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СЛОВО СВЯТІЙШОГО ПАТРІАРХА ФІЛАРЕТА
НА СВЯТО РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!
Дорогі брати і сестри! Сьогодні православна

Церква святкує Різдво Пресвятої Богородиці. В
церковних піснеспівах, звертаючись до Божої
Матері, свята Церква співає: «Різдво Твоє,
Богородице Діво, радість звістило всій
Вселенній...».

Яку радість принесла Діва Марія, що
народилася від маловідомих батьків з невеликого
юдейського народу, підкореного римлянам,
приниженого, знеславленого порівняно з усіма
навколишніми країнами і народами? Вона
принесла людям радість того, що прийшов
довгоочікуваний час, коли Божественною силою,
подвигом Господа нашого Ісуса Христа буде
зруйноване царство диявола, царство гріха і смерті,
коли відчиняться для людей двері безсмертного
блаженного вічного життя.

Саме цю радість Своїм народженням сповістила
землі Преблагословенна Діва Марія, Яка нарешті
з’явилася в роді людському. Прийде час, і Вона
вмістить у Собі Невмістимого Бога. Вона стане
Матір’ю Сина Божого, Який воплотиться на землі,
прийме людське тіло і душу з метою спасти від
гріхів і вічної загибелі рід людський.

Народилася на землі Та, Яка стала чеснішою
від херувимів і незрівнянно славнішою від
серафимів. Народилася Та, Яка буде одночасно і
Дівою, і Богородицею, Яку будуть у віках
прославляти християни.

І ми радіємо кожного разу, прославляючи
Пресвяту Діву Марію у дні пам’яті священних
духовних подій з Її земного життя і в свята Її
чудотворних ікон.

Ми торжествуємо в ці дні ще й тому, що в Її
особі маємо свою Небесну Матір, заступницю
роду християнського. Якщо Син Її, Господь наш
Ісус Христос не соромиться називати нас Своїми
братами, то хіба Вона не назве нас Своїми дітьми?
Якщо ми причащаємося Божественних Таїн Тіла
і Крові Її Божественного Сина, то хіба Вона нам
не Мати?

Ми радіємо в Богородичні свята, бо в особі Діви
Марії маємо Небесну Покровительку,
Молитвеницю і Заступницю у всіх наших бідах і
скорботних обставинах. Ми знаємо, що жодна Її
молитва за нас не залишиться не почутою Її
Божественним Сином. «Багато бо може моління

Материнське до благосердя Владики», –
сповідуємо ми цю віру в нашій церковній молитві.
З надією і любов’ю благаємо Її і просимо
заступництва перед нашим Спасителем Господом
Ісусом Христом.

Про що ми можемо благати Пресвяту Діву
Марію? Про все, що достойно імені християнина.
Ми можемо просити Її про задоволення всіх
наших земних потреб: про дарування зцілення
хворим, про прощення гріхів, про поміч в нашій
земній праці, про охорону від усякого лиха і
нещастя – про все, в чому має потребу наше серце.

Але, благаючи нашу Небесну Заступницю про
зцілення від хвороб, про спасіння від усякого лиха
і тяжких обставин життя, ми повинні завжди
пам’ятати, що всі ці наші земні потреби є
тимчасовими, вони потрібні нам лише до нашої
смерті. А є інше благо – вічне. Вічне блаженство
полягає в тому, щоб жити завжди в спілкуванні з
нашим Спасителем Господом Ісусом Христом. Є
духовна довершеність, досконалість, до якої ми
повинні зростати. І треба завжди пам’ятати, що
Преблагословенна Діва Марія більш за все бажає
нам саме цього вічного блага.

І земні щастя і нещастя, здоров’я і хвороби,
багатство і бідність, слава і безчестя – все це

засоби, які використовує Отець наш Небесний,
щоб спасти наші безсмертні душі для вічного
життя. Ось чому Бог не завжди виконує наші
благання. Не тому, що Він не чує наші молитви, а
тому, що Він, як Бог всемогутній і всезнаючий,
краще знає, що корисно, а що не корисно для
спасіння наших грішних душ. Йому, нашому
Господу, одному відомо, що нам потрібно і що
шкідливо для нашого майбуття.

Через пророка Ісайю Господь говорить: «Мої
думки – не ваші думки, ні ваші шляхи – шляхи
Мої. Але як небо вище землі, так шляхи Мої вище
шляхів ваших, і думки Мої вище думок ваших».
(Іс. 55, 8-9)

Через духовну сліпоту ми часто не можемо
зрозуміти, в чому полягає наше правдиве благо, в
чому наше дійсне щастя. Тому хвороби і нещастя
ми часто сприймаємо як біди і не вбачаємо за ними
благодійну руку Бога, Який через ці нещастя веде
нас Своїм Божественним шляхом до спасіння і
вічного життя.

Якщо Господь попускає в нашому житті
хвороби і скорботи, не зважаючи на наші
прохання, чи не означає це, що Він хоче, щоб
зцілилася наша грішна душа в цих випробуваннях?
Грішна душа звертається в молитві до Бога і Божої
Матері частіше через якусь біду. Треба, щоб
кожний, хто жадає свого вічного спасіння, хто
боїться померти нерозкаяним грішником, хто
сльозами і благодаттю покаяння очищає свою
душу від гріха, ішов з вірою і надією до Божої
Матері і благав Її про все, в чому має потребу,
просив про блага земні і про блага вічні, просив з
вірою в те, що жодне зітхання нашої душі не
залишиться не почутим Богородицею.

Радісні свята на честь Божої Матері оживляють
в наших серцях віру в нашого Спасителя Господа
Ісуса Христа і Його Пречисту Матір. Вони
нагадують нам про велику, незбагненну любов
Божу до нас грішних. І ця надія на милосердя Бога
і Пресвятої Діви Марії нехай надає сили кожному
із нас. Твердо розуміймо, що надія на Господа і Його
Пречисту Матір нікого і ніколи не посоромить.

Будемо ж завжди звертатися в молитвах до
Божої Матері, щоб Вона захищала нас від усякого
зла і молитвами перед Своїм Сином привела нас
до життя вічного. Амінь!

Церква.info

ВСЕНАРОДНА ПРОЩА ПІД ОМОФОРОМ ПАТРІАРХА
13 вересня 2014 року, в день свята Покладення чесного пояса

Пресвятої Богородицi, керуючий Дрогобицько-Самбірською
єпархією архиєпископ Яків на запрошення митрополита
Львівського і Сокальського Димитрія відвідав присілок Заглина,
с. Монастирок Жовківського району, де взяв участь у
Божественній Літургії на цілющому джерелі – у місці чудесного
явлення Божої Матері. Богослужіння очолив Предстоятель
Української Православної Церкви Київського Патріархату
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

 Його Святості співслужили архиєреї Київського Патріархату:
митрополит Львівський і Сокальський Димитрій, архиєпископ
Рівненськиий і Острозький Іларіон, архиєпископ Чернігівський і
Ніжинський Євстратій, архиєпископ Сімферопольський і
Кримський Климент, архиєпископ Тернопільський, Кременецький

(Закінчення на 2.стор.)
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ВСЕНАРОДНА ПРОЩА ПІД ОМОФОРОМ ПАТРІАРХА

і Бучацький Нестор, єпископ
Харківський і Богодухівський
Митрофан, єпископ Володимир-
Волинський Матфей, вікарій
Волинської єпархії, єпископ
Вишгородський Агапіт, керуючий
справами Київської Патріархії,
духовенство, віряни Львівської та
сусідніх єпархій нашої Церкви.

 На Літургії співав львівський
чоловічий вокальний октет «Орфей».

 Щороку до цілющого джерела
присілка Заглина організовується
всенародна проща. У цей день до
цього святого місця відбувається
багатолюдне паломництво з різних
куточків України. З благословення
архиєпископа Дрогобицького і
Самбірського Якова всенародну
прощу відвідали священики
Самбірського благочиння: Микола
Бухній, Василь Бухній, Володимир
Лернатович, Ярослав Фабіровський.

 Священик Василь Бухній підніс
Патріарху лілію, яка раптом
розквітла біля ікони Іверської Божої
Матері, що замироточила у с. Чуква
Самбірського благочиння.

 Історія присілка Заглини і святого
джерела пов’язана з історією села
Монастирок. На монастирській горі,
за свідченням архівних документів,
у XV–XVI ст. був монастир. Люди,
переховуючись від навал татар,
тікали до лісу, до ченця. Серед таких
була й дівчина Маруся, якій під час
молитви з’явилася Матір Божа.
Маруся розповіла односельчанам і
священику про те, що їй з’явилася
Пречиста Діва і повела їх на місце

(Закінчення,
початок на 1 стор.)

появи. Але не всі повірили. Дитина
заплакала, підвела очі вгору і
побачила свою небесну гостю.
Маруся сказала: «Вона тут, я її бачу».
На прохання Богоматері дівчинка
підійшла до гори і рукою розгорнула
землю. Сталося чудо: з-під землі
почало бити джерело. З того часу і
донині місцеві жителі джерело
називають «Марусею».

 Перше зцілення завдяки цілющій
воді відбулося у 1781 р. У цей час ліс, в
якому розташоване джерело, належав
польському пану Семінському. У пана
була незряча дочка, яку роками
безрезультатно лікували від недуги.
Селяни радили пану вмивати до сходу
сонця дочку водою зі святого джерела.
Незважаючи на своє скептичне
ставлення, пан погодився. З часом до
дівчинки повернувся зір.

 Біля джерела парафіяни будували
каплиці. У 1871 р. селяни власними
пожертвами збудували св. каплицю
Положення Пояса Пресвятої
Богородиці. Але в другій половині
двадцятого століття її неодноразово
руйнували, а за одну ніч каплицю
відновлювали вірні. У 1989 р. на тому
ж місці збудована сучасна пам’ятка.
Тут регулярно відбуваються
Богослужіння, а щороку 13 вересня
у свято Положення пояса Пречистої
Діви Марії звершується всенародна
проща з Патріархом Київським і всієї
Руси-України.

