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§. 1.

По

m и р е в ви

Ц е р к в и в ча с а х А п о с то л і в

1. Десятого дня після Вознесення Ісуса Христа зійшов
на Апостолів, в день Зелених Свят: Св. Дух. Цей момент
це фактичне народжеВШІ Христової Церкви. Одержавши
Св. Духа в виді огневих язиків почали Апостоли говорити
різними мовами; св. Петро виголосив проповідь і навернув
до Христової Церкви 3000 жидів, а можливо й деяку кіль
кість поrав-прозелітів, що прийшли на свято Пасхи. Вони
занесли проповідь про Христа до своїх домів і так стали
післанцями Христової науки поза Палестиною. З наверне
них мешканців
Єрусалиму і близької
околиці повстала
перша християвська rромада. Перші християни перебували
однодуІШіо на молитві і ломанні хліба. Молилися ще в свя
.тині, але жертву Нового Завіта приносили Апостоли в при
nатних домах. Разом з євхаристийною жертвою були злу
чені братолюбні трапези (Аrапи). Любов ближнього степе
нувалася аж до спільноти дібр. Так то вже в початках по
казало християнство, що має силу формувати людське
.

життя.

З тривогою дивилася жидівська старшина на розвій
і ріст молодої християнської громади в ЄрусалИ)Іі. Коли,

2.

внаслідок

чудесного

уздоровлення

хромого

громада хри

стиян зросла до 5000, покликала Найвища Жид. Рада Аnо
столів Петра і Йоана 1 заборонила·, їм проповідати Христа.
А Петро відповів їм: «Чи справедливим є більше слухати
вас .як Бога. Ми не можемо не проповідати того, що ми
чули і що бачили». Колиж дальше проповідали, замкнено
6їх до в'язниці, звідки щойно на пересторогу rамалиіла ви
пущено, побивши передше палицями. 1)шилися Апостоли,
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що могли за

Христа

терпіти

і

проповідали

з

завзяттям

дальше. в~шрrці 'сtJалося нове жидІвське переслідування

християн, .якого ~твою впав перший мученик за Христа
св. Стефан. Ненависть до Апостолів поширили жиди і на

решту християн. Багатьох із них nрогнали жиди з fОруса
лиму в інші міста Юдеї чи Самарії.

3. Це розсіяння християн причинилося до скоr/шого по":'

ширення християнства. Повстали нові християнські грома
ди в Самарії. Тут проповідав і христив діякон Филип, а Петро

і Йоан прийшли сюди, щоби охрищеним уділити Тайни Ми
ропомазання.

З приняттнм Самарії до християнства вийшла Христо
ва Церква поза межі жидівства. В тому часі приймає св.
Петро першоrо поrанива сотника Корнилія до Христової
Церкви. llxr ІШ• постає в Антіохії, столиці Сирії, громада
християн, що назвала себе іменем християни. До управи
1•ією квітучою громадою післали Аnостоли Варнаву; до ньо
го прилучився в 42 р. св. Ап. Павло.
4. Павло походив з Тарзу в Кілікії. Був сином фари
сея. Замолоду дістав розмірно високу освіту і приготов
лявся стати законовчителем в Єрусалимі. Він був гарячим
оборощем Мойсеєвого закона, тим самим великим ворогом
Христової Церкви. Та ласка Божа приєднала його до Хри
стової Церкви. В дорозі до Дамаску, куди їхав пересліду
вати християн, осліплений небесним сяйвом, почув заклик
Христа: «Савле, чому мене переслідуєш?» Савла (бо таке бу
ло його ім' я) пішов за голосом Розn' ятого, охристився, пере
був 3 роки на :молитві, покуті й науці християнства (від само
го Христа) в арабській пустині та зголосився в Єрусалимі у
rолови Апостолів св. Петра, щоби цей признав його Апо
столом. Опісля проповідав якийсь час у родинному Тарзі,
·аж Варнава візвав його до Антіохії.
Відси вибирається
св. Павло три рази ва місійві подорожі: І-ша Кипр і Мала
Азія, П-га Македонія і Греція, зокрема Солунь, Атени й Ко
ринт (51-54) і ІІІ-тя з Ефезу ще раз до Македонії і Греції
{54--58). До християнських rромад, що їх підчас подоро

жf8 позакладав,
В році

писав св. Павло ·«Послання» - листи.
58 прибув св. Павло до Єрусалиму. Його арештували

жиди і всадили на два роки до в'язниці в. Кесарії. Внаслі
док апеляції до цісаря відіслано його до Риму, де перебував
два роки у в'язниці, але був майже вільний, навчаючи і пи
шучи листи. По правдаподібним переказам звільнив Нерон
св. Павла і тей їздив в місійних сп авах о Еспанії. Тоді;
вернувся знову до
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ув тут удруге ··ув язнении і по-

терnів мученичу смерть у червні

67

року.

йому як рим~

ському громадянинові відтято мечем голову.

З приняття~ сотника Корнилія до Христової Церкви
упала завіса, що ділила жидів від поган. Одначе повстала
rправа: чи християни б. nогани мають зберігати обрядо
вий закон Мойсея. Цю справу вирішили Апостоли на сво~
йому соборі в Єрусалимі 50 року, де nредсідником був св.
Петро. Рішення було: Християни б. nогани є вільні від
~ягарів обрядового ~ойсеєвого закона однак nовинні здер

жатися від nирів~ що були з нагоди жертв nоганським бож
кам, від вживання крови, душенини і від нечистоти.
6. Князь Аnостолів св. Петро найбільше з усіх nричи
нився до оснування і утвердження християнської громади
в Єрусалимі.
Однак як голова Церкви їздив і no iнumx
християнських громадах і їх nорядкував. На свято Пасхи
44. р. арештував його Ірод Агрипnа І однак Ангел за мо
литвами цілої Церкви. звільнив його чудесним способом.
Після звільнення виїхав св. Петро «на інше місце», nравдо
nодібно до Риму. Звідти nриїздив на собор до Єрусалиму

і до Антіохії. Його осідком став Рим, де він управляв та
мошньою християнською громадою. Тут і nомер він, як пер
Іuий папа 29. VI. 67. р. в часах Неронового nереслідування,
на хресті головою вділ.
Решта Апостопів покинули nісля смерти Якова Стар
шого (44 р.) Єрусалим і розійшлися по світі голосити Боже
слово. Всі вони nокінчили життя мученичою смертю крім

св. Йоава Боrослова, який nомер, по предсказанні Христа,

природньою смертю в Єфезі ок. 100 р. по Христі.
7. Ось так основи Церкви положена і її розвиток за
кріплено. Жидівство свою місію сповнило. Що Христос
Єрусалимові предсказав, це за 37 літ сповнилося. В 70. році
збурив римський
цісар Тит Єрусалим і святиню.
Так
Церква, силою факту, відділилася від святині. На місце
Єрусалиму nоставили римляне місто Аелія Капітоліна
j впровадили жертви своїм nоганським божкам.

§. 2.

1.

Б ор о т ьба по

r

анс т в а з Це р к вою

•

Аж до збурення Єрусалиму вважали погани християн
жидівською сектою. Одначе зчасом nобачили, що це силь
на самостійна релігія, яка може загрозити і державному
nоганств у. А що римська держава і її існування бу ло дуже
тісно nолучене з поганством багато вірило, що зі загро
зою для поганства є загрожена цілість держави. Прийшло
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отже рішення нищити християнство. Це рішення nерево
джено в життя nродовж 300 років. Історія начислює десять
переслідувань. (Хто nідчас nереслідувань nотерnів смерть
дістав назву мученика; хтож тільки терnів 'Jілесні кари,
але не вмер nри муках мав назву іспові.цника). Число кри
вавих свідків
християнства з того часу є дуже
велике.
Церква знає більше .як 10.000 імен.·

2. Перше велике і криваве nереслідування відбулосЯ
за Нерона (54-68). В лиnні 64 р. згоріло 2/3 Риму; не без
nричини nриnисувана вину nожару Неронові. Щоби відсу
нутИ від себе nідозріння обвинив Нерон у nідnалі християн.
Нrнависть римлян звернулася теnер nроти християн. Що
денно гинули сотки то заnалені на деревах, то в nащах зві
рів, то на колесах, що витягали члени. В часі того nереслі
дування гинуть св. Петро і св. Павло.
З. По елідам Нерона nішов Доміціви (81-96), що nере
слідував християн в останніх літах свого nанування. За

нього nішов на заслання

на

острів

Патмос св.

An. Йоан

і там наnисав «Об'.явлення-Аnокаліnсіс».
4. За Траява (98-117) nочалося наново nереслідуван

ня х!Jистиян. Його едикт про заборонені товариства nоши

рено на християн і заказано nід карою сходини християн
ма Богослуження. Колиж намісник Бітинії Пліній Молод
ший звернувся до цісаря за порадою, що йому робити з
християнами, що «Не є жадними злочинцями, тільки :мають

забобоШІу віру»- дістав відповідь не шукати за :ними, але
.ЗJІовлених таки карати.

Найвизначнішим свідком: того часу є св. Іrватій, єп.
Антіохії (107 р.), якого кинено в Римі на пожертя львам.
В часах цісарів Га.цріяиа (117-138) та Автовіs Пія

~(138-161) переслідування nослабли, хоч видані давніше за
кони не стратили своєї сили. За Антонія Шя згинув св. По

лікарn, єn. Смирни в р. 155. Його мощі схоронили христия
ни як велику дорогоцінність і кожного року в день його
смерти святкували день Його «народження» до вічного
життя.

5. Дуже криваве переслідування було за цісаря Марка
Аврелів (161-180). Вихований у стоїцькій філософії нена
видів християн. В р. 166. каже відтяти голову християн
ському філософові і аnологетові Юстинові. Юстин шукав
nравди у поганській філософії, а не знайшовши її, звер
нувся до християнства і в ньому знайшоІJ те, чого шукав.
В Ліоні, де переслідування зокрема сильно лютувало, nо
<..-тавлено nеред суд 90-літнього єnискоnа Фотина. На nитан6

ня: «Хто є Богом християн?»,

-

віДІІовів: «Як будеш того

гідний, дізнаєшся». Його побито і ледви живого кинено до
в'язниці, де він до двох днів помер.

6. Цісаря Септима Севера· (193-211) уздоровив христи
янин Прокуль, тому й не був він ворогом християн; опісля
видав 202 р. едикт, яким строго заборонив перехід чи то. до
християнства чи до жидівства. В Ліоні гине св. єп. Іриней.
В Картагіні дістають мучевичий вінець св. Перпетуа і св.
Феліцітас.
7. В останніх літах Септима Севера мали християни
зглядний спокій, що тривав і за його на~в. Алек
сандер Север (222-235) казав навіть вмістити образ Ісуса
Христа між поганських божків. Вправді він сам не пере
слідував християн, але то тут, то там траплялися вияви
самоволі його урядовців в тому напрямі. Як оповідають,
згинула в його часах св. мучениця Кекилія за папи Урба
на І. (222-230).
Після Александра Севера стає цісарем Максим з Тракіі
(235-238), що переслідував усіх приклонників свого по~
nередника, а між ними і християн. Це, по численні, шосте
переслідування було звернене передусім проти духовен
ства.

У перерві переслідування, що бул~ nеред Максимом
поширилася християнська віра скорим темnом. Та таке
спок~е ~ття багатьох християн здеморалізувало і Бог
допускає дальші переслідування.
.
8. Цісар Декій (249-251) забажав привернути давню
славу Риму і вірив, що коли приверне силу поганській ре
лігії, це йому вдасться. Почалося серед страшних мук
силування християн приняти поганство; і хоч переслі
дування тривало лише рік, ч~сло мучеників було велике;
було також немале число таких, що серед мук відпали від
віри. В Римі згинув папа Фабіян, в Сицилії св. Аrата, а
в Александрії спалено, вибивши передше зуби, св. Апо
льонію.
·Після смерти цісаря поголосилося дуже багато відпав ..
ІlІИХ, щоби їх наново приняти до Церкви. Вони вишукува
ли ісоовідників і просили, щоби ті дали їм лист «мира» до
єпискоnа. Єпископи приймали повертаючих, але жадали
nубличноі покути. Така покута була відповідна до провини,
!іераз до кінця життя. На смертній постелі нікому не від
казувана поєднання і св. Причастя.
9. Діло Декія продовжав цісар Валеріян (253-260). За
нього вмирають в Римі: папа Стефан І, Сикст ІІ і діякон
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Лаврентій.

