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Примирення суспільства як наслідок 
примирення людини з Богом

  Обрана тема цьогорічних Успенсь-
ких читань як ніколи актуальна для 
нинішнього українського суспільства і 
багатогранно характеризує ті явища і 
події, що спільно переживаємо в умо-
вах, які не можуть не хвилювати нас. 
Без пам’яті ми виявляємося безсили-
ми у будуванні нашого спільного май-
бутнього, без правди не здатні дати 
відповіді на ті запитання, які сіють во-
рожнечу і розкол в суспільство. Проте 
найбільше хотілося б зупинитися на 
питанні примирення і шляху його пошу-
ку, що є конче необхідним сьогодні, аби 
бути здатними будувати завтрашній 
день. І, власне, саме це поняття лежить 
у тій духовній площині, яку формує в 
нашому суспільстві Церква.
   Події, що тривають в Україні майже про-
тягом двох років, змушують нас сьогодні 
повсякденно шукати першопричини та 
шляхи подолання тих негативних явищ, 
які призвели до трагедії нашого народу 
після двох десятків спільного існування 
в одній Державі в умовах незалежності. 
По-різному можна називати ситуацію, в 
якій ми опинилися. «Зовнішня агресія», 
«міжусобна брань» чи «громадянська 
війна» – всі ці поняття так чи інакше 

приводять нас до одного висновку: 
українці досить великою мірою винні в 
цій біді, оскільки незважаючи на те, що 
основною причиною є геополітичні ігри 
чи гібридні атаки, наш народ дозволив 
змусити зненавидіти себе, що, звісно, 
розв’язало руки сильним світу цього 
задля реалізації своїх чорних планів. 
 Після спілкування з владою нас, 
представників Церкви, довіра до якої 
в нашому суспільства найвища, часто 
запитують: що ж робити, аби в Україні 
запанував мир і порядок? Дійсно, 
відчувши тепер стільки горя, про мир 
говорять всі, та як досягнути того при-
мирення, коли по всій державі ми 
констатуємо розбиті родини, які ряту-
ються в різних регіонах, сльози та про-
кляття матерів, сотні, а можливо і тисячі, 
безіменних могил, та сиріт? Ми бачимо, 
що жоден із політичних сценаріїв не 
об’єднує людей у начебто спільній меті 
– примиренні українського суспільства 
та досягненні миру в державі. Церк-
ва, спостерігаючи за подіями, постійно 
наголошує, що мир – єдина ціль, до 
якої слід прямувати всім разом! Проте 
як? Насправді відповідь на це запитан-
ня лежить у духовній площині, сфері 

спілкування з Богом. Тобто примирен-
ня в Україні можливе лише тоді, коли 
кожен з нас примириться із власною 
совістю – Внутрішнім Законом Божим, 
з ближніми і дальніми (Єф. 2:17) і, якщо 
це можливо, зі всіма людьми (Рим. 12: 
18) і, відповідно, із Богом. Власне при-
мирення з Богом і є головним рецептом 
порятунку нашого народу в умовах пе-
регортання цієї трагічної сторінки нашої 
історії. І це дійсно так, оскільки якщо всі 
ми називаємо себе християнами, то 
наша місія – це прагнення до творення 
справжнього миру, бути миротворцями, 
носіями духу любові Христової, шука-
чами Царства Божого і правди Його. 
   Проте проаналізуємо шлях розділення 
українців, шлях, який привів нас до 
тієї ворожнечі, що дала можливість 
маніпулювати свідомістю та породи-
ла ту війну. Історія зберегла нам при-
клади розділення українських земель 
по Дніпру, по Дикому полю, по Збручу. 
Радянська епоха внесла свою лепту, 
проводячи геноциди з місцевим насе-
ленням та політикою переселень, що 
стерло зі свідомості багатьох історичну 
пам’ять. Проте сильно вплинуло на 
реалізацію сьогоднішньої трагедії не 
так це все, як роки незалежності, коли 
політична боротьба використовувала 
найбрудніші методи маніпуляцій. В пер-

шу чергу згадаймо, скільки разів пере-
писувалися підручники з історії України, 
яка писалася на замовлення Міністрів, 
а не колегіально експертами – і ось ми 
бачимо ганебний приклад, коли молодь 
з різних регіонів вивчає різну історію 
тієї ж держави. 
  На зорі Незалежності ми стали 
свідками того, як політики грубо і без-
церемонно втрутилися у життя Церк-
ви, заробивши собі певні рейтинги. 
Найгіршим є те, що це ганебне яви-
ще присутнє в нашому суспільстві і 
сьогодні. Не менш популістським є 
мовне питання, яке порушується в 
Україні лише напередодні виборів та 
під час революцій. Приклади штуч-
ного поділу України ми бачили під 
час президентських кампаній у 1999 
та 2004 роках, коли руками політиків 
українців агресивно налаштовува-
ли один проти одного – Схід про-
ти Заходу. У 2004 році ми взагалі 
мали справу із технологією, яка 
називається «розділювальна про-
паганда», що популярна в США та 
Росії. Найбільш наочним прикладом 
цьому були  агітаційні листівки од-
ного із кандидатів, які зображували 
карту України з поділом її регіонів на  
три сорти.

Вірні сини Православ’я в Галичині
  Чотирма великими православними синами може 
похвалитися Галицька земля – західні області нашої 
країни. У містечку Судова Вишня (тепер Мостись-
кого району Львівської області, 1538-1550 рр.) на-
родився майбутній високоосвічений афонський інок 
Іоанн Вишенський. Не примирившись із гнобленням 
Православної Церкви на своїй землі, він приблизно в 
70-ті роки XVI ст. пішов на Святу гору Афон, яка була 
в ті часи центром православного чернецтва на Сході. 
У своїх посланнях з Афону: «Писаніє ко всім обще 
в Лядской землі живущим», «Обличеніє діавола-
міродержца», «Посланіє к утікшим от православної 
віри єпископом», «Краткословний отвіт Феодула», 
«Загадка філософом латинським», «Краткословний 
отвіт Петру Скарзі» та інших, Іоанн Вишенський, пал-
кий патріот свого краю, викривав єпископів-зрадників, 
виступав проти окатоличення та ополячування на-
роду України, критикував за погані вчинки римо-като-
лицьке й уніатське духовенство, показував людиноне-
нависницьке й експлуататорське обличчя польської 
шляхти, засуджував знущання з народу, який любив 
православну віру і рідну землю.
  Своїми відвідинами рідної Вітчизни, коли в 1604-1606 
рр. він перебував у Львові, зокрема, в Успенському 
братстві, в Унівському та Манявському монастирях, 
Іоанн Вишенський в своїх творах, бесідах і проповідях 
закликав своїх земляків до єднання, зігрівав любов до 
батьківської православної віри, молився за духовне 
піднесення свого народу та його щасливе майбуття. 
За словами Івана Франка І. Вишенський був «немов 
непідкупна совість українського народу, голос котрої, 
неприкрашений і різкий, дуже часто немилий, інколи 

буває занадто строгий, але все щирий і в основі своїй 
правдивий».
  А з села Кульчиці, на Самбірщині, тепер Дрого-
бицького району Львівської області, вийшов відомий 
член православного Київського братства, гетьман 
українського реєстрового козацтва — Петро Кононо-
вич Сагайдачний (Петро Конашевич Сагайдачний), 
людина освічена, талановита і хоробра. Вчився у 
Львівській братській та Острозькій школах. Потім 
пішов на Запорізьку Січ, де незабаром посів чільне 
місце серед козацької старшини. Під керівництвом 
Сагайдачного козаки здійснили успішні походи проти 
султанської Туреччини і Кримського ханства. Зокре-
ма, в 1616 р. напали на Кафу (Феодосію), що була 
невільницьким ринком Криму, спалили й потопили 
турецькі галери-каторги, погромили турецьке військо 
і визволили багато невільників. Петро Сагайдачний, 
заручившись підтримкою Єрусалимського Патріарха 
Феофана, забезпечив у 1620 р. відновлення на Україні 
православної ієрархії, майже повністю ліквідованої 
після запровадження Брестської унії 1596 року. Очо-
люване Сагайдачним 40-тисячне козацьке військо, 
приєднавшись до польської армії, мало вирішальне 
значення в розгромі 1621 р. під Хотином турецької 
армії, яка загрожувала також іншим країнам Європи. 
За дорученням козацької ради Сагайдачний провадив 
переговори з королем про легалізацію відновленого 
Патріархом Феофаном єпископату. Настрашений 
турецькою навалою Сигізмунд III на словах запев-
нив гетьмана, що задовольнить прохання козацт-
ва про признання нової ієрархії. Задоволений 
королівською обіцянкою, Сагайдачний з Варшави 

поїхав на війну з турками.
  Тяжко поранений в боях 
під Хотином, ревний обо-
ронець Православної Церкви в передсмертному 
листі знов нагадував королю Сигізмунду, щоб «унія, 
за милостивим його величності дозволом тепер на 
Русі Святішим Феофаном Єрусалимським була ска-
сована, наперед у тій Русі не відновлялася і своїх 
рогів не підіймала». Не дочекавшись здійснення 
своїх сподівань, Петро Сагайдачний помер 10 квітня 
1622 року. Перед смертю він заповів великі пожерт-
ви на освітні, благодійні та церковні цілі, зокрема, 
Київському братству і Львівській братській школі. 

Доповідь єпископа Львівського і Галицького Філарета на  ХV 
Міжнародних Успенських читаннях «Правда. Пам’ять. Примирення»
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  9 серпня, у Неділю 10-ту після П’ятидесятниці і День 
пам’яті великомученика і целителя Пантелеімона, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив 
пізню Божественну літургію в Свято-Георгіївському 
кафедральному храмі міста Львова.
 Його Преосвященству співслужили духовенство 
Львівської та Київської єпархій.
  На малому вході єпископ Філарет возвів в сан ігумена 
прес-секретаря  єпархії ієромонаха Маркіана (Каюмо-
ва) та нагородив правом ношення палиці протоієрея 
Романа Стеценка.
  Після читання Святого Євангелія Преосвященніший 
владика звернувся до пастви зі словом проповіді. За 
Літургією була піднесена сугуба молитва за мир в 
Україні.
 Під час Літургії архіпастир звершив священницьку 
хіротонію над секретарем єпархії архідияконом Олек-
сандром Іванченко.
  В цей день Керуючий єпархією Преосвященніший 
єпископ Філарет відзначає 43-річчя від Дня свого на-
родження. Від духовенства архіпастиря привітав бла-
гочинний міста Львова прот. Євгеній Щирба. В свою 
чергу Владика подякував всім за теплі привітання та 
спільну молитву.
  Наостанок єпископ Філарет освятив надвратну ікону 
вмч.Георгія Побідоносця єпархіального будинку.

  15 серпня секретар єпархіального управління 
протоієрей Олександр Іванченко,  ігумен Маркіан 
(Каюмов) та протодиякон Євген Голуб прибули у 
військову частину «Острог» Яворівського полігону 
щоб разом із мобілізованими піднести молитви до Го-
спода.
  Цього дня під відкритим небом отець Олександр 
звершив Божественну Літургію, за якою молилися 
про мир в Україні та її захисників. Тим часом ігумен 
Маркіан прийняв сповідь в усіх бажаючих. Також за 
Літургією було звершено Таїнство хрещення над 
бійцем Миколаєм. Насамкінець отці освятили воду та 
окропили нею територію частини та всіх військових.

