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Дорогі браття та сестри!

Третій номер нашої єпархіальної газети зде-
більшого присвячений темі Церкви Христової в 
нашому житті. 

Господь наш Ісус Христос Своїм Боговтіленням, 
життям, хресною смертю, воскресінням і воз-
несінням звершив справу спасіння людства. В 
Його Особистості особливим чином поєднують-
ся Божественна і людська природа, і ця обожне-
на людськість вводиться в життя Божественне, в 
самісінькі надра Пресвятої Трійці. А потім, в день 
П’ятдесятниці, сходить Святий Дух і утворюється 
Церква, в якій кожна людська особистість має 
вільно засвоювати Його дари та здобувати те 
обожнення, що людська природа назавжди от-
римала у Христі. В Церкві усі ми є єдиними в 
Тілі Христовому і одночасно – безліччю особи-
стостей в Дусі Святому. В Церкві дарована нам 
воля і божественна благодать співдіють заради 
спасіння.

Сутність Церкви, за словами святих Отців, це – 
Божественне життя, що втілюється у творінні, 
через освячення творіння силою Боговтілення 
та П’ятдесятниці. А її основна ціль – досягти пов-
ного єднання всього церковного тіла у Христі 
Ісусі, щоб за словами ап. Павла «щоб Бог був у 
всьому все» (1Кор. 15,28). Людина в Церкві стає 
істотою вселенського масштабу, життя якої в 
Бозі поєднує її з життям всього творіння путами 
космічної любові. В Церкві наше життя виходить 
за межі створеного світу і продовжується у віч-
ності. 

Будемо разом берегти дорогоцінний скарб, що 
наш Спаситель подарував нам ціною Своїх Тіла 
та Крові, і плекатимемо в собі та оточуючих лю-
бов та повагу до Христової Церкви.
 
 
Ієромонах Іов (Ольшанський)

головний редактор єпархіальної газети 
«Світло Православ’я»



2 Спільна мова, або ніхто не 
спасеться наодинці

К олись преподобний Паїсій Святогорець 
сказав: «Я б збожеволів від 

несправедливості цього світу, якщо б не знав, 
що останнє слово залишиться за Господом». 
Цим лаконічним умовиводом він відповів на 
питання мільярдів людей, що живуть нині, жили в 
минулому і тих, кому ще належить прийти в наш 
світ. 

Зустрічаючись щодня з несправедливістю нашого 
суспільства, коли, за словом царя Соломона, 
«бідняк страждає, а багач благоденствує», у нас 
мимоволі виникає питання відчаю: «Господи, 
якщо Ти є, то де ж в нашому світі справедливість?» 
Святий Паїсій втішає людство відкритим йому 
знанням: наш світ – лише половина  цілого, і те, 
що є неврівноваженим в межах світу земного, 
обов'язково отримає нейтралізацію в світі 
потойбічному. Євангельські заповіді блаженств 
– це ні що інше, як маніфест відновлення 
справедливості, обіцяної Самим Богом «Блаженні 
голодні і спраглі правди, бо вони наситяться» (Мф. 
5, 6). Поки ж світ страждає від несправедливості, 
упередженості і нерозуміння. Світську грань 
того деструктивного процесу, що відбувається, 
відіграє стимуляція поділу людства на групи за 
різними ознаками, зі спробами переконати його, 
що якась частина має право на керівництво 
іншими, на кращі умови земного буття. 

Цей процес отримав свій початок дуже давно, 
понад 4 000 років тому і у Святому Письмі 
знайшов своє відображення у відомій історії про 
будівництво вавилонської вежі. Екзегети і теологи 
сперечалися, намагаючись узгодити біблійні дані 
з даними археологічними та етнографічними, в 
той час як вони простіше ідентифікуються в 
області соціальної комунікації і моралі. Буквальна 
антиохійська школа вважала, що поділ на мовні 
одиниці (романську, слов'янську, індійську та 
інші) відбувся надприродним способом і став 
«подарунком» нам від Бога, щоб ми були змушені 
розійтися і розподілитися по планеті. У той час як 
сучасні екзегети, так і минулого століття, в особі 
єпископа Віссаріона (Нечаєва), швидше, свідчать 
про природний шлях нашого розселення, 
безумовно влаштований Богом. Метою побудови 

собі пам'ятника у вигляді великої башти-
зіккурата було залишити пам'ять для майбутніх 
поколінь, як знак земної слави. Тобто людина 
вже переключилася з наживання багатства 
внутрішнього до зовнішнього і, прив'язавшись до 
останнього, відчайдушно хапалася за увічнення 
себе хоча б в неживих предметах. Природним 
результатом такого егоїзму стало серйозне 
ставлення тільки до своєї думки і зневага до 
чужої. Відповідно, коли мова заходила про 
будівельний матеріал або ж архітектурні 
рішення вавилонської вежі, все частіше виникали 
суперечки і навіть рукоприкладство. Тобто 
відбулося не стільки чудесне виникнення інших 
знакових систем – мов, скільки люди втратили 
спільну мову, про яку нам так часто нагадували 
в нашому дитинстві батьки і педагоги, якщо 
заставали під час бійки біля школи. Відтак, кожне 
плем'я-сімейство, яке брало участь в будівництві, 
прийняло прагматичне рішення піти в якусь 
сторону від Вавилона. Згодом, оселившись в 
різних місцях з неповторною флорою і фауною, 
у відмінних кліматичних умовах, люди почнуть 
давати свої найменування одним і тим же, або 
відмінним від інших, речам і процесам. Значні ж 
географічні відстані зіграють свою роль – мовні 
відмінності протягом століть закріпляться, в той 
же час залишаючи місце і загальним термінам.

Однак жага єдності, як властивості образу 
Божого, прагнення до братерства і родинності 
продовжували жити і відгукувалися на заклик 
Божий людях. Вони мріяли про спільну (в 
обох сенсах) мову, про довіру і відкритість, які 
відіграють домінуючу роль в щасті людини і за 
своєю суттю вже є властивостями справжнього 
раю, нескінченно випереджаючи матеріальні 
блага. Преподобний Беда Високоповажний 
– британський «Нестор Літописець», писав у 
своєму «Викладі діянь апостолів»: «Єдність мов, 
знищена гордістю Вавилона, була відновлена 
смиренням Церкви ... Святий Дух для того 
вперше дав людям дар мов, котрим людський 
розум вчиться, щоб показати, як легко Він може 
зробити людей мудрими через Божественний 
розум, який у них всередині». Бог відповів на 
ці молитви, як і на безперервну спрагу людства 
за пануючим в любові добром – звершилась 
новозавітна П'ятдесятниця – зійшов Святий Дух. 
Людство знайшло найважливішу мову – спільну! 
А Пресвята Трійця з'явилася вже всіма Особами, 
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відкривши світу Свою повноту. Настала черга і 
людства відкрити себе Богу.