В тому ж році приняв пальму мучеництва єп.
Картагіни Кипріян.
10. Около 15 літ мала Церква спокій, бо від р. 260 аж
до Авреліяна (270-275), який короткий час перед смертю
переслідував Церкву. Життя Церкви процвітало, число хри
стиян здвоювалося, аж почалося десяте, найбільш криваве
§. жорстоке переслідування за цісаря Діоклетіана (284-305) і його співреrентів. Почалося усуненням християН

з війська. Ім поставлено ділему: або жертвувати божкам

-

тоді остануть при війську або зрезигнують з війська. При
'Тій нагоді погинуло багато християн. Тоді згинув цілий те~
бавський легіон під проводом св. Маврикія.
Правдива буря переслідування почалася 308 р. Видано
один за другим чотири едикти проти християн. Поплила
ріками кров мучеників. Лиш на західних границях цісар
ства, де володів Констанцій Хльор, жилося християнам спо
кійніше. Між дуже численними мучениками того часу є:
св. Агнес в Римі, Люкія в Сиракузах, св. Севастіянв Римі
і лікарі Косма і Дамян в Кілікії.
Після Діоклєтіяна і Максиміяна прийшли в р. 305 до
влади Галерій на сході і Констанцій Хльор на заході. В р.
306 прийшов на місце Констанція його син Константив. На
заході переслідування не було, натомість на сході тривало
воно аж до р. 311. В Александрії гине визначна і вчена ді

виця Катерина. Передше

розтягнено Ії на колесі,

оnісля:

відтято голову.
11. Врешті надійшов для Церкви спокій. Коли Кон
стантин мав вирушити в бій проти Максентія, побачив на
небі сам і його військо ясний, зі світла уформований над
сонцем хрест з написом:
«Під цим знаменем
побідиш)).
Коли над цим розважав, сказав йому в сні Ісус Христос
зробити воєнну хоругов зі знаменем хреста і нести їі до
бою. Під такою хоругвою
рушив
Константин в жовтні
312. р. проти 4-рази численнітого ворога і відніс над ним
світлу побіду. Максентій згинув у хвилях Тибру. З вдячно-.
сти за ту небесну поміч видав Константин, в порозумінні
з Ліцініє:м, цісарем Сходу, в р. 313 т. зв. медіоливський
Едикт, яким дав свободу Христовій Церкві і привернув всі

зрабовані їй добра. Так то врешті з тієї 300-літньої бороть
би вийшла побіднико:м Христова Церква.
12. В р. 324., після побіди над Ліцінієм, стає Констан
тин са:мовладцем римського цісарства. Він дає повну сво
боду Церкві, забороняє кару розп'яття н:а хресті, боротьбу
rлядіяторій та наказує святкувати неділю. Церква дістає
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nраво

принимати

даровизни;

християнам

дозволено

всту

nати до всіх державних урядів.
В р. 330 nереніс Константин столицю цісарства з Риму

до Візантії, яка· з того часу називається Константинополем.
Це nеренесення
мало в майбутньому
великий вплив на
~сторію Церкви. Воно улекшило розквіт папеької влади
в Римі, а рівночасно . вплинуло на константинопільських
nатріярхів так, що вони, як патріярхи столиці, почали nрИ
своювати собі титул «вселенських nатріяр~ів», що врешті
довело до розділення східньої від західньої Церкви.
Константин вмирає 337 р. принявши коротко перед
смертю св. Тайну Хрищення.
13. Ще раз піднесло поганство голову за цісаря Юлія
на, останнього з роду Константина. Молодий цісар відкли
кав всі християнські закони, впровадив назад поганські
жертви, усунув християн з урядів і замкнув християнські

школи.

Щоби доказати,

що

Ісус

і Його пророцтва не мають жодної

Христос не був Богом

вартости, казав відбу

дувати Єрусалимську Святиню. Однак, як подає поган
ський письменник Амміян Маркеллин, вогонь, що видобу
вався зі землі при спробі відбудови переnпсодин намірам
Юліяна. Відстуnник помер в боротьбі проти Персів, проби
тий списою зі словами «Ти, Галилеянине, побідив».

14. Це була остаточна побіда християнства над поган~

ством. За наслідників Юліяна Апостата християнство по
стійно поширюється, аж вкінці за Теодозія І (379-395)
стає державвою реліrією.
Поганство все більше і більше занепадало. Найдовше
задержалося по глухих селах (пагані-селяни) звідки й пі
шла його назва поrани.

2.

Період

Церква meJia МедіоJІииеькоrо
Е~икту аж до внетупу ев. Воиіфатіи
(313-716)

§.

З. Б о р о т ь б а Це р к в и з є р е є а м и

1. Вже від Апостольських часів з' являлися час до часу
:мужі, що перекручували об' явлені правди і загрожували
внутрішньому життю Церкви. Зокрема .небезпечними були
rностики, я:кі намагалися зглибити
євангельські правди
при помочі поганеької філософії.
9

Спорідненими з гностиками були Маніхеї, які прий
мали два рівно вічні, ворожі собі первні: добра і зла, цар
ство світла і царство темряви. Маніхейсько-гностичві блу
ди віджили в ХІІ. ст. під назвами Катарів і Альбігенсів.
2. Зі збільшеною силою виступили блудні науки в lV
і V ст. Священик Арій зважився підкопати правду, за яку
тисячі вірних пролили кров. Він вчив, що Ісус Христос не
є правдивий Бог, не є тієї самої природи, що Бог Отець, не·
є тому правдивим Богом. Цісар Константин скликав в по
розумінні з папою Сильвестром перший вселенський собор
до Нікеї 325. р. в справі ложної науки Арія. З'їхалося 318
єпископів, що осудили науку Арія і прийняли визнання віри,

де каЖеться, що Син є «ЄДJІНосущний Отцю». Приклонни
ки науки Арія не підпорядкувалися однак рішенню собора.
Причинилися до того дві обставини: 1) наслідник Констан
типа Констанцій (337-361) виступии зі зброєю і підсту
пом в обороні аріянізму, 2) аріянам вдалося пазискати для
своєї науки племена мандрівничих
народів, що понесли
в своїй мандрівці аріянізм дальше в Европу і ширили йогр,
переслідуючи криваво правдиву Церкву. Як скоро ширився
аріянізr.t, ТсіК ще скоріше згинув. Смерть Конста}Щія, покро
вителя аріянізму, ·Внутрішні роздори і непорозуміння зав·
дали йому смертного удару. Найперше згинув він в рим
ському цісарстві, а з часом занепали або перейшли до ка
толицької Церкви і германські племена, заражені арітrіз
мом. До тих останніх належать: Вестготи, Бургунди, Льон•
rобарди.
З. По елідам Арія пішов
Македоній у відношенні до
Св. Духа третьої Божої Особи. Скликаний в р. 381 со
бор до Константинополя
осудив науку
Македонія чи то
Пневматомахів (тих, що бор8ться nроти Св. Духа) і додав
до слів нікейського собора про Св: Духа «ОТ Отца ісходя
щаго іже со Отцем і Сином спокланяєма і сославима». Додаток «і Сина» впроваджено щойно на соборі в Толедо
589. р.
4. Христос є правдивий Бог і правдивий чоловік, має
тому і Божу і людську природу. Цю правд-у віри сильно
підчеркнула Церква в часі аріянських спорів~ Тепер пов
стало нове питання: В якому відношенні є у Христі Боже
ство і чоловіцтво?
Несторій, від 428 р. патріярх Царгороду, учив (щоде
цього питання), що в Ісусі Христі є дві особи і то так, що
в Ісусу-чоловіці замешкав Божий СиН, немов у святині;

Марія породила лише чоловіка, тому не нале:житься Ій ім' л
Н>

Богородиця. Ту науку поборював си.і"ІЬНО дуже св. Кирило
Александрійський. Торжественна осудж:ено Ту науку на

третьому вселен~ькому соборі в Ефесі

431.

р. Несторіяни є

ще нині в Персії під назвою «халдейські християни», як
також у південно-західній частині передrангесової Індії
під іменем «Християни св. Томи». В недавному ч.асі при~у
чилася частина перських несторіяи до кат. патріярха в
Моссулі.
5. При лоборюванні несторіянізму nеста.ТІа нова єресь
Євтихія або моиофізитизм. Євтихій, ігумен :манастиря в
Константинополі, вчив, що в Христі є лише одна особа і та
кож лише одна природа. Божа і людська nрирода були
в Христі змішані. Ту єресь осудив четвертий вселенський
собор у Халкедоні 451 р. Було там nрисутніх 630 єписко
пів. Паnські
леrати, що предсідали на соборі, перечитали
nапський лист Лева І (440-461) щодо науки про дві при
роди в Христі, а nрисутні єпископи закликали однодушно:
сТо є віра Отців, Апостолів і наша; Петро .промовив уста
ми· Лева».

Рештки
монофізитів
збереглися
Єrипті під іменем «коптів», в Сирії ські християни» і абесінці.

Щоб завдати

монофізитам

до наших · часів: в
«якобітів», «вірмен

остаточного

удару, цісар

Юстініян І звелів (527-565) засудити на п'ятому вселен
ському соборі в Константиноnолі 553. р. письма: .Теодора
з Моnсвестії, Теодорета з Киру та Іви з Едесси як не
сторіянські.
6. Нарешті, з'являється в тому часі ще одна єресь, саме
м:овотелети.
Сергій, від 610 р. константинолільський па
тріярх, учив, що в Христі є справді дві природи, але лише
одна воля.
Ту єресь засуджено на шостому ~селенському
соборі в Константиноnолі 680 р. і торжественна проголоше
но, що в Христі є ДРі волі, і відnовідно до цього, два окремі
діяння: Божі і Людські. Монотелетизм заховався був у ма
ронітів аж до ХІІ ст. В тому часі вони злучилися з РИІ\-юм,
і монотелетизм загинув.
В часі, коли на Сході в~1ступали згадані єресі, на За
ході розгорілася боротьба з-за nитання: відношення Бо:жої
ласки до свобідної волі людини. Пеляrій, брітанський :мо
нах, що на початку V ст. жив у Римі і 410 р. пересеJІився
до Картаrіни, заперечив первородвий гріх і потребу ласки
та твердив, що людина родиться на світ у такому стані,
в я:к:о:му був Ali/iM перед гріхом; може, проте, власними си
лами розуму і волі пізнати добр<оі його творити без Божої
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ласки. Єресь Пеляrія засудив синод у Картаrіні і Мілеве
р. nри сильній співучасті св. Авrустина, а рішення си
ноду nотвердив nапа Іивокевтій І (40 1-417).
Марсілійські монахи злагідиили єресь Пеляrія і вчили,
що Божої ласки· людина потребує, але не до почаття добро-""
го діла, а для викінчення. Ту науку, що П названо семіпе

416

лвtіивізмом, засуджено на синоді в Оранжі.

§.. ·4.

Церковиі

в .ч и т е л і

1. В часі великої боротьби в обороні правдивої віри
основник св. Церкви Ісус Христос післав святих мужів,
великих наукою і чеснотами, що успішно боронили Хри
стову віру і могутньо розвинули церковну науку. По мові
писань розрізняємо:
грецьких та латинських церковних
вчителів.
2. Св. Атанасій Великий. Як диякон, був присутний на
соборі в Нікеї, де своїми блискучими бесідами став грозою
для аріян. В р. 328 стає єпископом родинного міста Алек
сандрії; тепер проти нього спрямовують аріяни найсильні
ші настуnи. П'ять разів проганяють його з єпископського
nрестолу, однак ніщо не може його відстрашити. В його
письменницькій спадщині маємо життя св. Антонія-пустин
ника та багато пастирських листів.
З. Подібно і трьох каппадокійців:
Василій Великий,
Григорій Назіянзький та Григорій Нісський, брат св. Васи
лія, поставили собі метою життя поборювати єресі Арія
і Македонія.
Св. Василій Великий одержав вищу освіту в Констан
тинополі і Атенах. Після довголітніх студій у столиці Гре
ції, разом з приятелем Григорієм Назіянзьким, св. Василій
в Сирії і Єгипті запізнався з монашим життям і випрацю
вав моиаmі правІІла, за якими живуть ще донині оо. Ва
силіяни. Вмирає як архієпископ Кесарії Каппадокійської
379 р.
Грецька (також і українська Церква) ще донині від
nравляє 10 разів до року св. Літургію Василія-Вел.
4. Св. йоав Золотоустий, найкращий проnовідник гре
цької Церкви. Вихований в побожності матір'ю Антузою,
вчивея в Антіохії, де й став священиком 386 р. Проти волі
призначений 397 р. патріярхом Константиноnолю, збуджує
проти себе гнів цариці Євдоксії за свої слова в обороні Хри
стових законів. Проганяють його
вмирає 407 р.
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404

р. на заслання, де вtн

5. З західніх церковних вчителів: Амвросій Медіотm
~ькиіі, єпископ від 374 р. Це зразок католицького єписко
nа. Неустрашимо виступає nроти аріянки цісаревої Юсти-:
.ни, як також проти «кривавої купелі» цісаря Теодосія:,
що ії він довершив у Солуні 390 р.
Св. Амвросій причинився до піднесення церковного спі
ву та сам наnисав прекрасні церковні гімни (Тебе Бога хва
лим). Помер 397 р.
6. Св. Єровім. Вчився в Римі. Більшу частину життя
перебув на Сході; від 386 р. жив у Вифлеемі, де заложив
манастир і був його ігуменом аж до смерти 420 р. Св. Єро
нім: є найбільшим ученим на полі біблійних паук .. Важли
вішими його працями є «Коментарі до св. Письма» і латин
ський переклад св. Письма т. зв. Вульrата.
7. Св. Авtустив, син римського сотника. Його матір'ю
була св. Моніка. Проповіді св. Амвросія, що їх він голосив
у Медіоляні, вплинули на Авrустина. Він застановився пад
своїм життям. Після довгої .душевної боротьби засаднича
змінив свое життя; навернувся до Бога. Вкоротці стає свя
щеником, а з часом і єпископом в Гіппо (Африка). Авrу

стин це найглибше

думаючий

церковний

вчитель.