  19 серпня, в день свята Преображення Господньо-
го, Свято-Преображенський жіночий монастир міста 
Львова відзначає престольне свято.
  В цей день Богослужіння в обителі звершили бла-
гочинний у справах монастирів Львівської єпархії 
ігумен Маркіан (Каюмов), секретар єпархіального 
управління протоієрей Олександр Іванченко, духівник 
обителі протоієрей Зиновій Курило та протодиякон 
Георгій Суряднов.
 Після Літургії було освячено плоди та звершено 
заупокійну літію за спочилою схиігуминею Веронікою 
(Щурат-Глухою). Насамкінець отець Маркіан звер-
нувся до сестер та парафіян зі словами проповіді та 
привітав із престольним святом від імені єпископа 
Львівського і Галицького Філарета. У відповідь ігуменя 
Гавриїла подякувала за святкову молитву та побажа-
ла всім присутнім відчути в житті дію Фаворського 
світла.

  19 серпня у свято Преображення Господнього ду-
ховенство єпархії вкотре відвідали військову частину 
«Острог» Яворівського полігону.
  Разом із військовими отці: секретар єпархіального 
управління протоієрей Олександр Іванченко, ігумен 
Маркіан (Каюмов), протоієрей Назарій Швець та 
протодиякон Євгеній Голуб звершили молебень за 
Вітчизну, який був написаний у 1941 році.
  Також цього дня священики освятили плоди нового 
врожаю, які потім роздали мобілізованим під час ос-
вячення частини. Крім цього отці привезли комплекти 
нової форми для військових, які відправлялися пер-
шими на Схід України.

  19 серпня, у день свята  Преображення Господ-
нього у Держівську виправну колонію прибув насто-
ятель православної громади ДВК-110  протоієрей 
Петро Самоїл та заступник голови відділу опіки 
пенітенціарної системи Львівської єпархїі Окса-
на Костенко. Гостей зустрічали начальник відділу 
соціально-психологічної роботи  старший лейтенант 
внутрішньої служби Змроць М.С. та психолог устано-
ви Собінков С.А.
 У капличці, яка споруджена на території колонії, 

отець Петро прийняв сповідь у засуджених та прича-
стив їх Святих Христових Тайн.
  Потім  священик звернувся до засуджених із сло-
вом повчання на тему свята та освятив плоди нового 
врожаю, які пожертвували його парафіяни для засуд-
жених. Оксана Костенко привезла кілька примірників 
газети «Помилуй і спаси», які засуджені з цікавістю 
розібрали та роздала бажаючим православні моли-
товники.
   Після спілкування з засудженими психолог установи 
Сергій Собінков запросив гостей відвідати пекарню, 
де пекарі почастували гостей свіжоспеченим хлібом.

  5 та 6 вересня, на запрошення єпископа Горлиць-
кого Паісія, єпископ Львівський та Галицький Філарет 
відвідав м. Горлиця в Польщі, де взяв участь у 
святкуванні дня пам’яті священномученика Максима 
Горлицького (Сандовича).
  Напередодні свята ввечері, 5 вересня, було звер-
шено Всенощне бдіння, на якій літію очолив єпископ 
Філарет. Під час полієлею на утрені біля мощей свя-
щенномученика молилися митрополит Хустський та 
Виноградівський Марк, архієпископ Люблинський і 
Холмський Авель, єпископ Горлицький Паісій, єпископ 
Львівський та Галицький Філарет.
  У день свята, 6 вересня, було звершено святкову Бо-
жественну Літургію, на яку зібралось багато прочан, 
а також приїхав хор священнослужителів Хустської 
єпархії.
 Після читання Святого Євангелія митрополит Марк 
звернувся до вірян, які зібрались на це свято зі всіх 
околиць Польщі з повчальним словом, в якому опи-
сав життя священномученика.
  Після Літургії було звершено молебень священному-
ченику Максиму. В завершенні свята Владика Паісій 
подякував за спільну молитву. Єпископа Філарета у 
паломництві супроводжував секретар єпархіального 
управління протоієрей Олександр Іванченко.

  10 вересня, з нагоди святкування 76-ї річниці ство-
рення в/ч 3002 «Галицька бригада», сюди прибу-
ли голова відділу зі взаємодії зі Збройними Силами 
України Львівської єпархії протоієрей Василій Марун-
чак та духівник частини протоієрей Димитрій Бадира.
Після доповіді командира частини  п/п Шуляка Петра 
Юрійовича, та нагороджень кращих воїнів, о. Василій 
у своєму привітанні наголосив, що ще не прийшов 
той час, коли мечі перекуються на серпи, а списи 
на плуги, тому тільки милість Божа і звитяга наших 
воїнів може забезпечити довгоочікуваний мир у нашій 
країні. Також о. Василій розповів про чудотворну ікону 
Божої Матері Тихвінська «Сльозоточива», що більше 
ніж 100 років назад була привезена зі святої гори 
Афон, та знаходиться у Свято-Георгієвському храмі, 
а копії цієї святині було роздано у благословення 
військовослужбовцям.

  20 вересня, з благословення Преосвященнішого 
Філарета, єпископа Львівського і Галицького, на 
Личаківському цвинтарі м. Львова було відправлене 
заупокійне богослужіння на могилі протопросвітера 
Гавриїла Костельника.
   Саме в цей день виповнюється 67-а річниця з дня 
його смерті. Панихиду очолив секретар Львівського 
єпархіального управління протоієрей Олександр 
Іванченко у співслужінні священника Володими-
ра Каплуна та протодиякона Євгенія Голуба у 
супроводі архієрейського хору храму св. вмч. Георгія 
Побідоносця. Наприкінці отець Олександр звернувся 
до віруючих зі словами настанови та наголосив на 
важливості в Православній Церкві о. Гавриїла, де він 
залишив глибокий слід своєю невтомною працею на 
ниві церковній, просвітницькій і науково-літературній 
та віддав свої таланти й життя за справу духовної 
єдності рідного народу.
  Вшанувати пам’ять ревнителя віри та захисника 
Православ’я на Галичині протопресвітера Гавриїла 
зійшлись численні віруючі.

  27 вересня, у день свята Воздвиження Хреста Го-
споднього, в Свято-Георгіївському кафедральному 
храмі міста Львова було звершено три Божественні 
літургії. Другу очолив єпископ Львівський і Галицький 
Філарет у співслужінні духовенства храму.
   Після Євангелія Владика виголосив проповідь, в якій 

розповів історію свята та наголосив на виключній ролі 
Хреста Господнього в історії спасіння роду людського.
Під час літургії була прочитана сугуба молитва за мир 
та спокій в Україні.
   Напередодні ввечері, в цьому ж храмі, було зверше-
но всенічне бдіння, яке очолив єпископ Філарет.
   Після великого славослов’я на центр храму був вине-
сений Чесний Хрест Господній, де Преосвященніший 
владика звершив чин Воздвиження.

  30 вересня, у день пам’яті святих мучениць Віри, 
Надії, Любові і матері їх Софії, єпископ Львівський і 
Галицький Філарет звершив Божественну літургію 
в храмі на честь св.мучениць Віри, Надії, Любові і 
матері їх Софії в смт.Красне Буського району з нагоди 
престольного свята.
  Його Преосвященству співслужили секретар єпархії 
протоієрей Олександр Іванченко, настоятель храму 
священик Георгій Семеряк та духовенство єпархії.
  На малому вході єпископ Філарет нагородив настоя-
теля храму отця Георгія правом ношення набедрени-
ка та камилавки.
  Після читання Святого Євангелія архіпастир звер-
нувся до всіх присутніх зі словами проповіді. Під час 
літургії була піднесена сугуба молитва за мир та 
спокій в Україні.
 Наостанок був звершений молебень, після яко-
го Владика привітав настоятеля та парафіян з пре-
стольним святом  і подарував ікону Божої Матері 
«Касперівська».

  У ніч з 2 на 3 жовтня, у Свято-Георгіївському ка-
федральному храмі міста Львова було зверше-
но нічну Божественну літургію, яку очолив єпископ 
Львівський і Галицький Філарет. Його Преосвящен-
ству співслужили духовенство єпархії.
   Під час Літургії молилися за мир в Україні та Святу 
Православну Церкву.
 Традиційно на Богослужіння було доставлено 
шановані святині з Архієрейської Захристії. Впер-
ше до храму було доставлену копію Туринської 
Плащаниці, яку Преосвященний Владика привіз з 
міста Турин. Перебуваючи в Італії, єпископ Філарет 
приклав копію до оригінальної Туринської плащаниці 
та молився аби благодать, яка зберігається на святій 
тканині передалася і на кожного, хто буде молитися 
перед цією копією.
 Наприкінці Богослужіння архіпастир звернувся 
до всіх присутніх зі словами проповіді та розповів 
історію свого паломництва до міста Турин. Усі вірні 
насамкінець мали можливість роздивитися та при-
кластися з молитвою до привезеної святині.

 14 жовтня, у день свята Покрови Пресвятої 
Владичиці Богородиці і Приснодіви Марії, Свято-
Покровський храм в місті Бориславі Дрогобицько-
го району відзначив престольне свято.
  Святкову Літургію очолив благочинний м.Львов 
прот. Євгеній Щирба у співслужінні секретаря 
єпархії прот.Олександра Іванченка, ключар храму 
прот. Миколая Возняка, прот. Миколая Баранова, 
прес-секретаря єпархії ігумена Маркіана (Каюмо-
ва), прот. Георгія Якубівського, ієрея Михаїла Ко-
ника, протодияк. Георгія Суряднова, дияк. Іоанна 
Тимчишина, дияк. Тарасія Андрусевича.
   За Богослужінням молився Керуючий єпархією 
Преосвященніший єпископ Філарет.
 Цього дня священики підносили особливі 
молитовні прохання про українське військо та мир 
в Україні.
 Після Літургії, владика Філарет нагородив ієрея 
Михаїла Коника правом ношення камилавки та 
звернувся до всіх присутніх зі словами проповіді.
  Наостанок архіпастир звершив заупокійну літію 
за загиблими воїнами та Хресний хід навколо хра-
му, по закінченні якого був освячений новоспо-
руджений Хрест. Також Владика Філарет нагоро-
див лауреатів конкурсу дитячої творчості «Дорога 
до храму», який проводив Відділ місіонерства, 
катехізації та релігійної освіти Львівської єпархії.
  За Богослужінням також молилися військові бри-
гади імені генерала Кульчицького Національної 
Гвардії України, яким постійно допомагає парафія.

