхідним, щоби кожен ка-
пелан був соціально захищеним. В законі має відоб-
ражатися те, що підтверджене самим життям:
українська армія потребує капеланів, бо їхнє ду-
ховне служіння життєво необхідне воїнам.

Тож сьогодні разом привітаймо Збройні сили Ук-
раїни, усіх наших захисників та у своїй молитві
попросімо для них Божого заступництва, духов-
ної міцності і сили гідно пройти всі нинішні вип-
робування, здобути перемогу над агресором і до-
сягти справедливого миру. Нехай Всемилостивий
Господь оберігає кожного із вас, дарує добре здоро-
в’я та Своє благословіння!

Синодальне управління військового духовен-
ства Православної Церкви України

Військові авіатори 12-ї
окремої бригади армійської
авіації (військова частина А
3913 м. Новий Калинів Сам-
бірського району Львівської
області) 5 грудня урочисто
відзначили День Збройних
Сил України та Міжнарод-
ний день волонтера.

У святковому заході взяв
участь і духівник воїнів-аві-
аторів військовий священик
СУВД Ярослав Фабіровсь-
кий, настоятель парафії свя-
того князя Володимира у м.
Новий Калинів Самбірсько-
го благочиння Дрогобицько-
Самбірської єпархії ПЦУ.

Отець Ярослав привітав від
імені капеланської служби
єпархії та парафіян українських
воїнів із Днем української Армії.

3 грудня в місті Новий
Калинів, що на Львівщині,
відбулися урочистості з на-
годи ротації особового скла-
ду українського національно-
го контингенту Місії ООН
зі стабілізації у Демокра-
тичній Республіці Конго.

З напутніми словами до по-
братимів звернулися командир
11-ї ротації 18-го окремого вер-
толітного загону Збройних Сил
України та духовний наставник
вертолітників – настоятель хра-
му ПЦУ рівноапостольного
князя Володимира капелан
Ярослав Фабіровський.

« Мир вам» — такими сло-
вами священник завершив
свою проповідь та окропив
кожного військовослужбовця
освяченою водою.

Виступаючи перед присутн-
іми полковник Мухаммад Бу-
ланбаєв наголосив на тому, що
кожен, хто подолав етапи відбо-
ру та своїм вмінням й сумлін-
ністю виборов представляти
українську державу в далекій
африканській країні є гідними
її синами.

ВІТАННЯ
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
УКРАЇНИ У ДЕНЬ
ЗБРОЙНИХ СИЛ 

ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
І МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

У НОВОМУ КАЛИНОВІ

У НОВОМУ КАЛИНОВІ БЛАГОСЛОВИЛИ
ОДИНАДЦЯТУ РОТАЦІЮ ОСОБОВОГО

СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕНТУ МІСІЇ ООН

– Переконаний в тому, що
наша ротація продовжить
традиції сотень наших побра-
тимів, які виконували зав-
дання на далекому конти-
ненті. Своїм завзяттям у
службі вони здобули заслу-
жену повагу з-поміж кон-
тингентів Місії ООН, а не-
втомною роботою – у цив-
ільного населення. Вірю, що
всі поставлені перед нами
завдання будуть виконані без-
доганно, адже для цього у

нас все є – фаховість, пси-
хологічна стійкість та фізич-
ний гарт, – наголосив пол-
ковник Мухаммад Булан-
баєв.

Після урочистого шику-
вання більше сотні військо-
вослужбовці першої групи
українських миротворців ви-
рушили до Міжнародного
аеропорту «Львів» імені Да-
нила Галицького.

За матеріалами прес-
служби СУВД

Від імені парафіян храму
подарував до музею части-
ни фотокопію Патріаршого і
Синодального Томосу про
надання автокефального
церковного устрою Право-
славнiй Церквi в Україні. У
своєму слові військовий свя-
щеник наголосив, що цей
подарунок для того, щоб
воїни знали, що захищають
не лише державну неза-
лежність України, її сувере-
нітет і кордони, але й неза-
лежність церковну, тобто,
духовну.

У свою чергу, командир
бригади, полковник Севери-
лов В’ячеслав Олексійович,
відзначив грамотою” За во-
лонтерську діяльність та ва-
гомий особистий вклад в

організацію надання матері-
альної допомоги особовому
складу та підтримання бой-
ового духу нашої Вітчизни”
військового священника
прот. Ярослава Фабіровського.

Після цього була виголоше-
но молитва за українських
воїнів і окроплено присутніх ос-
вяченою водою.

«Дякуємо Богові за Його
милість і просимо для наших
воїнів Його Небесного бла-
гословення», - сказав на за-
вершення отець Ярослав!

СЛАВА БОГУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Прес-служба відділу

духовно-патріотичного
виховання Дрогобицько-

Самбірської
єпархії ПЦУ
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19-го грудня православна церква вшановує день пам’яті святите-
ля Миколая Чудотворця. Це свято особливе для дітей і дорослих.  У
свої домівках з трепетом у серці всі чекають подарунків від святого
Миколая. Але є ті, які далеко від родини і не зможуть відчути ра-
дості свята. Це військові, які на Донбасі захищають українську зем-
лю від російського агресора.