 У кінці Літургії Святійший
Владика звернувся до присутніх з
проповіддю. У своєму слові
Архипастир торкнувся теми
вшанування Пресвятої Богородиці в
українському народі, Яка завжди

проявляла до України Свої милості,
зокрема через святі ікони, джерела.
Патріарх закликав усіх людей
посилено молитися за Україну та
допомагати захисникам Вітчизни у
боротьбі з окупантом.

 Після закінчення Святої Літургії
митрополит Львівський і Сокальський
Димитрій подякував Предстоятелю
Української Православної Церкви
Київського Патріархату за
архипастирський візит і підніс
Святійшому Владиці просфору та
букет білих хризантем, як зазначив
владика Димитрій – останні квіти осені.

 Насамкінець Святійший Патріарх
Філарет з ієрархами та духовенством
спустився до святого джерела – місця
чудесного явлення Божої Матері, де
скуштував освяченої води.

прот. Ярослав Фабіровський

Лист  108
Степану Д., на запитання про те, що нам

робити, щоб краще жити
Як сам пишеш, багато років

служив ти одному панові. Не
проходило дня, щоб ти не
думав про нього, про те, чого
він хоче, про що просить, що
планує. Однак твій пан був
смертною людиною й –
помер. Але існує Пан
безсмертний, Котрий не
вмирає, Який був Паном і над
твоїм паном, і над всіма
царями й царедворцями цього
світу. Це – Господь Бог,
Творець і Вседержитель неба
й землі. Хіба не природно
людям, підданим цього Пана
над панами, кожного дня
думати про Нього?
Дізнаватися Його волю,
вивчати Його заповіді,

проникати в Його наміри? Але саме те, що було б зовсім природно, люди
відкинули й стали жити згідно зі своєю волею, своїми думками, за своїми
правилами й законами. І плід такого життя очевидний: смути, блукання,
розпач, прірва в душах людей і між людьми.

Бачачи все це сам, ти з подивом запитуєш: що нам робити, щоб жити
краще? Не я відповім тобі, я дам слово одній святій людині...

Кажуть, що колись в Стародавньому Єгипті почалися розбрати між
людьми, подібні до нинішніх. Тоді двоє хоробрих друзів з Олександрії
вирішили піти по світі, щоб знайти хоча б одну мудру й щасливу людину.
Після довгих і марних пошуків вони прийшли до якогось святого, котрий
жив на самоті в лісі. Він поклонився їм до землі й радісно прийняв у своїй
хатині. Після довгої розмови й розпитувань подорожуючі, переконавшись,
що вони дійсно знайшли людину, у якій з’єдналися мудрість і щастя,
вигукнули: «Чоловіче Божий, але ми не можемо жити так, як ти! Як же нам
знайти щастя?». Заплакав чоловік Божий, звів очі до неба й крізь сльози
сказав: «І не повинні ви жити, як я. Але, щоб стати щасливими,
дотримуйтеся цих правил:

· думайте про Бога хоча б стільки ж, скільки думаєте про людей;
· бійтеся Бога хоча б стільки ж, скільки боїтеся людей;
· шануйте Бога хоча б стільки ж, скільки поважаєте людей;
· моліться до Бога хоча б стільки ж, скільки просите людей;
· сподівайтеся на Бога хоча б стільки ж, скільки сподіваєтеся на людей;
· просіть допомоги в Бога хоча б стільки ж, скільки просите в людей;
· виконуйте закон Божий хоча б стільки ж, скільки виконуєте людський;
· дякуйте Богові хоча б стільки ж, скільки дякуєте людям;
· славте Бога хоча б стільки ж, скільки славите людей!».
Вислухавши цей урок життя, друзі щасливими повернулися додому. Це

й тобі відповідь, брате Степане, а ти кричи про це до вух ближнього. Я ж
можу одне додати: минаючи цей нехитрий буквар, ніхто й ніколи не зможе
взятися за важкий підручник. Господь хай обрадує тебе.

святитель Миколай Сербський
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Про боротьбу із скорботою
Не думай, що потерпаєш від скорбот більше від інших.

Хто живе на землі, не уникне повітря; так і людину, яка
живе на цьому світі, не можуть не спокушати скорботи
й хвороби. Хто зайнятий земним, від земного зазнає
скорботи, хто прагне до духовного – від духовного. Але
останні назвуться блаженними, бо їхній плід буде
щедрим у Господі.

Того, хто терпеливо зносить наклепи чи образи, можна
порівняти з тим, хто зачинив лева у звіринці; а хто
відповідає на злослів’я й образи, – подібний до людини,
яка сама себе ранить зброєю.

Не будьмо слабкими духом, бо ж не жити нам вічно
на цьому світі.

Не засмучуй свого серця, бо смуток цього світу -
смерть спричиняє, а смуток задля Бога дає тобі життя
вічне (2 Кор. 7,10). Не завдавай смутку своєму серцю,
але втішай себе в Господі.

Коли зведуть на тебе наклепи, а згодом виявиться
чистота твоєї совісти, не несися вгору, але в Господі,
Який зняв із тебе людські обмови, смиренномудро
працюй, аби не впасти в безодню.

Лукава душа, коли їй лестять, – пишається, а коли
ображають, – скаженіє; добра душ із лестощів не радіє,
і від образ не лютує. Терпіння, поєднане з любов’ю, –
безмежне.

Надійся на Господа в день скорботи, щоб Він спас
тебе в день гніву.

Не насміхайся з чужих прикрощів, не радій з чужої
розпусти, щоб не прогнівити Господа і не позбутися Його
заступництва в день скорботи.

Якщо ми в’язні Спасителя Бога, не стидаймося носити
на собі окови скорбот, з радістю терпімо їх, очікуючи
Його пришестя з небес, коли й нас зачислить Він до лику
Святих; бо ті, які долучились до страждань Його,
приєднаються й до радощів Його (2 Кор. 1,7).

Є два різновиди скорбот, що їх зазнає кожна людина
під сонцем: скорбота за Богом і скорбота мирська; і
неможливо прожити без однієї з них: чи то без жалю за
Богом, чи то без мирської печалі. Мирська скорбота
тяжка і не обіцяє винагороди; туга за Богом несе втіху,
більше того, обнадіює радістю вічного життя. Коли
зазнаєш першої, поспішай перемінити її на другу – і
проженеш гнітючий смуток із серця.

Коли покірно й побожно робиш Боже діло, а ворог –
щоб збити тебе з праведного шляху – настроює проти
тебе людей нечестивих, не тривожся і не лякайся, не
сходь із прямої дороги. Надійся на Господа (Пс. 27,14),
Божий вибранцю, щоб ті, котрі зневажають тебе нині,
дивувалися славному твоєму спасінню, як написано:
Праведник, хоч і вмре передчасно, знайде спокій (Прем.
4,7).

Як у горнилі вогнем випробовуються золото та срібло,
так у скорботах пізнаються з Божою поміччю душі
смертних.

Не біймось спокус, але відважно змагаймо до чести
вищого звання в Христі. Господь бо вінчає всіх, хто
любить Його.

Хто бажає стати християнином, але не терпить образ,
зневаг та понижень, – тому учнем Христовим не бути.

Великодушно терпи, коли тебе ображають і
лихословлять: називають тебе злим – вважай, що
називають добрим; називають негідним – вважай, що
благоугодним. Завжди пам’ятай, що слузі Господньому
слід бути не сварливим, а до всіх привітним (2 Тим. 2,24).

 Коли спіткає тебе недуга, не вдавайся до ворожбитів
і людського заступництва; краще терпи і чекай милості
від Бога, щоб Він Сам усе владнав; бо й тіло, буває,
потребує напоумлення. Все будемо робити в ім’я
Господнє, бо Він піклується про нас (1 Петр. 5,7). Коли
людина хворіє, душа її над усе починає шукати Господа.
Тому й скорбота принесе користь, якщо тільки людина
дякуватиме за неї, кажучи: Приймали ми добро від Бога,
а лиха то й не приймати? Нехай ім’я Господнє буде
благословенне! (Іов 2,10).

Не занепадаймо духом під час скорботи, але
зміцнімось у молитві та в добрих ділах, як ті мореплавці,
що під час бурі уважно за всім стежать, пильнують і
призивають Бога на поміч. Господь не нехтує тими, що
істинно кличуть Його. Тому й ми прибігаймо до Господа
в скорботі, як пророк, що сказав: О, Господи, у смутку
ми Тебе шукали (Іс. 26,16). Море не завжди спокійне; і
теперішнє життя неможливо пройти без спокус. Але
якщо триматимемося віри в Господа, як за кормило, то
приведе вона нас до пристані життя; тоді скинемо з себе
труди і зодягнемося в життя і нетління.

Якщо прийшов до нас смуток, чекаймо наближення
радості. Згадаймо мореплавців. Коли здійметься вітер і
сильна буря, вони борються з хвилями й чекають тихої
погоди; а коли настане тиша, пам’ятають про буревій;
мореплавці завжди пильні, щоб, коли зненацька зірветься
вітер, бути напоготові, аби не скинув він їх у море. Так і
ми повинні робити. Коли надійде смуток і скорбота,
чекаймо полегшення й помочі від Бога, щоб доки смуток
триватиме, не заподіяли собі смерті  думкою, що вже
нема нам надії на спасіння. Так само й коли радіємо,

маємо бути готовими до скорботи, щоб і в радощах не
забувати про сльози.

 Будь стійким у спокусах і скорботах, чини опір
пожаданням, які тебе розпалюють, щоб тебе, як
необпалену цеглу, не розмили краплі дощу, щоб не
виявилося, що не маєш стійкості, як думаєш про себе.

Якщо ти вирішив бути благоугодним Богові, будь
довготерпеливим. Поглянь на стародавніх – і побачиш,
що всі святі отримали обіцяне постійним і довгим
терпінням.  Будь ревним у Господі, кріпись, як вірний,
щоб від глибокого суму не втратити тобі душевних сил.
Уяви собі тих, яких катували у вигнанні, в рудниках, у
гіркому рабстві, – і прийми в ім’я Господнє скорботи,
що приходять.