За матеріалами Офіційного сайту Львівської єпархії 
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  22 вересня з благословення єпископа Львівського 
і Галицького Філарета у Львові пройшла щорічна VII 
Міжнародна науково-практична конференція з питань 
сім'ї та сімейного виховання: "Сім'я - основа Церкви 
і Держави". Традиційно організовує даний науковий 
форум відділ у справах сім'ї Львівської єпархії спільно 
з інформаційно-просвітницьким відділом. Очолив 
роботу конференції Голова Синодального відділу 

У Львові пройшла Міжнародна конференція
УПЦ у справах сім'ї - архієпископ Ровеньківський і 
Свердловський Пантелеімон, який в її рамках провів 
засідання Координаційної наради голів єпархіальних 
відділів у справах сім'ї з різних куточків України.
  Розпочався робочий день з Божественної Літургії 
у Свято-Георгіївському кафедральному храмі міста 
Львова, яку у співслужінні голів єпархіальних відділів з 
різних єпархій очолив архієпископ Пантелеімон. Після 

молитви учасникам конференції 
протоієрей Сергій Рєзніков 
розповів історію Православ'я на 
Галичині та історію Георгіївського 
храму.
   Робота конференції розпоча-
лась з пленарного засідання 
у Актовій залі Львівського 
національного медичного 
університету імені Данила Га-
лицького, під час якої першим 
з вітальним словом звернувся 
архієпископ Ровеньківський і 
Свердловський Пантелеімон. Та-
кож владика виголосив доповідь 
про чинники, які впливають на 
життя сучасної сім'ї в Україні. 
Вітальний адрес від імені 
єпископа Львівського і Галиць-

кого Філарета зачитав прес-секретар єпархії ігумен 
Маркіан (Каюмов). З філософськими роздумами про 
сім'ю сьогодення також звернувся завідувач кафе-
дри філософії Львівського національного медичного 
університету Ігор Держко.
  Продовжилась робота конференції виголошенням 
доповідей учасників конференції, серед яких канди-
дати наук, магістри богослов'я, режисери, журналісти, 
голови єпархіальних відділів з усіх куточків України, 
Хорватії та Франції.
  Закінчився робочий день проведенням Координа-
ційної наради Синодального відділу, підбиттям 
підсумків конференції та прийняттям резолюції.

   4 жовтня, у неділю після Воздвиження Хреста Господ-
нього, традиційно у Львівській єпархії звершується 
пам'ять мученика Парфенія Жовківського.
  У цей день у храмі святих апостолів Петра і Павла 
міста Жовкви було звершено урочисте Богослужіння, 
яке очолили митрополит Вінницький і Барський Си-
меон, митрополит Переяслав-Хмельницький і Виш-
невський Олександр та єпископ Львівський і Галиць-
кий Філарет.
  Архієреям співслужили благочинний Жовківського 
округу та настоятель храму протоієрей Стефан Хо-
мин, благочинний міста Львова протоієрей 
Євгеній Щирба, проректор з навчально-
методичної роботи Київської Духовної 
Академії і Семінарії архімандрит Сильвестр 
(Стойчєв), секретар єпархії протоієрей Олек-
сандр Іванченко, прес-секретар єпархії ігумен 
Маркіан (Каюмов), духовенство єпархії та 
гості у священному сані.
  Після читання Святого Євангелія митропо-
лит Симеон звернувся до всіх присутніх зі 
словами проповіді, в якій Владика розглянув 
повчання, до якого спонукає Євангельський 
сюжет запропонований Церквою в цей день.

    
 
     

   Митрополичим Богослужінням вшанували в єпархії пам’ять 
   мученика Парфенія Жовківського

Під час Літургії була виголошена сугуба молит-
ва за мир та спокій в Україні.
 Наприкінці Богослужіння отець настоятель 
привітав архієреїв у православному храмі  міста 
Жовкви та подякував за молитву в день пам'яті 
особливо шанованого святого в Галичині! На 
пам'ять про Богослужіння Владикам було пода-
ровано ікони мученика Парфенія. Також отець 
Стефан подарував єпископу Філарету пор-
трет власного виконання. Слова привітання та 
підтримки вірним чадам Православної Церкви, 

вірянам Львівської єпархії, виголоси-
ли і Владики. Завершилось святкове 
Богослужіння Хресним ходом навколо 
святого храму.
  Після Літургії ієрархи відвідали храм 
Різдва Христового отців Василіан, де 

сьогодні знаходяться мощі мученика, та 
помолилися перед святими останками 
Парфенія Жовківського.
 Також цього дня митрополит Олек-
сандр та єпископ Філарет відвідали 
Личаківський цвинтар у Львові, де по-
молилися про упокій душ на могилах за-
гиблих на Майдані та учасників АТО на 
Сході України.

 



4  № 2 (201) 2015 р.Світло православ’я

Продовження. Початок на 1 стор.
  Недалеко від теперішнього обласного центру При-
карпаття – Івано-Франківська, в с. Тисьмениця, 
близько 1550 р. прийшов на світ Іоанн-Іов Княги-
ницький. Свою молодість він провів у праці в маєтках 
князя Василя-Костянтина Острозького і навчався в 
Острозькій школі. Острог був тоді основним центром 
православної освіти й захисту православної віри. Тут 
гуртувалися, сюди любили приїжджати, щоб набрати-
ся духовної наснаги й сили на духовні подвиги. 
  В Острозі познайомився молодий І. Княгиницький з 
досвідченими афонськими монахами і поїхав з ними 
на Афон.
 Після 12-літнього перебування на Афонській горі 
Іван Княгиницький повернувся до Галичини, і до ньо-
го поставилися прихильно через його благочестя. На 
прохання тодішнього львівського єпископа Гедеона 
Балабана, він провів реформу монастиря в Уневі, а 
потім ще інших монастирів за афонським уставом. 
У нагороду за це єпископ хотів висвятити його на 
ієромонаха, але чернець заявив, що вважає себе не-
достойним цього сану і прийняв тільки схиму (більш 
суворий чернечий спосіб життя) з новим ім’ям — Іов.
Бажаючи дати живий приклад правдивого аскетич-
ного подвигу, Іов стає пустинно-жителем. З костуром 
та книжкою в руці пішов він у гірські околиці Крас-
нополя (тепер села Солотвин) на південно-східні 
або Покутсько-Буковинські Карпати і там оселився 
в глухій, лісовій пустелі, яка тоді належала до села 
Марковії, де постало сучасне село Манява. Як інші 
гірські села, воно розкинулось уздовж річки Манявки, 
що впадає до річки Бистриці-Солотвинської, притоки 
Дністра. В своїй верхній частині р. Манявка з висоти 
13 метрів гучно спадає у вузьку долину, замкнену з 
трьох сторін скелями, що надавало цій околиці в ті 
часи дикого вигляду.
 На такому гористому та лісовому плаю (стежці) 
Іов починає свій схимницький подвиг. Довідавшись 
про місце перебування ревного подвижника, деякі 
мандруючі ченці та мирські люди, бажаючи жити за 
його прикладом, почали гуртуватися навколо нього. За 
порадою Іова ці сподвижники оселяються над малим 
потічком Скитцем, що своїм глибоким яром розділяв 
дві гори –  Вознесинку та Канювату, і впадав до річки 
Манявки. В тому, тоді дикому, але затишному місці, 
закритому з трьох сторін горами, Вознесінкою, Кли-
вою і Канюватою, в 1611 році ченці побудували пер-
шу келію, яка стала зародком Манявсько-Скитської 
обителі. Вже через рік тут була збудована невеличка 
дерев’яна церковка, посвячена на честь Воздвижен-
ня Чесного Хреста. Схимник Іов призначив над чен-
цями ігумена Феодосія і віддав йому під керівництво 
обитель, коли сам підшукав для себе відлюдне про-
валля, яке відділяло гору Канювату від гір Погару та 
Кливи. Тут він почав жити самотньо. Тільки подеко-
ли великий подвижник переривав своє пустельниць-
ке життя, щоб відвідувати монастирі і підтримувати 
братію в аскетичних подвигах праці й молитви.
  Тим часом заснований Іовом у 1611 році Скит Ма-
нявський успішно розвивався під керівництвом пер-
шого ігумена Феодосія. Ченці навіть скопали частину 
гори Вознесинки, щоб там поставити декілька нових 
келій і господарських будівель, та приступили до 
будівництва нової, значно більшої церкви. Кошти на 
це почав збирати Феодосій з добровільних пожертв, 
але до спорудження церкви особливо причинилася 
донька колишнього молдавського господаря Ієремії 
Могили  –  Марія Могила, відома під прізвищем По-
стельникова. Храм був освячений на самий праз-
ник Воздвиження Чесного Хреста в 1620 році. Нова 
Воздвиженська церква мала на меті підняти Право-
славну Церкву із зневаги (цю мету поставив собі 
Скит Манявський). Цього ж року Константинопольсь-
кий і Олександрійський патріархи надали Скитові 
ставропігійне право, вилучаючи його з-під юрисдикції 
місцевих єпископів і піддаючи його під владу Все-
ленського Патріарха.
  Велика справа Іова Княгиницького була завер-
шена, бо якраз того ж 1620 р., під охороною ко-
зацького війська Петра Конашевича-Сагайдачного, 
Єрусалимський Патріарх Феофан висвятив у Києві на 
Київського православного митрополита Іова Борець-
кого та єпископів на всі єпархії в Речі Посполитій.
  Київський митрополит Іов Борецький (справжнє ім’я 
Іван Матвійович) — четвертий видатний православ-
ний син землі Галицької. Народився він у колишньому 
містечку Борче, тепер це невеличке село Вірче, Горо-
доцького району Львівської області. 
  Майбутній київський митрополит Іов Борецький 