Саме для захисників України родина настоятеля храму Успіння Пресвя-
тої Богородиці с.Раденичі Мостиського благочиння Дрогобицько-Самбірсь-
кої єпархії Православної Церкви України, митрофорного протоієрея Мико-
лая Різничка організувала збір подарунків. Протягом місяця небайдужі при-
єднувались до благодійної ініціативи, приносили гостинці. Це: родини свя-
щенників Володимира Городецького і Миколая Лесюка. Парафіяни: Лілія
Венгрин, Василь Стецула, Мар’ян Пристацький, Олег Мельник, Петро Бур-
било, Володимир Серняк, Омелян Тлумак, Роман Тлумак, Іван Гладкий,
Ольга Тлумак, Володимир Возняк, Марія Тлумак.

Таким чином склали подяку воїнам за мирне небо і спокійні свята. Пода-
рунки забрали волонтери Віталій Смілка та Володимир Галик і солодкі го-
стинці повезли військовим на Донбас.

Анна БУРБІЛЬ

Введенська дерев’яна церква у
с.Підгать була збудована у 1759 p. Не
одне покоління мешканців села тут
приймало Таїнства, приходило на Бо-
гослужіння.

З приходом на наші землі радянсь-
кої влади, храм закрили і весь атеї-
стичний період він стояв пусткою;
підгатяни змушені були ходити у
сусіднє с. Соколя.

В день Тисячоліття Хрещення Ук-
раїни-Русі, з  ініціативи  молодого і
активного соколянського священика о.
Ярослава Гошка,   на церковному
подвірї відбулася перша Літургія, а за
кілька місяців урочисте відкриття ста-
ренької церкви.   Введенський храм
через  те, що довго пустував, потре-
бував серйозних ремонтних робіт.
Громада вирішила, що потрібно буду-
вати нову святиню і  приступила до
роботи.

Наступного року  розбили фунда-
мент і силами громади, довкола де-
рев’яного храму  почали виростати
стіни нової святині.  Вже  за рік, у
серпні 1990р., нову церкву накрили, а
старенький Введенський храм розіб-
рали.

На свято Успіння Пресвятої Бого-

Сятий Миколай в с.Ра-
деничі Мостиського бла-
гочиння має великий спи-
сок помічників і завдяки
їм кожен, хто був у храмі
Успіння Пресвятої Бого-
родиці на літургії, одер-
жав подарунок.

В цей особливий день
святкує іменини наш насто-
ятель о.Миколай Різничок.
Звичайно, ми разом з
дітьми, які вітали отця від
імені усіх парафіян, стара-
лися підібрати найщиріші і
найтепліші слова для при-
вітання. Адже наш отець за
час багаторічної праці у ви-
нограднику Христовому
заслужив не тільки повагу,
але й любов! Ще зовсім юні
парафіяни Віктор Галайко і
Марянка Мельник побажа-
ли всечесному отцю здоро-
в’я, радості, Божого благо-
словення у щоденному
житті. Щоб святий Миколай заступався у кожній добрій справі і випросив у
Господа для отця і його сім’ї численних Божих ласк. Побажали отцю Мико-
лаю сил для здійснення всього того, що для нього задумав Бог, і подякува-
ли за молитви.

Щиро вдячні помічникам Миколая за їхню допомогу. Кожен після літургії
пішов додому з подарунком, теплом в душі, вдячністю і щирою вірою в
чудотворну силу святого Миколая.

Галина ГІРНЯК,
парафіянка с. Раденичі.

ПОДАРУНКИ ДЛЯ
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ

РАДЕНИЧАНИ У ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ
МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ ПРИВІТАЛИ
СВОГО НАСТОЯТЕЛЯ З ІМЕНИНАМИ

СВЯТО ВВЕДЕННЯ В ХРАМ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ У С.ПІДГАТЬ

МОСТИСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ

родиці  чин освячення  нової  святині
здійснював єпископ Ужгородський і
Виноградівський Володимир  (Рома-
нюк), майбутній патріарх Київський і
всієї Руси-України.   Люди дуже люб-
лять  свою церкву, численно прихо-
дять на  молитву  та багато працю-
ють біля неї.

Проте підгатяни бережуть пам’ять
про свою першу святиню, і в день її
посвяти завжди збираються на мо-
литву у нову церкву і празникують. Не
винятком став і цей рік. Настоятель
о. Ярослав Гошко та його син о.Ва-
силь Гошко на празничне Богослужі-
ння запросили вихідця з Підгаті дия-
кона  Володимира Віняра і 10 свяще-
ників. Очолив Службу о. Михайло
Демків у співслужінні священиків о.
Ярослава Гуля, о. Володимира Олій-
ника,  о. Олега Лучечка, о. Володи-
мира Городецького, о. Василя Горо-
на, о. Василя Ревуцького,  о. Ігора Бла-
щука, о. Михайла Терлецького, о. Бог-
дана Свірського.

Зібралися на Богослужіння всі
мешканці села та багато гостей; уро-
чисто співав хор, прославляли Бого-
родицю, колядували.

