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Від редакції

Свята мучениця Параскева
Свята мучениця Параскева була однією з славних ісповідниць Христових.
У часи царювання Діоклітіана в місті Іконії проживала дівчина на ім’я Параскева. Батьки – християни – назвали її так тому, що вона народилася в день Параскеви
(Параскева по-грецьки означає “п’ятниця”). Коли батьки відійшли до Господа, то
залишили дочці велике майно. Параскева почала витрачати своє майно на одягання нагих, прожиток голодних, пригощання подорожніх. Параскева проповідувала
перед всіма Слово Боже і викривала суєту бездушних ідолів. Розгнівані невіруючі
громадяни міста кинули її до в’язниці.
Імператор Діоклетіан у той час прислав в Іконію воєначальника для знищиння
усіх християн. Воєначальник наказав привести святу діву на суд. Здивований красою Параскеви, він почав вговорювати діву відректись від християнської віри, але
почувши відмову страшно розлютився. Він наказав повісити Параскеву на дереві і
нещадно дерти її ребра залізними кігтями і розтирати волосяницею її рани. Ледве
дихаючу, мученицю кинули до в’язниці. Вночі явився їй ангел. Ангел сказав їй: “Встань! Христос Господь зціляє тебе!”
Зранку прийшла варта і знайшла Параскеву здоровою. Злякавшись, вартові сповістили про це воєначальника, який, побачивши її здоровою, здивувався. Він сказав, нібито їх боги пощадили красу і зберегли життя діви. Свята на це відповіла:
“Покажи мені тих, хто дарував мені життя!”. Воєначальник послав святу у храм своїх богів подивиться на їхніх ідолів.
В храмі Параскева подумки помолилася Іісусу Христу, щоб всі ідоли попадали на землю. І ось, за словом святої, упали
і розсипалися ідоли. Всі вибігли з ідольського храму і почали промовляти: “Великий Бог християнський!”. Тоді воєначальник наказав знову повісити Параскеву на дереві і палити її ребра свічками. Але явився ангел, доторкнувся до свічок
і запалав дуже сильний вогонь, який знищив безліч беззаконників. А народ вигукнув: “Великий Бог християнський!”.
Воєначальник, помітивши хвилювання в народі, боявся, як би проти нього не повстав народ і поспішно наказав усікнути
святу мечем.
Християни з благоговінням поховали тіло святої в її домі. На другий день беззаконний воєначальник виїхав на
полювання, але кінь його раптово розлютився і скинув його в яр. Впавши, воєначальник злощасно загинув. Свята ж і
чиста душа мучениці Параскеви відійшла до Господа. Від її чесних мощей подавалося багато зцілень хворим.

Вшановання пам’яті святої мучениці

ПРЕСТОЛЬНЕ СВЯТО У
c.СТОЯНОВІ РАДЕХІВСЬКОГО
БЛАГОЧИННЯ
10 листопада Свята Церква молитовно вшановує пам’ять святої мучениці Параскеви (П’ятниці).
Цього дня православні парафіяни села Стоянова, що на Радехівщині, відзначали
день пам’яті святої мучениці Параскеви як престольне свято. Годі навіть уявити, як
старанно і самовіддано віруючі готувалися до цієї події.
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єпископ Львівський і Галицький Августин. Посередині
церкви на аналої була встановлена святково прикрашена
ікона святої мучениці Параскеви.
Зранку святкування розпочалося з водосвятного молебна, який звершив благочинний Радехівського округу
протоієрей Василій Якимович. Перед храмом Владику
зустрічали з хлібом-сіллю і з квітами парфіяни на чолі
з настоятелем – секретарем Львівської єпархії УПЦ протоієреєм Богданом Біласом.
Перед початком богослужіння Владика освятив 5

Освячення дзвонів
До Стоянова вирушили вранці – разом із групою паломників Львівського православного військового братства, які, до речі, нещодавно повернулися із паломницької поїздки на Святу землю. На престольне свято завітав
Високопреосвященніший Августин, архієпископ Львівський і Галицький. Візити Владики до Стоянова стали
вже доброю традицією – щороку він приїжджає сюди на
храмові свята, щоб відправити Божественну літургію і
помолитися за громаду віруючих. Окрім нього, до участі
у богослужінні долучилися восьмеро священиків: четверо – із Львівської єпархії і четверо – з Волині. Важко навіть висловити, наскільки піднесеним і урочистим
був стан усіх парафіян під час Літургії. Відчувалося, наскільки сильно наш православний люд любить і шанує
святу мученицю Христову Параскеву – молитовницю за
всіх нас перед Всевишнім.
Святковий настрій панував на церковному подвір’ї:
стежка до храму і ікона мучениці над церковними дверима були прикрашені квітами, вітерець розвіває червоні
стрічки, на дзвонах, що їх в цей день мав освятити архі-

Святковий передзвін

Під час Божественної літургії
дзвонів, встановлених на церковному подвір’ї, і першим
зробив святковий передзвін. За Божественною літургією
Владиці співслужило духовенство Львівської і Волинської єпархії УПЦ. Проповідь на тему свята виголосив
духівник Львівської єпархії протоієрей Роман Коломийчук. Богослужіння супроводжували співом два хори: парафіяльний під керівництвом Лариси Майко та ансамбль
“Канонъ” під керівництвом Анни Данканич. Ансамбль
“Канонъ” ніяк не міг залишитися осторонь урочистої
атмосфери великого храмового свята – адже настоятель
церкви у Стоянові, прот. Богдан Білас, є духівником і порадником колективу. Учасники ансамблю виявили величезне бажання
взяти участь у
святковій
Літургії,
відмовившись у цей
робочий день
від усіх своїх
справ, навчання
і інших навантажень. “Канонъ”
виконав під час
Літургії ряд духовних піснеспівів:
“Агіос”
візантійського розспіву, “Херувимську” болгарського
розспіву, староболгарську просительну єктенію, “Достойно єсть”. Особливим було виконання тропаря святій мучениці Параскеві на старовинний болгарський 4-й
глас.
Після Літургії був звершений хресний хід навколо
храму. Владика подарував храму на честь святої мучениці Параскеви П’ятниці напрестольне Євангеліє і благословив усіх парафіян іконками, а діти отримали солодощі.
Анна Данканич
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 Із духовних
джерел

Пропонуємо увазі шановних читачів проповідь святителя Луки (Войно-Ясенецького),
архієпископа Кримського, 50 років від дня упокоєння якого (+ 1961) виповнюється цього
року. У своїй особі святитель Лука виявив справжній образ доброго пастиря, який зцілює
недуги як душевні, так і тілесні, показав високий приклад поєднання служіння архіпастиря
та лікаря. Своїм життєвим подвигом святитель Лука вказав нам усім, що насправді означає
“нести хрест Христовий”.