спочатку навчався у Львівській братській школі, а 
потім за кордоном. На початку XVII ст. він був учите-
лем братської школи у Львові, а згодом її ректором 
(1604-1605 рр.) З 1610 року був священиком у Києві, 
де відкрив парафіяльну школу. Потім був одним з 
організаторів Київської братської школи (1615) та її 
першим ректором. Від 1620 р. і до кончини 12 січня 
1631 р. він – Київський православний митрополит.
  У 1621 р. митрополит Іов скликав у Києві єпископів і 
представників православного духовенства на собор, 
відомий під назвою Совітування про благочестя, щоб 
розповісти, «як зберегти і зростити в руському (укра-
їнському) народі віру і догмати Східної Церкви». Нат-
хнений високою церковною свідомістю споконвічного 
Православ’я на Русі, собор постановив, зокрема, 
урочисто справляти день святого апостола Андрія 
Первозванного, «бо на київських горах ноги його сто-
яли і Русь очі його бачили, а уста благословили, і він 
насіння віри  в нас посіяв». У 1624 р. митрополит Іов 
звертався до Москви з проханням допомоги право-
славному населенню України в боротьбі проти унії й 
латинства.
  І після відновлення православної ієрархії на Україні 
не переставав боротися в дусі самозахисту право-
славний Скит Манявський. А доля його була дуже 
складною. Останні роки свого життя засновник Ски-
ту Манявського Іов Княгиницький провів у келії-
печері між горами Канюватою та Погарем. Там ігумен 
Феодосій побудував для схимника Іова малу келію, 
звану Скитиком і невеличку церкву Покрови Пресвятої 
Богородиці. Перед Різдвом Христовим 1621 р. Іов 
тяжко захворів у Скитику. Ченці ледве перевезли його 
на санях до обителі, де він через кілька днів помер як 
70-літній старець-схимник.
  Через вісім років у 1629 р. помер і перший ігумен 
Скиту Манявського ієросхимонах Феодосій. Обидва 
великі подвижники були поховані в притворі скитської 
Воздвиженської церкви, де їхні домовини ченці на-
крили спільною плитою з чорного мармуру. Пізніше 
на вхідній брамі ззовні монахи вмістили зображення 
обох великих подвижників з написами: «Блаженний 
отець наш Іов схимонах» і «Блаженний отець наш 
Феодосій іеросхимонах».
  Згадуючи минуле Манявського Скиту, можемо сказа-
ти, що засновник його Іов дав обителі суворо афонсь-
кий устав, але не залишив ніяких писаних правил. 
Тільки перший ігумен Феодосій написав для обителі 
«Завіт духовний», тобто устав, за яким монахи жили 
весь час.
  Усіма справами обителі керував собор вибраних 12 
старців, це число мало бути постійним. Соборні старці 
обирали з-поміж себе ігумена на один рік. Ігумен керу-
вав монастирем, але в усіх важливих справах радив-
ся з соборними старцями. Крім ігумена, собор старців 
обирав заступника ігумена, або намісника, ключника, 
економа і відповідального ризничного. Вибрані вико-
нували свою посаду так само протягом одного року. 
Щоб праця була рівномірно поділена, на такі посади, 
як трапезник, кухар, пекар, ченці вибиралися тільки 
на три місяці.
  Молитва, піст і ручна праця становили основу спо-
собу життя іноків. Вони самі ходили в ліс за дровами, 
плели кошики, виробляли з дерева ложки і хрестики 
та роздавали їх людям, які приходили до монастиря 
молитися та приносили ченцям продукти.
  Їжа була в обителі дуже проста. Звичайними, що-
денними стравами були борщ, кисіль і каша. Мона-
хи не їли зовсім м’яса і молочних продуктів. Тільки 
на свята ловили в гірських річках рибу. Ніхто без до-
зволу ігумена не міг виходити з обителі. В разі по-
треби ігумен висилав за межі монастиря щонаймен-
ше двох монахів. Ченцям заборонено було говорити 
з жінками. Увечері після молитви мовчки всі йшли у 
свої келії відпочивати.
  Ченців, які бажали більш суворого життя, ігумен 
висилав до Скитику, де колись проживав Іов. Там 
заборонялося взагалі говорити, всі повинні були 
«німотствувати», молитися й постити. Одягнені в гру-
бу одежу, без взуття, ченці щоденно молилися рано і 
ввечері, роблячи по 300 поклонів, відчитували псал-
ми і молитви та дотримувалися суворого посту.
  На початку свого існування Скит був матеріально 
малозабезпечений. Монахи жили переважно з 
милостині. Тільки деколи вони висилали підводи із 
закупленою в маковецькій та солотвинській копаль-
нях сіллю в далекі сторони, де міняли сіль на зерно 
або інші продукти.
  Найбільший розвиток Скиту Манявського припадає 

на першу половину XVII ст. Але цей розвиток монасти-
ря був на деякий час перерваний страшним нападом, 
що стався в 1676 р. Після вступу на польський пре-
стол Михайла Вишневецького – Корибута, сина Яре-
ми Вишневецького (польського магната українського 
походження), Польща почала довголітню війну з Ту-
реччиною. В 1676 р. Ібрагім-паша, відомий під на-
звою Шайтана (сатани), знищив кілька галицьких міст 
— Чортків, Бучач, і загнався аж під Журавне. В той 
же час татарський загін, зваблений відомостями про 
багатство Скиту, вдерся в Карпатські гори, напав на 
Скит і 6 вересня 1676 р. його спалив, а монахів і ми-
рян, які в обителі шукали притулку, всіх вирізав. Лише 
кільком монахам пощастило втекти.
  Незважаючи на жорстоке сплюндрування Манявсь-
кого Скиту, ченці за якийсь час відбудували обитель. 
З дозволу короля Яна Собєського скитські монахи 
збирали пожертви на Україні і звернулися з прохан-
ням матеріальної допомоги до царя Московського 
Федора Олексійовича (1661-1682). У Москві дали 
монахам гроші, церковні ризи і богослужбові книги, а 
цар Федір Олексійович не тільки подарував срібний 
хрест з часточкою Животворящого Хреста Господньо-
го, але указом від 19 липня 1680 р. призначив для 
Скиту п’ятирічну допомогу по 300 рублів.
  Хоч Скит був відбудований, уже ніколи не мав тако-
го спокійного духовного життя, як давніше. За однією 
бідою навалилася друга, внутрішня — Брестська 
церковна унія. Одна за одною затягувалися в унію 
єпархії: Перемишльська, Львівська, Луцька. Навіть 
така твердиня Православ’я в Галичині, як Успенсь-
ке Ставропігіальне братство, в 1708 р. змушена 
була поступитися. В першій половині XVIII ст. на 
всій території Польсько-Литовської держави лиши-
лася тільки одна православна єпархія в Могильові, 
в Білорусії. В той критичний час на долю Скиту Ма-
нявського випало тяжке завдання: він один стояв на 
сторожі Православ’я в Галичині!
  Єдиний оазис Православ’я на великій території 
Правобережної України від Києва до Карпат, Скит 
Манявський, виконував свою тяжку місію, продовжу-
вав зберігати прадідівську православну віру ще ціле 
століття. За весь час свого існування Манявський 
скит ніколи не сходив з дороги доброчесного христи-
янського життя, не піддавався ніякому зіпсуттю, його 
насельники провадили аскетичне життя в первісно-
церковній суворості. Осяяний ореолом справжнього 
християнського благочестя, Скит здобув загальну лю-
бов і прихильність не тільки в православних, але й у 
католиків, які ставили Скит за взірець своїм «кляшто-
рам» — монастирям.
  У XVII ст. серед загальної духовної розрухи і мо-
рального розкладу в Карпатах ці мужні сповідники 
Православ’я навчали людей любити потоптану унією 
віру православну, ставили перед очі високий духов-
ний ідеал життя. Отже, Скит Манявський був тоді шко-
лою, в якій віруюча громадськість вчилася зміцнювати 
свою волю, дух і серце аж до самопожертви для за-
хисту своєї віри.
 Діяльність обителі була насильно припинена, 
коли Галичина після першого поділу Польщі в 
1772 р. перейшла під панування Австрії. Саме тоді 
імператриця Марія Терезія та її син Йосиф II прово-
дили свої радикальні церковні реформи на користь 
імперії, здебільшого погоджені з Римом. Імператор 
Йосиф II, зокрема, наказав закрити значне чис-
ло монастирів. За його указом від 1 липня 1785 р. 
Львівська губернія одержала розпорядження за-
крити Манявський Скит. 6 вересня 1785 р. комісар 
Станіславського округу І. Яшевський і завідувач 
солотвинськими маєтками Штрасер завершили ак-
том скасування Скиту Манявського. Скитські ченці 
здебільшого знайшли притулок у буковинських 
православних монастирях, у Сучавиці, Путні тощо. 
Майно Скиту, за указом імператора, передавалося 
буковинському релігійному фондові. Воздвиженсь-
ку церкву купила громада м. Надвірної, де вона 
була парафіяльним храмом до серпня 1914 р., коли 
згоріла під час великої пожежі в місті.
  Іконостас цієї церкви довго був прикрасою храму 
в м. Богородчанах, а потім став цінним експонатом 
у музеї українського мистецтва у Львові. Його ма-
лювали в 169-1705 рр. іконописці під керівництвом 
художника — монаха Білостоцького монастиря Іова 
Кондзелевича. 
   Насильне закриття Скиту австрійським урядом гли-
боко вразило совість православного люду давньої 
Галичини. І хоч перестав існувати Скит Манявський 
– колишня твердиня Православ’я, слава і діла його 
будуть довго жити в усій нашій Церкві.

  Підготував протоієрей Назарій Швець

Вірні сини Православ’я в Галичині
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   Вибори 2010 року ознаменувала теза на кшталт: 
«Минулий Президент був ваш, а тепер буде наш» – 
тобто, боротьбу кандидатів та їх програм перетво-
рювали на штучну боротьбу регіонів. Нині ми стаємо 
свідками того, як політичну боротьбу штучно перево-
дять у релігійну площину. Такі явища, як політичне 
православ’я, релігійний фундаменталізм чи боротьба 
цивілізацій, не мають нічого спільного із Євангелієм 
та несуть в собі велику небезпеку. Знаємо з історії, 
що релігійні війни принесли не менше шкоди, ніж 
політичні. В той самий час для України, держави 
поліконфесійної, релігійний поділ, релігійна ворож-
неча є дуже небезпечними і майже унеможливлюють 
примирення суспільства.
  Як бачимо, причин до ворожнечі між українцями 
та цілими регіонами в середині держави, є чимало, 
і плани по розділу населення увінчалися позитивни-
ми результатами. В таких умовах будь-які технології 
стають тим сірником, який знайшов своє місце і час в 
новітньої історії нашої Держави. Щоб знайти відповіді 
на питання щодо причин цих реалій, Церква пропонує 
творіння святих отців. Святитель Феофан Затвор-
ник пише: «В середовище творінь Божих через гріх 
увійшло розкладання (розпад), і вони вступили в роз-
брат не тільки між собою, але і з Творцем своїм». Тоб-
то святитель наголошує, що саме гріх кожної людини 
є причиною ворожнечі як між іншими людьми, так і 
ворожнечі по відношенню до Бога. Виходячи із цього, 
можемо говорити, що примирення – це, в першу чер-
гу, звільнення від гріха. Господь створив людину, як 
наділену свободою істоту для взаємної любові, проте 
свобода є великим випробуванням для людини. Князь 
світу цього шукає можливість полонити даний Богом 
дар – свободу, через що гріх увійшов у природу люди-
ни, і саме гріх поклав початок ворожнечі, відкинувши 
заповідану любов. Проводячи паралель з сучасністю, 
можемо перевести це на світську мову – сильні світу 
цього, відкидаючи свободу особистості, полонять 
нашу свідомість, маніпулюючи нею, спонукають до 
ворожнечі через впевненість у своїй єдиновірності 
та нехтуванні інтересами ближнього. Тому мусимо 
зрозуміти, що першопричиною ворожнечі між людь-
ми – це небажання людей жити в Законі Божому, в 
любові до Бога. 
  Зазвичай у науці під поняттям «примирення» ми 
розуміємо двосторонній процес із наявним нала-
годженням стосунків та пошуком компромісів. Та 
у духовному контексті примирення – це процес 
односторонній, оскільки святитель Іоанн Златоуст 
вважає: «Людина ворогує проти Бога, а не Бог про-