Анна ГОШКО
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Цього року 19-те
грудня,як і кожен рік,
день святого Миколая
у селі Нагуєвичі з не-
терпінням чекала не
тільки малеча, але й
всі жителі-бо це день
храмового свята. В цей
день у храмі відправ-
ляється урочисте бо-
гослужіння, підно-
ситься до Бога собор-
на молитва,якось по-
особливому відчуваєть-
ся Божа благодать та
заступництво святи-
теля Миколая.

На запрошення насто-
ятеля храму-отця канц-
лера Дрогобицько-Самб-
ірської єпархії ПЦУ  про-
тоієрея Андрія Безушка
на богослужіння прибуло
численне духовенство.
Очолив святкову літур-
гію Самбірський благо-
чинний прот.Микола
Бухній. Йому співслужили: прот.Іоан Альмес - смт.Підбуж, прот.Діонісій
Левицький - с.Дорожів, прот.Ярослав Фабіровський - м.Новий Калинів Сам-
бірського благочиння, прот.Мирослав Яремкович - смт.Меденичі ,прот.Ми-
кола Малий - с.Смільна, прот.Микола Лесів - с.Уріж, прот.Ігор Ткачів - м.Бо-
рислав, прот.Володимир Городецький - с.Годині Мостиського благочиння,
прот.Роман Пущак - с.Нижня Рожанка Сколівського благочиння.

Урочистості і піднесення святу надав чудовий спів місцевого парафіяль-
ного хору. Після закінчення літургії до вірних із повчальним словом звернув-
ся прот.Іоан Альмес. У свою чергу отець настоятель подякував отцям за
соборну молитву а парафіянам і гостям побажав Божої ласки,здоров’я,зас-
тупництва і помочі від святителя Миколая. Опісля відбувся хресний хід з
окропленням освяченою водою,помазання освяченим єлеєм а отець насто-
ятель роздав дітям подарунки.

Кожен з нас завжди з надзвичайною піднесеністю переживав ту передс-
вяткову ніч в очікуванні дива. Диво звичайно приходило, наслідком чого
були подарунки. І як приємно було ще раз і ще раз переконуватися, що тебе
ще хтось любить, про тебе турбується...

Такі випадки турботи безпосередньо показують нам приклад сердечної
милості святителя до людей, нужденних людей, яких він сам шукав для
того, щоб допомогти їм. Так і ми повинні наслідувати той приклад святите-
ля в своїй особі, і прилучати своєю допомогою потребуючих до святості та
милості.

Пресслужба газети

Нема сумнівів, що Бог створив і
покликав людину до вічності. І це,
незважаючи на релігійну прина-
лежність чи повний атеїзм якоїсь
людини. Такої думки притримуєть-
ся більшість святих. Цьому відпові-
дає любов Божа та милосердя. Та
це не означає якогось спрощення
успадкування вічного життя. Про це
сказано Спасителем, нашим  Госпо-
дом Богом Ісусом Христом. «Раб
той, який знав волю господаря сво-
го, та не робив за волею його, буде
багато битий. А той, хто не знав і
зробив щось гідне покарання, буде
битий менше» (Мт. 12, 47-48). Та
«блаженні ті раби, господар яких,
прийшовши, знайде, що пильнують
вони» (Мт. 12, 37).

Тут все зрозуміле. Господар – це
Господь Бог. Воля Господня нам
відома, - вона викладена у заповідях
Господніх. Тож християнин знає
волю Божу і, як раб Божий, є заці-
кавлений виконувати волю Божу, -
жити по заповідях Господніх ради

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК У ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ
МИРЛІКІЙСЬКОГО ЧУДОТВОРЦЯ НА БАТЬКІВЩИНІ КАМЕНЯРА

ЖИТИ РАДИ ЖИТТЯ ВІЧНОГО
свого блаженства: блаженства на
землі і блаженства вічного в небе-
сах.

 Ну а той, хто своєю релігією не
пов’язаний з християнством чи це
безбожник, несуть відповідальність
перед Богом. Бо Бог, як повчає апо-
стол Павло, записав Свої заповіді у
серцях людських. Серце, совість
підказують людині що слід чинити,
а чого остерігатись. Тому то, хто хоч
і не знає заповідей Господніх, але
живе ними на рівні своєї підсвідо-
мості, буде Богом не просто заміче-
ним, а і винагородженим.

То ж, як бачимо, всяка людина є
зацікавленою пильнувати – стежити
за собою, щоб неухильно та постійно
чинити волю Божу, а то: чи на рівні
своїх знань, чи на рівні підсвідомості.
Ну а християнину, тим більше пра-
вославному, бо Бог багато йому до-
вірив. А це - вділені Таїнства Церк-
ви, благодать Божа і сила Святого
Духа та сила Христова, якими пра-
вославний здатен на християнські

подвиги. Тут слід пам’ятати і Хрис-
тове застереження: «Кому багато
довірено, з того більше і спитають»
(Лк. 12, 48).

Свідомий православний христия-
нин серйозно задумується над отри-
маними від Бога дарами. Тому не

просто зберігає отримане від Бога,
а і розвиває себе духовно Божими
дарами та примножує в собі Божі
дари. Тож зростає благодатно, - зро-
стає до повноти міри Христової.