Якщо трапиться з тобою прикрість, – перетерпи: це
ще не справжнє лихо; тяжко й небезпечно лишатись
пригніченим. Якщо поза очі хтось тебе злословив, а
інший скаже тобі, що такий-то брат казав про тебе погане,
– будь мудрим, з’ясуй, чиїх це рук діло (диявола), і не
ображайся на брата свого. А тому, хто повідомив тебе,
відповідай так: «Хоча й образив він мене, але він мій
брат; та я й заслуговую кривди; зрештою, не він образив
мене, – влаштував це ворог, щоб посіяти ворожнечу між
нами. Господь нехай знищить підступи лукавого, брата
помилує, а нас не покине». Але коли знову, навіть в очі,
тебе образять, не нарікай, – і нехай твій ум лишається
незворушним. Коли ж доведеться терпіти кривди за злий
вчинок, не будь жорстокосердий, а краще виправ своє
прогрішення.

Почув недобре слово – й уже зажурився. Але якщо
слово дійсно вразило тебе, – радій, бо уражений ти для
напоумлення, і постарайся виправитись і підвестися після
того, як впадеш. Дісталося тобі без вини? Тим більшу
матимеш нагороду, якщо великодушно перетерпиш
образу. І апостолів били посеред міста, як злодіїв, але не
гнівались вони й не обурювались, а раділи, що
удостоїлися перенести зневагу за ім’я Ісуса (Діян. 5,41).
Радій і ти, що сподобився прийняти безчестя заради імені
Його.

Хтось із ледарів може сказати: «Жаль мені, що таке
сталося зі мною після стількох трудів». Це ти жалкуєш,
рабе Божий? Краще було б, якби ти зрозумів, що після
стількох літ труду пристрасті твої все ще не приборкані;
а коли це пізнав, то починай з ними боротися. Коли хто
думає, що він є щось, бувши нічим, – обманює себе
самого (Гал. 6,3). Вправність керманича виявляється під
час бурі. Хто вихваляється: «Стільки-то років я є
монахом», але не поводиться як монах, – той лише носить
при собі знаряддя того мистецтва, якого ще не навчився.
Зазнав ти трохи прикрощів – і враз вийшов з монашого
чину, начебто зрікся монашого образу. В одну мить
втратив труди стількох років. – Ні, брате, не тікай від
ворогів, а стій твердо, змагайся -і вороги втечуть від тебе.
Зодягнися в броню віри, візьми шолом спасіння і меч
Святого Духа, тобто Слово Боже (Еф. 6,17), – і змагайся,
щоб радів з твоєї відваги Дух Святий, Який живе в тобі.

Якщо не можеш стерпіти малої спокуси, як знесеш
велику? Якщо не до снаги тобі здолати хлопчиська, як
переможеш зрілого мужа? Якщо не вмієш стерпіти слова,
як знесеш удар? Якщо не терпиш обмовлянь й удару, як
нестимеш хрест? Якщо не будеш нести хреста, як
успадкуєш славу на небесах разом із тими, що говорять:
Та ж через Тебе нас убивають повсякчасно і, як овець,
що на заріз, нас уважають (Пс. 44,23). Невже ми з тобою,
брате, забули, як за нас терпів наш Владика? Його було
зневажено й понижено, Йому говорили: Біса маєш, а Він
не гнівався. Його називали підлесником, били по щоках,
бичували, розіп’яли на хресті; Він вкушав оцет із жовчю,
був пробитий списом у ребра. Все це перетерпів Він
нашого ради спасіння. А ми – о, горе нам, бідолахам! –
жодної образи, навіть слова, не хочемо знести задля
Нього, Який усе перетерпів заради нас.

Хто бажає благоугодити Богові й стати спадкоємцем
Божим за вірою, щоб назватися і сином Божим,
народженим від Духа Святого, той насамперед має
зодягнутися у добродушність і терпіння, мужньо зносити
скорботи, біди й нужди, що його спіткають, – чи то будуть

тілесні недуги і страждання, чи зневаги й образи від
людей, чи різні невидимі скорботи, які наводять на душу
лукаві духи, аби її розслабити, зробити недбалою,
нетерпеливою і тим перешкодити їй прилучитися до
життя. Відбувається все це за Божим задумом, коли
допускається, щоб кожна душа могла зазнати
випробувань різними скорботами, аби виявити тих, які
всією душею люблять Бога і мужньо все зносять в надії
на Нього, завжди з вірою і терпінням очікують спасіння
через благодать, – щоб таким чином витримати будь-яку
спокусу і стати гідними Царства Небесного.

Душа, яка мужньо й твердо не зносить усіляких спокус
чи скорбот, – сумує, занепадає духом, обурюється,
непокоїться, занедбує подвиг або навіть впадає у відчай;
така душа не зберегла в собі твердого уповання на милість
Божу, тож позбавлена вона надії на спасіння і, звісно, не
є гідною життя, бо не пішла слідом за Святими, не ступала
Господніми стопами. Дивись і споглядай, як у стародавні
часи Отці, Патріархи, Пророки, Апостоли й Мученики
пройшли цим шляхом спокус та скорбот і зуміли догодити
тим Богові, тому й сподобилися великих нагород.

Бог не дозволяє, щоб душа, яка покладає на Нього
надію, зазнала таких спокус, від яких могла б впасти у
відчай, тобто таких спокус і скорбот, яких не змогла б
знести (1 Кор. 10,13). Лукавий спокушає душу й
пригнічує її скорботами лише настільки, наскільки
допустив йому Бог, а не так, як би йому самому того
хотілося. Нехай тільки душа мужньо терпить усе, з вірою
й надією чекає від Бога помочі й уповає на Нього, – бо
неможливо, щоб Він покинув її. Навпаки, чим більше
подвизається душа, прибігаючи до Бога з вірою, надією
і непохитним сподіванням на поміч та спасіння від Нього,
тим скоріше Господь позбавляє її усілякої скорботи. Адже
Він знає, скільки душа може знести випробовувань і
спокушань, – стільки й допускає. Якщо гончар зробив
посудини, але не поклав їх до печі, щоб у вогні затверділи,
то не будуть вони придатними до вжитку. Але й коли кладе
до печі, то знає, скільки часу мусять бути у вогні, не
залишає їх у печі більше, ніж треба, аби не перегоріли й
не потріскали вони; знову ж таки, не виймає їх
передчасно, бо будуть непридатними до вжитку
недоробками. Отже, якщо люди у своїх міркуваннях про
тлінне мають стільки розважливості й знання, то
наскільки більше знає Бог, як довго потребують
випробувань і скорбот ті душі, які бажають догодити
Йому і прагнуть здобути життя вічне.

Не висучиш із прядива тонких ниток, доки не потіпаєш
його багато разів, і чим довше це робиш, тим чистішим і
придатнішим до прядіння воно стає; так і боголюбива
душа, зазнаючи багатьох спокус, випробувань, скорбот і
мужньо терплячи їх, стає чистішою й здібнішою до
духовного діяння і нарешті сподобляється Царства
Небесного. У скорботах і спокусах душа стає
досвідченою і твердою, якщо вона мужньо, радо й з
упованням на Бога зносить усе, що б не сталося,
непохитно чекаючи від Нього спасіння й милості.

Душі, віддані скорботам на випробування і по-різному
мучені лукавими духами, як тайно – внутрішнім тягарем
скорбот або лукавими помислами, так і явно – тілесними
стражданнями, якщо мужньо терпітимуть, уповаючи і
чекаючи нагороди від Господа, –  сподобляться вінців
правди і в день суду стоятимуть перед Ним так само
відважно, як і мученики. Бо однакові муки в скорботі: як
ті, що їх одні терплять на хресті, так і ті, що інші терплять
від нападів лукавих духів.

Якщо ворогові не вдалося підштовхнути людину до
злого вчинку або здолати помислами, напускає він тоді
на неї скорботи, щоб затьмарити її розум, а потому
засівати там усе, що йому заманеться. Якщо й тим не
вдасться йому підбити людину до злого, то дає їй усі
життєві блага, возносить її і вводить у великі спокуси,
що небезпечніше й найгірше від усіх пристрастей, бо
людина стає гордою, сластолюбною, перестає пам’ятати
і про Бога, і про свою неміч, і про годину смерті. Коли
ворог дізнається, до чого схильна людина, озброюється
проти неї й усіма неправдами поборює її.

Усе від Бога – і радість, і печаль, але одне – з
благовоління і благодаті, інше – за задумом; ще інше – з
допусту. З благовоління – коли тримаємось чеснот; адже
Бог бажає, щоб ті, які живуть у чеснотах, прикрашались
вінцями терпіння; за задумом – коли, впавши в гріх,
виправляємося; за допустом – коли навіть після
напоумлення не навертаємось. За задумом Бог карає нас,
согрішивших, щоб ми не були засуджені разом зі світом,
як сказав Апостол: «Коли ж Господь нас судить, Він нас
тим поправляє, щоб не були ми засуджені зі світом» (1
Кор. 11,32). Розумій це так: «Чи буває у місті біда , яку
Господь не попустив би» (Ам. 3,6), до того належать: голод,
рани, хвороби, поразки, війни, бо все це слугує очищенню
від гріхів. Допускає і зовсім покидає Бог тих, які не
бажають жити без гріха, або, напоумлені, не навертаються,
але залишаються у гріхах. «А що вони не вважали за
потрібне мати Бога  в розумі, то Бог видав їх перекрученому
розумові – чинити  неподобства» (Рим. 1,28).

преподобний Єфрем Сірин
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Історичний шлях розвитку форми хреста
(Продовження,

початок див. № 3 (10), № 5-6 (12-13))

Хрест «виноградна лоза»
«Я правдива виноградна лоза, а

Отець Мій – виноградар» (Ін. 15:1).
Так назвав себе Ісус Христос, Глава
насажденной Їм ж Церкви, єдине
джерело і провідник духовної,
святого життя для всіх
православно-віруючих, які то
члени тіла Його.

«Я єсмь лоза, а ви гілки; хто
перебуває в Мені, а Я в ньому, той

приносить багато плоду» (Ів. 15:5). «Ці слова Самого
Спасителя клали основу символізму виноградної лози,
- писав граф А. С. Уваров в своїй праці «Християнська
символіка»; головне значення виноградної лози для
християн перебував у символічній зв’язку з Таїнством
причащання» (стор. 172 - 173).