ти людини. Бог ніколи не ворогує» У секулярному 
суспільстві, звісно, виникне запитання: в чому зв’язок? 
Та тут ми опиняємося у певній циклічній залежності, 
оскільки звільнитися від гріха можна лише після по-
переднього примирення з Богом, а от віднайти при-
мирення з Богом можна, лише переставши грішити: 
гріх і є причиною ворожнечі поміж людьми. Тобто, 
відкинувши наші гріховні справи, думки та звички, 
ми ухиляємося від ворожнечі та віднаходимо при-
мирення з Богом, як про це свідчить апостол Павло: 
«Думка бо тілесна – ворожнеча на Бога» (Рим. 8:7) 
та інше послання: «І вас, що були колись відчужені й 
вороги думкою в злих учинках» (Кол. 1:21). В цьому 
полягає залежність, адже викорінюючи власні гріхи, 
ми перемінюємо власний світогляд і власне життя, 
що стає визначальним фактором у взаємовідносинах 
з ближніми. Взаємозв’язок ще можна прослідкувати 
у процесі звільнення від гріха – у покаянні, тобто у 
прощенні наших гріхів Творцем, яке стало можливим 
завдяки Голгофській жертві – найбільшому прояві 
жертовної любові в історії людства. Господь перший 
протягнув руку людині, давши шанс на примирення 
з Творцем. Християнин, який усвідомлює повноту 
цього дару спасіння, розуміє, що Голгофа проводить 
кожного із нас до примирення з Богом через Госпо-
да нашого Іісуса Христа. Господь говорить: «Ніхто не 
приходить до Отця, як тільки через Мене» (Ін. 14:6). 
Це свідчить про те, що кожна віруюча людина по-
винна йти за Христом, щоб отримати примирення з 
Триіпостасним Богом. Ми «хвалимося Богом через 
Господа нашого Іісуса Христа, – пише апостол Павло, 
– посередництвом Котрого ми отримали нині прими-
рення» (Рим. 5:11). 
  Проте в тому ж посланні є визначальні слова, які 
сьогодні слід зрозуміти кожному з нас. Господь полю-
бив людей, коли вони ще були Його ворогами, і саме 
тоді Його Син помер за нас (Рим. 5:8). Так от наслідок 
– якщо ми приходимо до Бога через Христа, в усьо-
му наслідуючи Його, оскільки Павло в ультимативній 
формі попереджає, що лише померши з Ним, ми 
зможемо з Ним і ожити (2 Тим. 2:11), то виходить, 
що шлях примирення людей має проходити через 
прояв любові до ворога, не чекаючи його покаяння 
перед нами. Тобто ми примиримося з ближнім лише 
тоді, коли першими полюбимо свого ворога. Звичай-
но, якби цей процес був одночасно зреалізований 
всіма сторонами, то він був би для нас не настільки 
дивовижним, як здається на перший погляд, та все 
ж, промовляючи щоденно Господню молитву, ми самі 
засвідчуємо готовність до прощення, примирення і 

прояву любові говорячи: «Прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим». Виходить, що 
на перший погляд настільки нереальне примирення в 
суспільстві, яке полягає через шлях примирення з Бо-
гом, зводиться до покаяння та прощення. Насправді, 
при ретельному погляді на сучасну Україну, цих 
двох відважних кроків не вистачає деяким громадя-
нам нашої Держави. І тут ми дійсно можемо стати 
свідками тієї циклічності, про яку говорили на початку, 
– нам всім слід шукати миру, але в першу чергу миру 
з Богом, який любить людей, є милосердним (Вих. 
34:6), постійно являє людині Своє прощення, завжди 
готовий сказати «мир народу Своєму» (Пс. 84:9). 
  Церква сьогодні, і кожен свідомий християнин, має 
відчувати на собі відповідальність, яку поклав на нас 
Господь – бути послідовниками апостолів, котрі були 
вісниками «слова примирення» (2 Кор. 5:19). Тобто 
бути вісниками і на власному прикладі показувати 
життя за Євангелієм – свідчити про примирення, по-
каяння та прощення, і їх важливість для збереження 
земної Батьківщини і пошуку наближення до Бога че-
рез любов до ближнього. Саме через призму такого 
погляду на нинішню кару Господню, що зійшла на наш 
народ, мусимо запевнити наше суспільство, що сама 
кара не є самоціллю, а служить засобом до примирен-
ня і наступає лише в тому випадку, коли всі інші засо-
би не приносять користі. Бог карає з «поблажливістю 
і пощадою, даючи… час і спонукає звільнитися від 
зла…» (Прем. 12:20). І тільки пізнавши істину, яка 
полягає в таємниці нашого спасіння, що проводить 
нас через Голгофу, де відбулося найперше наше при-
мирення з Господом, ми зможемо звільнитися від тя-
гаря, що нині повис над усіма нами, звільнитися від 
злощасної маніпуляції нашою свідомістю слугами ди-
явола і примиритися в цьому буремному і трагічному 
сьогоденні. 
  На перший погляд, цей шлях здається утопічним. 
Дійсно мова про таке глибоке примирення в нашо-
му суспільстві сьогодні виглядає дивним і невчас-
ним, оскільки, здавалося б, вимагає багато часу, 
якого в нас обмаль. Проте слід зрозуміти, що ми усі 
разом дуже довго закривали очі на ці фактори, що 
роками копали ту прірву, яка розділила суспільство, 
сусідів і навіть родини. І жодний із соціологічних чи 
політичних рецептів уже не мають сили в тих умо-
вах, в яких опинився український народ. І лише 
усвідомивши духовну первопричину розколу, а саме 
ворожнечу кожної особистості з Богом, народ вказує 
на причину ворожнечі, що призвела до трагічних 
подій, що спостерігаємо. Тому якщо ми вважаємо 
себе справжніми християнами, то мусимо відповідати 
тим нормам, які характеризують цю групу людства, 
і опанувавши свої пристрасті, усім разом прийти до 
істинного покаяння і прощення. І внаслідок цього про-
цесу отримаємо загальне примирення і з Богом, і з 
людьми.

Києво-Печерська Лавра. 23 вересня 2015 р.

Примирення суспільства як наслідок 
примирення людини з Богом

Доповідь єпископа Львівського і Галицького Філарета на  ХV Міжнародних Успенських 
читаннях «Правда. Пам’ять. Примирення»

Продовження. Початок на 1 стор.

Екологічна відповідальність християнина
  Від створіння Божий світ був доручений турботам 
людини, яка була покликана піклуватися про нього, 
керувати ним (див.: Бут. 1, 26-27: 2. 15) і приводити 
його до Творця (принцип відповідальності). Початок 
відходу від розумного користування землею був по-
кладений первородним гріхом, який став причиною 
глибокого пошкодження природи – людської і всього 
іншого творіння. Весь створений світ через людину 
виявився враженим хворобою гріха: «все створіння 
разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках» 
(Рим. 8, 22), – говорить апостол Павло. Людина, яка 
поставлена керуючим у царстві Володаря Всесвіту, 
є відповідальною за природу і винна у її сучасному 
стані: пошкодженні, забрудненні навколишнього се-
редовища, знищенні багатьох видів тварин і рослин.
  Світ є не тільки первинною емпіричною даністю, 
але і первинною естетичною цінністю. У богомство-
реному світі все чудово – «добро зело», «вельми 
добре» (Бут. 1, 31) як в основі, так і в майбутньому 
преображенні. Адже гріх спотворив людську душу 
і весь Божий світ не до кінця. Тому образ Божий, 
хоч і замутнений, зберігається в людині, і в усьому 
творінні відчувається Творець. В досконалості при-
роди відображена досконалість Творця. «Тобою сяє 
сонце, – оспівує святий Григорій Богослов Богові. – 
Тобою – шлях місяця і вся краса зірок. Ти створив все, 
кожній речі вказуєш її чин і всі охоплюєш Своїм Про-
мислом. Але хто відкриє розум і глибини його в Тобі». 
Як друга велика книга Одкровення, близька і доступ-
на кожній людині, природа не може не служити для 
неї керівником і наставником в моральному житті. 
Тому для людини таким важливим є вивчення при-
роди. Преображаючий (Перетворюючий) вплив лю-
дини на світ є творчим процесом, який відбувається 
паралельно з внутрішнім преображенням людської 
особистості.
  Православний підхід до вивчення природознав-

чих дисциплін у школі принципово відрізняється від 
матеріалістичного. Для православного світогляду 
характерно особливо чуйне ставлення до оточуючо-
го нас світу, живе відчуття єдності (сотварности) з 
природою. Православний підхід до пізнання світу об-
умовлений не примітивною і гріховною цікавістю, не 
зухвалим прагненням вирвати у природи її таємниці, 
звершуючи блюзнірські і згубні експерименти, а при-
родним бажанням жити і творити у згоді з нею.
  Всупереч існуючому міфу, Церква не протистоїть 
науці і не заперечує її. Наука сама в собі не несе 
зла. Але важливо, ким і з якою метою використову-
ються наукові досягнення. Потрапивши в недобрі 
руки, вони стають джерелом руйнації. Православна 
Церква надає вченим свободу простежувати лан-
цюг фізичних причин і розробляти наукові гіпотези. 
Вона радіє їхнім винаходам, які, в кінцевому рахунку, 
лише більш повно підкреслюють ієрархічну єдність 
Всесвіту. Оскільки природне пізнання розуму і над-
природне пізнання віри сходять до одного і того ж 
джерела – Бога, то не може бути суперечностей між 
достовірними даними «світських» наук і словом Бо-
жим.
  Пізнаючи створений світ, ми пізнаємо Творця. 
Наші благочестиві предки вміли зводити прекрасні 
і величні храми, вибираючи для них найкрасивіші, 
наймальовничіші місця. Але чи здатні люди ство-
рити що-небудь подібне до того храму, який спо-
рудив Сам Господь? Храм цей – весь неосяжний 
світ Божий, де прозоре зведення небес служить 
куполом; високі гори – Престолом; моря і океа-
ни – купіллю і чашею; дощові хмари – кропилом; 
сонце, місяць і зірки замінюють лампади і свічки; 
сама земля кадить пахощі квітів – замість фіміаму. 
У цьому храмі все, що живе, славить Творця (див.: 
Пс. 148); все життя покликане бути богослужінням; 
все створене повинно служити Богові, виконувати 

Його волю, жити за Його законами.
  З якою любов'ю описується природа в Свято-
му Письмі! Океан – немовля, повите пеленами 
(див.: Іов. 38, 7-9); сонце, немов наречений, вихо-
дить із світлиці (див.: Пс. 18,6); небеса говорять 
про Бога; води біжать від Його грізного веління; 
гори скачуть, як вівці; дороги сумують, не бачачи 
подорожніх (див.: Плач 1,4); пустелі стомлені від 
спраги (див.: Іс. 35, 1); земля трясеться в присутності 
Бога; (див.: Ієрем. 51, 29). Одним словом, все творіння 
сприймається як єдиний великий хор, що злагоджено 
оспівує славу Творця.
  Ми повинні не тільки милуватися природою, але 
розуміти її і вчитися у неї. Кожна створена істота живе 
за Богом даним законом. І тільки людина грубо пово-
диться в дивовижному Божому храмі; порушує закони 
Творця і тим самим порушує весь лад богослужіння.
   Високе християнське уявлення про життя як про дар 
Божий, не залишає місця ні для яких претензій люди-
ни по відношенню до Абсолютного Початку життя. Не 
претензія, але велика відповідальність людини перед 
Богом, ближнім своїм і світом є основоположенням 
християнського підходу до життя. Тільки звернен-
ня до Першоджерела кожного життя і усвідомлення 
в собі щирої відповідальності за здобуту свободу 
здатне зберегти рідний дім людства – Землю та її 
мешканців. Людина, вінець творіння Божого, повин-
на згадати, що саме її життя – несповідимий дар 
Божий, який треба зберігати. Господь заповідав нам 
берегти чудову красу буття, зберігати і берегти при-
роду. Сенс зберігання відкривається тільки в дотику 
до вічності – як співтворчості з Господом. Крім того, 
зберігати означає не перешкоджати Благодаті Божій 
вільно діяти у всякій живій душі. Ми повинні вчити на-
ших дітей побожному відношенню до землі, до кожно-
го найлегшого віяння життя, дарованого Богом.