Його

найважливішими творами є: «Визнашш віри» і «Божа дер
жава». В першому творі він дає свого роду сповідь Житrя.
Другий твір це прекрасний образ Божої управи світом: від
його сотіюрення. Авrустин вмирає як великий святець 430 р.
8. Св. Лев ВеJІИКИЙ (440---461) папа. Своїм неустраши
:мим виступом рятує Італію від Аттіли (452) і Рим· перед
Гензеріхом (455). За його паnеького урядування відбува
сться собор у Халкедоні (451), де читають його лист проти
мопофізитів.
9. Папа св. Гриrорій Великий (590-604) -це останній
з великих церковних учителів. Розуміючи значения гер
манських nлемен, він приймає до кат. Церкви франків,
лонrобардів та вестrотів та працює над навернепням ан
rльосаксів. Заслужився передусім піднесенням торжестнен
ности богослужень і церковного співу. З nовною рішучістю
боронив він примат римського паnи проти візантійського
патріярха, що присвоїв собі титул «вселенського паТріяр
ха». У відnовідь патріярхові назвав себе «слугою Божих
слуг», якого титулу паnи вживають до нинішнього дня.

§. 5.

Пр о м он а

m

е ж и тт в

1. Стремління до досконалішого життя ·завжди було
в Церкві актуальне. Вже в перших віках християнства ба-
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СЕРЕДНЯ ДОБА

1.

(716--1517)

Період

Від виступу св. ВоніфатІи до папи
Гриrоріи VII
(716-1073)

§. 7.

На вер ве ввв

r

е р м-а н с ь к и х и а р о д і в

· 1. До~ить рано запізналися германські племена з Хри
стовою вірою, та не у правдивому, а в аріямському визнан

ні. ОдИнокі франки, яким доля судила відіграти важливу
ррлю, nопали до католицької Церкви. Іх король Кльодвіr

(481-511), взиваючи Імені правдивого Бога, одержав світлу
перемогу над алеманами в боротьбі під Тольбіякумом 496 р.
З вдячности за це він прийняв з рук єп. Реміrія разом ~
З.ООО підданих св. Хрищення. Решта франків пішла його
слідами. Наверценн.я КльодвіІ'а стало вихідною точкою
в поборенні аріянізму; рівночасно цей факт дав можливість
заснувати

першу

германсько-християнську

державу.

Підбиття алеманів nід владу франків. мало ВПJІИВ на
~х християнізацію.
Ок. 500 р. проповідував
між
нимм
ірляндець Фрідолін. Ок. 610 р. проповідував там, знов таки
ірляндець, Колюмбан з 12-ти :монахами, між якими був
rаллюс. Цей останній проповідував в околиці Воrезів, над
Цюріхським і Боденським озерами.
З. В Баварії і Австрії християнство ширилося з поло
вини V ст. Ширив його св. Северин, що ЗО років проповіду
вав між Віднем і Пассав. Апостолом Баварії вважається
св. Рупперт, єп. Вормсу; св. єп. Еммеран з Пуатіє заснував
манастир у Реrенсбурrу.
•

2.

4. Між східніми франками прац~вав ірляндець Кіліян.
Ок. 685 р. він nрийшов до Вюрцбурrу, головного міста гер~
цоrа Хоцберта. Цей останній навернувся, але коли св .. Кі
ліян ганив його за неморальне життя, цей задав йому му
ченичу смерть (689) і місійне діло пропало.
5. Над Райном були єпископства вже від IV ст. у Кель
ні, Майнці, Вормсі, Страсбурrу. Всі, однак, терпіли чере::t
• мандрівки

народів. Щойно в часах франконеької держави

почало християнство наново підноситися. Багато nерепон
мало християнство над пижнім Райном і в краю фрізів.
Апостолом фрізів був св. Вілліб~од, англосаксонський свя
щеник.

6. Окремі заслуги при поширеннІ 1 укріпленні христи
янства в Німеччині положив св. Воніфатій, тому й дістав
ім'я Апостола Німеччини. Одержавши благословення від
nапи Григорія 11, в р. 719 почав діяльність в Обергессені.
Коли папа одержав звіт з його діяльности, поклИJtав його
до Риму і 722 р. ·висвятив на єпископа. Тепер св. Воніфатій

зьернувся до Иідергессену і ·до Тюрінtії. Він збурив святи
ню Донара і з цього дерева збудував капличку в честь св.
Петра. Для допомоги в місіях спровадив з рідного краІU
мужчин і жінок; учнів придбав в НімечЧині. За їхньою
допомогою заснував багато манастирів. Нову сИJІу дістали
місії св. Воніфатія, коли папа ГригоDій ІІІ пDизначив його
архієпископом і леrатом на Німеччину. Після nовороту

з 3-тьої подорожі до Риму

737/38

почав з новим запалом

порядкувати Церкву в Німеччині. Заснував багато єпи
ск.опств; сам став 747 р. архієпископом у· Майнці.
На вістку, що частина фрізів відпала від віри, уда
ється до них св. Воніфатій. При уділюванні св. Тайни Ми

..""..;~•nпомазання, на Зелені Свята, святого вбивають
· зложена в манастИрі Фульда.

~ти •'

tжпk к

754

р. Його

Зі смертю св. Воніфатія одинокі з німців, саксоІЩі,
лися ще при поганстві. В той час Карл Великий
14) рішився навернути їх до християнства і підчи
ід свою владу. Однак, щойно в р. 804 деякі саксон
емена наважилися прийняти Христову віру і визнанконську владу. Поступово постають на їх землях

ства та багато манастирів.

·~l"l \ ~-; Т 8 З наверненям саксів відкрилася для християнства
~' дqро
до північних народів. Св. Ансrар н~вернув шведів
' ··
·в. Однак, повне навернення Данії відбу.Лосм щойно за
данського короля Кнута Великого (1014-1035), а пов
а християнізація Швеції за короля св. Еріка (1160).· Нор
вегія прийняла християнство в · 1ООО р. в часах панування
хороля св. Оляфа. Звідси менш-більш у тому ж часі пе

рейшла Христова віра до Ісляндії і до

r ренляндії.

Цілий Схід замешкували nоганські слов'~ські ПJІе
мена. Перші проби впровадити · християнство між слов' я
нами зроблено на Моравії 799 р. Властивими апостолами
слов'ян являються св. Кирнло і Методій. Св. Кирило (пом~
869) винайшов для слов' ян абетку, nереклав на слов'янську
мову св. Письмо і церковні богnслужебні книги.
В р. 973 основано єпископство в Празі.
Польща прийняла християнство з Чехіj. Перше єnис
копство бу ло в Познані (968).

9.
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В Мадярщині проповідував християнство пассавський
єп. Піліrрін. Повна христиниізацін Мадярщини настала за
.короля св. Стефана (997-1038). Він оснував архієпископ

.ство

r ран

і

Сильвестер

1О
11

єпископств. За його засЛуги надав йому паш
королівську

корону і титул апостольського

короля.

Україна черпає відомості про християнство з Візантії.
В р. 955 приймає св. Хрищення княгиня св. Ольга. Загаль
не прийняття християнства наступає щойно за їі онука
св. Володимира Вел. 988 р. (Докладніше гл. Історія україн
сько-кат. Церкви).

§. 8.

Пап ств о і ці са р с тво

1. Коли в р. 754 лонrобарди сплюндрували осередню
Італію, папа Стефан ІІ звернувся по допомогу до франків.
·Франконський

корель

Піпін

· дав

nотрібну

поміч, а папа

з вдячности помазав його на короля франків, давши йому
титул nатриція Риму. В двох ВШІравах 754 і 756 Піпін зму
сив короля лонrобардів Айстульфа звернути замяті про
вінції екзархатРавенний Пентаполіс. Він nодарував ці про
вінції nапі і так заснував церковну державу. Коли наслід
ник Айстульфа Дезідерій наново загрозив Римові~ nрий
шов до Італії Карл Великий, розбив лонrобардів 774 і по
твердив за nапою Гадріяном І (772-795) даровизну Піпіна.
2. Як римський патрицій, Карп Великий перейняв на
себе обов:язок обороняти церковну державу. В часах nапи
Лева ІІІ (795---816) настала ще тісніша злука між папством
і франконською державою. В р. 800, в часі Різдва, коли Карл
Великий був nрисутній на богослуженні в соборі в Римі
папа поклав йому на голову золоту корону, а нарід закли
кає: «Богом коронованому цісареві Карлові многих літ
і побіди nодай
Господи» Цим способом відновлено захі
дньо-римське цісарства, що впало було 476 р. Патриціят
над Римом і Церквою поширився на охорону цілої Церкви;
а влада цісаря прийняла біль~ авторитет через nапське
помазання. Звідси й назва: цісар евитоі римської імперії.
За цісаря Карла Великого зацвіло духове життя. З'я
вилися великі вчені як: Павло диякон, Петро з Пізи, Тео
дульф і Алькуів. Повстають школи nри манастирях, при
катедрах, а навіть nри рарохіяльних церквах.
3. Наслідники Карла Великого не змогли вдержати ці
лости великої держави. Вже в часах Людвіка Побожного
(814-856) починає тріщати її цілість. За цісаря .Льотара (
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настали братні незгоди, що довели до поділу ці
сарства. Тоді остаточно відділилася ФраІЩія від Німеччи
ни. Розnад цісарства від'ємно вплинув на порядок і дисци
пліну в Церкві. ·після сильної руки папи Николая І (858867) почали італійські шляхотські роди боротьбу за владу
над Римом. Зло стало загрозливим, коли вони намагалися,
а навіть наставлили на папів своїх кревних чи nідлеглих
собі людей.
4. Тоді то задумав Оттон І (936-973) привернути силу
Церкви з часів Карла Великого. В р ..962. nрийняв він у
Римі королівську корону. З цим роком не лише відновлено
цісарську гідність, але й привязана іІ до німецьких цісарів.
Звідси й пішла назва: Свята римська імnерія німецького
народу. Але зараз же після від'їзду Оттона з Риму віджи

{823-856)

ли неспокої й розрухи, що тривали з перервами і за його
наслідників. Щойно від паnи Климента ІІ прийшли для.

Церкви кращі часи. Він і його наслідники Дамаз ІІ, св. Лев
ІХ, Віктор ІІ і Стефан ІХ приготовили ці реформи, що їх
пізніше перевів папа Григорій VII. Щоби вилучити світські
впливи при виборі паnи, паnа Николай ІІ постановив на
Лятерансько:му синоді 1059. р., що в :майбутньому папу :ма
ють вибирати JІИПІе кардинали.

§. 9.

І ко в о б ор с т в ·о і в і д ді ле и в в

r

р е.ц ь к о .і

Церкви

1.