Хрест «пелюстковий»
Різноманіття форм хреста

завжди визнавалося Церквою
цілком закономірним. За
висловом преподобного Фео-
дора Студита – «хрест будь-якої
форми є істинний хрест». Дуже
часто зустрічається в церко-
вному образотворчому мистецтві
«пелюстковий» хрест, який,
наприклад, бачимо на омофор святителя Григорія
Чудотворця мозаїки XI століття собору Святої Софії
Київської.

«Різноманітністю чуттєвих знаків ми ієрархічно
зводиться до однакового з’єднання з Богом», – пояснює
знаменитий вчитель Церкви святий Іоанн Дамаскін. Від
видимого до невидимого, від тимчасового до вічності
- такий шлях людини, Церквою веденого до Бога через
осягнення благодатних символів. Історія їх різноманіття
невіддільна від історії спасіння людства.

Хрест «Грецький»
Традиційна для Візантії і

найбільш часто і широко
уживана форма так званого
“Грецького хреста”. Цей же
хрест вважається, як відомо, і
найдавнішим “Російським
хрестом”, так як, згідно з
церковним Віддано святий
князь Володимир вивіз із

Корсуні, де хрестився, саме такий хрест і встановив
його на березі Дніпра в Києві. Подібний
четвероконечного хрест зберігся і нині в Київському
Софійському соборі, висічений на мармуровій дошці
гробниці князя Ярослава, сина святого Володимира
Рівноапостольного. Нерідко для вказівки на вселенське
значення Хреста Христова як мікровсесвіту хрест
зображується вписаним у коло, що символізує
космологічно сферу небесну.

Хрест «накупольні» з півмісяцем
Не дивно, що часто задається

питання про хрест з півмісяцем,
так як “накупольнікі” розташо-
вані на самому видному місці
храму. Наприклад, такими
хрестами прикрашені купола
собору Святої Софії Воло-
годської, побудованого в 1570
році.

Типова для домонгольського
періоду, ця форма купольного
хреста часто зустрічається на Псковщині, як-то на

куполі церкви Успіння Богородиці
в селі Мелетове, спорудженої в
1461 році.

Взагалі ж символіка право-
славного храму піддається пояс-
ненню з точки зору естетичного (а
тому статичного) сприйняття, але,
навпаки, цілком розкриваність для
осмислення саме в літургійній

динаміці, так як майже всі елементи храмової
символіки, в різних місцях богослужіння, засвоюють
собі різні значення.

«І з’явилась на небі велика ознака: Жінка, зодягнена
в сонце, - говориться в Одкровенні Іоанна Богослова, -
під ногами її місяць” (Апок. 12; 1), а святоотцівська
мудрість пояснює: ця місяць знаменує купіль, в якій
церква, хрест в Христа, вбирається в Нього, в Сонце
правди. Півмісяць - це ще і колиска Віфлеємська, яка
прийняла Богонемовля Христа; півмісяць - це чаша
євхаристійна, в якій знаходиться Тіло Христове;
півмісяць - це корабель церковний, ведений кормщік
Христом; півмісяць - це і якір надії, хресний дар
Христа; півмісяць - це і древній змій, потоптаний
хрестами й покладається як ворог Божий під ноги
Христа.

Хрест «мальтійський», або «георгіївський»
Патріарх Яків пророчо

вшанував Хрест, коли “вірою
вклонився, - як каже апостол
Павло, - на верх жезла свого”
(Євр. 11,21), “жезла, -
роз’яснює святий Іоанн
Дамаскін, - служив зобра-
женням хреста” (Про святих
іконах, 3 ел.).  Ось тому
сьогодні над рукояті архіє-

рейського жезла є хрест, “бо хрестом ми, - пише святий
Симеон Солунський, - провадив і пасемся,
закарбовується, детоводімся і, умертвивши пристрасті,
залучається до Христа” (гл. 80).

Крім повсякчасного і повсюдного церковного
вжитку, ця форма хреста, приміром, була офіційно
прийнята орденом святого Іоанна Єрусалимського, що
утворився на острові Мальта і відкрито боровся проти
масонства, організував, як відомо, вбивство
Російського Імператора Павла Петровича - заступника
мальтійців. Так з’явилося найменування -
“мальтійський хрест”.

Хрест «просфорний-костянтинівський»
Вперше ці слова по-

грецьки “IC.XP.NIKA”, що
означає - “Ісус Христос -
Переможець”, були написані
золотом на трьох великих
хрестах в Царгороді самим
Рівноапостольним Імперато-
ром Костянтином.

“Переможцеві сісти зі
Мною на престолі Своїм, як

і Я переміг, і з Отцем Своїм сів на престолі Його” (Апок.
3:21), - говорить Спаситель, Переможець пекла і смерті.

За давньою традицією, на просфорах друкується
зображення хреста з додатком слів, що означають цю
хресну перемогу Христа: “IС.ХС.НІКА”. Ця
“просфорня” друк означає викуп грішників з гріховного
полону, або, інакше, велику ціну нашого Відкуплення.

Хрест стародруків «плетений»

«Це плетіння отримано від старохристиянського
мистецтва, - авторитетно повідомляє професор В. М.
Щепкін, - де він відомий у різьбі та мозаїці.
Візантійське плетіння у свою чергу переходить до
слов’ян, у яких воно в найдавнішу епоху особливо
поширене в глаголичних рукописах» (Підручник
Російська палеографія, М., 1920, стор 51). Найбільш
часто зображення “плетених” хрестів зустрічаються як
прикраси Болгарських та Руської стародруків.

Хрест «розп’яття»
Одне з перших дійшли до нас зображень розп’ятого

Ісуса Христа відноситься тільки до V століття, на
дверях церкви святої Сабіни в Римі. З V століття
Спаситель став зображатися в довгому вбранні коллобіі

- як би притуленим до хреста.
Саме такий образ Христа
можна бачити на ранніх
бронзових і срібних хрестах
візантійського та сирійського
походження VII-IX століть.

Святий VI століття
Анастасій Синаїт написав
апологетичні  (по-греч. -
“захист”) твір “Проти
акефалов” - єретичної секти,
що заперечує поєдна-ність у
Христі двох природ. До цього

твору він доклав зображення розп’яття Спасителя як
аргумент проти монофізитства. Він заклинає
переписувачів свого твору разом з  текстом
передавати недоторканно і прикладена до нього
зображення, як, втім, можемо і бачити на рукописи
Віденської Бібліотеки.

Інше, ще більш давнє зі
збережених зображень роз-
п’яття знаходиться на мініа-
тюрі Євангелія Раввули з
монастиря Загба. Цей ману-
скрипт 586 року належить
Флорентійської Бібліотеці
святого Лаврентія.

До IX століття включно
Христос зображувався на
хресті не тільки живим,
воскреслим, але і перемож-
ним, і тільки в Х столітті
з’явилися зображення
мертвого Христа (мал. 54).

З найдавніших часів
хрести-розп’яття, як на
Сході, так і на Заході, мали поперечину для упору
ступень Розп’ятого, і ноги Його зображувалися
прикутими кожна окремо своїм цвяхом. Зображення
Христа зі схрещеними ступнями, прикутими одним
цвяхом, вперше з’явилося, як нововведення, на
Заході у другій половині XIII століття.

На крестчатой   німбі Спасителя обов’язково
писали грецькі літери ООН, які означають - “істинно
Сущий”, тому що “Бог сказав Мойсеєві: Я Той, що
є” (Вих. 3:14), відкривши цим самим Своє ім’я, що
виражає самобитійность, вічність і незмінність
істоти Божого .

З православного догмату Хреста (або Спокути)
безсумнівно випливає думка про те, що смерть
Господа - це викуп всіх, покликання всіх народів.
Тільки хрест, на відміну від інших страт, давав
можливість Ісусу Христу померти з розпростертими
руками, закликають “всі кінці землі” (Іс. 45:22).

Тому в традиції Православ’я - зображувати
Спасителя Вседержителя саме як вже Воскреслого
Крестоносітеля, що тримає і закликає в Свої обійми
весь світ і що несе на Собі новозавітний жертовник
- Хрест. Про це говорив і пророк Єремія від особи
хрістоненавістніков: “вкладемо дерево в хліб Його”
(11:19), тобто -  древо хресне накладемо тіла
Христового, хлібом небесним званому (свт. Димитрій
Зростання. Цит. Тв.).

А традиційно католицьке зображення розп’яття, з
провисаючим на руках Христом, навпаки, має
завдання показати те, як це все відбувалося,
зобразити передсмертні страждання і смерть, а
зовсім не те, що по суті є вічний Плід Хреста - Його
торжество.

Православ’я незмінно вчить, що всім грішникам
страждання необхідні для смиренного засвоєння
ними Плоду спокути - Духа Святого, посилається
безгрішним Викупителем, чого по гордості не
розуміють папежника,  своїми гріховними
стражданнями шукають участі в безгрішних, а тому
спокутних Страстях Христових і  тим самим
впадають в крестоборческую єресь “самопорятунку”.

підготував прот. Юрій Єліяшевський
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Проповідь на свято Воздвиження Чесного і
Животворчого Хреста Господнього

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа
 «Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє

воскресіння Твоє славимо» – з таким словами, дорогі
браття і сестри, в день Всесвітнього Воздвиження
Чесного і Животворящого Хреста Господнього, всі
віруючі звертаються до древа Господнього. Сьогодні
ми з вами святкуємо велике свято – Всесвітнє
Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста
Господнього. Це свято об’єднує три події – розп’яття
Спасителя нашого Ісуса Христа на Голгофі, про що
оповідає нам з вами сьогоднішнє святе Євангеліє від
апостола і євангеліста Іоана Богослова. Друга подія –
це віднайдення в 326 році після Різдва Христового
Животворящого Хреста Господнього святою Єленою
матір’ю святого рівноапостольного Костянтина
Великого. А також повернення святого Хреста в XII
ст. із персидського полону, в якому він перебував 14
років. І свята Церква, об’єднавши всі ці три події,
установила 14 вересня за старим юліанським стилем і
27 за новим григоріанським стилем вшановувати
пам’ять Всесвітнього Воздвиження  Чесного і
Животворящого Хреста Господнього.