Протоієрей Миколай Баранов
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  Правда. Пам'ять. Примирення. Всі три поняття ве-
дуть нас до Бога Трійці, в Якому ми здобуваємо по-
вноту миру з нашим Небесним Батьком, повноту 
правди, живим втіленням якої є Боже Слово, і повно-
ту пам'яті, якою обдаровує нас в Церкві Святий Дух. 
Від Бога ж виникає і наша єдність, якої настільки не 
вистачає нині українському Православ'ю. Отже, всту-
пивши на шлях здобуття повноти Правди, Пам'яті 
та Примирення, - ми рухаємося також і по шляху 
відновлення нашої єдності з Богом і з нашими сущи-
ми в розділенні братами ...
  Говорити про проблему церковної єдності в сучасній 
Україні - справа корисна, але, на жаль, вкрай небез-
печна. «Ви маєте право зберігати мовчання». Але 
все, що ви скажете з цього, настільки хворобливого 
сьогодні для багатьох, питання, - швидше за все, буде 
«використано проти вас у суді» з ідеологічними опо-
нентами.
  З огляду на це, багато архіпастирів і пастирів обач-
но воліють зберігати мовчання. І все ж, як свідчить 
притча Спасителя про таланти, крайня обачність да-
леко не завжди є чеснотою. Більш того, як випливає з 
даної притчі, для того, щоб догодити Богові і подвоїти 
таланти, Його слугам іноді необхідно йти на певний 
ризик ...
  Відверта розмова про церковний поділ в нашій 
країні, безумовно, має на увазі очевидні елементи 
ризику. Але, як ми вважаємо, ризик цей виправданий. 
Адже навіть якщо нам і не вдасться сьогодні сформу-
лювати «дорожню карту» для подолання церковного 
розділення, вже сама відверта розмова на цю тему 
може допомогти в іншій, не менш важливій, справі: 
пробудженні від сну наших скам’янілих сердець, які з 
цим поділом звиклися.
  Вкрай важливим для нас є і те, що відновлення 
церковної єдності в Україні було одним із головних 
пріоритетів у церковної діяльності покійного в Бозі 
Блаженнішого Митрополита Володимира. Спочи-
лий Предстоятель щодня молився про подолання 
розколу і відновлення єдності Української Церкви. 
Слідуючи його Духовному заповіту, ми і співробітники 
заснованого нами Фонду пам’яті Митрополита Воло-
димира намагаємося робити все, від нас залежне, 
щоб існуюче церковне розділення було подолано, а 
мир і єдність в Церкві були якнайскоріше відновлені.
  Поділ виник чверть століття тому, в червні 1990 
року, коли на Соборі новоствореної Української 
Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) був 
самопроголошений «Український Патріархат». Дво-
ма роками пізніше, в червні 1992 р. до УАПЦ прим-
кнув колишній предстоятель УПЦ. На базі парафій 
УАПЦ була утворена Українська Православна Церк-
ва Київського Патріархату (УПЦ КП). Відхід Митропо-
лита Філарета був, безумовно, вкрай болючим для 
церковної більшості Української Православної Церк-
ви, яку він перед цим довгий період очолював. По-
чалася боротьба за парафії та церковне майно. До 
інституційного протистояння прибавилася особиста 
драма колишнього глави УПЦ.
  Минуло 25 років. Змінилися столітя, настало третє 
тисячоліття... І тепер більшість єпископів нашої Церк-
ви належить до покоління, яке знає про драматичні 
події початку 90-х років минулого століття тільки з 
розповідей інших людей. Драматизм конфлікту як 
ніби згас. Але разом з ним притупилася і біль втрати 
єдності. Ми ніби звикли до реалій розколу. Він став 
для нас чимось на зразок усталеної системи коорди-
нат конфесійного життя. І сьогодні взаємовідносини 
між Українською Православною Церквою і 
неканонічною УПЦ КП чимось нагадує нинішню 
ситуацію на Сході України. Постріли все ще звучать. 
Але широкомасштабні військові дії вже не ведуться. 
Примирення ще не відбулося. Але енергія ворожнечі 
потроху себе вичерпує...
  Я не політолог і не політик. І мені складно компетент-
но говорити про оптимальне рішення проблеми Дон-
басу з погляду національно-державних інтересів. Що 
ж до церковно-канонічних питань, то тут моє суджен-
ня, сподіваюся, буде більш доречним. Як християнин 
і єпископ я не згоден з поширеною нині по обидві 
сторони умовного конфесійного «фронту» думкою, 

що оптимальним рішенням українського церковного 
питання є збереження status quo («статус ква»).
    Поганий мир кращий за хорошу релігійну війну. 
Але не зраджуємо ми євангельський ідеал доброго 
пастиря та й Самого Доброго Пастиря-Христа, коли 
мовчазно погоджуємося з тим, що в Україні поряд з 
канонічною і визнаною Вселенським Православ’ям 
Українською Православною Церквою існують 
церковні спільноти, які позбавлені спілкування з по-
внотою Церкви?
  Станом на 1 січня 2015 до Української 
Православної Церкви належало 12 тисяч 241 
релігійна громада. Разом з тим, згідно з цією ж, 
офіційною державною статистикою, у складі УПЦ 
Київського Патріархату сьогодні перебуває 4 тисячі 
738 громад. Крім того, близько однієї тисячі двох-
сот громад входить сьогодні до складу третьої, 
нечисленної конфесії - УАПЦ. Таким чином, з од-
ного боку більше дванадцяти тисяч громад, які 
перебувають у канонічній єдності зі Вселенським 
Православ’ям. А з іншого, - близько 6000 «авто-
кефальних» громад. Можна припустити, що число 
зареєстрованих громад може штучно завищувати-
ся. Однак масштаби поділу цілком відчутні, і якщо 
ми візьмемо за основу не кількість церковних гро-
мад, а кількість священнослужителів, які входять до 
складу Української Православної Церкви та двох, 
що не визнані Вселенським Православ’ям, церков-
них юрисдикцій. Отже, запам’ятаємо ці цифри. До 
складу Української Православної Церкви входить 
10 тисяч 180 священнослужителів. А до складу 
УПЦ КП і УАПЦ - 3 тисячі 940 священнослужителів 
(з яких переважна більшість - 3 тисячі 230 - нале-
жить до Київського Патріархату).
 «Ситуація, коли третина православних христи-
ян у нашій країні перебуває в розколі з Вселенсь-
ким Православ’ям, є абсолютно ненормальною і 
вимагає негайного вирішення», - звертається до 
всіх нас у своєму Духовному заповіті Блаженніший 
Митрополит Володимир. Але чи пам’ятаємо ми про 
це? Чи не змирилося наше серце і наша совість з 
сумним фактом церковного розділення? Не визна-
ли ми церковний розкол, так би мовити, сумною 
«нормою» сучасного церковного життя України?
  Автокефальний рух в нашій країні існує як мінімум 
з 1917 р. А чверть століття тому в Україні були 
відроджені автокефальні церковні структури. За цей 
час цим структурам вдалося сформувати й істотно 
розширити свою соціальну базу. Склалася пара-
доксальна ситуація. Єдиною легітимною Церквою в 
очах Вселенського Православ’я є наша Українська 
Православна Церква. А найбільш «легітимною» в 
очах сучасного українського суспільства - виглядає 
інша православна церковна структура: УПЦ КП.
 Здавалося б, ці дві церковні структури просто 
приречені на діалог. УПЦ Київського Патріархату 
гостро потребує церковної легалізації. А Українська 
Православна Церква під омофором Блаженнішого 
Митрополита Онуфрія потребує відновлення довіри 
українського суспільства. Але діалог, як такий 
сьогодні відсутній. Більше того, з кожним днем   наші 
відносини стають все драматичнішими, а перспек-
тива справжнього діалогу - все більш примарною...
  Чи знайде Українське Православ’я єдність у 
майбутньому? На жаль, сьогодні існує кілька 
факторів, які ставлять під сумнів жадане єднання 
не тільки в осяжному майбутньому, а й у віддаленій 
перспективі.
  По-перше, і в нашій Церкві, і в УПЦ КП є сили, 
які орієнтуються на ізоляціоністські сценарії роз-
витку. Усередині Української Православної Церк-
ви це церковні сили, які в силу своїх ідеологічних 
(а нерідко і політичних) переконань орієнтовані на 
ізоляцію нашої Церкви від українського суспільства 
і перетворення її на якийсь релікт «російської старо-
вини». Усередині УПЦ КП це сили, які вважають, що 
головне сьогодні - це не вихід з канонічної ізоляції, 
а отримання сумнівних преференцій від української 
держави як «національної Церкви».
  По-друге, українську церковну проблему неможливо 
вирішити без допомоги Вселенського Православ’я. 