Щоб ослабити ворогування магомедан, які відкида

.пи всякі образи, видав цісар Лев ІІІ Ізаврійський в р. 726
едикт проти почитаВШІ образів. Передусім- казалося там
- треба усунути образи Святих, :мученихів і ангелів. Ко

ли ж на цей розпорядок повстав великий спротив~ вийшов
новий декрет, що наказував звищевви всіх образів Ісуса
Христа, Божої Матери і Святих. Почалася боротьба. Гарні
й вартісні образи знищено. Гнів цісаря звернувся переду
сім проти монахів, яких переслідувана за їх сильь-ий спро·
тив. В обороні почитання ікон виступив зокрема сильно св.
Іван Дам:аскин, останній великий східний церковний пи
сьмешmк. Відпруження прийшло щойно за часів цісаревої
ІрШіи. В часах її панування (780-790) відбув.ся сьомий все
ленський собор у Нікеї 787, що приніс рішення про почи...;
таШІя ікон. Ця боротьба скінчилася щойно зі смертю ціса
ря Теофіля (829-842). Синод у Константинополі 842 nо
твердив рішення 2-го :Нікейського собору з р. 787 і цим
справу покінчено в дусі віри католицької Церкви.
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2. Іконоборство, оснування церковної держави, що пов
стала з колишніх візантійських посілостей, віднова захід
ньо-римського
цісарства, викликало
ненависть східньо
римського світу. Повстала думка унезалежнити константи
нопільського патріярха від папи.
Фотій, настановле:ний цісарем Михайлом: ІІІ (842-867)
проти волі папи на патріярший престіл, мав відіграти сум
ну ролю в Церкві. Коли папа Николай І відмовив Фотієві
затвердження, цей останній закинув римській Церкві, що
вона неправавірна (неправославна!) бо додала до «Вірую»
«І Сина», чого не було сказано на соборі в Нікеї. Він зір
вав зв' язки з Римом і виповів підлег лі сть паnі на синоді
в Константинополі 867 р. В тому ж році замордовано ці

саря Михайла ІІІ.
Щоби привернути

єдність, скликано

поля восьмий вселенський собор

869 р. -

до Константино

останній сnіль

ний східній і західній Церквам. Одначе спокій не тривав
довго. Фотій прийшов другий раз на патріярший престіл.
Щойно цісар Лев VI (886-912) усунув його з nатріяршого
nрестола, і заслав до манастиря, де Фотій і помер 891. Од
наче зер:мо незгоди, засіяне ФОІГієм, жило дальше в грець
кій Церкві, і врешті за патріярхату Михайла Керулярія
1054 принесло фатальні для Церкви наслідки, яким на ім'я
роз'єдваВВR. Спроби з'єдинення, зроблені на вселенських
соборах у Ліоні 1274 та у Фльоренції 1439, не увінчалися
тривалими успіхами.

2.
Від

Пер і од

папи Гриrоріи VII дЬ
Воніфатія
(1073-1303)

§. 10.

папи

VIII

І в в е с тит у р а

1. Григорій VII (1073-1085), що був архидияконсм при
n'яти паnах і брав активну участь у різних важних цодіях
життя Церкви, поставив собі, як папа, за ціль життя обно
вити Церкву й упорядкувати Боже царство ( «Цівітас Деї»)
на землі. З залізною енерrією продовжав Він розпочаті йо
rо попередниками рефор:ми. Зокрема виnовів він боротьбу
симоні! і проступкам nроти закону целібату. В додатку по
чав він бdротьбу з інвеститурою, яка у великій мірі підчи ~
няла єпископів світським людям. На СІJНОді 1075. р. прого-
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лосив Григорій VII, що всяке введення духовних у цер:к:ов
ні уряди світськими людьми ведозволене. В рр. 1078 і 1080

поноВИJS він свій розпорядок і загрозив, що коли б щось по
дібне заіснувало, тоді обі сторони (і той світський, що вво
дить у церковний уряд, і той духовний, що приймає йоrо
з рук світського) підпадуть острій церковній карі.
2. Не звертаючи уваги на папську заборону інвеститу
ри король Генрих lV дальше поступав по давньому. Роз
давав єпископства й опатства, а коли папа загрозив йо:му
церковним викляттям, приказав Генрих своїм єпископам
зібратися у Вормсі й Піяченца в р. 1076 і здетронізувати
папу. На це відповів папа разом з 110 єпископами, зібрани
ми на синоді, викляття:м цісаря Генриха, увільнив підда

них цісаря від присяги вірности й послуху д,ля нього· (1076).
Це означало виповідження війни. Генрих присмирнЦt і пі
шов· до Каносси (1077), та це йому не помогло.
Німецькі
ШUІзі відреклися його і вибрали собі на короля Рудольфа
зі Швабії~ Коли ж Генрих загрозив усуненням папи Григо
рія і настановленням нового папи, зібрався знову синод в
р. 1080, що признав цісарем Рудольфа, а Генриха наново
викляв і здетронізував.
Обурений Генрих
здетронізував
nапу. Після того рушив на Рим і після трикратної облоги
здобув його в р. 1084.
Папу Григорія, що держався ще в одній кріпості, звіль
ШІВ нормандський князь Роберт Гвіскард, одначе папа
не схотів лишитися в Римі. Він виїхав до Салєрна, де й по
мер 1085 р. зі словами: «Я любив правду, а ненавидів не
справедливости, тому й вмираю на вигнанні».
З. Боротьба за інвеституру велася дальше й після смер
ти папи Григорія VII, аж до конкордату у Вор:мсі 1122, за
часів папи Калікста li (1119-1124). Конкордат потвердже
но на дев'ятому вселенському соборі, т. зв. лятеранському
1123. Цісар призна:а свободу канонічного вибору папи, а па
па згодився на приявність цісаря чи його заступника при
виборі папи. Обдарування світськими добра:ми чи почестя110( мало відбуватися при дотику скиптра, символа світської
ВJІади,. а не як дотепер, при дотику перстеня й жезла (сим
вола· духовної влади).

§. 11.

Папство й Г.оrенш-тавфв

1. Не :минуло й 40 літ від закінчення боротьби за інве ..

ституру, коJІи вибухла

знову довготриваюча

бортьба. :між

nапством і цісарством. Сповнені думками римських цісарів)
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nанувати над цілим світом неподільно, забажали Гоrен
штавфи nідчинити собі не тільки всі світські справи, не
тіJІьки всі церковні сnрави, але й самого папу зробити собі,
підлеглим. Боротьба почалася за цісаря Фридриха І Барба
росси-Рудобородоrо (1152-1190) ..
2. Після смерти паnи Гадрінна lV (1154-1159) вибрала
колєrіи кардиналів великою більшістю голосів неустраши
моrо обороІ:JЦЯ nрав церкви Ролянда, що nрийняв ім'я
Александра ІІІ (1159-1181). Мала кількість була за карди
налом Октавіяно:м, за .яким був цілою душею цісар Фрид
рих. Хоч вибір nапи Александра був законний, скликав
Фридрих синод до Павії 1160 р., на якому nримусив єпис
копів узнати Октавіяна, як папу Віктора IV (1159-1164).
Цей роздор вдержалося і після смерти Віктора, бо Фрид
рих настановив після того ще двох інших nротипапів, а са
ме: Пасхаліса ІІІ (1164-1168), і Калікста ІІІ (1168-1178).
Щойно після поразки під Лєrняно 1176 погодився цісар на
Венецький мир 1177; він узнав Александра ІІІ зако:нним
папою і зобов'язався: звернути загарбані церковні маєТІОf.
Щоби скріnити мир, скликав паnа Алексадер ІІІ в р. 1179
одинадцятий ·вселенський собор т. зв. лятеранський третий.
Щодо вИбору папи постановлено, що тільки цей стає за

конним папою, за .яким голосує 2/3 кардиналів. (Конкля:ве
введено на другому ліонському соборі).
З. Та скоро з'явився
новий «камінь
предкновенш».
Фридрих Барбаросса оженив :вр. 1186 свойого найстаршого
сина Генриха з Констанцією, спадкоємницею сицилійської
держави. Цим фактом, що родинними зв'язками злучилися:
південна Італія: з Німеччиною, nочулися: загрожені папи.
Генрихові Vf вдалося: набути ще деякі посілості від Нор
манів, але він скоро вмер і не зреалізував своїх плянів. Пі
сля його смерти ·настали для цісарства сумні часи, а саме
rpor. адя:нські війни з nричини подвійного вибору цісаря.
4. В тому часі стає папою Іннокентій ІІІ (1198-1216),
.якому припало вивести nаnство на вершок nолітичної сили.
За його впливом стає цісарем у Німеччині син Генриха VI
Фридрих ІІ (1212-1250). Вплив nапи збільшивс.я і в інших
країнах. Паnа виступає то .як суддя, то .як застуnник і nо
кровитель покривджених, то .як оборонець народів nеред
тиранією могутніх. Повага попства осягнула свій вершок
на дванадцятому вселенському соборі (4-тому лятеран

сьхо~у} в р. 1215. На ньому обговорено справу хрестоносио
то походу і видано постанови проти Вальденсів і Альбіген
сів (гностики).
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5. Фридрих ІІ, вступаючи на трон, обіцяв паnі, що зор
ганізує хрестоноений nохід, відступить сицилійську держа
ву свойому синові Конрадові IV і ніколи не буде nрилучу
ватх ії до німецької корони. Та не зважаючи на те, він за
певнив синові nоза сJЩИлЩською також і німецьку корону t
і відложив обіцяний хрестоноений похід до р. 1228. Мир у
Сан Германо (1230) nриніс на короткий час сnокій. Коли ж
Фридрих ІІ. nочав незабаром дальше нарушувати в десnо
тичний спосіб nрава й добра Церкви, nрийшло знову до
завзятої. боротьби, .яка скінчилася щойно з вимертям Го
генштавфів. На ХІІІ вселенському соборі в Ліоні 1245. об
rоворювано, nоза іншими сnравами, тако:>к сnраву боротьби
цісаря і «задля зломання nрисяги і nідозріШІя про єресь».
вирішено здетронізувати цісаря. Фридрих 11 nомер 1250 р.
розріше:ний на смертній nостелі від церковної кари. Йоrо
син, Конрад lV, nомер 1254. Зі смертю його внука Конраді
на вимирає (1268) рід Гоrенштавфів.

§. 12.

Хр е с т ово сні

п о х о ди й л и ц а р с т в о

.1. Від часу зайняття Палестини сельджуцькими турка
ми (1073) були nрощі до Святої Землі дуже утруднені, а
святі місця .nідnадали безчещеншо й руїні. Тому nовстав на
Заході nлян звільнити св. Землю від невірних. Папа Урбан
11 (1088-1099) взивав християнство на синодах у Піяченца
і Клермои звільнити св. Гріб від невірних. Приявні одного
лосно відповіли «Бог так хоче!».
2. Вже в наступному році зібралося велике військо.
Проводив ним rотфрід з Буйону.

В часі виnрави основано

християнські князівства в Едесеї й Антіохії.

облоги здобуто в

Після довгої

1099 р. Єрусалим. tотфріда nроголошено

королем Єрусалиму, але він не nрийняв того титулу, зго
дився тільки на титул «оборонця Госnоднього Гробу».
З. В р. 1144 впала Едесса знову в руки турків, і через
те Єрусалим був загрожений. Тому почався другий хресто
ноений похід (1147-1149), до якого дуже заохочував св.
Бернард з Клєрво. В р. 1147 вирушили на Схід: німецький
цісар Конрад ІІІ і французький король Людвик VII, але
не зважаючи на важкі труди, виnрава не вдалася.
4. Після кривавої боротьби nід Гаттін (1187) султан Са
л.ядін здобув Єрусалим. До занеnаду христіянського пану
:вавня в Святій Землі не допустив третій хрестоноений по

хід (1189-1193). Тоді вирушили на Схід три великі армії:
німецька nід nроводом цісаря Барбаросси, французька під

проводом короля Филипа Августа й англ1ись:ка nід прово

дом Ришарда Львине Серце. Барбаросса відніс світлу пе
ремогу під ІконіІ()м (1190), одначе помер при переправі ріки

Са.пєф у поході на Антіохію. Його смерть спричинила замі

шання порядку, ослабила відвагу й дисципліну серед во
яцтва. В р. 1191 здобуто Аккон, одначе незгода між полко
водцими перешкодила в дальших воєнних діях. Перед по
воротом дом~ заключив Ришард Львине Серце угоду з Са'7
JІЯдіном, якою забезпечив за християнами посідання побе

режжа від Йorme аж по Тир, свобідні пращі до ЄрусаJІJШу
і завішення зброї на три роки.
·
5. Старанням папи Іннокентія ІІІ зорганізовано новий
хрестоноений похід, що мав звернутися проти Єгипту. Од
наче похід звернено, проти волі папи, на Константинопіль,
здобуто його, і основано тут 1204 р. латинс1.:ке цісарства,
що проіснувало до 1261 р.
6. В р. 1228 підняв Фридрих давно обіцяний хрестоное
ний похід і виборов переговорами від султана Ель-Каміля
зворот Єрусалиму.
Вифлеєму і Назарету, як також nобе

режжа від Аккон по Йоnпе. Але вже в р.