Жалість, милосердя, співчуття, чуйність виконують 
роль спільної мови і роботи тих самих нейронів 
у нервовій системі загальної людської природи. 
Всім нам здається, що кожен з нас є самостійним 
і самодостатнім; що фізично і душевно ми 
спасаємося поодинці, що можемо закритися 
десь і пережити важкі часи без втрати для 
нас самих – говорити на своїй індивідуальній 
мові «слухання тільки мене». Але людської 
автономної відособленості немає. Є рідкісна 
форма невропатії, у всіх же інших випадках, 
якщо чужий біль не озивається в вас, це свідчить 
лише про одне: ви  – орган, що відмирає у 
вселюдському організмі. Такою всеосяжною 
нервовою системою нас наділив Господь.

 Як в Його загальній єдиній Божественній 
природі є Три Особи: Отець, Син і Святий Дух, так 
і в нашій єдиній людській природі є мільярди 
особистостей – ми з вами. Але всі Три божественні 

Особи живуть в злагоді й взаєморозумінні, 
Вони поважають і люблять Один Одного, вони 
ніколи не зроблять нічого недоброго і не тільки 
по відношенню Одне до Одного, але і до нас. І 
саме до такого життя в нашій спільній людській 
природі покликані всі ми з вами – люди.

У ці дні запрошую всіх пройти дійсно важливий 
особистий тест: «Чи біль іншої людини 
відгукується в мені?». Якщо «так», то я живу, якщо 
«ні», то я – частина, що відмирає, загального 
людського організму. Милосердя і любов – це 
виняткова універсальна мова, яку нам приніс 
Святий Дух від Пресвятої Трійці більше 2 000 
років тому, і «говорити на ній» – це єдина 
можливість залишатися людиною.

Єпископ Новосанжарський Веніамін (Погребний)



4 «Подякуємо Богові за 
нагоду довести, що ми є 

справжніми учнями
Христовими» 

Інтерв’ю газеті «Світло Православ’я» 

митрополита Львівського і Галицького 

Філарета 

щодо всесвітньої пандемії вірусу COVID-19

– Владико, як тільки з’явилися повідомлення 
про розповсюдження на теренах України 
нового небезпечного вірусу COVID-19, а також 
під час запровадження епідеміологічних 
заходів, і навіть зараз, коли вже вводяться 
послаблення карантину, серед людей 
поширюється багато фейкової інформації 
та різні версії щодо появи цього вірусу. Одні 
люди закликають дотримуватися карантину, 
інші взагалі заперечують існування вірусу. Як 
Церква ставиться до цього? 

Церква стурбована тим, що відбувається в світі 
і робить все можливе, щоб стримати напругу в 
суспільстві. Багато інформації нам надходить 
з інтернету і часто відбувається так, що така 
інформація може провокувати поширення 
паніки в суспільстві. Нам не слід панікувати. 
Паніка – це загроза, яка не дає можливості 
людям адекватно сприймати інформацію про 
те, що відбувається. 

На священнослужителів покладено донести 
важливу і корисну інформацію до відома 
віруючих людей. Чим краще і повніше ми 
будемо проінформовані, тим якісніше зможемо 
застосувати профілактичні заходи і заходи 
епідеміологічної безпеки. Всі ми повинні з 
повною відповідальністю поставитися до того, 
що відбувається. 

Від наших дій під час до епідемії залежить те, чому 
вона послужить: нашому духовному зростанню 
чи духовному падінню, викликаному страхом, 
панікою і відчуженістю, що сіє злобу і розпач.

– То як, на Вашу думку, має поводитись 
християнин під час пандемії? 

Ця пандемія дає нам можливість дієво показати 
свою любов і довіру до Бога, а також і любов 
до ближнього. Підтримати убогого, допомогти 
у придбанні ліків і продуктів немічному або 
хворому, – ці звичайні добрі справи в умовах 
вірусної загрози набувають особливого змісту, 
бо можуть рятувати життя. Христос закликає нас 
творити добро від щирого серця у ці непрості 
дні, огорнути турботою і любов’ю як своїх рідних, 
так і будь-кого, іншого, особливо старенького і 
самотнього. Хай всі відчують світло христової 
любові, це – найбільше, чого потребують зараз 
люди.

– Тобто, треба сприймати пандемію як 
випробування, що посилає нам Господь?

Ті, хто бажає догодити Богу, повинні пройти через 
скорботи, але «вiрний Бог, Який не попустить 
вам, бути спокушеними понад силу» (1 Кор. 
10, 13). Відсутність нарікання і подяка Богу за 
всі випробування приносять духовну розраду, 
дають силу долати спокуси і скорботи. Церква 
нагадує нам про терпіння до людей, турботу про 
ближніх і про підтримку добрим словом. Більше 
любові і добра – менше метушні та паніки, 
яка руйнує ясність мислення і  провокує до  
необдуманих дій.

– Яка роль священнослужителів в житті хворої 
людини під час епідемії?  Чим реально можуть 
представники Церкви допомогти у складних 
карантинних умовах?

Під час будь-якої хвороби, а особливо під час 
такої масштабної епідемії, яка охопила весь 
світ і яка є явним відвіданням Божим, особливо 
важливо, щоб священник був поряд зі своєю 
паствою, зі стражденними. Ми завжди дуже явно 
відчуваємо і помічаємо, що саме в стражданні 
Господь перебуває особливо близько до людини. 

Мета священника – допомогти людині на 
важкому шляху страждань, підтримати її 
молитвою, участю в таїнствах, адже вона зараз 
потребує не тільки лікарської допомоги, але і 
духовної втіхи, духовної підтримки. Людина 
може впасти в гріх нарікання на Бога і відчаю. І 
щоб цього не сталося, ми повинні бути поруч зі 
стражденними людьми.