Будемо робити добро
Апостол Павло в Посланні
до галатів пише: “Носіть тягарі
один одного і так здійснете закон Христовий” (Гал. 6:2). Найпростіше пояснення заклику носити тягарі один одного полягає
в тому, що зустрівши людину з
важкою ношею, ми повинні допомогти їй. Можна полегшувати
тягарі один одного в сім’ї, якщо
вона є дружньою, єдиною та пройнятою любов’ю. У такій сім’ї
діти намагаються допомагати
батькам, а ті, у свою чергу, всіляко полегшують труднощі своїх
дітей.
Добре, якби так було завжди!
Добре, якщо б люди намагалися
допомогати один одному, спокійно зносили б недоліки та вади оточуючих. Але ми не
вміємо терпіти того, чим уражений дух наших ближніх, це викликає у нас роздратування. Проте нам слід
любити їх, і лише тоді ми виконаємо закон Христовий, який весь полягає в одному: “Возлюби ближнього свого, як самого себе” (Мк. 12:31). Якщо ж
возлюбимо ближніх, то зі смиренням будемо полегшувати їм життєві труднощі.
Людина, що вважає себе найповажнішою, милується собою. Вона спокушається, бо хто вважає себе
за будь-що, коли він є ніщо, той обманює себе (Гал.
6:3). Це властиво людям, що досягли високого становища. Буває, що чоловік отримає звання професора і
загордиться собою: “Я професор, а навколо одні невігласи”. Насправді ж він ніщо, оскільки величається.
Але хіба нічого не значать професорське звання та
наукові заслуги? Так, в очах Божих це дуже мало коштує, бо для Бога великим і святим є тільки смиренне
та чисте серце, а гордість Він ненавидить. Усі ми убогі й нещасливі, бо смирення у нас дуже мало. А якщо
смирення не маємо, значить, немає у нас нічого.
Кожний нехай випробовує своє діло, і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не в іншому (Гал. 6:4).
Випробовувати свою справу – значить зупинитися у
своєму нестримному прагненні вперед і обдумати:
“Чи туди я йду, куди треба? Чи ту справу роблю, яка
справді приємна для Господа? Чи немає нечистих

спонукань в душі, в усьому улаштуванні мого життя?”.
Що означає мати тільки в собі
похвалу, а не в інших? Якщо людина з глибокою вірою і смиренністю розгляне всі справи свого
життя, то виявить багато неналежного, тобто того, що творила
з намірів суєтних, з самолюбства
та самовихваляння. Але якщо
вона йде шляхом Христовим, тоді
знайде і щось добре, і в цьому доброму – похвалу свою, буде радіти цій похвалі і не стане шукати
собі похвали від інших. Бо кожен
свій тягар понесе (Гал. 6:5), схиливши горду голову перед Богом.
Хто сіє для плоті своєї, від
плоті пожне тління, а хто сіє
для духа, від духа пожне життя вічне (Гал. 6:8). Людина, що живе пристрастями, все вміння, всі сили розуму та волі спрямовує на догоджання тілу, сіє труди
свої для плоті своєї. Хто сіє так, пожинає тління, бо
плоть знищиться, а дух, який був підпорядкований їй,
залишається безсилим, нездатним до життя вічного. І
вся справа життя такої нещасної людини знищиться
подібно до плоті її. Сіяти в дух – значить піклуватися
про насіння чеснот: про насіння смирення, милосердя, любові до ближніх. Вирощуючи їх у душі нашій,
пожнемо життя вічне.
Роблячи добро, не будемо сумувати (Гал. 6:9).
Той, хто йде за Христом шляхом добра, шляхом тернистим, буде гнаний. Однак не треба сумувати: хоч
нас і будуть переслідувати, будемо наполегливо творити добро, бо в свій час пожнемо, якщо не ослабнемо (Гал. 6:9), плоди своїх трудів, угодних Богові.
Отже, доки є час, будемо робити добро всім,
а найбільше ж своїм за вірою (Гал. 6:10). Поки є
ще час земного життя, будемо допомагати ближнім
своїм, всім, з ким поєднує нас життя, особливо ж
тим, хто, подібно до нас, полюбив Господа, хто всім
серцем увірував в Нього, нашим братам і сестрам у
Христі. Про них в першу чергу наша турбота, а після
– і про всіх інших. Амінь.
6 жовтня 1948 р.
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 Святі покровителі землі Галицької

Святитель Арсеній Еласонський

Святитель Арсеній (в миру
Апостоліс) народився 1550 року у
Фессалії (Греція). Юнак одержав
чудову освіту і згодом прийняв
чернецтво з ім’ям Арсеній. Серед свого оточення Святитель вирізнявся розумом та освіченістю,
літературними здібностями. Саме
тому, з благословення Патріарха
Феоліпта ІІ, святитель Арсеній
очолив посольство, що вирушило
в 1586 році із Греції в Москву.
Побожний цар Феодор Іоаннович прийняв святителя Арсенія та
його супутників вельми ласкаво,
через місяць відпустив послів назад до Константинополя, відправляючи з ними щедру милостиню
для Патріарха.
На зворотному шляху посольство зробило зупинку у Львові. Тут, при міському
храмі Успіння Пресвятої Богородиці, здавна існувало
православне братство, утворене для того, щоб оберігати православних від латинського впливу. Ініціатори
створення братства усвідомлювали, що освіта – найкраща зброя для захисту своєї віри. Тому шкільна
справа була під особливою опікою братчиків.
Члени братства і місцевий православний єпископ
Гедеон (Балабан) наполегливо просили святителя Арсенія залишитися у Львові і очолити братську школу.
Зворушений їх невідступним благанням, Святитель
погодився і, відіславши царську милостиню та подарунки до Константинополя, взявся до нового послуху.
За час свого перебування у Львові (1586-1588 рр.) святитель Арсеній склав для братської школи, першим
ректором якої він був, навчальну програму “Порядок
шкільний”. “Порядок шкільний” святителя Арсенія
став одним з найдавніших шкільних статутів Європи.
В основі статуту була ідея рівності учнів. В ньому наголошувалось, що “багаті над убогими в школі нічим
не можуть бути вищими, крім тільки наукою”. У статуті зазначалося, що до обіду вчитель повинен навчати
учнів не тільки читання та письма, але також граматики, риторики, діалектики, музики, святому Євангелію
та Книгам Апостольським. З усіх цих предметів належало видавати учням записки, тобто рукописні навчальні посібники. Після обіду відбувалося навчання
пасхалії, арифметики і церковного співу. Крім того, по
суботах після вечірні вчитель повинен був вести бесіди з дітьми, виховуючи у них побожність та пояснюючи їм християнські обов’язки у стосунках з батьками
та ближніми, а в святкові та недільні дні – розкривати
зміст свят і євангельських та апостольських читань,
що припадають для читання в храмах на ці дні. “Порядок шкільний” святителя Арсенія став взірцем для

статутів інших братських шкіл в
Україні, Білорусії та Литві, а очолювана ним школа відіграла важливу роль у житті православної
громади Львова.
Наприкінці 1587-го року Константинопольський
Патріарх
Ієремія ІІ надіслав Львівському
братству особливу грамоту, в якій
благословив як саме братство, так
і його школи. Це було схваленням
діяльності святителя Арсенія з
боку Вселенського Патріарха.
1588 року святитель Арсеній
вдруге прибув до Росії з посольством
Константинопольського
Патріарха Ієремії ІІ. Він брав
участь у переговорах із московським урядом з приводу встановлення патріаршества у Росії, а потім у виборах та рукопокладенні першого Патріарха
“всієї Русі” святителя Іова. Під час прощального прийому грецьких послів у царя Феодора Іоанновича він
отримав дозвіл залишитися у Москві.
Усе подальше життя святителя Арсенія було
пов’язано із Росією, де він виконував функції представника Східних Православних Патріархів. Живучи
в Московському Кремлі, поблизу царського палацу,
всі роки Смути (період історії Московського царства
з 1604 до 1613 року) він був свідком зміни урядів, народних бунтів, безчинств та пограбувань іноземними завойовниками, бачив страшні пожежі та смерть
близьких людей.
Сам Святитель зазнав найтяжчих випробувань: голод, скруту, хвороби. Під час недуги уві сні він побачив преподобного Сергія Радонезького, який сказав,
що лиха вже скоро минуть. Немов на підтвердження
істинності пророцтва Святитель отримав зцілення від
хвороби. А незабаром Москва була звільнена від поляків військом князя Димитрія Пожарського та міщанина Кузьми Мініна. На чолі духовенства святитель
Арсеній зустрічав війська визволителів біля Спаських
воріт Кремля з Володимирською іконою Божої Матері.
Останні роки життя святителя Арсенія пов’язані
з Суздаллю, де він обіймав кафедру архієпископа.
Ставши у 1616 році архієпископом Суздальським і Таруським, він продовжував жити в Москві і переїхав у
Суздаль лише через кілька років. Тут Святитель також
користувався загальною шаною та любов’ю. Не раз
він клопотав перед царем і Патріархом про виділення
коштів на відновлення церков, розорених під час Смути, робив щедрі пожертви на монастирі.
Святитель Арсеній помер 29 квітня 1625 року і
був похований у Cуздальському соборі Різдва Пре-
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Біля раки з мощами святителя Арсенія