1244 християни

втратили Єрусалим.
7. Ще раз візвав синод у Ліоні 1245 до хрестоноеного
походу. Св. Людвик ІХ зібрав велике військо, одначе з його
випра~и на Єгипет (1248), як також на Туніс 1270, нічого
путнього не вийшло. Вр. 1291 впав Аккон, остання христи
янська твердиня св. Землі в руки~ турків.
8. Майже два століття тривали хрестоносні nоходи;
вони є nроречистим доказом віри людей того часу. І хоч
в остаточному не осягнули вони цілі, всетаки не лишилися
без впливу на Захід. !елям ослаб і його напір на християн
ські краї з держано. Захід зрозумів свою ціль: ширити й бо
ронити християнську культуру в цілому світі.
9. Додатнім вислідом хрестоноених походів було осну
вання духовних JІИцарських Орденів на Заході. Після уnад

ку Аккону осідком ордену Йоаннітів став Родос. Коли Со
.ліман ІІ здобув 1522 р. острів Родос, перенеслися Йониіти
на острів Мальта, яку дарував їм цісар Карло V, і від "I·oro
часу назвалися Мальтааським Орденом. В р. 1815 передаза
Мальту англійцям. Добра Мальтанців перенесено до Риму
і- до Австрії. Одяг мальтанців: чорний плащ з білим вось
микутним хрестом.

Темпл.ярії вибрали собі, після упа'дку Аккоиу, за осідок
острів Кипр. Папа Климентій V розв'язав цей: орден на XV
вселенському соборі у Вієнні 1312.
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Німецький орден піднявся навернення східньої Прусії
та довершив цього діла продовж 50-ти років. Після упадку
Акхону і св. Землі став головним осідком ордену Марієн
бурr. 1309 р. Великий майстер того ордену, .:\льбрехт фон
Бранденбург, прийняв 1525 р. лютеранізм і перетворив ор
ден на світське князівство. Лицарі ордену, що остали вірні
катол. Церкві, перенесли сІІій осідок до Маргенштайну. Іх
ній одяг: білий плащ з· чорним хрестом.

§. 13.

Ре лі

r

ійві

чини

1. Правила св. Бенедикта поширилися по цілій Захід
нш Европі і принесли велике благословення для культури
людства. Від ХІІ ст. починаючи, повстаJШ багато монаших
згромаджень, що досягли великих успіхів.
2. До найстарших і найславніших належать Картузи,
основані 1084 р. св. Бруном з Кельну. Це найгостріший чин
у Церкві, що полягає на самітному житті.
З. Чин Цнстерсів оснував в р. 1098 Бенедиктинець Ро
берт де Молем. Свій розквіт завдячує чин св. Бернгардові
(пом.

1153).

·.

Св. Домінік Гуцман, еспанець, пробував проповіддю
і добрим прикладом самовідречення навернути альбігенсів.
Він згромадив до Тулюзи учнів і оснував 1215 чин Доміні
'канів (проповідники). Вже на початку XIV ст. числив цей
чин 562 манастирів і 21 провінцій. Визначнішими людьми
того чина були: св. Альберт' Великий і славний своєю «Сум
ма теольогіє» св. Тома з Аквіну ..

4.

4. Св. Франц з Ассізі, син багатого купця, замість про
довжати діло свойого батька, перебувши тяжку недугу, зі
брав собі учнів і оснував з ними чин «Убогих братів». Лов
ним зреченням земських дібр стали вони вільними від кло
потів і, як убогі,
злагоджували
боротьбу між багатими
й бідними.
В р. 1212. оснувала св. Кляра з Ассізі, на підставі пра
вил св. Франца, жіночий манастир (т. зв. «другий чин»).
КоЛИ ж запал до мовашого життя був такий великий, що
навіть жонаті люди
хотіли· туди вступати,
оснував св.
Франц «третий чин» для тих, що хоч живуть на світі, од
наче хочуть жити манашим життям. При кінці життя ді
став св. Франц Христові рани (стиrми) і помер у великій
c:smocтi в 1226 р. Три роки після його смерти Церква про
голосила Франца святим.
З чина Францісканів
вийшли
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такі свіТочі Христової Церкви, як Александер з Галєс, св.
Бонавентура і Дуне Скот.
5. Чин Кармелітів (від осідку на горі Кармель) оснував
Бернгольд з Калябрії 1156 р. Цей чин знаний з nочитання
Пр. Діви Марії т. зв. Скаnуліром (платок на шию).
З. Період

Від папи :ВоиІфатіи
/"

§. 14.

VIII

(1303-1517)

В а в и л о вс ь к а в е в о ли п а п і в
Велика З ах ід в я с х изм а

1.

до веJІІІКоІ

західиьоІ ехизми

В р.

1294

став nапою

Його головним завданням

Воніфатій

було

(1309-1377)
(1378-1417)

VIII (1294-1303).

погодити

християнських

князів і зорганізувати хрестоноений похід. Одначе в корот
кому часі nапа сам nопав у спір з королем Франції Фили-·
nом IV. Цей король дозволяв собі на невідnовідне тракту
вання Церкви і nапа загрозив йому баніцією. Рівночасно
видав славну буллю «Унам санктам», в якій довів аргумен
тами, що як тіло є нижче духа і йому устуnає та є ·йому
підлегле, так і світська влада супроти духовної є на стано
вищі тіла у відношенні до душі.
Филип lV. наказав свойому канцлерові напасти на nа
пу, ув'язнити його і всадити до в:язниці в Анані. Після З-ох
днів звільнили мешканці міста папу, він вернувся 'До Ри..\іу,
одначе скоро помер, бо вже 11. Х. 1303.
2. Другий наслідник nапи Воніфатія, nапа Климентій V
(1305-1314), nередше архієпископ Бордо, попав в таку за
лежність від французького короля, що переніс папську
столицю з Риму до Авініону (1309). ·тут резидували nапи
майже 70 літ.
Ця авініонська неволя мала для nапства
й Церкви дуже погані наслідки. Окружений французами,
не маючи навіть сили спротивитис.я, почав nапа. переста
вати бути батьком народів, а ставати батьком французів.
З. Після смерти Генриха VII вибрали німецькі князі ці
сарем Німеччини Людвика Баварського, а середні верс·rви

Фридриха Гарного. Це знову довело. до боротьби :між цісар
ством і папством. Папа Іван ХХІІ, наслідник Климентія У.
заявив, що вразі спору про законність вибору цісаря рішає
папа. Коли ж Людвик відкинув таке твердження nапи, об
ложено його баніцією і nроголошено
його детронізацію.
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Людвик прийняв корону не з рук nапи, ·а з рук римськогu
сенатора Шіярра Кольонна, і назначив протипапу Николая
V. В часах nапи Вене.zщкта ХІІ, наслідника Івана ХХІ!, ви
глядало, що дійде до nорозуміння папи з Людвиком, однак
цьому перешкодив французький король. Тимчасом німець
кі князі на свойому зібраtші в Рейне 1338 вирішили, що
Людвик дістав повноту влади на підставі вибору більші
стю, і тому інших ознак, що він дістає владу, йому непо
'1 рібно. Та ці дуже добрі взаємини між Людвиком і німець
кими князями-курфірстами nопсувалися, коли цісар nочав
ставити все вищі вимоrи на удержання свойого двора. Люд
·вик помер 1347 р.
Папа Григорій ХІ (1370-1378) nереніс врешті 1377 nап
ську столицю назад до Риму, але не до Лятерану, де була
nередше, а до Ватикану. Наслідком авініонської неволі бу
ла 40-літня схизма. За Урбана, наслідника nапи Григорія
ХІ,nоставила частина кардиналів проТШІапу, який переніс
nапську столицю знову до Авініону. Т11кий стан тривав
тридцять літ. Після смерти одного чи другого nапи одні чи
другі кардинали вибирали наслідників. Врешті з'єдналися
обі колеrії кардиналів в Ліворні і скликали сnільний синод

до Пізи на рік 1409. Цей синод усунув обох урядуючих па
nів і вибрав Александра V. Після його смерти став nапою
Іван ХХІІІ в р. 1410. Одначе тому, що оба усунені папи ма
ли ще своїх прихильників і не уступили, настав час, що
було аж трьох папів.
5. Щойно собор у Констанції (1414-1418) nокінчив з
тим станом. Законний nапа Григорій ХН: добровільно зре
зигнував, обох інших, себто: Івана ХХІІІ і Бенедикта ХІІ,
здетронізовано силою, і вибрано nапою Мартина V. (14171431). Цей завів nорядок у Римі і єдність у Церкві. Тим спо
собом покінчено кризу, найтемнішу сторінку історії Цер
кви. Одначе це не залишилася без від'єдних наслідків для
Церкви. Повстало замішання і непорядок. Повага паnства
була захитана. Тягарі, накладані для удержання дворів
двох nапів, знеохотили вірних. Одначе найгіршим наслід
ком було те, що виробилося на практиці nереконання, на
че б собор був понад папою, понад головою Церкви.

§. 15.

Зма

r

анвя до р еформи

n

р и ківці

середновічча

1. Починаючи XV ст. ставала nотреба реформи загаль
ною. Багато бачило причини занепаду не в людях, а в науці
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Церкви, тому й були намагання зреформувати Христову
науку. До таких людей належали Вікліф і Гус; вони стають
предтечами великого розламу, що відбувся в XVI ст.

Іван Вікліф (пом. 1384) nрофесор теології" в Оксфорді.

відмовив Церкві nрава на посідання дібр, заперечив похо
дження церковної єрар:Хії від Христа і здефінював Церкву
як громаду наперед призначевих до спасения. Він впевняв
також, що джерелом об' явлення є виключно св. Письмо,
відкидаючи тим самим Передання. Заперечував також Пе
реєстествлення в часі Літургії.

Його великим nриклонником став Іван Гус, nрофесор

університетт у Празі.
Він рішив використати напружені
взаємини шж німцями й чехами для задуманої реформації.
Гуса візвана на собор до Констанції. Тому, що .він не зго
дився відкликати ложної науки, його виклято, передано
військовій владі і, по тодішньому карному світському пра
ву, сnалено на кострі (1415). Приклонники Гуса в Чехії по

чали релігійну війну. 1хнім зовнішнім символом було вжи

вання св. Причастя вірних також під видом вина (калік
стини), а не як у латинській Церкві, лише під видом хліба.
Понад 20 літ тривала боротьба, аж врешті скінчилася 1434
тим, що їм дозволено вживати до св. Причастя вірних та
кож чаші і причащати під обома видами (утраквісти).
2. Констанцький собор вирішив, що скрізь мають бутк
скликані провінціанальні .tобори, на яких мається переве
сти в жи'М'я постанови з Констанції. В р. 1431 скликано со
бор до Базилеї. Та тут nринято хибну засаду, що собор сто
їть nонад папою. Тому паnа Євген IV (1431-1447), наслід·
ник папи Мартина V, уневажнив всі постанови того собору
і скликав унійний собор до Феррари 1438, який перенесено
1439 р. до Фльорентії. На ньому взяли участь грецький па
тріярх і грецький цісар.
Дійшло до унії, яка не тривала
довго, бо в р. 1453 упав в руки турків Ковставтивопол.ь, а
тим самим і єдність з західньою Церквою була знов зірвана.
3. Після Євгена ІУ став nапою Николай V (1447-1455),
великий покровитель
науки й мистецтва, основник вати
канської бібліотеки.
4. З упадком східньо-римського цісарства повстала не
безпека турецької загрози для Західньої Европи. І як пе
редше ціллю ·nапів було зорганізувати хресто~осні nоходи

проТи ісляму, так тепер повстала nотреба обороняти перед
тим же іслямом християнську віру й культуру. Одначе не
згода між західньо-евроnейськими народами і сварки між
християнськими князями не дозволили здійснити тих nля•
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нів. В додатку заінтересування папів ренесансом відсунуло
плsш церковної реформи на дальшу чергу. Вправді папа
Юліян ІІ (1503-1513), що почав будову церкви св. Петра
в Римі (1506), по плянам Браманта, скликав ХVПІ-тий все
ленський собор, т. зв. п'ятий
Лятераиський
(1512-1517),
одначе його реформи не перейшли в життя.
5. Коли ж тепер вибух бунт проти Церкви, вона не була
до нього приготе вана. Єпискоnства стали в тому ·часі доме
нами шляхти, деякі єпискоnи були більше світськими nа
нами, як єпископами; маючи багато дієцезій, не були в cиJri
обняти духовним наглядом всієї пастви. В багатьох мана
стирях занепав чернечий запал. У народі nанувало невдо
волення, сnричинене гуманізмом.

НОВІ
(від

1.