Священник також має бути підготовленим до  
найскладнішої ситуації, бо часто доводиться 
сповідати людину у важкому стані. Хворий може 



5вже погано розмовляти, а треба намагатися його 
почути і зрозуміти. В таких ситуаціях священнику 
слід пам’ятати, що ми приходимо до пацієнта 
не для того, щоб його напоумити у вірі перед 
смертю, а для того, щоб дати йому можливість в 
короткий час зустрітися з Христом, примиритися 
з Богом, отримати духовну благодатну допомогу. 
Адже невідомо, чи буде воля Божа цій людині 
далі жити і приносити плоди покаяння, чи їй 
належить невдовзі в мирі і в покаянні відійти 
до Господа.

– Оскільки всі наслідки коронавірусної 
інфекції не з’ясовані та не досліджена шкода, 
завдана людському організму цим вірусом, що 
Ви можете порадити людині, яка перенесла 
захворювання? 

У нашій країні триває карантин, пов'язаний з 
коронавірусною інфекцією СOVID-19. Безліч 
людей, які перенесли захворювання, залишає 
лікарні, багато виходять зі стану хвороби в 
домашніх умовах, вчорашні пацієнти стають 
до роботи і своїх повсякденних домашніх 
обов'язків.

Кожен, хто перехворів повинен розуміти 
місце відновлювальної терапії в комплексі 
лікувальних заходів. Незважаючи на те, що 
цей процес вкрай важливий, йому, на жаль, 
зараз приділяється дуже мало уваги. Це 
відбувається тому, що реально лікарі зайняті 
порятунком людських життів. Але фахівці 
відновної медицини і вірусології вже серйозно 
наголошують на необхідності відновлення 
повноцінного здоров’я людей, які перенесли 
СOVID-19 у важкій формі.

Досить важливим є відновний період 
і самоізоляція після хвороби для 
священнослужителів і ченців. Адже саме вони 
відразу ж після виходу з хвороби включаються 
в напружену роботу і в богослужбовий процес, 
пов'язаний з прямими контактами з людьми, 
що може викликати ослаблення організму і 
повторне захворювання.

Значущим аргументом на користь 
відновлювальної терапії є те, що особа, 
котра перенесла захворювання СOVID-19 
в особливо важкій формі, або перебуває в 
певній групі ризику, може стати інвалідом в 
системі дихальних шляхів, серцево-судинної та 

центральної нервової систем, можливо інших 
систем організму, адже наслідки коронавірусної 
інфекції СOVID-19 ще не вивчені, а нам 
необхідно зберегти своє здоров'я і повноцінне 
життя.

– Чи вплинула пандемія на богослужіння у 
храмах  Львівської єпархії?

Свята Церква у ці непевні і тривожні дні не 
залишила своїх вірних без духовної підтримки 
і піклування. Всі Богослужіння в храмах 
Львівської єпархії звершувалися і надалі 
будуть звершуватися за укладеним графіком 
без змін. У деяких священнослужителів 
і парафіян нарікання викликала вимога 
державної влади звершувати богослужіння за 
відсутності парафіян, але більшість пастирів та 
віруючих людей сприйняли все з розумінням. 
Треба розуміти, що всі епідеміологічні заходи 
запроваджуються для того, щоб уникнути 
скупчення людей і, відповідно, зменшити 
зараження вірусом. 

Звичайно важко було парафіянам без особистої 
присутності на Літургії, важко було священникам 
служити в порожньому храмі. Але ці всі труднощі 
вже залишилися позаду, карантинні заходи 
поступово послаблюють і скоро ми повернемося 
до звичного режиму звершення богослужінь. 

В часи лихоліть і пошестей Свята Церква 
завжди посилювала молитву і зараз закликає 
вірних усугубити молитви до Всесильного Бога, 
щоб Він послав нам Свою милість і зупинив 
поширення коронавірусу на нашій українській 
землі і в цілому світі.

– Багато людей не бажають дотримуватися всіх 
запобіжних заходів, запроваджених в умовах 
карантину, бо вірять в долю і силу приречення. 
Мовляв, кому судилося, той помре, а кому ні – 
той навіть не захворіє. Чи це насправді так?

Віра в приречення поширилася серед християн 
завдяки вченню протестанта Жана Кальвіна. 
Віра в долю як невідворотність – притаманна 
язичництву. Ще святитель Іоанн Златоуст 
застерігав християн про те, що вчення про долю 
як фатум (наперед визначена, невідворотна 
доля – ред.) – посіяно дияволом. Божественне 
Одкровення говорить нам, що Премудрий і 
Благий Творець керує життям людини. Згадаймо, 
що саме за промислом Божим Йосип потрапляє 
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7в Єгипет і рятує свою сім'ю; Лазар вмирає, але 
знову воскресає життєдайною силою Господа 
Ісуса, і таке інше. Також існують приклади з 
життя святих, які є чітким підтвердженням дії 
саме промислу, провидіння Божого, а не сліпої 
долі або фатуму.

На жаль, сьогодні авторитетом, як для багатьох 
віруючих, так і для священнослужителів, 
перестало бути Святе Письмо, в якому міститься 
вся правда. Апостол Павло дуже чітко пише: 
«Дивіться, щоб поводитися обережно, не як 
немудрі, але як мудрі, використовуючи час, бо 
дні лукаві» (Еф. 5: 15,16). Тут апостол говорить, 
що лукаві дні, це наші дні життя, які можуть 
зійти нанівець в будь-який момент, тому що ми 
не цінуємо той час, який Господь дав нам для 
підготовки до вічного життя в любові з Ним. 
Ми самі, проявляючи свою неслухняність до 
закликів Церкви, «укорочуємо» наш час, яким 
покликані дорожити, і несерйозно ставимося до 
перестороги бути обережними.

– Існує думка, яку підтримують деякі священики 
і виголошують в проповідях та ЗМІ, що 
коронавірусна інфекція послана Богом людям 
в покарання за гріхи. Для чого Бог це робить? 

Відразу хочу сказати, що Бог не створює, 
не посилає хвороб і не бажає, щоб людина 
страждала.