Закінчення на 7 стор.
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Таке духовне зростання забезпече-
не кожному православному христия-
нину в лоні Христової Православної
Церкви. Адже Церква нагадує про
Господні заповіді, нагадує Господню
науку, окормлює Таїнствами та Божою
благодаттю; Святим Духом скеровує
дії християнина на благо та укріпляє
благодатно силою Христовою. Заохо-
чує Церква до богослужінь та домаш-
ньої молитви, показує силу молитви і
помічників молитви, а це – піст, покло-
ни та інші побожні практики.

Також супутниками благочестивого
життя є любов, прощення, милосердя,-
терпеливість, незлобивість і не пам’я-
тання зла, служіння людям та рідному
краю та ряд інших чеснот. І все в повній
довірі Богу та надії на Бога.

 Ну а на роздуми ці наштовхнув
мене Господь Бог часом Різдвяного
посту. Адже піст – це завжди сум’ят-
тя для православного християнина з
огляду на ряд об’єктивних чи суб-
’єктивних причин, - залежних і неза-
лежних від нас.

Ми живемо серед і поруч людей
різних релігій та християнських течій. І
у всіх є різне розуміння Бога та Його
сприйняття, різне сприйняття і Божої
науки, різний підхід до життя по запов-
ідях Господніх. Є релігійні організації,
що називають себе Церквою, але вже
давно вимели з себе православні кано-
ни, православне віровчення та право-
славне життя, вивітрили з себе право-
славний дух. Є і ті, що ставили людину
в рівень Господу Богу Ісусу Христу,
надавши їй святості та Божої непомиль-
ності. Є й інші крайнощі, які позбавля-
ють Господа Бога Ісуса Христа, Сина
Божого, - Його Божественності, надав-
ши звання Великої Людини.

Та, напевне, не в силі перерахувати
ввесь цей, як висловився один сучас-
ний польський священик, «релігійний
вінегрет». І ось увесь цей хаос духов-
ного негативу щомиті звалюється на
православного християнина з радіо, те-
лебачення, інтернет–сторінок, з газет
і журналів та оточуючих людей.

Тож болюче, що часто православ-
ний християнин не хоче за порадою
Спасителя відділити зерно від полови.
А зерно Боже на нині збережене тільки
у Православній Церкві. Де- інде ці зер-
на заховані в полові, або є тільки поло-
ва і кукіль, які визначені Богом на спа-
лення. Тому православний ради спасі-
ння, ради блаженства і життя вічного
нехай керується тим, що подає йому
Православна Церква, а це – віровчен-
ня, канони, тобто правила до життя по
заповідях Господніх, догмати і благо-
дать Божа.

В православного не  повинно бути
сумнівів у Троїчності Бога: Отець, Син
і Святий Дух. Кожна заповідь Господ-
ня важлива, благодатна і спасаюча.
Богослужіння, молитва і всяке  моли-

ЖИТИ РАДИ ЖИТТЯ
ВІЧНОГО

товне зітхання Святим Духом єднає
людину з Богом. Піст, поклони та інші
духовно–аскетичні практики підсилю-
ють та скріпляють духовні і фізичні
сили християнина в його духовному та
тілесному життю, утверджують у бла-
гочесті.

Тому то для православного христи-
янина нема важливого чи менш важ-
ливого посту. Тим більше відміни по-
сту з якоїсь оказії. Бо постанова Церк-
ви – постанова Божа, адже Церква –
Тіло Христове, Якому Христос Бог Го-
лова, а Дух Святий Її животворить. Ну
а постанова Божа – воля Божа. Воля ж
Божа завжди добра і бажає всім спас-
іння. Тож і піст діє на спасіння людини.

Одне: через неміч тілесну, духовну
слабкість неналежно попоститись, а
інше – нехтувати постом чи піддатись
на чужі релігійно – духовні відхилення.

То ж ради духовної стійкості право-
славному християнину слід пам’ята-
ти Христові слова: без Мене не може-
те нічого творити та запевнення апос-
тола Павла:”Все я можу живучим у
мені Христом.”

А той Павло, що бачив себе най-
меншим серед Апостолів, названий
Церквою Первоверховним та постав-
лений поруч із апостолом Петром,
який був з Христом від початку Гос-
подньої діяльності. А цей повчає, що
ніколи не є пізно своїм благочестивим
життям розпочати засвідчувати Хри-
сту Богу свою вірність.

І знову повертаюсь до сказаного
вище про «релігійний вінегрет». Розум-
на людина беззаперечно бачить у
всьому цьому «вінегреті» сатанинські
підступи. Адже сатана хоче нашої за-
гибелі, тому старається звести з пра-
ведної дороги навіть найвірніших Богу.

Зрозумівши, що всі ці спокуси не що
інше як кукіль, що його посіяв сатана
поки ми духовно спали, православний
християнин повинен струсити з себе
всяку полову і гріх. Таїнствами Церк-
ви запоручитись Господньою підтрим-
кою та силою. І буде так. Бо про це
запевнив нас Господь Христос: «Я з
вами по всі дні аж до кінця віку»(Мт.
28, 20). Віддатись під Покров Богоро-
диці та Її спасаючій благодаті, запору-
читись молитовним заступництвом
святих, а їхні духовні подвиги поста-
вити собі взірцем до благочестя, при-
кликати Ангела Хоронителя та всі не-
бесні Сили і поринути у благодатну
стихію православного благочестя.