ЧАСИ

1517

до нкні)

Період

Від внетупу Лютра до веJПІКоІ.
фраицузькоІ ревоJПОцІІ

(1517-1789)

§. 16.

Лютер

і

реформація

'
уроджений 1483

1. Мартин Лютер,
р., студіював в МаІ'дебурзі та в Ерфурті. Нагла смерть його nриятеля nоділала
на нього так, що він встуnив до манастиря Августинів в Ер
фурті в р. 1505. Вже 1507 стає священиком, а в р. 1508 про
фесором новооснованог~ університету у Віттенберзі. Ко
ли ж покутничі діла не давали йому задоволення душі, «до
думався» він, що добрі діла взагалі не потрібні до осягнен
ня неба, а вистарчить лише сама віра. Розумів П як сильне
довіря до заслуг Ісуса Христа і це мало вистарчати до
спасения. Ця наука, що стала основою нової «віри», нурту
вала у Лютра від

1515 р. Ії доповнив вкінці сам Лютер за

переченням свобідної волі людини.

2. Папа Лев Х (1513-1521) проголосив повний відпуст
для тих, що після щирої Сповіді і прийняття св. Причастя
зложать довільний даток на продовження будови собору
св~. Петра в Римі. Цей розnорядок паnи проголосив в Німеч
чині Архієпископ з Майнцу й Маrдебурrу, Альбрехт Бран
денбурський. На його доручення мав nроголосити про цей
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відпуст і його пояснити в Саксонії вчений Домінікании Іван
Тецель. Коли він у своїй подорожі по Саксонії зблизився
до Віттенберrу, прибив Лютер у навечеря Всіх Святих
1517 р. на дверях замкової церкви своїх 95 тез у сnраві про
голошеного відпусту·.

З. Тези Лютра викликали велике замішаІШя. Коли про
цей протицерковний виступ Лютра, католицького манаха,
дійшла вістка до Риму, візнано його, щоб оправдався. Одна
че Лютер добився за допомогою курфірста Фридриха Сак
сонського
зrоди папи, щоби його переслухав в Авrсбурзі
кардинал Каєтан.
Після диспути з Каєтаном
відмовився
~~тер відклJреати свої тези щодо .«відпустів і оправдання»
1 в1дкликавсА зразу до папи, а оп1сля до вселенського со
бора. Друга диспута переведена :між Лютром і др-ом Еком,
не лише ие довела до розв'язання чи хоч злагіднення спра
ви, але ще загострила, а Лютра ще більше віддалнла від на
уки катол. Церкви. Теольоrічні факультети в Кельні й Лю
вені апрокинули
письма Лютра.
В половині 1520 р. папа
Лев Х видав буллю, -якою осудив твердження Лютра Як
єретичні і загрозив йому клятвою, якщо цей до 60 днів не
відкличе своєї науки. Лютер назвав буллю
«антихристо

вокі» і спалив її коло брами міста Віттенберr 10. ХІІ. 1520 р.
Папа кинув на нього і йоrо приклонників клятву.

4. Коли Карло V скликав в 1521 р. перший сойм до
Вормсу, закликав сюди· і Лютра, даючи йому запевнеІШя
особистої
свободи й безпеки.
Коли ж Лютер відмо~ився
й тут відкликати свою науку, сойм nроголосив на ньоrо ба
ніцію і наказав спалити його письма. Щоби не допустити
до ув'язнення і покараІШя
Лютра, заінсценізував
опікун
Лютра, елєктор саксонський Фридрих, ще перед проголо
шенням баніції, схоплення та укрив його на замку Варт
бурзі. В тому часі слідом університетів кольонеького і льо
ванськоrо виступили
проти Лютра
університет
парижський, а в Анrлії король Генрих VIII.
·
В замку Вартбурзі почав Лютер перекладати на німець·
ку мову Біблію. Це діло продовжав опісля аж до 1534 р.
1522 перервав він працю, щоби успокоїти «революцію», що
вибухла внаслідок його rасел. Революція полягало. на цьu
му, що духовні почали женитися, в Віттенберзі знесено Лі
турrію
як
«балвохвальство», нищено
образи,
заведено
Причастя nід двома видами, без посту й сповіді. В додатку
з'явилися два новатори, що відкинули хрищення
дітей,
наказали

христити

дорослих,

перехрищували

клонників, проголосили ручну працю
зо

своїх І. ри

обов' яз ком кожного

християнина й ін.

Та не мав вже Лютер

сили

здержати

хвилі rpixa; коли хотів остати собою, мусів плисти за хви
лею. Це він і зробив. Не лише похвалив жснитьбу духов
вих але й сам, скинувпm у грудні 1524 р. габіт, оженився
1525 з Катериною Бора, що втікла з манастиря Цистерсок.
З. Іншою причиною, що дуже непокоїла Лютра, була
«хлопська війна», що вибухла 1524 на тлі його реформації.
Кінець XV і початок XVI ст. був повний невдоволt-ння се
лянства з причини тяrарів, що їх на них на.кладано. Щоби
себе боронити, nочало селянство гуртуватися в «Ходакові
союзи» а «Євангелія» Лютрадодала оливи. Настала револь
та, що nерейшла
через ці~'ІІУ Німеччину. Зверталася вона
і проти світських і проти духовних. Проводили нею пере
дусім духовні, що відпали від Церкви. Домагання селян мі
стилися в 12 артикулах, що були мішаниною соціяльно-ре
ліtійних домагань. Ці артикули переслана Лютрові до апро
бати, та Лютер замісць апробати, написав «напімнення д.о
сnокою». Та не письмо Лютра, але petyJIJІpнa армія nоло
жиЛа кінець револьті.
Бачучи величезне
зам:шаmtя, що
повстало внаслідок реформ, Лютер, відмовивши в.лади Цер
кві, :мусів nередати П світським :ЛЮдям· Електори рвдо на
це nіІІLЛи, бо до їх nосілостей долучено єпископські й мана
стирські добра. «Правдиву» nідставу до «реформації» знай
дено щойно на соймі в Cnipi 1526 р. Тут рішено, що кож
ний з н;імецьких nанів і уnрави міст мають у справах віри,
до часу скликання вселенського
собору,
так постуnати,
щоби кожної хвилини могли здати nеред Богом і цicapel\t

рахунок. Були це народиНи т. зв. юс реформавді, що nоля
гало на nраві влади рішати про віру підданих.
Це рішення використало дуже багато німецьких княз'.в
і не тільки в себе насильно повпроваджували лютеранізм,
але й в краях католицьких князів намагалися це зробити,
і то насильно. Це довело до згуртування вірних катол. Цер
кві князів; вони рішили на новому соймі в Спірі 1529:
1. відкликати nостанови попереднього сойму,
2. не впроваджувати дальше новаторства,
З. в Іtраях, вже лютеранських, дозволити на відправу
Літурrії. Лютерани внесли nроти цієї ухвали протест і від
си їх назва сспротеставти».

6. Після закінчення війни з Францією недавно коро
нований цісар Карло V скликав на 1530 сойм до Авrсбурrа.
Тут лютерани nредложили цісареві й католикам своє ~:ви
знання. віри», яке по їх думці мало ста·rи nідставою до зго
ди. Його уложив Мелянхтон. Та наради й розмови не дове-
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ли до згоди з nричини неуступчивости Лютра й князів. Ці
сар, щоби рішити справу, наказав nротестантам держатися

вормськоrо декрету, відцати загарбані церковні добрн івер
нутися до катол. Церкви. На таке рішення заложили люте
рани «шмалькальдський союз» для охорони своїх інтересів.
Щоб уникнути роздоріе в народі, заключив цісар з проте
стантами реліrійний мир у Нюрнберзі 1532, відкликуючи
рішення з Авrсбурrу. Реліrійне життя мало від теnер пли
сти обома руслами спокійно, аж до часу скликання вселен
ського собору. Одначе лютерани не додержали умови. Орга
нізувалися дальше і nринимали дальші особи і громади до
L"І!ютеранізму. Зломання нюрнберrських постанов nринево
лило цісаря вистуnити nроти «союзу». Прийшло до рішаю
чої·битви коло Мільберrу 1547, в якій цісар Карло лобідив
противників і взяв до .неволі головних nроводирів, Филиnа
Гесського та Івана Саксонського. Одначе ця nеремога була

без наслідків. Протестанти nочалИ кликати на поміч сусід
ніх володарів і неспокої тривали дальше.

сар не хотів

Знеохочений ці

більше з nротестантами nереговорювати і· ту

справу nередав свойому братові Фердинандові, наступни
кові на цісарському троні (под. 1564).
В імені цісаря заключив Фердинанд з nротестантами
реліrійний мир в Авrсбурзі
1555, що остаточно розділив
німецький нарід на два реліrійні табори. Рішено там чоти
ри головні точки:

1. оба визнання, католицьке і nротестантське, користу
ються однаковою свободою віри й обрядів;
2. церковні маєтки, заняті nротестантами nеред nассав
ським договором 1552, можуть остати nри нnх;
З. в поодиноких князівствах рішає про віру князь, а не
піддані («куюс реrійо, еюс реліrійо»). Коли ж хто з підда
них не годиться з думкою князя, може еміrрувати.
4. Духовні зверхники, що покидають католицизм~ тра
тять церковні уряди й достоїнства, які мали. («юс резерва
тум» або «резерватум екклєзіястікум»).
7. Третя і четверта точка стали каменем дальшої не
згоди й воєн. Протестаити не вдоволилися своїм станом по
сідання. Вкоротці nісля 1555 р. nропали для Церкви Архіє
пископства Маrдебурr і Бремен разом з 12-ти єпископства
ми. В р. 1570 більше, як половина Німеччини, була проте
стантська.

Коли ж баварський і австрійський князі nокористува
лися nравом точки 3-тьої і завели у своїх князівствах ка
толицизм, викликали проти себе негодування протестантів,
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що степенувалося і ДІишло аж до ЗО-літньої в1ини (16181648), яка сильно виснажила Німеччину. Щойно Вестфал:ь,;
ський мир 1648 положив
кінець
безконечній
реліrійній
війні.
Рішення авrсбурського мира відновлено. Роком, що рі
шав про посідання церковних дібр, прийнято 1624 рік. Що
до цього року забрано від Церкви, стало законним. Папа
Іннокентій Х nротестував проти Вестфальського мира, але
без успіхів.

§. 17.

Реформ а ці и по з а Нім еч чи в ою

1. Реформація Лютра не обмежилася до самої Німеч ..
чини. Ще за життя Лютра (пом. 1546) вийшла вона поза
границі його батьківщини. Підступом і насильством заведе
но протестантизм у Давіі й Норвеrіі в рр. 1520-1536. Також·
вдерся він до Ісляндії 1580, не зважаючи
на довголітиііі
опір єпископа й народу.
2. У Швайцарії nочав, майже рівночасно з Лютром, бо
ротьбу проти папи і єпископів, nроти целібату й відпусту
Ульри:х Цвінrлі. Тому, що він nриймав Тайну Вечеру як
символ Тіла і Крови Христової, а не як реальну
nрисут
ність, почався між ним і Лютром завзятий спір (бо Лютер
nриймав дійсну присутність у моменті спожиnя). Цвінrлі
згинув 1531 в боротьбі nроти своїх краян-католиків.
3. Реліrійне новаторство впроваджуван в Женеві Іван
Кальвін. По його науці Бог призначив частину людей до
неба, а частину до nекла. Призначеним до неба не nошко
дить ніодин гріх, а nризначеним до пекла не nоможе жодне
добре діло, жодна чеснота. Призначений до неба дістає у
св. Причастю силу Тіла і Крови Христової, а ве Тіло і Кров.

Кальвінізм скоро nоширився у Франції. Його прихиль

ників названо Гуtенотами. Вкоротці зросли вони до вели

кої сили і тоді nрийшло до великої реліrійної боротьби, яка
nокінчилася щойно нантєйським едиктом 1598 р. Цим едик
том надано Гуrенотам рівні nрава з катол. Церквою. В р.