«Ніхто не благий, тільки один Бог» (Мф. 
19,16) свідчить євангеліст Матвій, причому 
настільки благий, що дарував нам вічне 
життя, ми – творіння його, християни – діти 
Божі, так чи може Він хотіти, щоб ми хворіли, 
страждали, вмирали? «Який з вас, батьків, коли 
син попросить у нього хліба, подасть йому 
камінь?» (Лк. 11,11) Чи може Христос, Який 
Сам витерпів жахливі муки і тілесні, і душевні, 
аж до відчуття, що Бог Його покинув, бажати 
такого ж для людей, заради яких Він і прийшов 
постраждати та померти? Стверджувати, що 
Бог посилає людині хвороби для покарання – 
означає заперечувати Божественну любов до 
неї. Христос сказав, що Він прийшов не судити, 
а врятувати, Він ні на кого не насилав хвороби, 
нікого не карав, а тільки зцілював. І говорив при 
цьому: йди, і більше не гріши, прощаються тобі 
гріхи твої. Спочатку Христос зцілював душу, а за 
нею зцілювалось і тіло.

Дійсно, з євангельського тексту в Неділю про 
розслабленого, чітко видно, що хвороби послані 
людині за гріхи і для виправлення свого 
гріховного стану. А коренем страждання і болю 
Православна Церква називає наші пристрасті, 
через які, людина порушує моральні і духовні 
закони. Страждання – це трагічний досвід 
гріхопадіння,  допущений Богом з педагогічною 
метою. Але особистісні страждання кожної 
людини, за вченням святих Отців не є 
покаранням за гріхи від «гнівного» Бога, і не 
є умовою або «ціною» нашого викуплення або 
спасіння. 

Аскетичний досвід нашої Церкви вчить, що всі 
види тілесного і душевного страждання можуть 
стати, але не є безпосереднім джерелом нашого 
духовного зростання. Вони можуть також 
відкрити людині очі на її гріховність, моральну 
неміч і схильність до спокус. На відміну від 
праведного Іова, наше терпіння не безмежне, і 
страждання нерідко ставить нас перед спокусою 
«похулити Бога і померти».

Зараз багато людей, які в результаті 
карантинних заходів виявилися відірвані від 
свого звичайного існування, говорять про те, що 
сидячи вдома, зробили не тільки прибирання 
в квартирах, але і внутрішню переоцінку 
свого життя. Стали ставити перед собою ті ж 
питання, які Ви зараз задаєте мені. Почали 
шукати відповіді на них, раптом побачили, що 
в житті є інші, набагато більші цінності, ніж ті, 
якими вони жили раніше. Побачили, що світ 
Божий і відпочиває від людини, і потребує її 
захисту. Люди збираються змінити своє життя 
після карантину, відповідно придбаному ними 
досвіду. Дай Бог, щоб ці наміри знайшли своє 
втілення.

– Коли стається біда, віруючі люди кажуть: 
«відвідав Господь!» Якщо так сприймати 
скорботи, то тоді виходить, що хвороба – це не 
покарання, а свідоцтво уваги до тебе Бога?

В одній зі своїх недавніх проповідей в Неділю 
про розслабленого я сказав, що хвороби, 
випробування і скорботи є проявами турботи 
Бога про наше майбутнє вічне життя з ним. 
Господь завдяки таким випробуванням 
спонукає нас зупинитися перед нашим 
егоїзмом і самозамилуванням, задуматися про 



8 вічність і свою приналежність до неї, згадати 
про свої зобов'язання і перед Творцем. Всі ці 
випробування служать ознакою того, що Господь 
про нас не забув, що він бачить нашу здатність 
до покаяння, виправлення і спасіння. А говорити 
про те хто, коли і як йде з цього життя – це 
ставити себе на місце Бога.

 Для людини смерть є особистою подією її буття. 
Кожен знає, що рано чи пізно зустрінеться зі 
смертю. Питання виникають тоді, коли людина 
не бажає цієї зустрічі, не бажає визнавати 
цю подію. Святий Григорій Богослов навчає, 
що «Бог попустив смерть, щоб зло не стало 
безсмертним».

Нагадаю ще одну історію зі Стародавнього 
Патерика. Святий Антоній Великий одного разу 
звернувся до Бога з такою молитвою: «Господи! 
Чому одні помирають в молодості, а інші живуть 
до глибокої старості?» І була йому відповідь від 
Бога: «Антоній, себе пильнуй! А то – суди Божі, і 
тобі немає користі розпитувати про них».

– На Вашу думку, який урок ми всі маємо 
винести з цієї ситуації?

Урок може бути тільки один – гірше смерті 
тілесної є смерть душевна. Ось якої смерті 
повинні боятися люди. Мені спадають на думку 
слова святителя Миколая Сербського: «Христос 
прийшов не тільки для того, щоб розігнати 
древній страх людей, а й для того, щоб принести 
новий страх тим, хто грішить. Старий страх 
людей є страхом тілесної смерті; новим страхом 
повинен бути страх смерті душевної; і цей страх 
Христос оновив і посилив».

– Слова Христа «хто хоче йти за Мною, нехай 
зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною 
йде» (Мк.8, 34)  сприймаються так, що шлях 
людини до Бога лежить через страждання. 
Також говорить Господь: «Кого Я люблю, тих 
викриваю і караю» (Одкр.3,19). Чи це означає, 
що якщо Бог посилає тобі випробування, 
зокрема такі важкі хвороби як COVID-19, – 
значить Він любить тебе? А якщо ти живеш 
щасливо, чи значить, що Бог тебе залишив? 

Повторюся: дійсно страждання служать ознакою 
того, що Господь про нас не забув, що він бачить 
в нас можливість покаяння, виправлення і 
спасіння. Але джерелом нашого спасіння, надії 
і сил є лише Господь. Довірити своє буття 

Богові нам потрібно подібно до праведного 
Іова. У кожного з нас є своя межа терпіння і 
витривалості перед тілесними і душевними 
стражданнями.

Не всяке страждання є спасительним. Тілесний 
біль, смуток або постійний страх паралізують 
волю і гасять найбільш піднесені прагнення. 
Подібне страждання нерідко віднімає всяку 
надію і здатність розгледіти в них волю Божу, 
можливість виправлення і очищення своєї душі 
для життя в Бозі.

Жити щасливо – це не означає, що Бог тебе 
залишив, жити щасливо – це відчуття повноти 
життя. Тобто, жити щасливо – це не питання: 
як? А питання: з ким? З Богом і в Бозі. Людина, 
яка прагне пройти шлях від образу до подоби 
Божої – ось щасливчик. Під час святкування 
пам'ятних дат і подій у нас в Церкві існує 
прекрасна традиція проголошення многоліття 
людині – «благоденственне і мирне життя, 
здоров'я і спасіння, і в усіх ділах добрий 
успіх, подай Господи рабу твоєму (ім'ярек), і 
збережи його на многая і благая літа! », – якби 
ці побажання були згубними для душі, хіба б 
Церква використовувала їх в своїй практиці?