святої Богородиці. Одразу після смерті Святитель
прославився як чудотворець, біля гробу якого здійснилась безліч зцілень. Перше знайдення мощей
святителя Арсенія відбулось у 1668 році. У 1982
році святителя було прославлено як місцешанованого святого в Соборі Володимирських святих.
Вдруге мощі святого були віднайдені 23 серпня
2005 року.
СВЯТИТЕЛЮ ОТЧЕ АРСЕНІЄ,
МОЛИ БОГА О НАС!
Степан Бецко, м. Львів

 Святі покровителі землі Галицької

Диво, якЄ сталося з ПЄтром Могилою
Молитовно прославляючи Собор святих землі Галицької, православні галичани звертаються не лише
до угодників Божих, імена і подвиги яких добре знані, але й до тих імена яких відомі тільки Господу. І лише
про деяких з них, як от про старця Герасима Крехівського, можна довідатись із окремих наукових розвідок.
Вся Річ Посполита була вражена неймовірною
важливе свідчення.
звісткою: Петро Могила, син молдавського господаря,
Вимальовується така картина: Петро Могила, ймопретендент на трон Молдавії та Валахії, родич найвірно, важко захворів, звертався за порадою до знаних
відоміших княжих родин Польщі, України та Литви,
лікарів та цілителів, до відомих знахарів – все марно,
учень і приятель коронних гетьманів Станіслава Жолніхто не міг йому допомогти.
кевського та Яна Ходкевича, всебічно освічений (ісВоєводич, згідно з уявленнями своєї епохи, почав
нують дані про його навчання в паризькій Сорбонні і
шукати допомоги і полегшення своєї долі по різних
коледжі Ла Флеш, де навчався Рене Декарт), хоробрий
монастирях – все марно. Вже втрачаючи надію на
і войовничий лицар, “який відважно зі своїми власодужання, Могила вирішив відвідати Крехівський
ними ратними людьми боровся під Хотином з турчимонастир на Львівщині. Тут на гробі православного
ном”, раптово для всіх постригся в Києві у ченці.
ченця-схимника, відомого своєю святістю, воєводич
Що ж змусило цю непересічну людину, перед якою
омився сльозами розчулення, і після пристрасних мовідкривалася блискуча світська кар’єра, відректися від
лінь відбулося вже несподіване, воістину чудесне зцісвіту та змінити лицарський меч на чернечий клобук?
лення. Відповідно до психологічного настрою душі
Переглянуті стоси книг, – ніде немає навіть натяку на те,
середньовічної людини, це не могло сприйматися
що примусило Петра Могилу рішуче змінити стиль житінакше, як справжнє диво, як всемогутність Божа. І це
тя. Історики вважають, що на воєводича вплинула якась
диво схвилювало, перевернуло душу Петра Могили,
надзвичайна подія. Але яка саме? Немає відповіді.
що призвело до повної зміни його світоглядних виміНавіть видатний український історик Микола Косрів. Випадок далеко не єдиний для тієї епохи.
томаров, який навмисно займався цією проблемою, а
Після чудесного зцілення, судячи з усього, Петро
також такий знавець історії Української Православної
Могила дає обітницю відтепер служити Богові, який
Церкви, як С. Голубєв, автор ґрунтовної монографії “Пепозбавив його від передчасної смерті ...
тро Могила та його сподвижники”, оминули це питання.
Час упокоєння ченця Герасима відомо – початок осеСучасникам були добре відомі істинні причини постригу Петра Могили, – певна річ, їм не потрібно було навмисно зосереджуватися саме на цьому питанні. Навіщо
писати про те, що і без того добре відомо кожному? Але,
можливо, хтось хоча б побіжно згадав про обставини, за
яких воєводич зрікся мирського життя? Отже, потрібно
шукати в цьому напрямку.
І ось раптом – є! Ось воно! Нарешті, знайдено відповідь. Та, як й слід було очікувати, відповідь лежала
на поверхні, однак, історики чомусь не помітили, не
звернули на неї уваги.
Найближчий сподвижник і наступник Петра Могили Сильвестр Косів у 1635 році опублікував панегірик Йосипу Бобриковичу-Коптю, колишньому ченцю
Скита Манявського. І ось у цьому панегірику згадується “Герасим, чернець Крехівський, який сім років
після своєї смерті (!) Петра Могилу, ще світську люКрехівський Свято-Преображенський монастир
дину, від важкої хвороби вилікував”. Це надзвичайно
(гравюра, 17 ст.)
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ні 1617 року. Отже, знаючи, що зцілення відбулося через сім років після смерті схимника, неважко визначити дату навернення Петра Могили, а саме – літа Господнього
1624. І вже аж ніяк невипадковим здається постриг у Києво-Печерській лаврі Петра
Могили в наступному 1625 році.
Звичайно, на рішення Петра Могили могли вплинути і довгі довірчі бесіди з
“козацьким митрополитом” Іовом Борецьким та інші обставини, але головною
причиною, на мою думку, було те диво, яке сталося у Крехівському монастирі на
могилі святого отця Герасима.
Піднявшись з часом на вершину української православної ієрархії, Київський
митрополит Петро Могила відкрив блискучий період в історії культурного життя
України, справедливо названий істориками – “Могилянською добою”. Не стояв київський митрополит і осторонь від національно-визвольної боротьби українського
народу. Різні джерела вказують на те, що перед своєю кончиною (1 січня 1647)
він благословив Богдана Хмельницького на боротьбу проти польської шляхти і під
загрозою страшного церковного прокляття-анафеми закликав усіх православних
українців стати під переможні прапори козацьких полків ...
Відомий православний богослов Георгій Флоровський, аналізуючи діяльність
Пам’ятна дошка на честь
Петра Могили, мав всі підстави написати: “У нього був справжній державний пасвт. Петра (Могили)
на стіні Успенської церкви фос, вміння і бажання панувати і перемагати”.
у Львові
Юрій Джеджула, канд. історичних наук