1685 зніс Людвик XIV нантєйський едикт, внаслідок чого
багато гуrенотів опустило край.
4. В Нідерляндії причинилося до nоширення кальвініз
му невдоволення з есnанського nанування. В р. 1581 відір
валося від Еспанії 7 nівнічних nровінцій (нинішня Голин
дія) і піднесли кальвінізм до державної реліrії. Південна
Нідерляндія (сьогоднішня Бельrія) остала вірна есnансько
му nрестолові й католицькій вірі.
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5. Анrлію довів до ВlДІрвання від католицької Церкви
король Генрих VIII (1509--1547). Коли наука дютра діста
пася до Анrлії, король Генрих VIII виступив проти неі вла
с~mм письмом і дістав від папи титул «оборонця віри» (~де~
фензор фідеї»). Але його пристрасті довели його до розла
му з Римом. ІЦоби могти оженитися з дамою двору, Анною
Болейн, зажадав він від папи розв'язання свойого законно
го подру1кжа з Катериною Араrонською. Це подружжа три
вало вже 17 літ. Папа не згодився, а король наказав духо
венству і парляментові
признати його головою
англjІ{аН
ської Церкви. Всі вірні мусіли nризнати супремат короля
і зложити присягу на вірність.
Багато не згодилося і nо
несло смерть; між ними, кардинал Іван Фішер і вчений
каІЩЛер

Тома Морус.

Іх обох проголосив

паnа дев ХІІІ

р. святими.
За Едварда VI

1886

(1547-1553) заведено в Анrлії кальвінізм.
За Марії Побожної (1553-1588) привернено в Анrлії като
лицизм. Одначе Марія скоро померла, а на її місце прийшла
Єлисавета

(1588-1603),

донька Анни Болейн, яка знову При

вернула кальвінізм. Зорганізована нею «висока церква» є по
науці кальвіністична, а по обряду католицька. Строгі к~ль
віністи (пресвитеріяни) знайшли в анrліканській Церкві ще
«багато» католицького і домагалися усунення вже анrлікан
ськоrо єпископства, священства і ди.яконства. КоJЩ цьоrо не
виконано, відділилис.Jі від державної «віри» і дістали назву
пур;.тави. Католицька Церква внаслідок драконських зако
нів майже зникла в Анtлії.
6. В Шотляндії впровадив кальвінізм в р. 1560 Іван

Нокс, учень і приятель Кальвіна. Церковні Богослуження
заборонено під карою смерти.
Католичка королева Маріц
Стюарт мусїла відказатися трону і втекла до Анrлії, де спо ...
дівалася знайти поміч, та замість помочі знайшла ув' язнен
ня і смерть 1587 р.
7. В Ірляндії заведено анr лікансьху державну реліrію
вр. 1603. Одначе нарідостав вірний католицькій Церкві. За
це забрано ірляндцям їхній край, а їх лишено лише як на
ємників на їх же таки землі. Через зубожіння й еміrрацію
вnало число мешканців до половини.

Так то ідея середньовічча: одна віра, один nапа і один
цісар- nропала. Християнська спільнота народів розірва
лася; до національних антаrоніз:Мів долучилися ще й реліІ'ій
ні та знову ста~11и nричинами дальших несnокоїв і воєн.
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§. 18.

Ц с р к о в в і р е ф о р м 11

1. Застрашаючі наслідки протсстантизму та його від
ломів~ цвінr лінізму й кальвінізму дали почин до рішення
перевести

фактичну

переорІ'анізацію

ЩQ й сталося на 19-тому

церковного

вселенському

::життя.

соборі в Триденті

(1545-1563). Рішення прийнято на 25-ти головних сесіях.
Декрети реформ стосуються до: виховання клиру, до скла
дання манаших обітів, до обсади духовних урядів, заклю
чування подруж, і інше. Собор доручив також нове видан
ня св. Письма, Єрейського молитвослова, Служебника, уло
ження катихизму для вжитку проповідників. Зладжено
індекс-сІDІс заборонених до читання книжок, щоби пере
стерігати християн перед злою лектурою.

2. Протестанти, хоч все передше «чекали» на собор, те
пер на запрошення не з' явилися в Римі. А Лютер у додат
ку написав перед смертю письмо «Проти nапства в Римі,
заложеного

сатаною».

Перевести в життя тридентські декрети допомогли
тодіlІПіім папам:
св. Пієві V (1566-1572),
Грщ-орієві ХІІ
(1572-1585), Сикстові V (1585-1590) - визначні єпископи
на своїх провінціопальних соборах~

3.

4. Велику поміч у внутрішньому відродженні й поІІІИ
ренні католицької віри знайшла Церква в чині ОО. Єзуїтів (Ісусовців).
·
Основником Чина ОО. Єзуїтів був св. Ігнатій Льойоля.
Уродився він у баскійській провінції в р. 1491. Ранений при
облозі Пампельони 1521, рішився на ложі недуги віддатися,
якщо виздоровіє, місійній службі під Іменем Ісуса. Коли
виздоровів, пішов у печеру біля Манреза в провінції Бар
цельона і тут написав славний твір п. з. «Духовні вправи».
В Барцельоні навчивеsі латинської мови, і виїхав до високої
школи в Парижі. Разом зі 6-ти своїми приятелями зложив
у церкві на Монмартр у Парижі 1534 р. обіт, що після за
кінчення студій усі віддадуться службі навернення поган
на християнство. Це були народмни Чина ОО. Ісусовців, що
потв.ердив у р. 1540 папа Павло ІІІ. Чин поширився скоро
по цілій Европі. Першим німцем, що вступив до чина ОО.
Ісусовців, був Петро Канізій, що уложив знаний кати:хиз:м:.
Від початку XVI ст. діяльність ОО. Ісусовців пошири..чася
по цілому світі.
Окрасою чина стали:
Альойзій rонцаrа,
Станислав Костка, Іван Берхман. (пом. 1591, 1568, 1625).
Вже на початках почали вороги Церкви боротьбу проти
Чина. В Портуrалії оскар:жено Ісусовці.в у змові проти ко-
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роля, та усунено
їх і з Портуrалії і з Гі кольон1и.
Дуже
сильно nереслідувана Чин у Франції в р. 1764 та в Еспанії
й Неаполі 1767. Для спокою зніс nапа Климентій XIV під
иатиском Бурбонів Чин ОО. Ісусовців у цілій Церкві в р.
1773. Паnа Пій VII відновив його знову в р. 1814.
5. Побіч ОО. Ісусовців з'явилися в часі реформації ще
й інші чини, що принесли багато добра св. Церкві. Відло
мом у позитивному розумінні Франціскавів стали в р.

1528 Капуцини. В р. 1540 оснував св. Іван від Бога в !ре ..

наді шпиталь, де ·по геройському віддався на службу й опі
ку хворим. За його nрикладом послідували інІІlі і в р. 1570
nовстав чин «Милосердних братів». Св. Вінкентій а Павльо
оснував в р. 1632 місійну конrреrацію т. зв. «лазаристів»;
він оснував згромадження «Милосердних сестер». Св. Фи
ЛШІ Нері (пом. 1595) є основником «Ораторіянів», згрома
дження духовних і світських, що не складаючи обітів і не
живучи в манастирях, служили спасенню душ. Св. Франц
Салєзій (пом. 1622) оснував чин Салєзіян під покровом «Від

відин Марією св. Єлисавети». Його книжку «Фільотея» пе

реложено на всі світові мови.
Св. Тереса (пом. 1582) зре
формувала чин Кармелітів. Св. Ангела Меріція (пом. 1540)
оснувала чин 'Уршулянок, що занявся вихованням дівочої
молоді.
6. В новіших часах повстали, побіч інших менших, ще
два великі чини: Цистерси, яких основником Є Лє Ботгіл

ліє де Ранее (пом.

·1700), та Редемптористи, основані св. Аль

фонсом Ліrурі. Перші жили в дуже острих правилах праці,
повній здержності від м'яса та повній мовчанці, другі за
ціль житrя прийняли місії.
7. Такто відновлено життя Церкви nісля тридентського
собора. Одначе Церква на цьому не заперестала. Щоби на
долужити
втрату в Европі, почала місіями
збільшувати
Христове стадо народами поза Европою.
Апостолом: східньої Азії став св. Франц Ксаверій, що

nрацював в Індії, в

r оа,

на Цейльоні, Малякка і на Молю

цьких островах. Опісля положив Він основи християнства
в Японії. В переїзді до Китаю помер св. Франц 1522. Діло
святого продовжують члени його чина. В р. 1596 настає в
Японії nереслідування
християн, що з перервами триває
50 літ. Хоч японсЬкі християни держаться гідно- (японські
мученики) одначе

стиянство

внаслідок сильних
переслідувань хри
тут майже загибає.
Протихристиянські закони

знесено в Японії в р.
хієпископство.

36

1873.

В р.

1891

основано в Токіо Ар

8.

До .Китаю дісталося християнство в р.

1600

завдяки

трьом Ісусовцям, що як вчені математики й астрономи :мали
тут великий вплив. Були це: італієць Матей Річчі, німець
Адам Шаль та нідерляндець Фердинанд Бербіст. Від р. 1700
здержався зріст християнства в Китаю з причини ненав:и-.
сти китайців до чужинців.
Ще в р. 1900 лилася в Китаю
християнська кров. Сьогодні працює в Китаю 10 місійних
осередків.
9. Незабаром після відкриття Америки шукали христи8Нські місіонарі можливостей засіяти зерно Христової на
уки й там. Між ними визначився єпископ Ляс Казас (пом.
1566), що стояв в обороні туземців перед еспанським тиран ...
ством. Як Ляс Казас посвятив своє життя американським
індіянам, так Петро Клявер нещасним паневоленим неrрам.
У Параrваю оснували Ісусовці індіянську республику, яка
процвитала аж до розв'язання Чина.
10. В Америці почали працювати місіонарі з добрим
вислідом щойно від р. 1850. У східній Африці працювали
Бенедиктини; в південній Африці чеІЩі «Непорочного
Зачаття» й Салєзіяни.
11. Щоби зцентралізувати мІсшну працю, оснував р.
1622 папа Григорій XV «Конrреrацію поширення віри» («де
пропаrанда фіде»). Разом з цим основано семинар, де :вихо ...
вувалися з різних національностей ті, що хотіли посвяти ...
тися :місіям. Щоби піддержати місійну працю, оснувалосн
на світі багато товариств, що спомагали їі морально й ма ...
теріяльно.

2.

Період

ВІд фраицузькоІ ревоJІЮцП
до сьогоднІ

§. 19.

Вор ожі Церкві ва

n

(1789)

рями вових часів

1. Реформація захитала церковним авторитетом і дала
підставу до свобідного
пояснювання св. Письма.
Дійшло
врешті до того, що почато вважати св. Письмо й Боже
Об'явлення за непотрібне; натомісць nочато основувати ре
ліtію на самому розумі. Це був т. зв. деїзм. З'явився він у
XVII ст. в Анrлії, опісля проявився у французьких Енци
кльопедистів (Вольтер, 1694---1778).
2.

У Фра!Щії ширився

Янсенізм, відлом

кальвінізму.

Янсеній (1585-1638), єпископ з Іперн, учив, що Христос
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не вмер за тих, що мають бути nрокляті. Своєю наукою
відтягнув багатьох від Церкви. Коли Людвик XIV прогнав
янсеністів з Франції, знайшли вони собі захист у Голяцпії,
де оснували схизматичну громаду nід назвою «'Утрехтська
Церква».

був

3. Дуже Іпкідливим для Франції реліrійним
r алліканізм, ЩО ХОТіВ обмеЖИТИ nаnську

наnрямКом

владу і ПО

змозі увезалежиити якнайбільше Францію від вnливу па
ГJ.И. Цей напрямок був вже здавна у Франції та не мав реа
лізатора. Став ним король Людвик XIV. Зібрав він при
хИJІьних собі 34-ох єnискоnів на з'їзд, на якому єп. Босеве
уложив Деклярацію, яку й nрийнято. Гол~вніші точки де
клярації такі:
1. ані св. Петро, ані його наслідники не мають жодної
влади над І<оролем у дочасних справах і -держава є зовсі'І\І
незалежна від Церкви.
2. Собор є nонад nапою;
3. nаnська влада є обмежена церковним ·nравом, а у
Франції ще й rалліканськими звичаями;
4. рішення папи, навіть у сnравах віри, є неnо:мина..ль
ними щойно тоді, коли згодиться на них ціла Церква.
Паnа відкинув деклярацію, nокарав церковними кара
ми єnискоnів, а також кинув клятву на короля.
Людвик

не думав, що Апостольська
Столиця
стоятщл.е так
твердо, тож nочав завертати. Врешті 1693 nові.до:мив папу
Іннокентіл ХІІ, що він зніс обов'язок придержуватися «tал

XIV

ліканських праВИЛі>, rаллі.канізм, ЯК Наука, СКОрО .завмер,
хоч у Франції держався на практиці ще довго.
4. В Німеччині видав Николай фон Гонтгайм, єгJ.Ископ
з Тріру під іменем Феброній в р. 1763 твір, в якому nро
паrував засади rалліканізму.