– У світі також поширена думка, що вірус 
COVID-19 створений штучно, це або біологічна 
зброя, або план встановлення світового 
панування. Якщо це так, то як Бог це допустив?

Життя кожного з нас перебуває в руках Божих – 
це моє тверде переконання як віруючої людини. 
Немає сенсу говорити про те, хто і навіщо 
створив цей вірус, головне зараз – порятунок 
людських життів і не допущення ще більшого 
поширення цієї інфекції в світі. Ми повинні 
робити все, від нас залежне, щоб зупинити цю 
епідемію і повернутися до нормальних умов 
життя. Воскресіння Христове – це перемога 
Життя над смертю, це перемога Любові над 
ворожнечею, а якщо Господь переміг ворожнечу 
і смерть, то невже він не здатний зруйнувати 
світові змови і злі плани? Церква підбадьорює 
свою паству живими словами Христа: "Не бійся, 
тільки віруй!" (Мк. 5:36)

Розмовляв ієромонах Іов (Ольшанський)



9Дари Святого Духа

Н а п’ятдесятий день по Воскресінні 
Христовому учні з Марією зібрались в 

Сіонській світлиці щоб вшанувати свято Плодів 
Шавуот, «усі вони були однодушно вкупі» (Діян.2, 
1). Раптом здійнявся вітер, шум з неба і з’явилися 
вогняні язики – символ Божої присутності, які 
спочили по одному на кожному з них. Апостоли 
відчули надзвичайне піднесення, силу і бажання 
проповідувати Євангеліє іншим людям, а для 
цього отримали також і можливість – заговорили 
різними мовами. Вони зрозуміли, що тієї, власне, 
миті здійснилась обітниця Вчителя: «І Я ублагаю 
Отця, й іншого Утішителя дасть вам, щоб був 
з вами повік, Духа істини, … ви ж знаєте Його, 
бо Він з вами перебуває і у вас буде» (Іоан.14, 
16). Про це апостол Петро негайно сповістив 
людей, які дивувалися, чуючи розмаїття мов, 
якими говорили учні: «…Iсуса Бог воскресив, 
чого всi ми свiдки.Отже, Вiн, будучи вознесений 
десницею Божою i прийнявши вiд Отця обiтницю 
Святого Духа, дарував те, що ви нинi бачите i 
чуєте» (Діян.2, 32-33). Так апостоли отримали 
перші плоди Воскресіння Христового – вони 
сповнилися Святого Духа і прийняли Його дари.

Часи апостольської проповіді найбільше 
позначені дієвою присутністю Святого Духа як 
Божественного начала в житті тих, хто увірував 
в Ісуса Христа. Створення перших християнських 
громад та події, що відбувалися в їхньому 
середовищі, описані в книзі Діянь Апостольських 
(Діян.2, 42-47; 4, 32; 5, 16). 

Присутність Святого Духа виявлялась видимим 
чином у знаменнях так само, як і під час 
П’ятдесятниці, а також в рясному виливі 
благодатних духовних дарів. Святий апостол 
Павло перераховує їх у своєму посланні до 
Коринфської Церкви (1Кор. 12, 8-11) : «Одному 
дається Духом слово мудрости, iншому— слово 
знання, тим же Духом; iншому— вiра, тим же 
Духом; iншому— дари зцiлення, тим же Духом; 
iншому— творення чудес, iншому— пророцтво, 
iншому— розпiзнавання духiв, iншому— рiзнi 
мови, iншому— тлумачення мов.Усе це творить 
один i той же Дух, надiляючи кожному осiбно, 
як Йому завгодно». Цей перелік апостол Павло 
уклав на практичних прикладах життя перших 

християнських громад. Очевидно, що він 
був свідком цих проявів дії Святого Духа та 
намагався упорядкувати і осмислити їхній досвід 
для передачі його вірним Коринфської Церкви. 

Єпископ Кассіан (Безобразов) у своїй книзі 
«Христос і перше християнське покоління» 
звертає увагу на те, що в переліку благодатних 
дарів Святого Духа можна розрізнити два аспекти. 
Перший – це вияв чудесної сили: дари зцiлення, 
творення чудес, пророцтво, розпiзнавання 
духiв, рiзнi мови (див. 1Кор. 12, 9-б-10). Другий 
аспект – «того внутрішнього збагачення людини 
в її спрямованості до Бога, яку ми зазвичай 
називаємо духовним життям»: слово мудрости, 
слово знання, вiра (див. 1Кор.12,8-9а).

Щодо першого аспекту, то в книзі Діянь засвідчено 
про великі чудеса, що творилися апостолами, 
наприклад: «багато чудес i знамень сталося через 
апостолiв у Єрусалимi» (2, 43; 5,12); зцілення 
кульгавого в храмі (3, 1-11); «так, що й на вулицi 
виносили недужих і клали на постелях та лiжках, 
щоб хоч тiнь Петра, який проходив, осiнила кого 
з них. До Єрусалима також сходилося багато 
людей з навколишнiх мiст, якi приносили хворих 
та одержимих нечистими духами, i всi зцiлялися» 
(5,15-16).

Але найбільшу увагу апостол Павло приділяє 
духовному життю. В Посланні до Галатів він 
протиставляє плодам плоті, які є згубними 
для людини, плоди Духа. «Дiла плотськi явні: 
це— перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, 
iдолослужiння, чародiйство, ворожнеча, чвари, 
заздрiсть, гнiв, розбрат, незгоди‚ (спокуси), єресi, 
ненависть, убивство, пияцтво, безчинство i таке 
інше. Попереджаю вас, як i ранiше попереджав, 
що тi, хто так роблять, Царства Божого не 
успадкують» (Гал. 5, 19-21). «Плiд же духа є: 
любов, радiсть, мир, довготерпiння, доброта, 
милосердя, вiра, лагiднiсть, стриманiсть. Hа 
таких нема закону. Але тi, що Христовi є‚ плоть 
свою розп’яли з пристрастями i похотями. Якщо 
ми живемо духом, то за духом повиннi й дiяти. 
Hе будьмо марнославнi, один одного дратувати, 
один одному заздрити. Якщо i впаде людина в 
якийсь грiх, ви, духовнi, виправляйте такого в дусi 
лагiдности, пильнуючи кожний себе, щоб i ти не 
був спокушений. Hосiть тягарi один одного i так 
здiйсните закон Христа» (Гал.5,22-6,1-2).