А там, по закінченню Різдвяного
посту, зустрінемо свято Різдва Хрис-
тового. І це свято Христового Різдва
є нашим святом,- святом нашого спа-
сіння, святом життя вічного. Бо Син
Божий став Людиною, щоб нам стати
богами, зійшов на землю, щоб нас
піднести до небес.

Христос з небес – зустрічайте! Хри-
стос народжується – славте!

Підготовив
свящ. Іван Владика

Закінчення.
Початок на 6 стор.

Всі ми чули про гріх. Проте достеменно це поняття не можуть пояснити й
до сьогодні.Під час посту вірні традиційних Церков йдуть до сповіді – визнають
свої гріхи та розкаюються. Що таке гріх? Які гріхи бувають? Чи бувають більші
та менші гріхи? Як священник може відпустити чи не відпустити чужі гріхи?

1. Що таке гріх?  Гріх – це такий вчинок чи думка, яка порушує наміри Божі щодо
людства та всесвіту. Біблія каже, що гріх – це беззаконня (1 Ін.3:4). Від початку створен-
ня світу Бог не покидав своє творіння напризволяще, і не перестає турбуватися про
кожного з нас своїм незбагненним, премудрим і найкращим промислом й до цього
дня. Серед іншого, Творець запланував для всього певні правила, дотримуючись яких
люди, а разом із ними все живе у світі, буде насолоджуватися максимальною повно-
тою буття та отримає максимум своєї реалізації. Виконуючи заповіді Божі – себто,
найкращі правила нашого життя – людина не лише статично перебуватиме на певно-
му щаблі свого розвитку та благополуччя, але й має можливості все більше вдоскона-
люватися, наближатися до Бога та уподібнюватися Йому, досягаючи свого щастя,
блаженства в повному богоспілкуванні. Такий процес називається святістю чи обо-
женням. Однак, існує й протилежний процес – процес духовної деградації чи гріха.
Грішник не лише не виконує приписів закону Божого, але й чинить речі протилежні
цим чеснотам. Отже, грішник – це ворог намірів Божих, співучасник діл сатани. Сам
диявол хоче, щоб люди полюбили гріх, бо кожен наш гріх це бунт проти Творця та його
намірів.

2. Які бувають гріхи? Існує кілька способів розрізняти гріхи між собою. Але, звісно,
всі вони умовні та мають не стільки практичне, скільки теоретичне значення. Окрім
класичних схем поділу на сім чи вісім “смертних” гріхів, можемо говорити про свідомі
чи несвідомі гріхи. Існують гріхи, які для малоцерковної людини неочевидні. А тому,
мусимо ще й розділяти на свідомі та несвідомі, бо тут задіяна наша воля. Одна справа,
коли людина робить помилку не знаючи про неї, а зовсім інша – коли це добре проду-
маний вчинок. Звідси й ще один поділ – на вільні та невільні. Люди можуть грішити під
тиском обставин, а можуть обставини змінювати своїми гріхами. Можна грішити
словом, ділом, думкою, жестами, мімікою, натяками. Можна грішити самому, а мож-
на спокушати до гріха інших чи хвалити інших за гріх, або не стримувати від гріха, коли
стоїш перед вибором сам чи бачиш вибір інших. Можна говорити про гріхи, як про
порушення волі Божої, як злочин перед Творцем, а можна говорити про гріх з позицій
пастирського душпіклування. Тоді гріх – це хвороба душі. Власне, саме на цьому
акцентували свою увагу древні подвижники благочестя. Вони не тільки говорили про
гріх, як хворобу духа, душі та тіла, але упорядкували цілу систему розвитку гріха в
людині, навчаючи як його долати. Зокрема, вони навчають боротися не з гріхом, бо це
вже плід, реалізація наших пристрастей, але закликають викорінювати в собі ще най-
менші корінці гріха, його зачатки – гріховні думки, помисли, страсті.

3. Чи існують гріхи, за які нема прощення? Для того щоб відповісти на це питання,
слід знову пригадати, що існують два основних підходи до оцінки феномену гріха.
Західна Церква сприйняла юридичний, більш формальний погляд на гріх. Мовляв,
кожен грішник – це бунтар проти Бога, який повинен бути покараний відповідно до
важкості свого проступку. Саме для цього в католицькій Церкві існує чистилище, а
також ціла низка чітких канонічних приписів, покарань та покут. Православна, Східна
Церква, виробила цілком інший погляд на людину. Наша антропологія – людинолюб-
на, але категорично жорстка до гріха. Католики, як бачимо, ці речі плутають, ототож-
нюючи грішника та гріх. Насправді, гріх – це не ми, а наша хвороба, паразит на нашій
добрій волі. І звісно, розуміючи те, що гріх це вада та недосконалість, ми не прагнемо
людину одразу за цей гріх карати. Грішник уже й так покараний своєю пристрастю.
Однак, тут уже треба прямо говорити, що хоча наш Бог – Любов, це зовсім не означає,
що Він прощатиме людині її гріхи без покаяння та бажання виправитися. Гріхи – це
рани на нашій душі. Говорячи образною мовою, навіть коли Бог захоче нас простити,
і реально простить, рани від довгого грішного, нерозкаяного життя можуть залишати-
ся болючими та кровоточити багато років. Бог прощає людині всі гріхи. Однак, треба
розуміти, що надто великий досвід життя в грісі є величезною перешкодою людині до
її щастя та духовного зцілення. Бог хоче, щоб грішник став святим. Але якщо сам
грішник цього не буде хотіти, то насильно врятувати навіть Творець не може. Степінь
прощення нашого гріха залежить не від Бога, а від міри нашого покаяння. Немає гріха
непростимого, окрім гріха нерозкаяного.