 До ювілею видання

Острозька Біблія
(За матеріалами видання “Острозька академія XVI-XVII ст.”, Острог, 2008 р.)
Цього року весь християнський
кладачі Острозької слов’яно-грекосвіт святкує 430 років з часу друкулатинської академії Герасим Смовання Острозької Біблії, яку один
трицький, Тимофій Михайлович,
з авторів не безпідставно назвав
Діонісій Раллі, Андрій Римша та
“королевою українських книг”.
інші. Окремі з цих людей активно
Відразу після друкування Біблія
долучилися до полемічної дискусії
отримала значне поширення серед
з католиками, яка активно розгорправославних слов’ян, її шанували
нулася у 60-70-х рр. XVII ст.
й представники неправославних віЗавдяки князю та діячам акадеровизнань, віддаючи належне ерумії в Острозі вдалося зібрати різнодиції острозьких книжників. Саме
манітні списки біблійних книг. Серед
тому збереглося чимало примірниних особливі надії покладалися на
ків цього видання – при гіпотетичотриманий з великими труднощами
ному накладі 1000-1500 екземпляу царя Івана Грозного рукопис т. зв.
рів до нашого часу дійшло понад
Геннадіївської Біблії. Цей рукопис
260 примірники, які зберігаються
зробили під керівництвом Новгов музеях, бібліотеках, архівах пракродського архієпископа Геннадія в
тично цілого світу.
1499 р., й він був відносно повним
Острозька Біблія стала резібранням біблійних книг. У літеОдин із примірників Острозької Біблії
зультатом кропіткої праці вчених
ратурі можна зустріти думку, що в
культурно-просвітницького гуртка,
основі Острозької Біблії лежить саме
який завдяки зусиллям “некоронованого короля Речі
Геннадіївська Біблія. Насправді це далеко не так. У
Посполитої” князя Василя-Констянтина ОстрозькоГеннадіївській Біблії було чимало неточностей та пого активно функціонував в останній чверті XVI ст.
милок, які не залишилися непоміченими острозькими
в Острозі на Волині. Для кн. В.-К. Острозького викнижниками. Останні використовували різноманітні
дання Біблії передусім було богоугодною справою.
церковнослов’янські біблійні тексти, частина з яких
Водночас князь вважав, що це видання посилить
була отримана у болгар та сербів. Користувалися вони
позиції Православ’я у міжконфесійній боротьбі на
чеськими й польськими рукописами біблійних книг, а
українських землях, які тоді входили до спільної
також протестантськими й католицькими виданнями.
польсько-литовської держави під назвою Річ ПоАле в основу старозавітного тексту Острозьсполита. Тому його підтримка була надзвичайно
кої Біблії була покладена “Септуагінта” – грецьважливою. Князь не просто виступав меценатом
кий переклад із староєврейської, здійснений ще в
цього видання (а кошти було затрачені величезні, і
елліністичному Єгипті (III ст. до Р.Х.). Всі зібрані
тільки Василь-Констянтин, як найбагатша людина в
староєврейські біблійні тексти порівнювалися й кодержаві, міг собі це дозволити), а й здійснив чималу
ректувалися відповідно до “Септуагінти”. В той час
організаторську роботу, підібрав потрібних людей,
авторитет “Септуагінти” в православному світі був
спеціально збирав різноманітні біблійні рукописи.
надзвичайно високим, а сама вона трактувалася як
Активна робота щодо підготовки Біблії розбогонатхненне джерело. Тому зрозуміло, чому ж
почалася у середині 70-х рр. XVI ст., коли на заострозькі книжники звернулися до неї. Окремі книги
прошення князя до Острога прибув Іван Федоров.
Князь Василь-Констянтин Біблії перекладалися з текстів різних часів, виконаТоді ж виник гурток вчених, які працювали над
них у багатьох країнах. Широко використовувалися
Острозький
підготовкою до друку Біблії. До нього входили випівденнослов’янські списки. Книгу Єздри, якої не
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мала конкурентів у православно-слов’янському світі
було в грецькому тексті, переклали безпосередньо з
й фактично стала канонічним текстом. Коли москов“Вульгати” – латиномовного перекладу Біблії. Загалом
ський цар Олексій Михайлович задумав видати Біблію,
острозькі книжники виконали величезну текстологічну
звірену з грецьким текстом, московські книжники із
роботу.
цим завданням не впоралися. Тому було вирішено пеХоча на кінець ХVI ст. існувала певна традиревидати Острозьку Біблію, виправивши деякі орфоція перекладу Святого Письма українською розграфічні помилки й змінивши українські наголоси на
мовною мовою (Пересопницьке Євангеліє та ін.),
російські. Навіть передмову до цього видання Біблії
однак у Острозі при виданні Біблії використовувасклали на зразок Острозької, замінивши вислови “налася церковнослов’янська мова. Це було викликано
род руський” на “народ всеросійський”. Так з’явилася
рядом обставин. У той час насичення православноМосковська Біблія 1663 р., яка в Росії отримала назву
слов’янського культурного простору біблійною і
“первопечатной”. Тут цей текст використовували без
богослужбовою літературою не було ще достатньо
змін до 1712 р., коли Петро I наказав його виправити
великим. Натомість досвід Заходу показав, що перша
у відповідності до грецькго тексту вихідцю з України,
друкована література виходила сакральною (латинволинянину Феофілакту Лопатинському. Виправлена
ською) мовою. І лише тоді, коли відбулося відповідПершодрукар
цим книжником Біблія так і не була надрукована. Поне насичення такою літературою, почали з’являтися
диякон Іван Федоров
тім уже цариця Єлизавета Петрівна залучила до правки
друковані переклади біблійних книг простонароднидвох викладачів Києво-Могилянської академії Варлаама Лащевського й
ми мовами. Варто враховувати, що православна церква в східно- й
Гедеона Слонімського. Виправлений ними текст був затверджений Сипівденнослов’янських регіонах дуже боляче реагувала на зменшення
нодом Руської Православної Церкви.
сфери впливу церковнослов’янської мови. Це було викликано, зокреТак з’явилася Єлизаветинська Біблія 1751 року, в основі якої все
ма, тією обставиною, що православні зазнавали значного тиску збоку
ж таки лежав острозький текст. Ця Біблія стала канонічною для пракатоликів, протестантів і мусульман. Причому наступ конфесійних
вославних й практично без змін передруковується до сьогоднішнього
противників вівся й на тлі використання церковнослов’янської мови.
дня. Таким чином, текст Острозької Біблії (хай навіть із деякими зміТреба мати на увазі й те, що церковнослов’янська мова, яка сформунами) продовжує й сьогодні служити православному світові.
валася лише в IX столітті, залишалася близькою та зрозумілою для
багатьох слов’янських народів. До того ж, на той час не було якісних
Світлана Муравська, кандидат історичних наук,
перекладів біблійних книг народними слов’янськими мовами.
керівник наукового відділу
Острозька Біблія, завдяки високій якості перекладів, довгий час не
Львівського інституту економіки і туризму