10 Про умову отримання дарів Духа Святого говорив 
апостол Петро тим людям, які були вражені 
проповіддю різними мовами і увірували у Христа 
Воскреслого: «Покайтеся, i нехай охреститься 
кожен iз вас в iм’я Iсуса Христа на вiдпущення 
грiхiв; i приймете дар Святого Духа» (Діян.2,38). 
Після того, як бажаючі приймали хрещення, 
апостоли подавали їм Духа Святого через 
покладання на них рук: «коли почули апостоли, 
якi були в Єрусалимi, що Самарiя прийняла 
слово Боже, послали до них Петра та Iоанна, 
котрi, прийшовши, помолилися за них, щоб вони 
прийняли Духа Святого. Бо Вiн не сходив ще на 
жодного з них, а тiльки були вони охрещенi в iм’я 
Господа Iсуса. Тодi поклали руки на них, i вони 
прийняли Духа Святого» (Діян. 8, 14-17).

В цих євангельських рядках містяться важливі 
догматичні твердження: 

- хоча у Таїнстві Хрещення люди відроджуються 
до нового життя за посередництвом Святого 
Духа, але не приймають Його в себе назавжди;

- покладанням рук на охрещених апостоли 
подавали їм дари Духа Святого, які є потрібними 
для духовного вдосконалення кожному. Однак, 
самостійно християни не могли подати ці дари 
новоохрещеним, для цього потрібен інший, 
надзвичайний дар – священства. Саме тому 
до них прибули апостоли Петро та Іоанн, які 
отримали цей дар Святого Духа від Ісуса Христа 
через дихання (Іоан. 20, 22-24);

- це покладання рук завжди поєднано зі 
старанною  молитвою;

- ця дія мала Божественне походження, адже 
всі свої дії і слова проповіді Євангелія апостоли 
робили під впливом дії Духа Святого, Який 
наставляв їх на всяку істину і нагадував все, що 
заповів їм Спаситель (див. Іоанн. 14, 26; 16,13).  

Отже бачимо, що подання Святого Духа – це 
окреме Таїнство, відмінне від Таїнства Хрещення. 
Це Таїнство називається Миропомазанням і за 
посередництвом нього і сьогодні Дух Святий 
подається всім, хто увірував в Ісуса Христа 
Спасителя, Господа нашого. 

При звершенні Таїнства Миропомазання замість 
покладання рук застосовується помазання 
священним миром з вимовою: «Печать дару 

Духа Святого». Апостоли, коли у своїх посланнях 
нагадували вірним про прийняття дарів Святого 
Духа, писали, що звершилось це саме через 
помазання. «Ви ж маєте помазання від Святого 
i знаєте все… – пише святий апостол Іоанн, – 
помазання, яке ви одержали від Нього, у вас 
перебуває, i ви не маєте потреби, щоб хто вчив 
вас; а що саме це помазання вчить вас усьому, 
i воно істинне i нехибне, то чого воно навчило 
вас, у тому перебувайте» (1Іоанн.2, 20, 27). І 
хоча, очевидно, мова тут йде про внутрішню 
дію Таїнства, можна з великою імовірністю 
сказати, що самі апостоли згодом замінили 
одну зовнішню дію – покладання рук, на іншу – 
помазання миром.

«Тiльки через Духа Святого» людина стає 
здатною сприймати одкровення Божі, вона 
«може назвати Iсуса Господом» (див.1Кор.12,3). 
Якщо вона повністю віддається водінню 
Святого Духа, то стає сином Божим і цим Духом 
усиновлення може взивати: «Авва, Отче!» і 
стати спадкоємицею Христу (див.Рим.8, 14-
16). Завдяки дарам Святого Духа душа людини 
отримує можливість сприймати благодать Божу і 
налаштовувати всі свої сили на справу спасіння, 
та легко просуватись шляхом духовного 
вдосконалення.

Близько ІІ ст. у Церкві поширюється вчення про 
сім дарів Святого Духа, які символічно означають 
повноту, за перерахунком пророка Ісайї, який 
описує майбутнього Месію: «…і спочине на 
ньому Дух Господній, дух премудрости і розуму, 
дух ради і кріпкости, дух вíдання і благочестя; і 
страхом Господнім сповниться» (Іс. 11,2).

Молімося, щоб отримати ці благодатні дари. 
«Також і Дух, – каже святий апостол Павло, 
– пiдкрiплює нас у немочах наших: бо ми не 
знаємо‚ про що молитися‚ як належить, але Сам 
Дух просить за нас зiтханнями невимовними» 
(Рим.8,26).

Анна Шевченко



11Динаміка прощення у 
творах святих Отців

Митрополит Калліст Діоклійський

Доповідь  була представлена на XXIII міжнародній 
конференції з Православної Духовності 
«Милосердя і Прощення». Бозе, Італія 2015р.

«І    прости нам борги наші, як і ми 
прощаємо винуватцям нашим» 

(Мт. 6:12). Молитва, яку нам дав Ісус, хоча і 
універсальна, також є надзвичайно стислою. 

Якщо в цій короткій, але змістовній молитві, 
майже чверть слів – не менше 13 із 57 (або 58) 
у грецькому тексті – присвячено темі прощення, 
то це вказує на надзвичайну важливість в очах 
Божих, того, що ми повинні прощати і бути 
прощеними. "Прощення", – констатує митрополит 
Антоній Сурозький (Блюм), – "це не маленький 
струмок на межі між рабством і свободою: він 
має ширину і глибину, це – Червоне море". І 
він наполягає: "Простити ворогів – це перша, 
найелементарніша характеристика християнина; 
якщо цього не зробити, ми взагалі ще зовсім не 
християни».

Дійсно, святий Григорій Нісський йде ще далі 
і стверджує, що слова "Прости нас ... як і ми 
прощаємо" – є кульмінаційною точкою молитви 
Господньої в цілому, що є обов’язковим для 
"найвищої вершини чесноти". 

Це прохання не тільки важко зрозуміти, це 
також дуже ризикована молитва. Ми провокуємо 
застосувати до себе з абсолютною суворістю 
принцип, закладений самим Христом: «Якою 
мірою будете міряти, такою відміряють вам» (Мт. 
7:2).