Ця подія – це сороковий день після Преображення
Господнього. Сьогоднішнє свято нас з вами немовби
переносить у Велику п’ятницю, коли на Голгофі
Спаситель світу Ісус Христос дав себе добровільно
розіп’яти задля нас і задля нашого спасіння,
відкупивши нас з вами від гріха, прокляття і вічної
смерті. Перед нашим поглядом Святий і Животворящий
Хрест Господній. Сьогоднішня подія – це не лише
історична згадка, яка насправді була, бо Ісус Христос
жив в певних історичних умовах і постраждав при
Понтії Пилаті, правителі Юдеї. І це є беззастережна
істина. Але крім цього, дорогі браття і сестри,
сьогоднішнє свято звертає увагу і на духовну сторону.
Бо кожен із нас з вами теж має свій хрест. Ісус Христос
постраждав на Голгофі задля спасіння всіх людей. А
кожен із нас несе свій особистий хрест. Немає на землі
людини, яка б не мала хреста. Але не для кожного з
нас цей хрест спасительний. Ми знаємо з вами, що крім
Христа на Голгофі було розп’ято двоє розбійників, один
- праворуч, а другий – ліворуч. І той, що праворуч,
названий Церквою  благорозумним розбійником. Бо
перед тим, як померти, він розкаявся у всіх своїх
злочинах. І за словом Христовим увійшов у рай,

сказавши: «Пом’яни мене, Господи, коли прийдеш у
Царство Твоє» (Лк. 23:42). І Христос промовив:
«Сьогодні ж будеш зі Мною в раю» (Лк. 23:43). А цей
розбійник, що висів ліворуч, богохульствував,
проклинав і був осуджений. І так на протязі всієї історії
відбувається із людьми. Люди розумні, благорозсудливі,
коли визнають свою гріховність, каються перед
Господом, покірно несуть свій хрест, не нарікаючи, бо
по заслугах ми прийняли, як казав розбійник, який висів
праворуч. Бо всі ми з вами багато грішимо. Навіть не
усвідомлюємо своєї гріховності, бо не задумуємось над
своїм духовним життям. Живемо, бо живемо. А не
думаємо, для чого живемо, яка мета земного буття. А
Христос всім людям бажає спастися. І в тому числі і
нам з вами. Бо Він всіх любить і посилає нам в певні
моменти нашого земного життя горе, нещастя, хвороби,
втрату близьких, рідних нам людей, бідність і т.д. Це є
все наші хрести. І часто ми з вами бунтуємо проти Бога.
А чому я, а не сусід. Чому він благоденствує, а я хворію,
я страждаю. Дуже часто такі запитання ми з вами чуємо
і самі висловлюємо їх, не розуміючи, чому ми з вами на
землі. А земля – це є школа виховання для вічності, це
є долина сліз. Таким чином виявляються наші недоліки
і хиби.

Потрібно частіше розмірковували над стражданнями
Ісуса Христа, Який будучи безгрішним дав себе на
розп’яття, на таке приниження, бо до Христа розп’яття
не хресті вважалося найганебнішою мірою покарання,
на ньому розпиналися злочинці, розбійники і саме
Христос вибрав цей найганебніший шлях страждання.
«Якщо пекло має дно, – кажуть святі отці, – то тим дном
є якраз Хрест нашого Спасителя Ісуса Христа. Він
показав нам свою безмежну любов. Як сказано в святій
Євангелії: «Бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина
Свого Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього,
не загинув, а мав життя вічне» (Ін. 3:16). І коли б ми з
вами розмірковували над стражданнями святих
мучеників, коли б ми з вами переносилися думкою в
пустелю до тих подвижників, які всеціло своє земне
життя присвятили Богу, то ми з вами так не нарікали б.
І коли б нам Бог відкрив ті блага, які для нас приготовані,
то ми зовсім по іншому впорядкували б своє земне
життя. І свята Церква, виносячи Святий Хрест, нам з
вами нагадує про те, як Він нас з вами спас, як Він багато
перетерпів, і таким чином відкрив нам райські двері. А

щоб бути разом із Ним у вічності, треба тут
співстраждати Йому, бо ми приймаючи хрещення,
вмираємо для гріха і таким чином воскресаємо для
життя із Христом.

Ми повинні жити із Христом і мати його не тільки
на устах, але і в серці. І всім своїм життям земним
засвідчувати, що ми Христові. І коли ми відкидаємо
страждання Ісуса Христа, коли ми з вами нехтуємо
своїм хрестом, коли богохульствуємо, не віримо,
нарікаємо, проклинаємо, то ми стаємо поряд із
ворогами Христа, які розпинали нашого Спасителя. І
ми караємо таким чином не Христа, а самі себе. То
так, як розбійник, той, що висів ліворуч, пішов до пекла.
Про що вказує перемичка на Хресті, яка опущена вниз.
Праворуч розбійник пішов до раю. А ліворуч – пішов
на вічні страждання. І винуватий йому не Бог, бо він
мав можливості, а винуватий він сам. Бо Бог насильно
нікого не спасає. Він спасає нас не без нас. І тому є
хрести різної форми. І серед них восьмиконечний хрест,
чи восьмираменний. А 8 – це є число майбутнього віку.
Бо Христос воскрес у восьмий день. І тому такої форми
є святі хрести. Кожен християнин повинен носити на
своїх грудях хрест. Бо хрест – це є знак перемоги над
дияволом, гріхом і смертю.

Кожен християнин повинен з вірою і благоговінням
і страхом Божим хреститися, а не махати, не відганяти
мух від себе. Бо коли ми так зневажливо хрестимося,
ми зневажаємо знамено Христа. Маймо Божий страх,
коли хрестимося, коли приступаємо до святого і
животворящого Хреста Господнього. Бо цілуємо не
матеріал, на якому зображений Христос, а цілуємо
Христа розп’ятого задля нас. І в цей день, день строгого
посту, стараймося, дорогі браття і сестри, розважати
над стражданнями нашого Спасителя. І коли будемо
йти до Святого Хреста, пригадаймо собі ті гріхи, які
завдали йому ран. Бо коли ми грішимо ми і дальше
завдаємо ран Ісусові Христові. І просімо в нього
прощення. І коли будемо цілувати святий Хрест,
промовляймо зі сльозами: «Хресту Твоєму
поклоняємось, Владико і святеє воскресіння Твоє
славимо». Амінь.

митр. прот. Іоан Альмес
(«А Слово Боже живе й діяльне…»: Збірник

проповідей о. Іоана Альмеса (2011 р.). – Дрогобич,
2013. – Вип.2 / упор. С.Пікунець. – С.202-205)

«ВЕЛИКИЙ СКИТ У КАРПАТАХ»:
нове видання з історії Манявського монастиря у XVII-XVIII ст.

Історія монастирів на українських землях
має багату традицію. У XVII–XVIII ст.
монастирі були не лише осередками
духовності, але і культурними центрами –
місцями написання та друкування книг,
харитативної діяльності (шпиталі, аптеки),
просвітництва. У XVII ст. найвідомішим
чернечим осередком на теренах сучасної
Галичини був Хрестовоздвиженський
монастир у Маняві (нині село Богород-
чанського району Івано-Франківської
області), більш відомий як Манявський Скит.
Окрім плекання традицій аскетичного життя,
принесених з славнозвісної чернечої гори
Афон (Греція), у Манявському монастирі
існувала і культура книгописання.

У 2013 р. стараннями науковців Прикар-
патського національного університету імені

Василя Стефаника було видано перший том книги із трьох томів під назвою
«Великий Скит у Карпатах» (Т. 1: Патерик Скитський. Синодик / голов.
ред. М. В. Кугутяк. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2013. – 728
с.). Велика за обсягом та ошатно видана книга містить вступну статтю (проф.
Микола Кугутяк), публікацію чотирьох творів, кодикологічний опис рукописних
пам’яток, детальні коментарі, іменний, географічний та церковно-
монастирський покажчики (доц. Володимир Гавадзина та доц. Ірина Солонець).
Збережені до сьогодні рукописні пам’ятки обителі опубліковані не лише у
перекладі українською мовою, але і у форматі факсиміле, а саме наступні твори:
1) «Житіє і життя преподобного отця нашого Іова» (засновника монастиря); 2)
«Завіт духовний ієросхимонаха Феодосія»; 3) «Регула або Устав»; 4) «Синодик».
Перші три із зазначених назв становлять «Патерик Скитський».

За допомогою публікацій цих рукописних пам’яток читач має можливість
безпосередньо дізнатись про життя ченців у ранньомодерний час. Наприклад,
монастирський Устав інформативний не лише щодо молитовного, але і
повсякденного чернечого життя. Зокрема в ньому детально розписані правила
трапезного чину монастиря, іншими словами режиму харчування ченців. Це
наприклад наступні глави: «Про їжу на трапезі, про її кількість, яка на

щодень дається», «Про напої», «Про приправу
медом чи оліями». Де не лише, вказано, що ченці
не споживають м’ясних та молочних продуктів,
але зазначено і про страви з чернечого столу у
XVII ст. В «меню» входили – борщ, каша, рижики
(гриби), сухий корінь, риба, мед, сухі овочі, мак,
житній хліб тощо. Цікавими є настанови і щодо
одягу та взуття ченців.

Не менш інформативний Синодик, який
насамперед містить великий просопографічний
матеріал. В ньому подані не лише записи імен
скитських ченців, але і їхніх родичів, а також
монахів з інших обителей. За підрахунками
упорядників видання це близько 11 тис. імен.
Серед скитських ченців, за даними Синодика,
були вихідці з терен 11 сучасних країн – України,
Білорусії, Молдови, Литви, Росії, Польщі, Сербії,
Болгарії, Чехії, Македонії, Греції. Поминальні
записи інформують і про заняття насельників Манявської обителі – скарбник,
пекар, кухар, ключник, свічникар, воротар, пастух, конюх, пасічник, мельник,
кравець, маляр. Записи містять відомості і про хвороби ченців у XVII–XVIII
ст. – язва, вогневиця, запалення, хвороби очей, «внутрішня хвороба», «черевна
хвороба», «хворів на груди», «стік кров’ю» та ін. Подається інформація і щодо
способів смерті іноків – під час Літургії, через втоплення, нещасні випадки
(«поранило дерево», «від удару коня»), був «посічений татарами», «мало
хворів і упокоївся» тощо. Міститься у Синодику і широкий краєзнавчий
матеріал – записи про осіб з понад 350 населених пунктів, здебільшого з
українських земель.