 Святині Галичини

П’ятницька цЄрква у Львові
Важливою архітектурною
сприяння Київського митрополита святителя Петра (Могили),
домінантою львівського Підзабуло відкрито Слов'яно-греко-латинську академію, а в 1642 р.
мча є храм святої великомучевідбувся спільний синод Української і Молдавської Православниці Параскеви – П’ятницька
них Церков в Яссах.
церква (вул. Б. Хмельницького,
Після Молдавських походів козацьких військ Василь Лупу
77). Перші документальні згадстав союзником Богдана Хмельницького, з яким вони були сваки про церкву святої Параскетами (Тиміш Хмельницький оженився з дочкою Лупу – Розанви відносяться до
дою). У своїй боротьбі за титул молдавського гос1443, 1445, 1456 рр.
подаря Василь Лупу опирався на союзні козацькі
Археологічні довійська під проводом свого зятя. У вересні 1653 р.,
слідження дозволяпісля загибелі Тимоша Хмельницького і відступу
ють ствердити час
козацьких загонів, Лупу був остаточно позбавлезаснування храму
ний престолу і змушений виїхати до Чигирина.
– кін. ХІІІ ст. Серед
Проте через деякий час за участь у таємних перенауковців відсутня
говорах з польськими емісарами Лупу позбавили
єдина думка про
права жити в Україні і він переїздить до Криму. На
час побудови першої мурованої церкви на цьому
вимогу султана, Лупу видали Туреччині. Після тримісці, але достовірно відомо, що теперішня кам'яна
валого ув'язнення помер у Стамбульській фортеці.
церква збудована у 1644-1645 рр. на кошти молВасиль Лупу був засновником багатьох праводавського господаря Василя Лупу, ім’я якого було
славних храмів та монастирів. Так на львівському
увіковічене вмуруванням у стіну храму пам’ятної
Підзамчі, завдяки пожертвуваним Лупу ґрунтам і
таблиці з гербом молдавських правителів: сонця,
коштам було закладено жіночий монастир святої вемісяця і корони над головою вола.
ликомучениці КатериПравославна громада Львова підтримувала тісни Олександрійської.
ні зв’язки із правителями (господарями) Валахії та
Церкву святої ПарасМолдавії. Так господар Олександр Лопушняну з
кеви у Львові молдавГерб молдавських
дружиною Роксаною після пожежі 1527 р. фінанський господар звів на
сували відбудову Успенської церкви, котру через це господарів на стіні прохання Митрополихраму
стали називати Волоською. Значні суми на розбудота всієї Молдавії святиву храму подарували молдавські господарі Єремія
теля Варлаама (+1657).
та Симеон – родичі Митрополита Київського святителя Петра
Святитель Варлаам народився
(Могили), який свого часу навчався у школі Львівського правоблизько 1585 р. в області Вранча,
славного братства.
Східна Румунія, в сім'ї православБлагодійник П’ятницької церкви Василь Лупу (1593-1661)
них селян. У 1608 р. він був обранародився у Константинополі і за походженням був греком або
ний ігуменом монастиря Секу, а 23
албанцем. В 30-х рр. XVІІ ст. він оселився в Молдавії. Займавересня 1632 р. – митрополитом
ючись торгівлею Лупу розбагатів і став великим землевласниМолдавії. У 1639 р. його кандидатуФундатор церкви –
ком. У 1634 р. він зумів посісти молдавський престол.
ра висувалася на трон Вселенського молдавський господар
За правління Лупу в 1640 р. у Молдавському князівстві, за
Патріарха. Святитель Варлаам зроВасиль Лупу
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Львові (1630), ікону “Богоматір Одигітрія”
бив важливий внесок у розвиток румунської
(1599) у церкві села Ріпнів на Львівщині.
літературної мови і в зміцнення національної
Розміщення на околиці міста зумовило засамосвідомості. У монастирі Трьох Святитегальний оборонний характер будівлі церкви
лів у Яссах він заснував першу молдавську
святої Параскеви. Споруда до сьогодні збередрукарню, в якій було надруковано велику
гла свій первісний вигляд храму-твердині. В
кількість богословських книг. Підтримував
архітектурі церкви поєднано елементи пізньої
церкви і монастирі, засновані князем Василем
готики з традиціями українського та молдавЛупу, мав тісні зв’язки з львівським та київсько-волоського храмового будівництва. Збуським православним духовенством.
дована у нижній частині з ламаного каменю,
Церква святої Параскеви була однією з
вона нагадує міцний бастіон з високою сторотрьох мурованих церков Підзамча і, мабуть,
жевою баштою. Про оборонний характер свянайбагатшою церквою Львівського передтині нагадують стіни товщиною майже у два
містя. У ризниці храму були фелони із дометри і бійниці верхнього ярусу вежі.
рогоцінних оксамитів, китайок, прикрашеУ 1908 р. шатрове завершення бані було
них сріблом і золотом. Тут були покриття і
змінене куполом з башточками. Тоді ж під
турецькі килими, срібні і позолочені хресшаром тиньку, нанесеного під час поперети, лампи, чаші, корони. При церкві діяли
дньої реставрації 1870 р., знайшли виконацвинтар, шпиталь та школа. Церква корисний згідно молдавських традицій фрагмент
тувалась правом “юридики”, тобто певної
розпису з гірляндами та голівками Херувисамостійності у фінансових справах та судомів.
чинстві. На початку XVII століття в парафії
Найстарішою пам’яткою церкви було
святої Параскеви було 2 ковалі, 1 золотар, 1 Ікона святої Параскеви ХVIIст.
рукописне Євангеліє XVI ст., яке зараз збеслюсар, 1 мечник, 5 пекарів, 2 ткачі, 1 бодрігається в Національному музеї у Львові.
нар, 2 теслі, 3 кравці.
У 1701 р. Львівський єпископ Йосиф Шумлянський приУ П’ятницькій церкві знаходиться іконостас виняткової
ймає унію і переводить православні парафії своєї єпархії у
цінності, один з найдавніших в Україні (сер. XVII ст.). Складапослух папському престолу у Римі. Таким чином парафія свяється з більш як 70 ікон XVII – XVIIІ ст. Найдавнішу ікону святої Параскеви переходить в унію. З 1946 р. П’ятницька церктої Параскеви молдавського походження фахівці датують XVII
ва знову стає православною. На превеликий жаль з початку
ст., а більшість ікон відносять до школи львівського іконописця
дев’яностих років ХХ ст. храм святої Параскеви, разом з церФедора Сеньковича (+1631).
ковною громадою, перебуває поза спасительною огорожею каУродженець містечка Щирця, Сенькович очолював малярнонічної Православної Церкви.
ський цех і виконував роботи для Львівського православного
братства у Львові. Саме він виконав іконостас (зараз знахоСтепан Бецко, м. Львів
диться у селі Грибовичі) і плащаницю для Успенської церкви у

 Унікальні знахідки

Під час розкопок у Львові виявлено
коштовні речі церковного Вжитку ХІІ –ХIV ст.

Археологічні розкопки у центрі старовинного Львова
На VIII Міжнародній науковій конференції “Археологія
заходу України” вперше було широко представлено артефакти кінця ХІІ – початку ХІІІ ст, знайдені торік під час
розкопок в історичній частині Львова.
Про це повідомив кандидат історичних наук, науковий
співробітник відділу археології Інституту українознавства імені Крип’якевича НАН України Микола Бандрівський. Науковець розповів, що щорічно у травні в Інституті українознавства
імені Крип’якевича НАН України відбувається Міжнародна
наукова конференція “Археологія заходу України”. Цього року
на неї було запрошено близько 200 учасників. На конференції
вперше широко були представлені археологічні розкопки за
минулий рік в самому центрі Львова біля площі Ринок.

На цьогорічній конференції було представлено коштовні
речі церковного ужитку ХІІ –ХIV ст, які були знайдені в районі вул. Федорова, 28. Тут було знайдено чотири великі енколпіони, які складаються з двох частин, а всередині зберігалися мощі. І на поверхнях вони всіяні зображеннями Христа,
Богородиці, євангелістів, а датуються дуже раннім часом –
ХІІ –ХІІІ ст. “Всі ці речі були опущені в дерев’яну криницю.
Також було знайдено мідну чашу, речі священичого одягу
– серед яких: бронзові медальйони з прозорими вставками,
на фоні яких є зображення голови Іісуса Христа. Датуються
вони не пізніше 14 ст.”, – розповів Микола Бандрівський.
Перший раз, за його словами, у Львові в центрі міста
знайдено таку цікаву пам’ятку. “Цей факт виявлення скарбу засвідчує, що до 14 ст. ця територія належала русинамукраїнцям. І наймовірніше, оскільки характер цього скарбу носить православний характер, то ці речі належали або
якомусь священику, або іншій особі, причетній до церкви
Петра і Павла, яка знаходилася на місці сучасного Домініканського собору. “Ми знаємо з літописів завідувача архіву
ордену домініканців у Львові, ґданського німця Мартина
Ґруневеґа (ХVI ст), що на місці сучасного Домініканського
собору була княжа церква Петра і Павла. Тоді ще не було
Успенської церкви на вул. Руській, тому ми припускаємо,
що цей скарб міг належати до парафіян чи священослужителів цієї церкви”, – розповів Микола Бандрівський про доповідь Рятівної-археологічної служби Інституту археології
НАН України.
Джерело публікації: risu.org.ua
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 День пам’яті святого

ЖИТІЄ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ДИМИТРІЯ СОЛУНСЬКОГО

26 жовтня /8 листопада Православна Церква вшановує пам’ять
святого великомученика Димитрія
Солунського.
Святий великомученик Димитрій народився у сім’ї римського
проконсула міста Фессалоніки (сучасна назва Салоніки, словянська
назва – Солунь) у III столітті.
На той час більшість мешканців
міста були язичниками, але чимала
християнська громада, заснована
апостолом Павлом, існувала вже
триста років. До таємних сповідників християнської віри належала
і родина Димитрія. Коли хлопець
подорослішав, батьки показали
йому чудові ікони Христа й Богородиці. День у день юнак ревно молився й уважно слухав євангельські
розповіді.
Коли помер батько, а Дмитрій став уже повнолітнім, імператор Галерій Максиміан, викликав
його до себе і призначив на місце батька проконсулом Фессалонікійської області. Головне завдання,
поставлене перед молодим стратегом, полягало в
обороні міста від варварів і знищенні християнства.
Щодо християн, то воля імператора була висловлена однозначно: “Посилай на смерть кожного, хто
призиває ім’я Розпятого”.
Дмитрій повертається в Фессалоніки і відразу, в
той самий день, заявляє, що він християнин і перед
усіма прославляє Господа нашого Іісуса Христа.
Замість того, щоб переслідувати християн, він став
відкрито навчати мешканців міста християнській
вірі і викорінювати ідолопоклонство та поганські
звичаї. Автор життя святого Димитрія Метафраст
каже, що він став для Фессалоніки у своїй безмежній вірності Спасителю “другим апостолом Павлом”.
Коли імператор Максиміан довідався, що призначений ним проконсул – християнин, і багато
римських підданих, захоплені прикладом Димитрія, прийняли віру в Іісуса Христа, гніву імператора не було меж. Повертаючись з походу з
Причорномор’я, імператор, сповнений бажання
знищити солунських християн, вирішив вести
свою армію через Фессалоніки. Довідавшись про
це, святий Димитрій завчасно дав вказівку своєму
вірному помічнику Луппу роздати маєток убогим,