 4. Чи бувають гріхи більші чи менші. Тепер, коли ми знаємо,що гріх – це не лише
злочин щодо Божих намірів, але й, у певному сенсі, ще й духовно-медичний феномен,
то послуговуючись аналогією нам буде легко знайти відповідь і на це питання. Чи
бувають менші гріхи? Невже для того, щоб смертельно отруїтись, нам обов’язково
пити ціле відро небезпечної отрути? Іноді для цього вистачить чайної ложечки чи
навіть кількох крапель. Точно так само для того, щоб погубити душу, зовсім не обо-
в’язково чинити тільки ті гріхи, які прийнято вважати особливо великими та небезпеч-
ними. Звичайно, існує величезна різниця між гріхом серійного дитячого убивці й
маніяка та гріхом жіночки, яка має пристрасть «випадково» підглядати в чужі вікна чи
підслуховувати розмови сусідів за стіною. Тим не менше, святі отці наголошували,
що великі грішники, які мали перед очима свої найбільш страшні, смертні гріхи, в
багатьох випадках каялися з більшою силою, отримували Боже прощення, виправля-
лися та жити цілком новим, святим життям у той час, коли власники «щоденних»,
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«малих», «таких як у всіх» гріхів не ба-
чили у собі нічого поганого, продов-
жували грішити та рік за роком покри-
валися гріховним намулом настільки,
що до самої смерті жодного разу щиро
не висповідалися та після смерті йшли
в пекло.

 5. Родовий гріх. У розмові про
сутність гріха, неминуче слід сказати і
про т.зв. родові гріхи. Цим терміном у
православному богослів’ї чимало отців
та учителів Церкви окреслювали те
внутрішнє пошкодження людини, яке
вона успадковує від своїх безпосередніх
предків. Оскільки гріх це хвороба духу,
душі та тіла, а всі люди між собою тісно
пов’язані, зокрема й родинними уза-
ми, в багатьох випадках потрібно пря-
мо говорити, що гріх, а точніше схиль-
ності до певних пристрастей, переда-
ються чи можуть передаватися від
батьків до дітей. Так само, як значні
фізичні батьківські вади та хвороби
можуть успадковуватися дітьми, так і
хвороби душі та духу можуть передаватися з покоління в
покоління. Однак, у цьому контексті слід категорично
наголосити, що не всі діти приречені нести тягарі батьк-
івських гріхопадінь. Якщо батько був злодій, то діти й
дійсно мають усі задатки для злодійства. Однак це зовсім
не означає, що ці діти неминуче будуть злодіями. Якщо
мати була блудницею, то це зовсім не означає, що її ди-
тина неминуче стане такою ж. Це лише означає, що че-
рез нерозкаяність матері чи батька тепер донька чи син
стали особливо чутливими та піддатливими саме цій, кон-
кретній пристрасті. Як часто ми бачимо, що діти повто-
рюють життєвий шлях своїх батьків, навіть несвідомо, не
думаючи про це та не плануючи це заздалегідь! Поясни-
ти це можна не лише психологією т.зв. батьківських сце-
наріїв. Швидше за все, самі сценарії зумовлені наявні-
стю в людей цілком конкретних пороків, які передаються
спадково. Знання та усвідомлення феномену родового
гріха повинно не лише пояснити причини наших багать-
ох нещасть, і тим більше – не має озлобити нас у став-
ленні до батьків. Цей урок для того, щоб ми більше дума-
ли про власних дітей. Викорінивши в доступну нам міру
власні пристрасті, ми не передамо своїм дітям нічого
злого. Навпаки! Добре духовне та психічне здоров’я – це
найкращий спадок, який ми тільки можемо залишити
тим, кого любимо та про кого піклуємося. Діти не несуть
юридичної відповідальності за батьківські гріхи. Але вони
несуть на собі хрест наслідків батьківських вчинків. За
злочин батька до в’язниці заберуть не дитину, а батька.
Але дитина змушена буде все життя носити тавро дити-
ни, батько якої сидів у в’язниці.