Таким чином, публікація факсиміле та перекладів Патерика та Синодика
Манявського Скита – рукописних пам’яток ранньомодерного часу одного
із найвідоміших тогочасних монастирів на українських землях – дозволяє
ознайомитись за допомогою оригіналів не лише із духовним, але частково і
із їхнім повсякденним життям. Загалом видання є свідченням існування
багатої духовної та книжкової спадщини на українських землях в XVII–
XVIII ст., тяглість яких існує і по сьогодні.

Іван Альмес,
магістр історії
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21 вересня, у День Різдва Пресвятої Богородиці,
місто Жидачів відзначило 850-річчя

Жидачів – одне із найдавніших
міст Прикарпаття. Вперше місто
згадується 1164 року в Іпатіївському літописі
«Повість минулих літ», де називається як Удеч
(або Зудечів). Є й інші версії щодо назви міста.
Кажуть, що заснував його половецький воїн –
перебіжник Зудич, який помер тут, а місто
назвали Зудичів, звідкіль і сучасна назва –
Жидачів. Антоній  Петрушевич ще наприкінці
ХІХ ст. говорив про походження назви Жидачева
від румунського слова Жудечу, тобто суддя. У
документах XIV–XVII ст., написаних
латинською та польською мовами, назва міста
звучить по-різному: Зудачів, Судачів, Жидачів,
Сідачів та ін. В українському звучанні назва міста
була Зудечів. Це підтверджується і грамотою
1424 року, писаною старословянською мовою,
де згадується Зудечівський староста. Надалі в
документах зафіксовано ще близько 25 назв
міста.

21 вересня, у цей святковий для мешканців
Жидачева день – День міста, у храмах
відбулися урочисті літургії. Святкувалось
велике двонадесяте свято – Різдво Божої
Матері. Парафіяни церкви Всіх святих та
мешканці мальовничого міста гостинно
вітали Високопреосвященнішого
архієпископа Дрогобицького і Самбірського
Якова. За звичаєм далекої і сивої
старожитності діти теплим словом зустріли
Владику та піднесли на вишитому рушнику
хліб і сіль. Настоятель храму, благочинний
Жидачівського району, митрофорний
протоієрей Стефан Гарасимів у своєму
привітальному слові підкреслив, що без
єпископа немає Церкви, тому просив Владику
піднести молитви за мир в Україні, здоров’я і
добробут всіх хто проживає в цьому місті.

Розпочалось урочисте богослужіння,
залунала молитва, яка наче запашний
кадильний дим піднеслась вгору. Кожний
присутній відчув втіху спільного служіння, яка
подібно святості і світлу проливалась,
збільшувалась, іскрилась. Життєдайною
водою омивала глибинну перлину людського
серця і виринала внутрішньою радістю,
відчуттям спокою та приємним зверненням
до Бога. Євангеліє милозвучно благовістив

протодиякон Іван Березовий. До присутніх
парафіян та гостей міста з повчальним,
глибоко моральним, піднесеним словом
звернувся Високопреосвященніший
архієпископ Дрогобицький  і Самбірський
Яків. У проповіді Владика використав
широкий, доступний, здатний до сприйняття
матеріал. Наголосив на важливість у
державотворенні саме християнської родини,
як фундаментальної складової клітини,
єдиного організму – України. Віра, мова і
культура – зерна духовних цінностей, а життя
праведних Якима і Анни тому приклад.
«Жидачів перебуває під опікою Божої Матері,
– зазначив архіпастир, – не випадково на свято
Різдво Пресвятої Богородиці відзначається
день міста».

По завершенні літургії Яків Архієпископ
Дрогобицький і Самбірський за заслуги з
відродження духовності та з нагоди 850
річниці заснування м. Жидачева нагородив
міського голову міста Жидачева Володимира
Левка орденом Святого рівноапостольного
князя Володимира. Владика підкреслив
ревність і працелюбність настоятеля

протоієрея Стефана Гарасиміва, відзначив
гарне зовнішнє оздоблення храму та побажав
сил і терпіння для внутрішнього розпису.
Архіпастир подякував всьому духовенству,
церковному хорові, що милозвучно співав під
керівництвом Брухаль Люби Миронівної, та
всім присутнім на святковому богослужінні.
В храмі прозвучало многолітня: «За Україну,
за її волю, за честь, за славу, за народ…».

Урочистості продовжились на площі
Свободи,де зібралася уся велелюдна
жидачівська громада. Святкування
розпочалися спільною Молитвою за Україну
та благополуччя міста, яку очолили
Архієпископ Дрогобицький та Самбірський
Яків, Преосвященний Єпископ Стрийської
Єпархії Тарас Сеньків, і представник
архієпископа Мечислава Мокшицького
(Римо-Католицька Церква) отець Віктор
Антонюк. Спільно  молилися й священики
Жидачівщини. Після Божого благословення
зведений хор церков Всіх Святих, Св.
Воскресіння Господнього та музичної школи
виконав Духовний Гімн України «Боже
Великий, Єдиний». Ведучий заходу Роман

Береза запросив до вітального слова міського
голову Володимира Левка, котрий урочисто
відкрив святкування з нагоди 850-річчя
Жидачева, після чого зведений хор виконав
Державний Гімн «Ще не вмерла України».

З нагоди ювілею голова міста Володимир
Семенович побажав миру й добробуту та
щиро дякував усім представникам громади
за підтримку й розуміння. А при згадці про
тих жидачівців, котрі у наш нелегкий час
захищають українську державність і
цілісність, перебуваючи у зоні
антитерористичної операції, вся велелюдна
площа аплодувала сучасним Героям.

Танцювальний колектив «Удеч» міського
будинку культури «Папірник» виконав танець
«Вітальний», а духовий оркестр запросив на
сцену учасників театралізованого дійства.
Того дня городян вітали гості з минулого
Удеча: королі Данило Галицький, Владислав
Ягайло та Ян ІІІ Собецький, Ієромонах
Веніамін, гетьман Іван Виговський,
Жидачівський староста Микола Легендза,
котрі дарували місту символічні дари, серед
яких й Чудотворна Жидачівська Оранта.
Дійство продовжили сучасні Герої. Учні
гімназії ім. О. Патрицького пригадали нам
цьогорічні події Євромайдану. А тужливу
пісню «Пливе кача по Тисині», яку виконали
учасники вокальної студії «Струмок» міського
центру творчості для дітей та молоді (кер.
О.Дахній), усі слухали стоячи.

Народний гурт «Галичани» продовжив
урочистості, подарувавши глядачам «Пісню
про Жидачів». У рамках святкування
відбулося спецпогашення конверта з
оригінальною маркою, яку випустила
«Укрпошта» з нагоди 850-річчя заснування
Жидачева. На завершення офіційної частини
свята зведений хор побажав «Многая літа»
місту, його жителям та гостям.

Парафіяни храму Всіх святих та мешканці
м. Жидачева вдячні Вам Владико за Ваш
архіпастирський візит та благословення: «Бог
миру, правди, і любові нехай буде з усіма
вами».

                                                                                       прот.
Іван Бойчин

КОЛИ У ХРАМІ
ПРАЗНИК

Є така традиція в українського народу: скрізь, де
збудовані храми – день освячення церкви відмічають
всі віряни села чи міста і називають його «празник».
Цього дня чекають, до нього готуються і прикрашають
свою святиню. В цей день з’їжджаються родичі, жителі
сусідніх міст і сіл.

В селі Страшевичі, що на Старосамбірщині стоїтъ
посеред села прекрасна, оновлена церква. В неї два
празники. В часи лихоліть її спалили, але працею рук
віруючих була збудована нова церква. В честь двох
церков і два празники: на Вознесіння і на Чесного
Хреста. На Вознесіння в цьому році ми святкували її
200-річчя, а 27 вересня – День вшанування Чесного
Хреста, на якому був розп’ятий Спаситель світу, Син
Божий Ісус Христос – час освячення нашої церкви. Це
свято відзначається в пам’ять знайденого Чесного і
Животворчого Древа Хреста Господнього
рівноапостольною царицею Єленою (326 р.). А з VII
ст. з цим днем стали поєднувати спомин про повернення
Животворчого Хреста з Персії грецьким імператором
Іраклієм (629 р.). Коли його було привезено патріарх,
щоб дати можливість всім, хто зібрався бачити святиню,
воздвигав (піднімав) Хрест, повертаючи його на всі
чотири сторони, причому кожного разу народ побожно
поклонявся, взиваючи: «Господи, помилуй!»

Цей день вшановуємо і тепер, бо в ньому став
святинею, яку залишив нам Ісус, Син Божий, той хрест,
на якому його розп’яли. Він став символом
християнської віри, якому поклоняються, його носять
на грудях віруючі як оберіг, він творить дива.

Настоятелем парафіяльної церкви в с. Страшевичі є
митрофорний протоієрей о. Іван Циквас. За період його
пастирського служіння храм невпізнанно змінився в
кращу сторону. Відремонтований ззовні, з новими
вікнами, покрівлею, добудованою банею, новими
трьома хрестами на банях. Зроблена дренажна система,
обложене подвір’я бруківкою, нові ковані ворота, а всіх
при вході зустрічає в альтанці статуя Божої Матері з
омофором в руках. Все це потопає в квітах, що від
ранньої весни до пізньої осені радують око. В даний
час не припиняються роботи біля храму. За брамою

виставляється бруківкою стоянка для автотранспорту
і підхід від центральноі дороги до брами церкви, а ще
огороджується новий цвинтар, що недалеко від храму.
Отець Іван хороший і мудрий господар у Божому домі
До нього потягнулися люди, бачачи його ініціативність
і працелюбство, бо незвично, коли священик разом із
працівниками в поті чола працює, прагнучи зробити
нашу святиню кращою. А ще на високому рівні його
духовність як служителя, його священство. Люди
передають з уст в уста, що в селі Страшевичі є
священик, який допомагає недужим молитвами. До
нього ідуть люди з діточками і хворі, надіючись на
Божу допомогу. Отець Іван кожного вислухає,
порадить, безвідмовно допомагає. Ми радіємо, що
маємо такого священика. Дай йому Боже, здоров’я і
довгих літ за його старанність.