сказавши: “Розділи багатство земне
між ними – будемо шукати собі багатства небесного”, а сам віддався
посту і молитві, готуючи себе прийняти вінець мученика. Коли імператор Максиміан ввійшов у місто і
викликав до себе Димитрія, останній сміло визнав себе християнином і засудив марність римського
ідолопоклонства. Максиміан дав
вказівку посадити Димитрія до вязниці. Тим часом імператор віддався
ганебним гладіаторським побоїщам, милуючись, як його улюблений борець Лій скидав з високого
помоста на списи воїнів, переможених ним християн, аж поки на
двобій вийшов юнак Нестор. Той
був із солунських християн, перед
поєдинком він прийшов до вязниці,
до свого наставника Димитрія, і просив його дати
благословення на боротьбу з варваром Лієм. Нестор
почув провіщення своєї перемоги та смерті. Мужній юнак не злякався й став до бою. А слова Димитрія і справді виявилися пророчими. Втративши
свого улюбленця, знавіснілий Максиміліан наказав
стратити Нестора, а з ним і Димитрія, який допоміг йому своєю молитвою. На світанку 8 листопада
(за старим стилем 26 жовтня) 306 року в підземну
вязницю явились кати і пробили святого Димитрія
списами. Тіло його було викинуто на поживу диким
звірам, але побожні солунські християни взяли тіло
і поховали.
За правління імператора Костянтина Великого
(306-337 роках) над могилою великомученика Ди-

Рака з мощами великомученика Димитрія
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Храм над могилою
великомученика Димитрія в м. Солунь

митрія спорудили храм, а через сто років були віднайдені його нетлінні мощі. При гробі великомученика Димитрія відбувалися чудеса і зцілення. Так,
під час правління імператора Маврикія варвари
оточили місто Солунь. Святий Димитрій з’явився
на міській стіні, і вороже військо кинулося втікати. Іншого разу святий врятував місто від голоду.
Житіє святого Димитрія оповідає, що він звільняв
християн з ворожого полону і допомагав їм повернутися до Солуня.
З VII століття при раці святого Димитрія почало текти запашне й чудотворне миро, про що писали сучасники. У XIV столітті Димитрій Хризолог
писав про нього: “Миро за своєю властивістю не
є водою, але густіше за неї, і не схоже на жодну з
відомих нам речовин... Воно дивніше від будь-яких

пахощів не лише штучних, але й від тих, що за природою створені Богом”. Тому великомученика Димитрія Свята Церква вшановує як Мироточивого.
Здавна шанували великомученика Димитрія на
українських землях. Так, у 1057 році київський
князь Ізяслав Ярославович заснував у Києві монастир, посвячений великомученику Димитрію. У
1197 році великий князь Всеволод Юрійович одержав у дар із Солуні ікону святого великомученика,
написану на дошці з його труни, і його сорочку.
Дошка також була мироточивою, а миро було цілющим. Згодом ця ікона була вивезена з Києва до Володимира. До речі, обоє згаданих князів – Ізяслав і
Всеволод, при хрещенні отримали ім’я Димитрій.
На Русі особливо вшановували великомученика Димитрія як небесного покровителя перемоги
князя Димитрія Донського у битві з татарським ханом Мамаєм у 1380 році на Куликовому полі. Ця
подія започаткувала звільнення руських земель від
панування Золотої Орди та формування об’єднаної
Руської держави.
Згідно з уставом Православної Церкви субота
напередодні вшанування великомученика Димитрія вважається поминальною. За давнім звичаєм,
у деяких регіонах після панахиди влаштовували
спільні громадські обіди біля церков.
Матеріал підготувала
Ганна Шевченко

 Прославлення в сонмі святих
Постановою Святщенного Синоду Білоруської Православної Церкви до лику місцевошанованих святих Білоруської Православної Церкви в чині преподобних зарахований архімандрит
Віленський Леонтій (Карпович, 1580-1620), самовідданий захисник Православ’я у часи введення
унії.

Преподобний Леонтій,
архімандрит Віленський, сповідник
Майбутній архімандрит Леонтій – в миру Лонгін Федорович Карпович – народився у Пінську
близько 1580 року та походив із шляхетського
роду. Батько його був священиком.
Навчався майбутній сповідник віри Христової,
на думку дослідників, у Вільні. Володіючи літературним талантом вже з молодих років преподобний був діяльним захисником Православ’я.
У 1608 році Лонгин Карпович написав твір
"Викриття на унію", де описує унію, як очевидець
Брестського сейму 1595 року. У 1609 році він обирався депутатом православного Віленського братства на Варшавському сеймі. У 1610 році – писар,
старший типограф і коректор Віленського братства.
Завзятий захисник Православної Церкви від
уніатства, преподобний очолював друкарню Віленського православного братства, в якій у 1610