6. Що таке первородний гріх? Первородний чи пер-
шородний гріх – це та внутрішня пошкодженість людської
природи, яка виникла внаслідок гріхопадіння перших лю-
дей – Адама та Єви після того, як вони злегковажили Бо-
жою заповіддю й вкусили плід із забороненого дерева. З-
вичайно, попри всю антропоморфічність чи навіть ди-
тячість цього біблійного оповідання, воно описує цілком
правдиву духовну реальність. Історія перших людей пере-
повідана нам на доступному нам понятійному апараті
розповідає про величезну трагедію, яка сталася з людством.
Перші люди переступили заборону Творця, бажаючи ут-
вердитися у власній автономії. Наслідками такого свавіл-
ля стало те, що людина вперше познайомилася з гріхом на
власному досвіді. Святі отці розповідають, що наслідками
вчинку Адама стало набуття людьми нових, небачених
раніше духовно-, душевно-, фізичних рис. Ними стали при-
страсність, тлінність і смертність. Що це означає на прак-
тиці? Люди раніше жили вічно, не вмирали. Після гріхопа-
діння наші тіла стали смертними. І хоча Адам жив 930
років, настав 931 і він через гріх помер. Також, люди рані-
ше не хворіли. Вони зберігали свій фізичний стан у ідеаль-
ний формі, при цьому не докладаючи жодних зусиль.
Вони були не старі, і не молоді, а ідеальні – у віці повноти,
досконалості та найкращого розвитку. І, звісно ж, все це
було наслідком доброго здоров’я душі та духу. Вони не
розривалися від пристрастей, не страждали від гріхів. А
вже після гріхопадіння наша природа розстроїлася.
Замість того, щоб тіло підкорялося бажанням душі, а душа
корилася бажанням духу, все в нашому єстві повернуло-
ся з ніг на голову. І тепер, тіло керує душею, а душа –
духом. Цей гріховний хаос, який почався від прабатьків, у
дійсності нікуди не зник. Він передається та множиться у
всіх людей, наче ракова клітина. Тому ми всі досі грішимо,
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хворіємо та вмираємо. Наше завдання – прийняти з Бо-
жих рук ті засоби, які необхідні нам для спасіння та долан-
ня гріхів у собі. Так само, як родовий гріх – це успадко-
ваність пристрастей та гріховних нахилів від батьків, так
першородний гріх – це наша причетність до гріха Адама.
Родовий гріх долається власним праведним життям, а пер-
шородний – живим зв’язком із Церквою Христовою.

7. Чи може бути людина взагалі безгрішною? Мова
про абсолютну безгрішність людини в Церкві ніколи не
велася. Однак, безгрішність – це той ідеал, до якого ми
завжди маємо прагнути. Навіть святі отці та великі под-
вижники розуміли, що мірою власної святості для нас
повинна бути не святість наших знайомих чи сусідів, але
безгранична святість Божа. Чим більше людина набли-
жується до лиця Божого, тим більше вона розуміє свою
недосконалість, гріховність та пристрасність. Нас можуть
вводити в оману спокуси порівнювати себе з іншими
людьми. Від цього чимало людей втрачають пильність і
занедбують себе та свій внутрішній стан. І саме від цього
народжуються найбільші гріховні падіння. Тому слід ка-
тегорично нагадати, що Існує навіть доволі чітка зако-
номірність: чим ближче людина до Бога, тим більш
грішною та хворою себе усвідомлює. І навпаки: чим далі
людина від справжніх, повноцінних стосунків із Богом,
тим менше вона страждає від хворобливості свого ду-
ховного стану, й тим швидше вона перестає себе адек-
ватно сприймати. Те, що якась людина не бачить у собі
гріхів та не відчуває потреби в покаянні говорить не про
те, що в неї гріхів дійсно немає, а, що така людина стала
духовно сліпою, її серце закам’яніло та вся природа по-
чала деградувати. Грішник не бачить себе грішником, а
праведник – праведником. Якщо ж говорити про макси-
мальну степінь святості для людини, то окрім Христа на
землі її явили нам Пресвята Богородиця та святий про-
рок і предтеча Господній Іоан. Це повинно не засмучу-
вати нас, але навпаки – бути духовним взірцем і маяком,
до якого ми маємо скеровувати корабель власного жит-
тя та всіх пріоритетів у ньому.

8. Списки гріхів.  Сьогодні існує цілий спектр релігій-
ної та псевдо-релігійної літератури, в якій читачам про-
понуються для ознайомлення цілий перелік «гіпотетич-
них» гріхів, які вони можуть сотворити за час свого жит-
тя. Однак, досвідчені духовники категорично не реко-
мендують людям без духовного досвіду користуватися
такими виданнями, оскільки вони можуть принести й
протилежний результат. Для багатьох чистих і невинних
душ такі книжки можуть стати справжніми підручника-
ми гріха та розгнузданості. Людина, яка раніше й не ду-
мала, що існують такі гріхи, тепер уже навчена, а зернят-
ко спокуси в її душі може бути посаджено назавжди, до
кінця життя. Це особливо небезпечно, якщо пригадає-
мо, що гріх зароджується в душі, спочатку маючи виг-
ляд помислу – думки з гріховним відтінком. І, що важли-
во, зароджується він серед іншого й саме завдяки тако-
му формальному ставленню до питань гріха. Гріх не
можна систематизувати, а духовне життя не є системою
табу та заборон. Тому, православні священики рекомен-
дують не списки конкретних гріхів, а аналіз власного
життя за 10 заповідями Божими та «Заповідями бла-
женств». Цього достатньо для доброго аналізу якості влас-
ного релігійного життя. У багатьох випадках розмова зі
своїм духовником принесе більше користі, ніж анонімні
списки невідомо чиїх гріхів.