Соборову Службу Божу відправляло сім
священників. Почалося ранішнє Богослужіння,
відбувається сповідь, єлеопомазання. Виголошується:
«Премудрість, станьмо побожно», виносять хрест на
середину храму і покладають на тетрапот,
прикрашений квітами. Співається тропар Хресту:
«Спаси, Господи, людей Твоїх...» Здійснюється
триразове кадіння хреста. Слідом за
священнослужителями підходять до хреста,
поклоняються і цілують його всі віруючі. На літургії
співають пісню: «Хресту Твоєму покланяємось,
Владико...» , відчувається незвичність відправи і сила
чудотворного Чесного Хреста, якого вшановують в цей
день. Перед причастям лунає пісня автором якої
являється парафіянка храму – Стефанія Пахольчук.
Співає вся церква, бо написана пісня давно і
називається – «Чесний Хрест».

Сину, Господній, Ти був на землі,
Смерть в муках прийняв за нас на хресті.
Приспів:
Наша надія і охорона,
 Хрест Твій для всіх оборона.
Нині вклоняємось Богу-Отцю,
Сину і Духу, святому Хресту.
Приспів.
Сину Господній, від горя й біди
Чесним Хрестом своїм нас захисти.
Приспів.
На закінчення відправи на церковному подвір’ї

відбувається водосвятіє. Освячену воду набирають додому,
знаючи її силу і поміч. Водою окроплюють всіх присутніх.

I вже традиційно, як і кожного богослужіння,
згадувались всі ті, хто бореться за незалежність нашої
країни, хто віддав своє життя за те, щоб ми жили і
святкували, раділи кожній днині, щоб Господь оберігав наш
народ у вільній і єдиній державі – Україні.

У кожного стискається серце, почувши згадку про ці
неспокійні події на сході України, де йде руйнація і смерть, де
гинуть наші рідні і близькі люди. Дивлячись передачі по
телебаченню помітила як бійці стискають у руках, носять на
шиї хрестики, ці обереги християн, які залишив нам сам
Спаситель. Днями показали між вояками капелана, що там,
на неоголошеній війні, сповіщає, доносить слово Боже, кріпить
Віру в єдиного Бога і тішиться, що в тій частині війська не
загинула ні одна людина. Воістину сила Божа і його хреста
незбагненно велика. Той хрест захищає людину і там.

Після обходу нашого храму і окроплення свяченою
водою не забуто і за покійних священнослужителів, що
похоронені біля церкви, відправлена панахида, святкування
закінчено.

Отож коли у храмі празник? Празник ще й і тод1, коли
не заростають стежки до рідної церкви, коли вона збирає в
своїх стінах багато народу, коли в ній горять свічки і
лунають молитовні пісні, щоб кожна людина могла знайти
відраду і полегшення для душі.

Стефанія Пахольчук,
член Всеукраїнського об’єднання

«Письменники Бойківщини»
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Відійшов у вічність настоятель  храму св. Воскресіння
Христового смт. Стара Сіль, Старосамбірського

благочиння протоієрей Богдан Головчак
3 вересня ранком, на 57 році життя після тяжкої

хвороби, на руках у їмості упокоївся прот. Богдан
Головчак. О 19 год. був відслужений парастас у
домі спочилого, який очолив благочинний прот.
Іоан Білик  із благословення
Високопреосвященнійшого Якова, керуючого
Дрогобицько-Самбірською єпархією, та численне
духовенство. Після закінчення особливого чину
погребіння священиків читались над покійним
святе Євангеліє протягом трьох днів.

4 вересня була відслужена панахида у домі
покійного, а також виголошена проповідь прот.
Ярославом Грица. І перенесли тіло у храм св.
Воскресіння Христового смт. Стара Сіль, де прот.
Богдан був настоятелем, під спів ірмосів
покаянного канону «Помічник мій і
покровитель….»  і у храмі звершували чин
похорону.

5 вересня Божественну Літургію і завершення
чину похорону у храмі св. Воскресіння
Христового очолив Високопреосвященніший
Яків, архієпископ Дрогобицький і Самбірський.
Владиці спів служили: секретар  єпархії прот.
Андрій Безушко, благочинний прот. Іоан Білик,
та велика кількість духовенства. Владика
виголосив проповідь про чотири етапи
священичого життя і висловив співчуття дружині
спочилого священика, дітям, рідним і всім
парафіянам. Пізніше прочитав над спочилим прот.
Богданом молитву відпущення. Обнесли тіло
прот. Богдана тричі довкола храму на знак

прощання спочилого з парафією і чин погребіння
закінчився на кладовищі у с. Стрільбичі, де також
заносили померлого отця у сільський храм і
звершили панахиду.

Багато запитань було від парафіян, одне із
них: чому накривається воздухом лице
померлого священика? В знак того,  що
священик при житті звершував Божественні
Таїнства, його лице після смерті закривається
воздухом (покровом). Святе письмо порівнює
священиків з ангелами Божими, які предстоять
перед престолом Всевишнього «лиця
закриваючі» закрите лице священика це знак
пошани Богу.  Тіло священнослужителя
одягається в світлі ризи, відповідно до його
сану. Вважається, що на Страшному суді він
буде давати відповідь не тільки щодо виконання
християнських заповідей, але і про своє
пастирське служіння. У праву руку померлого
священика вкладається  хрест, а на грудях
покладається Євангеліє, за прикладом апостола
Варнави, який заповідав, за переказами, святому
Марку покласти з ним Євангеліє Матфея. Тіла
померлих  священиків не омивають  водою, а
обтираются губкою, просоченою єлеєм, і
вчиняється це не мирянами, а
священнослужителями (ієреями або
дияконами). Творячи перш губкою хрест на
чолі, очах, устах,  на грудях, на руках, і на ногах,
і на колінах в образ священного хрещення.

«…Тому Бог вічний, для Якого трудився ти, Сам
оселить душу твою в місціс вітлому і прекрасному,
де праведники спочивають, і одержиш на суді
Христо-вому прощення і велику милість» (Тропар,
на глас 2).

Головчак Богдан Михайлович народився 20 травня 1957 року в с.
Стрільбичі, Старосамбірського району, Львіввської області в родині
робітників.

- 1964 р. –  пішов в 1 клас Стрільбицької  восьмирічної школи;
- 1972 р. – вступив в Нижанковицьке СПТУ-11 столярка-

червонодеревщика;
- 1975 р. – закінчив училище і працював на Старосамбірському меблевому

комбінаті;
- листопад 1975р. – призваний до армії;
- 1989 р. – вступив  на перший курс Львівської Духовної Семінарії, яку

успішно завершив у 1993 р.;
- 23 травня 1990 р. –  рукоположений у сан диякона Преосвященним

єпископом Романом, керуючим Рівенсько-Острозькою єпархією під час
Божественної Літургії у храмі свт. Миколая с. Солуків, Долинського району,
Івано-Франківської області;

- 4 квітня 1993 р. – рукоположений у сан священика
Високопреосвященнішим архієпископом Романом, керуючим Рівенсько-
Острозькою єпархією під час Божественної Літургії у храмі Кафедрального
Свято-Воскресенського Собору м. Рівне;

- 19 січня 1994 р. – призначений настоятелем храму св. Воскресіння
Христового смт. Стара Сіль Старосамбірського району Львівської області
(указ керуючого Львівсько-Дрогобицькою єпархією преосвященого єпископа
Андрія); тут звершував служіння 20 років;

Тяжка хвороба підступно підірвала здоров’я протоієрея Богдана, але до
останнього моменту всі, хто знав, любив та поважав отця Богдана, не переставали
молитися за його здоров’я та надіятися на його одужання.

Земний шлях протоієрея Богдана Головчака закінчився вранці 3 вересня 2014
р. Але наші молитви за спокій його душі, наша пам’ять про відданого
священнослужителя, доброго сім’янина та господаря, допоможуть оселитися
світлій душі протоієрея Богдана у Царстві Небесному.

Храмові у смт. Стара Сіль більше 500 років і за настоятельства прот. Богдана
було повністю відновлено внутрішній і зовнішній вигляд цієї Святині, а  також
церковного подвір’я, тому що любив порядок і чистоту.

Від Старосамбірського благочиння  висловлюємо свій глибокий жаль і смуток
з приводу настільки передчасної кончини новопреставленого протоієрея Богдана,
який був зразковим священиком, добрим пастирем і ревним працівником у
винограднику Христовому. Разом із цим висловлюємо щирі слова співчуття
їмості, дітям, рідним, близьким, друзям, духовній пастві - усім тим, хто любив,
знав і глибоко шанував покійного.

Вічна пам’ять і вічний спокій душі новопреставленого протоієрея Богдана!
свящ. Іван Білик

Пам’яті протоієрея Богдана Головчака
СОНЦЕ ДО ЗАХОДУ

Сонце до заходу очі склонило,
Надходить густий прохолодний

туман,
А я споглядаю на небо окрилено,
Щоб часом не був це підступний обман.

Життя бо у нас не таке спрогнозоване,
Щодня та нове щось несе:
Маленьким та юним любов

материнську
Дорослим в житті повезе

Це ми так хотіли б, щоб доля нас
слухала,

Щоб поруч із нами була.
І з раннього ранку до пізньої ночі
Перлини любові несла.

Ісус- це наш добрий і щирий учитель,
Дорогами правди іде,
А гріх - це наш згубний, лукавий

мучитель,
До пекла він душу веде.

Тому запитання нам можна
поставити

Дорослим, малим, побожним чи ні-
Хай світить нам сонце непокрите є

хмарою,
Хай буде між нами Ісус у ці дні.