році виходить відома книга Максима (у чернецтві
Мелетія) Смотрицького “Фрінос, тобто Плач єдиної кафоличної апостольської Східної Церкви з
поясненням догматів віри”. Книга справила величезне враження, як на православних, так і на ворогів Православ’я, які скерували весь свій гнів і
лють на видавців.
У Велику Суботу 7 квітня 1610 в друкарні був
проведений обшук, під час якого головного типографа та коректора Лонгіна Карповича заарештували та без суду і слідства кинули до в’язниці. Два
роки сповідник провів у кайданах, його водили з
одного суду в інший, переводили з однієї в’язниці
в іншу, щодня піддавали допитам, побоям, знущанням, примушуючи зректися Православ’я і перейти в унію. Але він непохитно відстоював право
народу зберегти рідне Православ’я. На тілі свя-
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того від кайданів утвоєму надгробному слові
рилися виразки, сліди
він засвідчив нетління
яких помітні були найого чесних мощей:
віть після його правед“Свідченням терпляної кончини.
чості цього святого
Це "сповідництво"
сповідника і мучениКарповича у зв’язку з
ка служать самі рани,
його попередніми трунатерті кайданами на
дами на користь братцьому чесному тілі,
ства було причиною
яке, хоча вже шість
того, що він майже одтижнів перебуває мертразу ж після звільнення
вим, але, благодаттю
з в’язниці став “попом
Пресвятого і Животвоцерквє новоє і старшим
рящого Духа, що живе
братства тоє ж церквє”.
в ньому, залишається
Лонгін Карпович принеушкодженим і не має
ймає чернечий постриг Митрополит Мінський і Слуцький Філарет благословляє запаху ”.
вірних іконою преподобного Леонтія
з ім’ям Леонтій.
2 листопада 1620
У 1613-1614 роках
архієпископ
Мелетій
він будівничий та перший архімандрит Віленсько(Смотрицький) виголосив у Вільні поминальне
го Свято-Духова монастиря. З 1615 року – перший
слово при відспівуванні свого колишнього наставархімандрит Віленського Свято-Духова монастиря
ника єпископа Леонтія, видане згодом під назвою
і начальник Віленського братства. Заснував у оби"Казаньє на честний погреб... господина Леонтія
телі чернечий статут за чином святителя Василія
Карповича". У цьому слові архієпископ Мелетій
Великого.
зазначав: "Взагалі він був словом і ділом інок-поУ своїх записках святитель Петро (Могила,
движник, хоча від природи був складу дуже слаб†1646) писав, що прп. Леонтій був першим накого, здоров’я дуже поганого та надломлений у
чальником загального житія в місті Вільно і що
всіх тілесних силах дворічним ув’язненням у кайсаме ним був складений “Кіновіон, або зображенданах ...".
ня чернечого спільного житія”
Захарія (Копистенський, †1627), архімандрит
За красномовство православні вважали арКиєво-Печерського монастиря, у творі, написахімандрита Леонтія подібним до Златоуста. Віному в 1621 році, залишив наступний відгук про
ленський проповідник не тільки сам “викривав і
преподобного Леонтія: "Блаженний Леонтій Каргромив” словом проповіді, але й інших закликав
пович, архімандрит Віленский, муж богодухнозахищати Православ’я.
венний, в язикє грєчєском і латінском знаменітє
З 1617 – ректор Братської школи при Святобеглий, оборонца благочєстія", а суворості його
Духовому монастирі.
чернечого життя віддавали належне навіть затяті
У 1620 році Велике князівство Литовське відуніати.
відує Єрусалимський патріарх Феофан, який виШанування преподобного Леонтія як святого
рішує висвятити для Православної Церкви митроугодника мало місце не тільки у Вільні, але і за
полита та чотирьох єпископів. У числі обраних на
його межами. Про це є свідчення і святого преєпископське служіння був і архімандрит Леонтій
подобномученика Афанасія, ігумена Брестського
(Карпович), наречений єпископом Брестським і
(†1648), який у своєму “Діаріуші” також називає
Володимирським.
архімандрита Леонтія святим.
Однак тяжка недуга не дозволяє Віленському
Проте, через засилля уніатів склалися несприархімандриту вирушити до Києва для хіротонії.
ятливі умови для вшанування архімандрита ЛеВідчуваючи близьку кончину, преподобний Леононтія. Сьогодні ж, коли з ласки Божої ми маємо
тій за наполяганням братства посилає до Патріарха
можливість вільно сповідувати святу православсвого постриженика ченця Мелетія Смотрицького.
ну віру, наш борг любові до Церкви велить нам
Пробувши кілька місяців у Києві, Смотрицький
відновити шанування цього святого угодника Боповертається до Вільно в сані архієпископа та вже
жого.
не застає свого вчителя серед живих: 24 вересня
Підготував випускник
1620 року він помер, а тіло його залишається неМінської духовної
похованим вже шість тижнів.
академії і семінарії чтець
Архієпископ Мелетій звершив відспівування
Андрій Верещинський,
преподобного Леонтія 2 листопада 1620. У свом. Львів
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 Сторінка духовної безпеки

Чи варто шукати “сильного старця”?

“Старець” – це слово деякі православні вживають занадто часто. З вуст окремих віруючих
рідше можна почути ім'я Христа, ніж розповіді
про те, як старець з допомогою власної прозорливості і молитви допоміг вирішити сімейні
проблеми, піти в монастир або відмовитися від
лікування і державних документів.
Шанування старців може мати досить благочестиве підґрунтя – людина прочитала житія
святих або повчальні настанови стародавніх
єгипетських пустельників, і вона прагне знайти у цьому недосконалому світі відблиск тієї
святості, з якою щойно познайомилася на сторінках книги.
Попит народжує пропозицію, і з'являються
священики, які вважають, що сам факт рукоположення та власний пастирський досвід робить
їх практично святими. Такі “младостарці”, на
задоволення мирян, охочих перекласти на них
відповідальність за своє життя, наказують покинути або створити сім'ю, не віддавати дітей
до школи або вирушати у тривалу прощу до далекого монастиря або на Святу Землю.
Проте поняття “старець” – не є абсолютно типовим явищем для Православної Церкви. Митрополит Антоній Сурозький називав
старчество “духовною геніальністю”, яка не
пов'язана з наявністю або відсутністю у людини священного сану. Варто прочитати кілька
сторінок з Давнього патерика, щоб переконатися у справедливості цього висловлювання. Єгипетський старець живе один у келії, у нього є
учень, який щодня відкриває йому свої помисли та виконує різний послух, що іноді виглядає
досить абсурдно – чернець може три роки поливати з кухля суху гілку, і вона врешті-решт

розквітає та приносить плоди. Але подібні
відносини могли бути лише між ченцями, що
живуть поруч один з одним протягом багатьох
років, а тому їх не можна переносити на відносини священика та парафіян.
Не можна називати людину старцем за те,
що вона:
• закликає відмовлятися від державних документів;
• бачить вас вперше або дуже рідко та різко
втручається у ваше сімейне життя, даючи
готові радикальні рецепти;
• висловлює ідеї, що суперечать Євангелію,
рішенням Соборів, Патріарха чи єпископату;
• закликає продати вашу квартиру та переїхати жити у монастир або в село;
• закликає не віддавати дітей до школи чи до
інституту;
• дає всім однакові вказівки;
• дивно поводить себе: “виганяє бісів” у
всіх, хто до нього приходять, лікує за допомогою уколів “копія”, пропонує прикладати книгу своїх проповідей до хворих
місць, називає точну дату кінця світу.
У Руській Православній Церкві був інший
тип старчества – подвижник міг у кінці життя
взяти на себе подвиг настанови мирян, але у
такому випадку більшість тих, хто приходив до
праведника, отримували індивідуальну пораду,
а не ставали його духовними дітьми, які віддавали все своє життя в розпорядження праведника.
Справжній старець ніколи не наполягає на
своїй пораді, якщо її не сприймають, і вже тим
більше не розглядає свої індивідуальні настанови як керівництво на всі випадки життя. Він
не вважає себе єдиним авторитетом, але навпаки сам підкоряється ігумену або єпископу,
якщо вимоги останнього не суперечать заповідям християнської любові.
Православна Церква не розглядає подвиг
старчества як широко розовсюджений та типовий. Навпаки, нормою вважається відсутність
старчества, оскільки "духовну геніальність"
не можна передати за допомогою хіротонії або
курсів підвищення кваліфікації для парафіяльних священиків або ченців.
Андрій Зайцев
(джерело: http://sueverie.net)
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“...Ум, душу і серце освяти, Спасе,
і тіло моє...”

(Канон до Святого Причастія, Піснь 6)

Церковна громада Почаївської ікони Божої Матері
діє у Личаківській виправній колонії № 30 вже понад
15 років. Сьогодні старостою громади є засуджений
Олександр Романов, який вболіває за своїх
одновірців та турбується щоб хлопці духовно
вдосконалювалися та відвідували катехізаційні бесіди, які всі ці роки проводить місіонер
Олександр Бойко.

Спеціально для хрестин священик Василій Марунчак привіз купіль, в якій було
охрещено вже багато і дітей і дорослих у
свято-Троїцькому храмі. Перед початком
Хрещення отець Василій провів оглашення, роз’яснив Сергію Символ православної
віри, прийняв сповідь. Особливо зворушив
присутніх спів хористів, які супроводжували співом Літургію, що саме в цей час звершувалась на сцені над головами учасників
Хрещення. Хрещеними батьками Сергія
стали психолог установи Олег Василиха і
помічник архієпископа Августина з питань
тюремного служіння Оксана Костенко. Місіонер Олександр Бойко потурбувався про
те, щоб новоохрещений зодягся у нову білу
сорочку, що символізує чистоту душі, чистоту нового життя у Христі. Він також
приніс хрестик, який отець Василій надів
на хлопця. Всі привітали Сергія з тим, що
він тепер є християнином, братом у Христі

Хрещення Сергія Фокшека

У дружньому спілкуванні із своїм сусідом
по гуртожитку Олександр Романов дізнався
про те, що Сергій Фокшек досі не охрещений. З братньою турботою Саша пояснив йому
ущербність життя без Христа і святих Таїнств
Церкви. Хлопці, знаючи, що 16 жовтня в установі буде звершуватися Божественна літургія,
звернулися до священиків Львівської єпархії
УПЦ, які опікуються громадою, з проханням
охрестити Сергія.
Зранку у суботу біля виправної колонії священиків чекав психолог установи молодший
лейтенант внутрішньої служби Василиха Олег
Ігорович.
У ВК-30 богослужіння відбуваються у приміщенні їдальні-клубу. На сцені встановлено
іконостас та престол. А збоку, біля жертвенного столика, священик Сергій Резніков почав
підготовку до богослужіння.
Цікаво зауважити, що під сценою є приміщення, яке використовується як молитовна кімната. Ось у цій кімнаті мало звершуватись таїнство Хрещення Сергія Фокшека.