"Прости нас ... як і ми прощаємо": святий 
Григорій Нісський підкреслює, що це дуже дивне 
висловлювання і зауважує, що ми цими словами 
начебто видаємо наказ Богові і вказуємо Йому, як 
діяти. «Якщо я не прощаю іншим», – ми говоримо 
до Нього, – «тоді, Боже, утримай прощення від 
мене».

Ніде більше в молитві Господній ми не видаємо 
накази таким чином. Парадокс, стверджує свт. 

Григорій, може бути виражений через те, що можна 
назвати "наслідувальним переставленням". В інших 
випадках ми покликані наслідувати Бога. Як каже 
сам Христос у Нагірній проповіді: "Будьте досконалі, 
як досконалий Отець ваш небесний" (Мф 5:48). Це 
вимога бути наслідувачем Божого прощення. 

Якщо ми спроможні на прощення, то воно 
може статися лише завдяки наслідуванню Богу 
і силі благодаті, яку Він сам нам надає. Ми не 
можемо по-справжньому пробачити, якщо 
нас самих не прийме Господь; лише так ми «в 
якомусь сенсі стаємо Богом», по слову Григорія. 
Той, хто прощає, повинен бути «обожнений» 
або «обоготворений»; прощення з нашого боку 
неможливе без теозису.

Це нормальна закономірність. Але в цьому 
випадку, у молитві Господній, – і свт. Григорій 
визнає, – що це "важко висловити», тому що 
звичайний порядок змінюється на протилежний. 

Відтак, саме ми є прикладом для Бога. Замість 
того, щоб ми наслідували Його, ми говоримо 
Йому наслідувати нас. Як висловлює це Григорій, 
ми говоримо Богові: «Як я діяв, так і Ти поводься; 
наслідуй Твого слугу, О, Господи ... Я простив; 
Ти прости. Я вчинив велику милість своєму 
ближньому; наслідую мою люблячу доброту, Ти, 
хто за своєю природою є люблячим."

Однак, коли ми кажемо: "Прости нас ... як і ми 
прощаємо", як саме слід розуміти слово "як"? Чи 
є значення причинним? У цьому випадку наше 
прощення слід розглядати як причину Його; 
ми говоримо Богові: "Пробач нам, тому що ми 
пробачаємо". Це насправді є трактуванням деяких 
патристичних авторів. Климент Олександрійський 
навіть припускає, що, прощаючи інших, ми якось 
змушуємо Бога пробачити нас.

І все ж таки причинне тлумачення такого роду, 
безумовно, неприйнятне. Як стверджує святий 
ап. Павло, цитуючи П'ятикнижжя: "Бо Бог каже 
Мойсеєві: ‘Помилую, кого хочу помилувати, і 
змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись.’ 
Отже, прощення залежить не від людської волі чи 
зусилля, але від Бога, який проявляє милосердя" 
(Рим. 9: 15-16; Вихід 33:19). 

Більше того, ініціатива в процесі прощення 
залишається за Богом, а не за нами. Він не чекає, 
коли ми спочатку пробачимо інших, але Він 
посилає прощення нам. Навпаки, Його вчинок 
вільного і необмеженого прощення перевищує 



12 будь-який рух прощення з нашого боку. “Бог 
доводить свою любов до нас тим, що Христос 
помер за нас, коли ми були ще грішниками” (Рим. 
5: 8).

У будь-якому випадку між нашим прощенням і 
прощенням Бога не може бути спільної міри. Він 
прощає повнотою та щедрістю за межею наших 
людських можливостей. 

Отже, якщо наше прощення не є причиною 
прощення Бога, якщо немає загальної міри між 
нашим прощенням та Його, то як ми розуміємо 
слово "як" у клопотанні "прости нам ... як ми 
прощаємо"? Хоча наша готовність прощати 
не є тією причиною, яка спонукає Бога нас 
пробачати, але все-таки це – умова, яка  надає 
нам можливість отримати Його прощення.

Прощення насправді є незаслуженим, але воно 
не є безумовним. Бог зі свого боку завжди прагне 
пробачити нас. Прощення, однак, має бути не 
тільки запропонованим, але й прийнятим. Бог 
стукає у двері людського серця (Об. 3:20), але 
Він не розбиває двері: ми зі свого боку маємо 
їх відчинити. Якщо, незважаючи на невпинне 
бажання Бога пробачати, ми зі свого боку 
черствіємо серцем і відмовляємось від прощення 
інших, тоді ми досить просто стаємо нездатними 
прийняти прощення божественне. Закриваючи 
своє серце іншим, ми також закриваємо його 
Богу, відштовхуючи інших, ми відштовхуємо Його. 
Таким чином ми себе вилучаємо зі зцілюючої 
любові. Бог не вилучає нас; саме ми вилучаємо 
себе. "Прости нам... як і ми прощаємо": кожен раз, 
коли ми вимовляємо ці слова, нас справедливо 
застерігає митрополит Антоній, – "ми беремо 
своє спасіння у свої руки".

Підкреслюючи це патристичне наполягання на 
необхідності взаємного прощення, знаходимо 
глибоке переконання, що людський рід становить 
неодмінну єдність. Це можна описати словами 
св. Силуана Афонського, "Наш ближній – це наше 
життя". 

Це правда, не лише в сентиментальному чи 
емоційному сенсі, але й в онтологічному плані. 
Наша потреба прощати один одного виходить 
безпосередньо з того, що всі ми взаємозалежні, 
члени єдиної людської сім'ї. 

Дійсно, це значення в нашій міжособистісній 
співпричетності слід розглядати не тільки у 
фразі: «Прости нам ... як і ми прощаємо», але і в 



13молитві Господній в цілому. Св. Кіпріан зазначає, 
що займенники у всій молитві послідовно 
розставлені в множині, а не в однині: «Ми не 
кажемо: "Мій Отче, що є на небесах", або "Хліб мій 
насущний дай мені сьогодні", і кожен не просить 
повернути лише власний борг… Молитва у нас є 
суспільною і загальною, і коли ми молимось, ми 
не молимося за одного, а за весь народ, бо цілий 
народ – це одне ціле”.

Таке сприйняття нашої людської єдності, на думку 
Кіпріана, має міцну основу в християнському 
вченні про Бога. Ми віримо в Бога Трійцю, який 
є не лише одним, а одним в трьох, не лише 
одиницею, але союзом, не лише особистим, 
але й міжособистісним. Ми віримо в Бога, як  
співпричастя Отця, Сина і Духа. Це означає, що 
як люди, створені за образом Триєдиного Бога, 
ми спасемось не як окремі особи, а як члени 
сім’ї Церкви; і тому ми не можемо бути прощені 
Богом, якщо не прощаємо один одному.