 Життя догасає і попіл розвіється,
Понесе в далекі світи,
Побожна душа любим Богом

зігріється
 До неба прийдем я і ти.

ПОХОРОННА ПІСНЯ

Життя скінчилося моє-
І свічка догоріла,
Дорогою до неба йшов-
Тут смерть мене зустріла.

Дитинство в юність перейшло,
Роки важкої смути.
Щось можна пам’ятать завжди,
А щось можна забути.

В житті багато що було:
Дружина, дім і діти.
Прийшлось багато працювать
І скоро посивіти.

Людські можливості без меж,
І можна все зробити,
Та прийде цей сумний наш час-
Потрібно все лишити.

Зберуться друзі у цей день,
Діти будуть ридати.
Хтось буде пам’ятать завжди -
Хтось буде забувати.

І благодать Святого Духа
Всіх поведе нас до небес,
Ісус усіх нас там зустріне
Та й заведе у рай чудес.

Тебе я прошу, милий Боже,
Мене сьогодні Ти почуй;
У землю тіло закопайте,
А душу мою порятуй.

В землі нехай спочине тіло,
Земля нехай легка буде.
Душа нехай відійде в вічність -
І пам’ять вічна хай буде.

прот. Богдан Федак
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ВЛАДИКА ЯКІВ ОСВЯТИВ ХРАМ У СЕЛІ

ТЕРНОПІЛЛЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ
Непересічна подія відбулася 28

вересня 2014 року у селі Тернопілля
Миколаївського району Львівської
області. Цього дня тут був урочисто
освячений храм святих первоверховних
Апостолів Петра і Павла.

     Історія будівництва цієї величної
споруди налічує вже два десятиліття. До
моменту створення незалежної України
православного храму у Тернопіллі не
було. До 1940 року тут проживало
німецьке населення. Село мало
католицький храм — кірху і було
духовно-культурним осередком
громади.

В 1940 році німецькі родини були
виселені на історичну батьківщину, а на
їх місце поселили українців. Німецька
кірха перетворилась на український
храм. Проте ненадовго... Вже у 1942
році під час воєнних дій храм був
перетворений на склад речей, які
загарбники відбирали у місцевих
євреїв. 

Після закінчення війни  у селі
розташували військову частину. Храм і
надалі використовували в якості складу.
Згодом на основі військової частини був
організований радгосп, який теж
використовував храм як складське
приміщення. Час та недбалість робили
своє, і згодом культова споруда
перетворилась на руїну.

З настанням релігійної свободи
місцеві жителі розчистили руїни і на
цьому ж місці звели православну
святиню.

Будівельні роботи розпочалися ще на
початку дев’яностих. З того часу
пройшло довгих 20 років. У складних
економічних умовах було надзвичайно
важко виконати навіть елементарні
роботи. Храм дійсно будували усім
селом.

Немає в Тернопіллі жителя, який би,
незважаючи на конфесійну приналеж-
ність, в тій чи іншій мірі не долучився
до будівнитва. Стараннями місцевої
громади та її духовного наставника отця
Івана Владики вишукувались спонсори,
пожертви, використовувались усі
можливості для того, щоб робота не
припинялась. Кожен пройдений етап був
маленькою перемогою.

Як згадує житель села Олександр

Стебніцький спершу службу від-
правляли на закладеному фундаменті,
натягнувши на палі брезент для захисту
від дощу. Коли були готові стіни,
відправу часто проводили під відкритим
небом, бо напевно найдовшим та
найтяжчим виявився процес зведення
склепіння храму.

Тепер про це згадують з посмішкою,
адже не зважаючи на всі труднощі,
тернопільчани з повним правом можуть
гордитися своїм дітищем

Освячення престолу та самого храму
проводив правлячий архиєпископ
Дрогобицький і Самбірський Яків. На
запрошення настоятеля храму прот.
Івана Владики та парафіяльної громади
села Тернопілля  на святкування
прибуло духовенство: секретар
Дрогобицько-Самбірської єпархії прот.
Андрій Безушко (с. Нагуєвичі),
благочинний Дрогобицько-Самбірської
єпархії  (він же і благочинний
Миколаївський) прот. Василь Салабай,
редактор єпархіальної газети “Духовна
криниця” прот. Іван Альмес (смт
Підбуж),  прот. Василь Хомин (смт
Розділ), прот. Іван Майкут (с. Київець),
прот. Ігор Ляхович (м. Миколаїв), прот.
Ігор Денікевич (с. Колодруби), прот.
Микола Сліпецький (с. Вербіж), прот.
Ігор Фока (с. Березина), прот. Роман
Сотник (Миколаївський благочинний

УАПЦ), прот. Федір Гудзар (с. Сторона),
сусіди - прот. Андрій Афтанас (УАПЦ
смт Щирець), прот. Олег  Пузир (УАПЦ
с. Горбачі), прот. Роман Цар (УАПЦ с.
Гуменець), прот. Іван Духнич (УАПЦ с.
Сердиця).

Одинадцята ранку. Біля храму
святкова метушня. Милують око
різнобарвні вишиванки. Ранкове
сонечко купається у освяченій водиці.
Усі чекають появи архиєпископа Якова,
якого супроводжують юнаки на двох
баских конях. Помітно хвилюючись, але
з радістю голова парафіяльної ради  села
Костянтин Савка та учні Тернопільської
школи хлібом-сіллю зустрічають
Владику.

У заквітчаному храмі починається
освячення престолу. Затамувавши подих,
селяни та числені гості спостерігають за
дійством. Ось що розповідає жителька
села Красів Оксана Грицик, яка прибула
на свято на запрошення сестри: “Як
радісно було у храмі! Така легкість у
душі... Не дивлячись на те, що церемонія
була досить довгою, стоялось легко, час
не відчувався”.

Подібні емоції переповнювали  усіх.
Після освячення престолу та самого

храму розпочалась архієрейська
Божественна літургія, яку відспівував
хор м. Жовква (УАПЦ) під керівництвом
Закус Марії Іванівни.

Коментуючи уривок зі Святого
Письма про таланти, архиєпископ Яків
зазначив, що кожен із нас отримав
дорогоцінний талант. Це наше земне
життя, яке ми маємо прожити так, щоб
ним, при помочі Божої благодаті, набути
життя вічне. Він наголосив, що
богоугодна справа зведення новоосвя-
ченого храму є прикладом помноження
талантів, наданих нам Господом.

У промові архиєпископ подякував за
теплу зустріч і зазначив важливість
відновлення того, що у свій час знищив
войовничий атеїзм. Він наголосив на
важливість Божої любові, що єднає
людей з Богом. Закликав до молитви,
щоб відійшов гнів Божий, а між
народами запанував мир, порозуміння та
любов. Владика засвідчив,  що зведення
храму — це велика заслуга усіх вірян і
побажав, щоб у освяченому храмі вірні
знайшли спасіння та завжди перебували
у Божій благодаті.

На завершення архиєпископ Яків
привітав громаду зі святом з нагоди
освячення храму, побажав плідної праці
над його розписом і вділив на те своє
архипастирське благословення. За
звершені архипастирем святительські
священнодії Владиці Якову щиро
подякувала уся громада, діти та
настоятель храму.

Церковними нагородами Високопре-
освященний Владика відзначив
благодійників та найактивніших
парафіян.

Тепло та щиро архиєпископ подякував
настоятелю храму Івану Владиці за
вірність церкві, побажав йому Господньої
опіки і многих і благих літ життя та
служіння у Христовому винограднику.   
      Свято освячення завершилось
поданням Архипастирського благосло-
вення кожному молільнику та врученням
Владикою пам’ятних іконок.

- Надзвичайна подія! Я рада, що мала
щастя все це побачити! - поділилася
враженнями жителька Тернопілля Люба
Пелих.

Свято скінчилось, але згадка про цю
вражаючу подію назавжди залишиться
у серцях тих, хто може з гордістю
сказати: “У цьому храмі поселилась
частинка моєї душі”.

Світлана Грицик

ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÐÈÍÈÖß
Редакційний відділ єпархії

Головний редактор прот. Іван Альмес
Тел.моб.: (097) 450-61-02

E-mail: almes.rk@gmail.com

ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ ОСВЯТИВ ХРАМ НА ЧЕСТЬ ПЕРВОВЕРХОВНИХ
АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА У СЕЛІ ДАВИДІВ НА ЛЬВІВЩИНІ

14 вересня 2014 року Святійший Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет, на
запрошення митрополита Львівського і
Сокальського Димитрія, відвідав парафію на честь
первоверховних апостолів Петра і Павла у селі

Давидів, Пустомитівського району на
Львівщині та освятив новозбудований
храм.

Його Святості співслужили:
митрополит Львівський і Сокальський
Димитрій, архієпископ Чернігівський і
Ніжинський Євстратій, архієпископ
Сімферопольський і Кримський
Климент, архієпископ Дрогобицький і
Самбірський Яків, єпископ
Харківський і Богодухівський
Митрофан, єпископ Вишгородський
Агапіт, керуючий справами Київської
Патріархії, єпископ Іоан (Швець),
настоятель храму протоієрей Григорій
Манюк, запрошене духовенство з
Львівської єпархії та Києва.

Під час богослужіння лунав спів у виконанні
львівського хору “Орфей”. Цього дня до храму на
молитву завітали мешканці села Давидів та сусідніх
сіл. Храм був переповнений. За богослужніння
молилися і представники районної влади.

За богослужінням Святійший Владика звернувся
до присутніх з архіпастирським словом. На початку
- Святійший Патріарх привітав парафія із
освяченням храму та закінченням будівництва, яке
тривало понад двадцять років. Також Патріарх
Філарет наголосив, що головне завдання Церкви -
це спасіння душі, - то і храми будуються, у першу
чергу, для спасіння душ вірних.

Настоятель храму протоієрей Григорій Манюк
подякував Святійшому Патріарху за візит, а також
освячення храму, підніс йому букет квітів та
просфору. Насамкінець Святійший Владика
відзначив Благословенними Патріаршими
грамотами та церковними нагородами активних
парафіян та благодійників будівництва.
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