Під час Божественної літургії

та має можливість наслідувати Царство Небесне.
Після завершення Хрещення всі приєднались до громади, яка молилась за Божественною літургією. Отець Василій приступив до
сповіді засуджених, а Сергій з хвилюванням
чекав першого у своєму житті причастя.
У проповіді отець Сергій сказав, що потрібно зрозуміти, для чого ви перебуваєте у
в’язниці, і намагатись використати цей свій
обмежений, утиснений стан для переосмислення життя і здобути користь для своєї
душі.
Оксана Костенко
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НАШІ ЮВІЛЕЇ

16 жовтня 60-річчя відсвяткував Олександр Сажин, який багато років несе послух іподиякона.
Архієпископ Августин вручив йому грамоту Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира та свою Благословенну грамоту.

Нагородження Олександра Сажина

Нагородження Степана Шоханова

3 листопада відсвяткував 40-річчя парафіянин свято-Георгіївської церкви Степан Шоханов.
Степан Олегович активно працює з громадою нечуючих парафіян, входить до складу редколегії
єпархіальної газети “Світло Православ’я”, багато зусиль доклав до збору і впорядкуванню матеріалів про Галицьких святих. За заслуги перед Святою Церквою архієпископ Августин вручив
Шоханову Степану нагороду Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира
– орден преп. Нестора Літописця ІІІ ступеня та свою Благословенну грамоту.
Прес-служба Львівської єпархії

 Паломники з Польщі

ЧАСТОЧКА МОЩЕЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ
ВИРУШИЛА У КРАКІВ
13 листопада 2011 року Львівську єпархію
відвідала група паломників з Польщі. Парафіяни
церкви Успення Пресвятої Богородиці у м. Кракові на чолі з настоятелем, протоієреєм Ярославом Антосюком, завітали вклонитися львівським
православним святиням по дорозі з Почаєва.
Священик Сергій Резніков розповів гостям
про історію свято-Георгіївскої церкви, 110-ту
річницю якої львів’яни відзначили в жовтні
цього року і яка тимчасово виконує функції кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ.
Після екскурсії по храму паломників прийняв архієпископ Августин. В теплій розмові
він розповів гостям про життя Львівської єпархії, про братерські стосунки з Польською Автокефальною Православною Церквою, показав
пам’ятки, які привіз із подорожей. Найбільше
зацікавлення викликав у гостей великий цвях з
Лівану часів земного життя Господа нашого Іі-

суса Христа, а також ікона Божої Матері, виконана на дошці згорілого православного храму в
Польщі. Польський іконописець зібрав вцілілі
дошки і написав на них ікони. Кошти, які були
отримані від продажу цих ікон пішли на відбудову церкви. Владика благословив паломників
і подарував усім іконки.
На прохання Високопреосвященнішого
архієпископа Лодзинського і Познаньського
Симона архієпископ Августин через протоієрея Ярослава передав в дар свято-Успенській
церкві частку мощей святої великомучениці
Варвари, яка була відділена від частини ребра
святої, що була передана 20 лютого 1945 року
Високопреосвященнішим митрополитом Київським і Галицьким Іоанном у благословення
свято-Георгіївській церкві у м. Львові. У своєму зверненні владика Симон наголосив: “В нашій діаспорі Центральної Польщі, де всі наро-
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ди зійшлися-з’їхалися від сходу, заходу і моря
– слава Богу, що пам’ятають про Церкву Божу
– це буде велика радість!”
Після вечері задоволені прочани вирушили
додому, у Краків.
Прес-служба Львівської єпархії

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
ПРОГРАМ, СЦЕНАРІЇВ І ПРОЕКТІВ
НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ УКРАЇНИ
Серед дипломантів конкурсу –
представники Львівської єпархії

У м. Києві, 2-го жовтня
2011 р., на місці будови СвятоВоскресенського кафедрального собору пройшов День
відкритих дверей недільних
шкіл міста “Усміхнене дитинство”.
Свято розпочалося радісним співом дитячого
хору Києво-Печерської Лаври, який підхопили
усі присутні, прославляючи Господа і Його святих.
Після цього до гостей свята звернувся
голова відділу освіти і катихізації при Сященному Синоді Української Православої
Церкви Архієпископ Полтавський і Миргородськоий Филип. Владика побажав всім
присутнім відчути свою належність до єдиної
родини – Української Православої Церкви і зачитав привітання Предстоятеля Церкви
– Блаженнішого Володимира, в якому,
зокрема зазаначено, що діти – це наше
майбутнє і тому ми повинні докласти всіх
зусиль, для того щоби розвиток молодої
особистості формувався на міцних
духовних підвалинах євангельских
заповідей.
На завершення офіційної частини свята відбулося нагородження переможців
і учасників Першого Всеукраїнського

Конкурсу програм, сценаріїв і проектів
недільних шкіл України. Викладачі з різних
куточків України отримали премії з грошовими винагородами, дипломи, а також компакт
диски з корисними для православного педагога матеріалами. Колектив викладачів СвятоТроїцького храму м. Львова у складі диякона
Максима Тиртишного, Верещинського Андрія
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Миколайовича і Алтухової Марії Василівни отримав диплом “за вагомий внесок у розвиток
недільної школи”.
Після загального фото організаторів і
учасників свята всі бажаючі змогли взяти
участь у корисних майстер-класах по церковному співу, петриківському розпису, виготовленню ляльок-мотанок, виробів з кераміки, а
таккож таких видах мистецтва, як декупаж,
флористика, квіллінг та малюнок олійними

фарбами. На “Галявині знань”, в Країні казок і під час рухливих ігор діти заробляли
“посмішки”, які наприкінці свята обмінювали
на подарунки.
Серця присутніх були сповнені почуттям
вдячності організаторам конкурсу і свята, гості
поверталися додому з новими творчими планами і великим бажанням працювати і надалі во
славу Божу.
Диякон Максим Тиртишний

“Свято осені” в недільній школі
Здається зовсім недавно розпочалися заняття в недільній школі при свято-Георгіївському
храмі у м. Львові. До молодшої групи прийшли
нові дітки. І як завжди, на початку осені, маленькі паломники їздили до Почаївської Лаври.
Осінь в цьому році була лагідною для всіх
нас. На заняттях в недільній школі діти разом
з викладачами малювали осінні пейзажі, робили з “осіннього матеріалу” картинки, вчили
віршики і пісеньки. І дуже хотілося зробити
свято, присвячене Золотій Осені. В неділю це
свято відбулося. Ми запросили на цю подію
протоієрея Миколая Баранова та протодиякона
Олександра Іванченка, які опікуються дітьми
недільної школи. Батьки дітей, були не тільки
вдячними глядачами, а і приготували осінні
страви, які були дуже смачними. Весело пройшло свято. Дякуємо всім.
Аракельян Лариса Федорівна,
викладач недільної школи
при свято-Георгіївському храмі у м. Львові

Протоієрей Миколай Баранов
та протодиякон Олександр Іванченко
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