Як писав Блаженніший Митрополит Володимир, 
Українська Православна Церква «потребує єдиної 
позиції всіх Помісних Православних Церков з пи-
тання про способи подолання церковних розділень 
в Україні» і сподівається, що «просвітлений Духом 
Святим соборний розум Вселенської Церкви вкаже 
шлях до відновлення богозаповіданої церковної 
єдності». Разом з тим, в силу ряду об’єктивних і 
суб’єктивних причин, світове Православ’я не змог-
ло сформувати із зазначених питань загальної 
думки. Більше того, українське питання навіть не 
виноситься на порядок Святого і Великого Собо-
ру Православної Церкви, який імовірно повинен 
відбутися в майбутньому 2016 році. Всі рішення 
цього - Всеправославного за своїм форматом - Со-
бору повинні прийматися консенсусом, тобто після 
досягнення єдиної думки між Помісними Церквами. 
А оскільки виробити «єдину позицію всіх Помісних 
Православних Церков з питання про способи по-
долання церковних розділень в Україні» світове 
Православ’я сьогодні ще не може, питання про 
шляхи подолання канонічної кризи в нашій країні 
на Соборі розглядатися, швидше за все, не буде.
  По-третє, відновлення церковної єдності стане 
можливим лише тоді, коли обабіч «фронту» визріє 
справжнє бажання єдності і сформується справді 
церковний рух за її набуття. Як ми вже говори-
ли, status quo багатьох влаштовує. А, отже, щоб 
його подолати, необхідний потужний об’єднавчий 
імпульс. Причому імпульс, що має виходити не від 
політизованих кліриків або мирян, які не від «духу 
часу», а від водимих Духом справді церковних лю-
дей, які заслужено користуються в Церкві повагою 
і довірою.
  Переборні ці та інші, що зазначені нами, перешко-
ди на шляху до єдності? Хоча на шляху до спільної 
Чаші нас ще чекає чимало розчарувань і труднощів, 
твердо вірю і знаю, що, врешті-решт, енергія поділу 
ослабне і церковну єдність на Українській землі 
буде з Божою допомогою відновлено. Але як ми з 
вами можемо сприяти цій Божій справі?
   Очевидно, що є речі, про які ми можемо тільки 
молитися. Приміром, ні я особисто, ні навіть усі ми 
разом не можемо сьогодні, так би мовити, змусити 
світове Православ’я включити українське питання 
до порядку денного майбутнього Всеправославно-
го собору. Як ми вже помітили, рішення на цьому 
соборі можуть прийматися тільки на основі консен-
сусу. А це означає, що хоча на столі у патріарха 
Варфоломія і глав інших Помісних Церков і лежить 
вже цитоване нами сьогодні Звернення нашого 
покійного авви Блаженнішого Митрополита Володи-
мира від 2008 року, розглядати це історичне Звер-
нення нині на всеправославному рівні, на жаль, 
ніхто не буде.
  З іншого боку, як свідчить античне спостереження, 
приписуване Сократу: «хто хоче <діяти>, той шукає 
можливості, хто не хоче - шукає причини». І дійсно, 
навіть сьогодні, коли сприятливі історичні умови 
для відновлення єдності, на жаль, ще не визріли, 
у нас є кілька богословських та церковних завдань, 
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вирішення яких істотно може скоротити наш шлях 
до спільної Чаші.
 Першим і найбільш нагальним завданням є 
звільнення церковної свідомості від привнесених 
з політичного життя секулярних «бабських байок». 
Як пише в своєму Духовному Заповіті Митрополит 
Володимир, одним із значущих факторів поділу ста-
ло неправильне богословське розуміння автокефалії, 
а також штучна політизація церковної дискусії. 
Аналізуючи позиції прихильників і супротивників 
автокефалії Блаженніший Володимир писав:
  «Ці два антагоністичних підходи проявили себе 
у двох богословських концепціях, у кожній з яких 
можна бачити ознаки екклезіологічної єресі. Абсо-
лютизуючи автокефалію, прихильники церковної 
незалежності від Москви створили Етнофілетичну 
концепцію, згідно з якою національна Церква є чи 
не головним засобом формування українського 
етносу. При цьому єдність з Вселенським 
Православ’ям відходить на другий план. З точки 
ж зору супротивників нового канонічного статусу 
Української Православної Церкви автокефалія по-
чала сприйматися як засіб розхитати загальноцер-
ковну єдність.
  Так проблема церковного управління була штучно 
перенесена в площину політичних і цивілізаційних 
дискусій. З двох канонічних моделей єдності 
Православної Церкви в Україні з Вселенським 
Православ’ям (автокефалія або перебування в 
єдності Московського Патріархату) по суті зроби-
ли дві протилежні ідеологічні моделі, які розділили 
український народ за ознакою політичних і культур-
них симпатій».
  Виконуючи останню волю покійного в Бозі Пред-
стоятеля, ми повинні сьогодні всіляко сприяти 
виведенню дискусії про новий статус нашої Церк-
ви на якісно новий рівень. Політичний дискурс 
- розділяє. А ясність і церковність богословської 
думки - об’єднує. Пам’ятаючи про це, нам слід 
свідомо відмовитися від політизації дискусій про 
автокефалію і спробувати, нарешті, почати діалог 
з відпавшими від Української Православної Церк-
ви структурами, спираючись на тверезе розуміння 
природи церковної єдності.
   На перший погляд, може здатися, що все набага-
то простіше. «Навіщо нам ваше богослов’я? Навіщо 
нам богословське розуміння церковної єдності?» 
- Запитають прихильники негайної і неканонічної 
автокефалії. «Адже і так все ясно: досить лише 
державі натиснути як слід, і єдина УПЦ завалить-
ся як картковий будиночок». «Навіщо нам ваше 
богословське розуміння автокефалії?» - Скажуть 
представники протилежної партії. - «Адже і так 
все ясно: варто тільки Українській Церкві втратити 
єдність з Москвою, і вона зараз же втратить повно-
ту церковності і благодать».
   «Навіщо нам богослов’я»? Осмілюсь відповісти 
на це запитання словами архімандрита Василія, 
ігумена Іверської Обителі на Афоні: «Воістину, 
хто побачив Церкву, той побачив Святу Трійцю». 
Єдність Церкви не схожа на єдність унітарної держа-
ви, де органи державної влади збудовані у вигляді 
єдиної ієрархічної системи з підпорядкуванням од-
ному центру. Церковна єдність - відображає в собі 
єдність іншого, більш вищого, порядку: єдність 
Осіб Пресвятої Трійці. «В єдності Кафолічної 
Церкви, - пише Георгій Флоровський - таємниче 
відображається Троїчна єдиносутність; за обра-
зом Троїчної единосутності і кругообертання Бо-
жественного життя у безлічі віруючих виявляється 
одна душа і одне серце (СР Деян. 4,32). І ця єдність 
і соборність Церкви дізнається і здійснює насампе-
ред у Євхаристійній тайнодійстві. Можна сказати, 
Церква є в тварний образ Пресвятої Трійці, - тому і 
пов’язано одкровення Троїчності з основою Церкви. 
І Євхаристійне спілкування є виконання і вершина 
Церковної єдності».
  Але якщо єдність Церкви це ікона Божественної 
любові - це означає, що і наша земна єдність цер-
ковних інституцій повинна будуватися не на влад-
ному примусі, а на справжній християнській любові, 
не на земному властолюбстві, а на євангельському 
самоумаленні, що не на придушенні свободи іншої 
особистості, а на жертовній самовіддачі. Як можна 
побачити в Церкві святу Трійцю, якщо в нашому 
церковному житті сьогодні так багато політичних 
мотивів і так мало втілених євангельських ідеалів? 
Як можна побачити в Церкві образ Божественної 
Любові, якщо ми у своєму розумінні церковної 

єдності так часто плутаємо земне і небесне, владу і 
служіння, єдність адміністративну і єдність містичну, 
засновану на євхаристійному спілкуванні?..
  Яка з моделей помісності повинна бути втілена 
в Україні? Чи збереже Українська Православна 
Церква свій нинішній статус Самокерованої Церк-
ви з правами широкої автономії і незалежності в 
управлінні в єдності з Московським Патріархатом? 
Або ж цей канонічний статус в майбутньому буде 
переглянутий у бік розширення наших канонічних 
прав аж до автокефального буття Української Церк-
ви? Для мене, як і для мого вчителя - покійного в 
Бозі Блаженнішого Митрополита Володимира - 
головним тут завжди були не титули і статуси, а 
відновлення церковної єдності. Добрий пастир не 
повинен думати про те, який титул і які канонічні 
повноваження йому визначить Церква. Він повинен 
думати про інше: про те, як привести свою паству 
до заповіданої Богом єдності.
  «Яким повинен бути статус Православної Церкви в 
Україні, щоб вона могла об’єднати в собі розділене 
українське Православ’я?» - поставили мені недав-
но питання журналісти однієї з київських газет. А я 
нагадав слова Блаженнішого Митрополита Воло-
димира: автокефальний статус «повинен вінчати 
всі наші зусилля». А також попросив журналістів 
переадресувати це ж питання до моїх співбратів 
- архієреїв УПЦ і до тих, що відділилися від нас 
братів. Адже погодьтеся, навіть якщо наша Церква і 
користується сьогодні, так би мовити, «монополією 
на канонічність», з цього ще не випливає, що ми 
маємо моральне право ігнорувати позицію і ба-
жання інших людей. «Відокремилися від повноти 
Церкви», - можуть сказати наші ригористи, - втра-
тили свої права, як тільки втратили свою єдність з 
Церквою». Можливо, з формально-канонічної точки 
зору це дійсно так. Але в світлі Євангелія, у світлі 
Христової любові - все інакше. Господь не вмирав 
за святих. Бог довів Свою любов до нас тим, що 
Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками 
(Рим. 5:8). Христос помер за всіх нас. Він помер за 
тих, хто раніше сам своїми гріхами відлучив себе 
від Божої любові ...
  Єдність не може бути відновлена без відновлення 
соборності. А соборність не буде відновлена до 
тих пір, поки не буде відновлена   єднальна різні 
члени в одне церковне тіло любов. Наше заснуле 
в гріху байдужості серце - повинно прокинутися. 
Ми повинні знайти в собі сили забути про давні й 
навіть недавні образи і через взаємне прощення 
стати з ворогів братами. Ми - чада канонічної і виз-
наною всією повнотою Вселенського Православ’я 
Української Православної Церкви. Але перебуван-
ня в лоні канонічної Церкви не означає того, що нам 
автоматично гарантовано Боже спасіння, і не дає 
нам права замкнутися в гордій самоті. Навпаки, як 
чада благодаті і повноти церковності - ми покликані 
до більшої відповідальності за долю Церкви і до 
більшого дерзновіння в любові.
  Відносини з Богом неможливі без відваги і ризику. 
Але де наша відвага? Але хто з нас може нині по-
вторити вслід за апостолом Павлом: «Правду кажу 
в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління 
через Духа Святого, що велика мені скорбота й не-
впинна мука для серця свого! Я бажав би сам бути 
відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені 
по плоті» (Рим. 9, 1-3).
   Ми знаходимося з вами в дивовижному 
місці, яке є символом церковної єдності епохи 
рівноапостольного князя Володимира і святого пра-
ведного Ярослава Мудрого. Тут колись знаходилася 
кафедра Митрополитів Київських і всієї Русі. Звідси 
поширювалося на всю решту території Русі світло 
Євангелія. Тут, під покровом Божої Премудрості, за-
роджувалися і формувалися християнські традиції 
нашої культури.
   Зовсім недавно, в день Різдва Пресвятої 
Богородиці та ікони Софії, Премудрості Божої в 
цьому прекрасному храмі, який цього дня святкує 
своє престольне свято, повинна була підноситися 
молитва. Але дзвони Святої Софії нині мовчать... І 
в цьому - скорботний символ нашого поділу, нашої 
немочі... Будемо ж просити у Господа, щоб по Його 
невимовному милосердю тут, на цьому святому 
місці, незабаром була відновлена   молитва і старо-
давня кафедра Київського первосвятителя, під 
омофором якого об’єдналася би розділена нині по 
нашим гріхам Українська Церква.