 9. Що таке покаяння. Покаяння –
це вольовий акт відмови людини від
власних гріхів. Як ми вже сказали, гріх
це не тільки певний конкретний вчинок,
але й цілий внутрішній процес підго-
товки до його реального втілення.
Відтак, спочатку людина повинна виз-
нати наявність у себе гріховного нача-
ла та виявити бажання побороти його.
Звичайно, справжнє покаяння – це не
лише про минуле людини, але й у пер-
шу чергу про її майбутнє. Сповідь пе-
ред священиком – це не лише звіт Богу
про виконану роботу, але й основне –
прохання про допомогу в намірі більше
ці злі вчинки не повторювати. Богу не
потрібні наші розповіді про минуле. Він
і так знає та знав усе про нас, ще раніше
ніж ми з’явились на світ. Тепер, у цю
мить, Йому потрібен наш намір випра-
витися та компенсувати все те зло, яке
ми принесли в світ своєю поведінкою.
Під час покаяння людина свідчить, що
вона сама, її природа, не тотожна гріху.
І тому, називаючи свої конкретні гріхи
під час Сповіді перед священиком, вона
все більше й більше відмежовує себе

від них. Вона засвідчує, що приймає всю відповідальність
за своє життя, а також, прагне отримати максимальний
контроль над кожним його аспектом, не перекладаючи
на інших все те, що з нею відбувається. В тому числі й за
власні гріховні вчинки, думки та наміри. Вони дійсно
були, але були похибкою та помилкою, яку хочеться яко-
мога швидше виправити. Таїнство Покаяння, яке дося-
гає свого апогею в Сповіді, коли Господь онтологічно
прощає людині її гріхи, вони зникають із історії. Тоді, най-
більший гріх людині прощається та зникає у небуття.
Щиро сповіданий і подоланий гріх не буде згаданий лю-
дині на час Страшного суду, бо того гріха вже не існує.

10. Як священик може простити чужі гріхи? Під час
звершення Таїнства Покаяння чи Сповіді православний
священик не є суддею людині, яка прийшла каятися. Він
лише свідок її покаяння, а також, духовний лікар, настав-
ник, провідник на шляху до Бога. Священик не заміняє
собою Бога, але під час Сповіді є видимою ознакою спілку-
вання людини з усією церковною повнотою. Сам Хрис-
тос дав святим своїм ученикам і апостолам владу проща-
ти та затримувати за людьми гріхи, а через апостолів і їх
наступникам – єпископам і священикам (Мф.18:18). Саме
через священиків Бог взаємодіє з людиною під час свя-
щеннодійств, серед яких найважливішими є Святі Таїн-
ства Церкви. Священик не судить, а допомагає людині на
її духовному шляху, предстоячи перед Богом і молячись
за неї, а також, звершуючи її духовне керівництво та опіку,
даючи епітимію та різноманітні корисні для неї послухи.
Як людина священик сам має потребу в сповіді – він та-
кож сповідається і має власного духівника. Його має навіть
патріарх.  Але як особа, зодягнена святою Церквою в свя-
щеницький сан, в особливу благодать Святого Духа, він
також має своїм безпосереднім обов’язком вести людей
до покаяння, допомагати їм у всьому та від імені Церкви
прощати (чи не прощати) людям гріхи. Якщо людина не
виявила достатньої щирості, не прикладає зусиль чи має
інші важливі перешкоди до цього, від імені Церкви свяще-
ник може та повинен накласти на людину особливу епіти-
мію, чи благословити інші міри духовної педагогіки, відпо-
відно до потреб місця та часу. І, наостанок, особливо слід
зауважити, що це Таїнство, як і всі інші священнодійства
церковні, не залежать від святості самого священика. За-
конний, поставлений церковною владою священик пред-
ставляє не сам себе, а діє від імені, та з повноваженнями
всієї Церкви. Однак, дієвість Таїнств, безперечно, залежать
від того, над ким (чи для кого) вони звершуються. Найкра-
щий священик не може зробити так, щоб людина з кам’я-
ним і нечутливим до гріхів серцем вмить стала здатною
щиро покаятися, і навпаки – навіть поганий священик,
життя якого не може слугувати прикладом для насліду-
вання, не зможе перешкодити тому, щоб людині Бог не
простив навіть найбільший, найбільш жахливий її вчинок.

«Бо не послав Бог Сина Свого в світ, щоб судити світ,
а щоб світ спасся через Нього. Хто вірує в Нього, не буде
осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увіру-
вав в ім’я Єдинородного Сина Божого. Суд полягає в
тому, що світло прийшло у світ, а люди полюбили темря-
ву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі; бо кожен, хто
чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не
викрилися діла його, бо вони злі. А хто чинить правду,
йде до світла, щоб відкрилися діла його, бо вони чинили-
ся в Бозі» (Ін.3:17-22)
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