В Австрії

nочав цісар

Йосиф

11 (1780-1790),

nісля

смерти своєї матери, Марії Тереси, вnроваджувати в життя
засади rалліканізму. Передусім оголосив, що всякі розnо
рядки nапи мусять для правосильності дістати йuго згоду
( '<пляцет»); зніс контемплятивні манастирі, а створив лише
«братство діяльної любови ближнього»; замкнув t'f.ИCI оn

ські

Семинарії, а створив

10 rенеральни:х

Семинарій, де

мали виховуватися кандидати духовенства по ду:vtці ~ асад

цісаря (в

«Йосифинському» дусі). Навіть відвідини цісаря

паnою Пієм

VI

у Відні

1782

не змогли змінити ~аставлення

цісаря. Воно залишилося в Австрії до уnадку цісарt:тва.
Бельrія, яка до часу йосифа 11 належала до ~встрії,
обурена постуnуванням цісаря, зробила повстання і відір-
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валася від Австрії

1789,

а ії король Леопольд ІІ. nривер

нув у Бельrії церковний 'стан з перед часів Й<>сифа ІІ.

5.

Внаслідок діяльности

енцикльопедистів,

а

зокрема

Вольтера, йшли вищі, а за ними і нижчі, верстви Франції
з кожним роком все більше до невірства й морального упад
ку. В додатку наслідком недбальства в адміністрації коро
лівського двора, через

зріст

тягарів на населення,

почав

нарід ненавидіТи короля. Це все довело до страшних заво
рушень, що в історії носять назву фраІЩузької ревотоціі.
Безпосередньою причиною революції був голод у Франції

зимою в р.

1788/89.

Людвик

XIV

скликав

тоді для р.fІТУ

вання держави збори З-ох станів: духовенства, ІІІЛяхти й се
реднього стану міщанства. Те останнє у подвійному ;ислі.
До середнього стану прилучилися деякі зі шляхти й багато
з духовенства так, що нижчі верстви мали абсолютну біль
ІІІість. Вони nроголосили себе зразу «народним зібранням»,
а за кілька днів «законодатним».

Щоб оздоровити економіку Франції вирішено: переда
ти все церковне добро до розпарядимости народу, знесено
обіти манаших чинів і впроваджено т. зв. «Цивільну кон
ституцію духовенства». На підставі тієї конституції єпи
скопів і парохів мав вибирати нарід на зібраннях; знесено
юрисдикцію папи; зредуковано кількість єпископств з 136
F..З 83.

З днем 1. Х. 1791 почало свою діяльність нове зібрання
т. зв. «Законодатне» (лєrіслятивне). Воно зажадало від ду
ховенства зложення nрисяги на цивільну конституцію; ко
ли 21с який духовний відмовлявся, йшов на вигнання або
гинув. У вересні 1792 оголошено
Францію
ресnубликою,
страчено короля Людвика XIV. Настав час т. зв. Конвенту
(1 792-1795), що завів найстраІШІіший (підчас революції)
терt>р. Нищено тоді все, що нагад.увало Бога. Церкви безче
щено й рабовано; усунено реліrію, на'l·омісць впроваджено
культ розуму; знесено неділю, впроваджено 10-тий день я~
відnочинковий. Террором nроводили:
Робесnієр, Дантон і
Мара. Щойно з упадком Робеспієра (1 794) террор nослаб,
одначе не заперестав діяти і за правління Директорії {1795
-1799). Все таки вірне Церкві духовенство відправляло nо
тайки Богослуження.

Ненависть ворогів Церкви звернула ся й проти папи.
Пій VI мусів відступити Франції, в мирі у Толєнтіно 1797,
північно-італійські посілости. Коли ж з кінцем року вбито
в Римі французького rенерала Дуфота, nроголошено в Іта-
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лії республику, старенького
Франції, де Він і помер.

папу

ув'язнено у Валєнсії у

·

6. Здавалося, що зі смертю Пія VI прийшов кінець пап
ству. Але Христос опікувався своєю Церквою. Під ОХ,')ро
ною німецького цісаря Франца ІІ зібралися кардинали уВе
неції та вибрали папою Пія VII (1800-1823), який вер~ув
знову до Риму. Тимчасом Наполеон Бонапарте повалив~
ректорію й обняв сильною рукою владу над Францією, ик
перший консуль. Він зрозумів
потребу поєднання з Цер
квою для привернення порядку у Франції і заключив 1801
з Ііапою Конкордат, яким унормовано церковні відносини
у Франції. Одначе це не довело до тривалого мира.
Коли папа Пій VII відмовив незаконним вимогам На
полеона; цей зрабував папську державу, а папу ув'язнив у
tенуї, а опісля

(1812) у Фонтенебльо. Щойно після упадку

Наполеона 1814 р. вернув папа Пій VII до Риму, витаний
оваційно народом.
7. Через французьку революцію потерпіла католицька
Церква і в Німеччині. Миром у Ліневілі 1801 признано лі
вий беріг Райну Франції. Німецькі князі, що потратили за
Райном свої посі.лості, мали дістати відшкодування внутрі
держави; тому, що вільних маєтків не було, щоби ними на
ділити покривджених, рішено в Реrенсбурзі в р. 1803 наді
лити їх церковними добрами. Рівночасно рішено вжити всі
манастирські добра на народні цілі. Щоб унормувати відно
сини, заключив папа. конкордати після Віденського Кон
rресу (1814-1815) з поодинокими німеЦькими князівства
ми. Одначе князі й так не виконували їх. {навіть 'j.ака ка
толицька Баварія).

§. 20.

Цер ква на п о чатку ХХ ст о л іт тя

1. Віденським конrресом відновлено церковну державу.
Але з цього часу намагалися тайні товариства й воро:жі до
Церкви партії повалити світську владу папи. Папу Пія ІХ
прогнано з Риму в часі революції 1848 р. Він зміг вернути
до Риму щойно 1850 р. В р. 1860 відібрано папі велику ча
стину піпінової даровизни, а в р. 1870 забрано й місто Рим,
в часі німецько-французької війни.
Від того
часу жили
папи у Ватикані, немов у неволі.
2. Пантифікат папи Пія ІХ (1846-1878) був чи не най
щасливішим. В р. 1854 проголосив папа доrму про «Непо
рочне Зачаття)) Пр. Діви Марії на ХХ-тім вселенському со
борі у Ватикані (1867-1870). На цьому соборі прийнято та-:40

кож доrму про вепоиильвість паПJІ, чим задано остаточ
ного удару rалліканам. I:Jpo'lи непомильності пam-t піднявся
в Німеччині
спротив, що довів до відділення від Церкви

т. зв. Старокато.Ликів.

-·

3.

Наслідником папи Пія ІХ був Лев ХІІІ

Йому припало боротися з т .. зв. пруським

(1878-1903).

«культур-камп

фом». Рівночасно зан.явся Він щиро піднесенням церковних
наук. Отворив 'ДЛЯ вчених папський архів, написав багато
еш~клік, .як пр.: «Про християнський устрій у державі»,
«Про правдиву свободу», «Про обов~язки супроти держа
ви», «Про соціяльне питання». Ці енцикліки дають свідоц

тво Його

вченості й орієнтації в тогочасності.

Папа Лев

оснував 248 нових єпископств, 48 апостольських вікар~ятів
і nрефектур. Коли Він як 93-літній старець помер, назвав

Його нарід Отцем.

4. Папа Пій Х (1903-1914) поставив собі за ціль «обно ..
вити все у Христі». Передусім взявся до піднесення релі
rійно-церковноrо

життя.

На це вказують

Його

декрети:

«Про св. Причастя дітей»,
«Про щоденне
св. Причастя»,
«Про молитвослов священиків», «Про церковний спів», «Про
заключування подруж»,
«Про святкування святих днів»;
осудив раціоналізм, заборонив монархам «вето» при виборі
папи, почав і майже докінчив
кодифікацію
церковного
права. Великої журби
задало паnі зірвання
конкордату
Францією в р. 1906. Це зірвання потягнуло за собою забрав
ня всіх церковних і манастирсь:rs:их дібр. Папа Пій Х дожив
ще початку nершої світової війни. Помер 20. 8. 1914 р.
5. Після Ньоrо прийшов nапа Венедикт XV (19141922), якого пантифікат вШІовнила велика світова війна
(1914--1918). На маючи змоги здержати пролину крови, ста
рався Він хоч злагідиити воєнні звірства. Передусім заопі
кувався жертвами війми: полоненими, інвалідами, вдовами
й сиротами, їхнім доживленням, кореспонденцією між вою
ючими сторонами, а в 1917 р. nодав конкретні умов~ мира.

Не все вдалося папі осягнути. Його наміри та, -

слідком такої діяльности,

-

н~

авторитет папи зростає і дер

жави одна за другою шукають з'ближення з Апостольською

Сто.ПИ:Цею. Анrлія нав'язує дипльоматичні зносини 1914 р.
Голяндія в р. 1916, Портуrалія в р. 1918, а навіть лібераль-.
на Франція вр. 1921. З вдячности за мирову й гуманітарну

діяльніСТІ;J, вистав.лено nапі, після Йоrо смерти, в музул

манському КонстаН'ТИнополі nам'ятник з написом: Велико
му Папі Венедиктові XV, Оборонцеві вародів Без різ
ниці націонаJІЬRості й реліrіі Схід».
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Приступлення до війни Італії· виказало, як злою обста ...
виною є те, що паnа не має власно~ території. Всі представ·
ники й піддані центральних держав мусіли опустити Рим,
і Апост. Столиця була якийсь час зовсім відтята від сере
дущої Европи.
Ц~ зактивізувало т. зв. римське питання.
Папа nоширив право католиків у голосуваннях і скоро ка
тол. партія здобула понад 100 голосів, .якими паралізувала

в nарляменті ліворадикальні італійські nартії.

·

Не занедбував
Венедикт XV і суто реліrійних справ.
В р. 1917 вийІпов
«Кодекс канонічного
nрава», над .яким
nрацювали церковні nравники 13 літ. Поза тим nапа nоряд
кував церковні відносини в новоnовсталих державах, опі
кувався і вставлився за переслід.уваним:и
католиками в
Мексику, видав енцикліку в сnраві nіднесення проповід

mщтва і ін. В часах цього паnи бачимо великий зріст цер
ковної Єрархії.
6. Після Бенедикта· XV (великого nрихильника укра
їнців) nриходить на папський nрестол Пій ХІ (1922-1939).

Людина незвичайно вчена, досвідчена, nослідовна в nере

веденні своїх nлянів. Гаслом Його життя стає: «Мир Христа
в Христовім Царстві».
Щоби перевести в життя це гасло
основує «Католицьку Акцію», яка дуже скоро поширилас.я
по світі. Ціллю Католицької Акції є привернути світсько
му життю належну йому святість.
У стисло внутрішньому житr:і. Церкви nапа Пій ХІ за
бирає голос у справах преси (установляє св. ФраІЩа Салє
зія nатроном катол. nисьменників), установляє с~ято Хри
ста Царя, (1925) віддає в опіку
Найсв. Христового Серця
ціле людство (1928), видає
відозву про виховання молоді
(1929), боронить християнські родини і нерозривности хри
стиянського подружжа (1930), канонізує
багатьох вчени~
катол. Церкви. Займається дуже щиро катол. місіями, скли
кає в р. 1922 міжнародній місійний конrрес у Римі, органі
зує місійну виставу у Ватикані (1925), закладає місійні іи
СП1тути. Дуже пильно займається справами Сходу. Пома
гає в р. 1933 голодуючій nід большевизмом Україні, осно
вує російську колєrію в Римі, nроклямує круціяту молитов
за гноблених
большевизмом,
п' ятнує боЛьшевизм і його
безбожність.

Заключає багато нових конкордатів, пр. з Латвією, Ба
варією, Польщею,
Литвою, Румунією,
Прусією, Італ.ією,
Баденією, Австрією та гітлерівською Німеччиною. З вели
ких досягнень на церковно-nолітичному nолі треба вважати

т. зв. Литеранський nакт з р.
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1929,

яким привернено паn-

ську ватиканську державу, і тим самим закінчено неволю
папів у Ватикані.
До nрикрих справ, що їх пережив папа, належали: nе
реслідування
християн у Мексику,
в Еспанії і nочатки
війни з Церквою в Німеччині.
7. В р. 1939 приходить до керми Христового корабля
св. Церкви теперішній папа Пій ХІІ.

Нехай Мисердний Господь Бог дає Йому довгі літа і
в Його праці для поширення Христового Царства в

. успіх

людських

душах.

Слава Богові, в Тройці Одному,· і Пречистій
Діві Марії .

•
Ляндсгут,

10.

І.

1947.
о. МиКола Дядьо
rр.-кат.

катихит
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