Київ. Собор Святої Софії. 22 вересня 2015 року

  Оскільки деякі засуд-
жують нас за те, що 
поклоняємося і віддаємо 
шанування зображенню 
Спасителя і Владичиці 
нашої, а також і інших свя-
тих і угодників Христових, 
то нехай почують вони, 
що Бог на початку сотво-
рив людину «за образом 
Своїм» (Бут. 1: 26). Звідси, 
хіба не ради того ми, які 
сотворені за образом Бо-
жим, кланяємось один одному? Бо, як говорить бого-
натхненний і багатообізнаний у божественних речах 
Василій, шана, яку віддаємо образу, переходить на 
першообраз. Першообраз є той, хто зображується, 
з чого робиться знімок. Ради чого Мойсеїв народ 
звідусюди поклонявся скинії, яка мала і вигляд не-
бесного, навіть більше всього творіння? Справді, 
Бог говорить Мойсею: «Дивись і сотвори все за об-
разом, показаним тобі на горі» (Вих. 33:10). А також 
херувими, осіняючи очистилище, хіба не були ділом 
людських рук? А відомий храм у Єрусалимі? Хіба ж 
не рукотворний він і хіба не збудований людським ми-
стецтвом?
     Божественне Писання осуджує тих, хто покло-
няється ідолам і приносить жертви демонам. Прино-
сили жертви елліни, приносили і юдеї, але елліни — 
демонам, а юдеї — Богу. І жертвоприношення еллінів 
було осуджене і відкинуте; жертва ж праведних благо-
угодна Богу. Бо і Ной приніс жертву, і «відчув Господь 
приємні пахощі» (Бут. 8: 21), схвалюючи пахощі до-
брого налаштування і любові до Нього. Язичницькі 
ж ідоли як ті, що зображали демонів, були відкинуті 
і заборонені.
    Крім того, хто може сотворити подобу невидимого, 
безтілесного, неописанного і безвидного Бога? Звідси 
виходить, що давати форму Божеству — діло край-
нього безумства і нечестя. Тому в Старому Завіті ікони 
не вживались. Але оскільки Бог зі Свого милосердя 
для нашого спасіння воістину став людиною, жив на 
землі, спілкувався з людьми, творив чудеса, постраж-
дав, був розіп’ятий, воскрес, вознісся; і все це було 
насправді, бачене людьми і описане для нагадування 
нам і для повчання тих, що ще не жили тоді, щоб ми, 
не бачивши, але почувши й увірувавши, досягнули 
блаженства з Господом. Але оскільки не всі знають 
грамоту і можуть читати, то отці вирішили, щоб все це, 
подібно до того, як деякі (славні) подвиги, намалюва-
лися на іконах для короткого нагадування. Без сумніву, 
часто, не маючи думок про страждання Господа, при 
вигляді зображення розп’яття Христа, ми згадуємо 
спасительні страждання і, впавши, поклоняємось 
не речі (предмету, матеріалу), але зображеному (на 
ньому), подібно до того, як не матеріалу євангелія і не 
матеріалу хреста ми поклоняємось, але тому, що ними 
зображується. Бо чим відрізняється хрест, який не має 
зображення Господа, від хреста, що має (його)? Те саме 
належить сказати і про Богоматір. Тому що шана, яку 
віддаємо їй, возноситься до Того, Хто воплотився від Неї. 
Подібним чином подвиги святих мужів спонукають нас 
до мужності, до змагання, до наслідування їхніх чеснот і 
до прославлення Бога. Бо, як ми вже сказали, шана, яку 
віддаємо усердним співпрацівникам, підтверджує любов 
до спільного Владики, і шана, яку віддаємо образу, пере-
ходить до першообразу. І це є неписане передання, як і 
передання про поклоніння на схід, про поклоніння хресту 
і про багато що інше, подібне до цього.
  Розповідають історію, що цар едеського міста Авгар 
послав живописця написати подібне зображення Госпо-
да. Коли живописець не міг цього зробити через сяючий 
блиск його лиця, то Сам Господь, приклавши шматок 
матерії до Свого божественного і животворчого лиця, 
відобразив на шматку матерії Свій образ і при таких об-
ставинах послав це Авгарю за його бажанням.
  А те, що апостоли передали дуже багато-чого не напи-
саного, про це свідчить Павло, апостол народів: «Отже, 
браття, стійте і тримайтеся передань, яких ви навчилися 
чи то словом, чи то посланням нашим» (2 Сол. 2: 15). І 
до Коринфян він пише: «Хвалю вас, браття, що все моє 
пам’ятаєте і дотримуєте передання так, як я передав 
вам» (1 Кор. 11: 2).

Преподобний Іоанн Дамаскин: 

«Про ікони»
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 Паломницькі нотатки 

Несподівана Румунія
 Львівський паломник, постійний ведучий рубрики «Паломницькі нотатки» 
Денис Булавін продовжує ділитися своїми враженнями з нашими читачами. 
Цього разу у нього розповідь про подорож до Європейської країни в межі 
однієї з найбільших Православних Церков світу - Румунії.
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 Хоча Румунія в масовому сприйнятті асоціюється 
в основному з Карпатами, Трансільванією і замком 
Дракули, має також величезний простір для палом-
ництва. 
  Як відомо, Румунія – одна з небагатьох православ-
них країн, що входять до Євросоюзу, тож нам дуже 
цікаво було побачити, якою є православна держава в 
сучасній Європі. 
 Загалом Православ’я прийшло до Румунії дуже 
давно, у VI столітті. За легендами апостол Андрій 
Первозваний, повернувшись із Півночі Русі, провів 
тут декілька років. І от ця апостольська Православ-
на віра, незважаючи на непросту історію і періодичну 
відсутність незалежності, дуже непогано збереглась 
до нашого часу. 
  Сучасна церковна культура Румунії має кілька ха-
рактерних особливостей. 

  Перша – архітектурна: зовнішній розпис церков (усі 
зовнішні стіни розписані фресками). Найбільш роз-
повсюджена ця традиція в прилеглих до України рай-
онах Румунії, зокрема, в Південній Буковині. 
  Друга – поведінкова. Румунське Православ’я дуже 
толерантне і ліберальне – необов’язковими вважа-
ються для жінок спідниці і хустини, ніхто не «шипить» 
і не вказує, як себе поводити в церкві (на що зазви-
чай нарікають усі туристи і паломники). Крім того, в 
більшості міст православні церкви спокійно межують 
з католицькими храмами. 
  Третя – певна «участь» у світовому контексті: на-
приклад, в деяких церквах допомагають християнам 
Сирії! 
  Наша подорож розпочалась із монастиря Сучевіца, 
який розташувався далеко від сучасних великих міст 
в мальовничому куточку Буковинських Карпат (всього 
в 30 км від українського кордону!)
 Сучевіца – без сумніву один з найгарніших у світі 
монастирів, справжня перлина церковного мистецт-
ва. Одна з небагатьох пам’яток Румунії, яка входить 
до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
  Він був побудований в 1585 році трьома братами 
зі знаменитого молдавського боярського роду Моги-
ла, історія якого тісно пов’язана з Україною. До при-
кладу, один з братів – Єремія Могила, заснував не 
тільки Сучевіцу, а й Могилів-Подільський у нинішній 
Вінницькій області. Він також був дядьком митропо-

лита Петра Могили – одного з головних поборників 
Православ’я на наших землях в ті часи. Його ім’ям 
був названий найстаріший на Україні університет – 
Києво-Могилянська академія. 
  Архітектурний вигляд монастиря містить візантійські 
і готичні елементи, але найголовніше – це його 
зовнішній розпис, який зберігається більше 400 років! 
  На жаль, в монастирі ніхто не знав нашої мови, тож 
ми просто вдивлялись у ці витвори мистецтва. В са-
мому храмі багато відомих образів, але найбільш 
порадував, звісно, Святий Георгій Победоносець. В 
храмі фотографувати заборонено – монастир діє. 
  Після огляду храму ми влаштувалися на лавочці і 
тихо спостерігали за життям черниць: вони тут давно 
звикли до туристів і зовсім не звертають на них уваги, 
займаючись куховарством, прибиранням, навіть са-
доводством – тут справжній маленький квітковий Рай. 

   Йти з цього монастиря насправді 
не хотілося. Але на нас чекали по-
переду ще багато інших пам’яток, 
тож треба було вирушати. 
  Насправді в Південній Буковині 
ще багато схожих монастирів. 
Досвідчені мандрівники називають 
цей край «чудовою скринею кош-
товностей, яка зарита просто під 
українським кордоном» Тож біля 
Сучевіци є монастирі Путна, Ар-
бор, Молдовіца тощо. Кожен з них 
є унікальним і вартим уваги. Але ми 
залишили їх на потім: наш шлях ле-
жав в іншу частину країни – серце 
Румунії, колишню Валахію. 
  Невеличке містечко Куртеа де Ар-
жес – колишня столиця Валахії, нині 
– загублене містечко в Румунському 
Закарпатті. Добратись туди непро-
сто, але варто! 

  Монастир Куртеа де Аржес – ще одна перлина Ру-
мунського Православ’я. Успенський архієрейський 
собор цього монастиря – головний православний 
храм Валахії і усипальниця румунських королів – 
просто вражає своїм зовнішнім виглядом. За своєю 
архітектурною унікальністю фактично не має аналогів 
у світі і прирівнюється до таких дивовижних зразків 
церковного мистецтва, як Храм Василя Блаженного. 
  Монастир був заснований в XVI столітті Нягое I Баса-
рабом, який активно воював з турками. Ймовірно, 
звідти він і привіз зодчих, оскільки в зовнішньому 
вигляді Собору навіть неозброєним оком видно 
східні мотиви. 
  Наприклад, перед храмом розташований ма-
льовничий фонтан. Це мусульманська традиція, 
яка вимагає ритуального обмивання перед тим, 
як заходити в святе місце. А головний вхід, якщо 
не розгледіти над ним мозаїку Богородиці, взагалі 
нагадує вхід у мечеть. 
  Але особливо Собор вражає всередині – там справ-
жня східна розкіш! Багато золота і дорогоцінних 
каменів, старовинні мідні світильники, розпис 
кожної колони неповторний. Просто східна казка, 
але на відміну від «Тисяча і однієї ночі» – церковна 
казка! 
 Ще в Куртеа де Аржес знаходиться Церква Свя-
того Миколая – найстаріша церква Румунії, ще з 
Візантійських часів. Як же дивно в такій глушині 

знайти таку красу!
  …Ми відвідали ще багато туристичних пам’яток, зо-
крема, той же замок Дракули, який насправді є вра-
жаючим готичним замком. Але останній пункт нашого 
«Румінського круїзу» виявився все ж таки паломниць-
ким. Невеличке містечко Сібіу – колишнє старовинне 
німецьке місто Hermannstadt, засноване аж в 1191 
році! Всю свою історію місто було важливим торго-
вим і культурним центром і увійшло до складу Румунії 
лише після Першої світової війни. 
 І от в Сібіу є величний Кафедральний Собор 
Святої Трійці – резиденція архієпископа Румунської 
православної церкви. Він побудований за пропорціями 
Собору Святої Софії, хоч і трохи поступається йому 
величчю. Нам пощастило завітати в нього саме під 
час недільної ранкової служби. Ми були вражені його 
масштабом – великими розмірами, фантастичним 
співом хору, продуманою акустикою – ми були наче 
посланці князя Володимира під час служби в Святій 
Софії. 
  Звісно, це лише «слабка подоба», але після всіх 
невеликих церков, які ми відвідували під час наших 
мандрів, цей Собор нас найбільше вразив. 
  Також вразила кількість людей: Собор був майже 
повним, і люди відчували себе як удома, не відчували 
себе «ущербними». І ми зрозуміли: навіть у Європі 
можна бути православним. І якщо хоч у деяких країнах 
Європи так бережуться православні традиції, то в 
Євросоюзу є шанс вижити і з духовної точки зору…
  А в Румунію ми обов’язково повернемось!

   Світлини автора