Тому, коли ми говоримо в молитві Господній 
«Прости нам ... як і ми прощаємо», ми точно 
підтверджуємо свою єдність в роді людському. Св. 
Максим Сповідник розвиває цю точку зору у своєму 
коментарі до Господньої молитви. Єдність і взаємна 
любов, за його словами, складають принцип (logos) 
[людської] природи. Тому, коли ми молимось про 
прощення, ми приводимо свою людську волю у 
гармонію з logos, згідно з якими ми були створені. 

І навпаки, утриматись в прощенні – це 
"роз’єднати людську природу, відокремивши 
себе від наших ближніх людей, навіть якщо ми 
самі люди". Наша відмова жити в союзі один з 
одним через природне прощення, таким чином, 
є саморуйнівною: "… наша природа залишається 
саморозділеною у своїй волі і не може отримати 
невимовний дар Божої ласки". 

Кілька грецьких отців розвивають це 
розуміння єдності людства таким чином, що на 
перший погляд може здатися вражаючим та 
несподіваним. Письменник-подвижник, початку 
V століття, святий Марк Пустельник, наприклад, 
стверджує, що ми повинні каятися не лише за свої 
власні гріхи, але і за гріхи інших: «Святі зобов’язані 
пропонувати покаяння не тільки від свого імені, 
але і від свого ближнього, бо без активної любові 
вони не можуть стати досконалими ...» 

Частина каяття, хоча і не вся, полягає саме в 
тому, щоб шукати прощення від Бога. Якщо ми 

покликані каятися за чужі гріхи, тоді ми можемо 
і повинні просити прощення від імені інших. 
"Кожен з нас підтримується один одним", нам 
прощають, бо ми є "членами один для одного" 
(Еф. 4:25). Прощення є особистим, але не 
відокремленим від інших.

Солідарність у взаємному прощенні поширюється 
як на час, так і на простір. Динаміка прощення 
діахронічна. Григорій Нісський стверджує, що, 
коли ми в молитві Господній говоримо «прости 
нам», ми просимо прощення не тільки за наші 
особисті гріхи, але і за «борги, які є загальними 
для нашої природи», тобто за «первісну 
провину», яку успадкувала уся людська раса від 
нашого першого прабатька Адама: «Адам живе 
в нас ... і тому ми можемо використовувати ці 
слова пробач нам наші провини, …оскільки ми 
люди; ми розділяємо природу Адама, а отже, 
і його падіння. Тому, як каже апостол, «в Адамі 
вмирають всі» (1 Кор. 15, 22), ці слова, які добре 
виражають покаяння Адама, також підходять для 
всіх хто помер з ним».

Насправді прп. Марк виключає думку про те, що в 
юридичному розумінні ми винні в гріху Адама, він 
розглядає гріх, як акт особистого вибору кожного. 
Однак, на рівні більш глибокому, ніж юридична 
винуватість, існує містична солідарність, яка 
об'єднує всіх нас один з одним; і саме про це 
говорять прп. Марк і свт. Григорій. 

Навіть якщо ми винні не особисто, ми все одно 
несемо тягар того, що зробили Адам та всі інші 
члени людської родини. Вони живуть в нас, а ми 
в них. Тут, як завжди, найважливішим є слово "ми", 
а не "я". Динаміка прощення не є одиночною, а 
соціальною: не "Пробач мені, як я прощаю", а 
"Пробач нам, як ми прощаємо".

Давайте на закінчення поміркуємо над словами 
Христа, які Він вимовив коли був прибитий до 
Хреста: "Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять 
вони!" (Лука 23:34). Саме цей дух всеохоплюючого 
прощення змінив Христове Розп'яття з помилки 
справедливості, з акту свавільного насильства на 
спокутну жертву за гріхи всього світу.

І ми, що називаємо себе християнами і носимо 
образ Христа на шиї, покликані зробити свій 
власний дух прощення загальним диханням. Бо 
без прощення немає справжнього християнства.

Переклад з англ. Олександр Савич
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15Прийдіть, люди, 
Триіпостасному Божеству 

поклонімся

С еред усіх піснеспівів служби Святої 
П’ятдесятниці, особливо виділяється 

стихира наславника на Великій вечірні 
на «Господи взиваю»: «Прийдіть, люди, 
Триіпостасному Божеству поклонімося, 
Синові в Отці зі Святим Духом: Отець бо 
безлітно народжує Сина співприсносущного і 
співбезначального, і Дух Святий є в Отці, що з 
Сином прославляється: єдина сила, єдина істота, 
едине Божество. Йому ж поклоняючись, усі 
взиваємо: Святий Боже, Який усе створив Сином 
за співдією Святого Духа, Святий Кріпкий, бо 
через Нього Отця пізнали, і Дух Святий прийшов 
у світ, Святий безсмертний, утішительний Душе, 
що від Отця походиш і в Сині спочиваєш: 
Тройця Свята, слава Тобі». Вона належить «Льву 
владиці» – візантійському імператору Льву 
Мудрому, або Філософу, учневі патріарха Фотія, 
який, крім згадуваного піснеспіву являється 
також автором одинадцяти Євангельських 
стихир та багатьох інших піснеспівів. Давайте 
проаналізуємо цю прекрасну стихиру.

Святитель Філарет (Гумілевський) стверджує, 
що стихира «Прийдіть, люди, Триіпостасному 
Божеству поклонімося» - «взята зі слова святого 
Григорія Богослова». Не дивно та цілком логічно, 
що Троїчний догмат в день П’ятдесятниці 
оспівується словами святителя Григорія 
Назіанзина, який залишився в пам’яті жителів 
Константинополя як сповідник Божества 
Святого Духа, як пастир який зібрав, об’єднав 
та направив на шлях істини жителів столиці 
(не являючись її єпископом), як молитовником, 
плодами чого і явились проголошені перед 
Другим Вселенським Собором богословські 
слова, більш відомі якими є прийняті під 
загальною назвою «П’ять слів про богослов’я».

Під час Вселенського Собору, святитель Григорій 
звернувся до присутніх єпископів засвідчуючи 
що Святий Дух, Який перебуває в ньому, являється 
джерелом його діянь та слів, в істинності чого не 
змогли йому заперечити навіть зібрані єпископи. 
Паракліт (Дух Святий) надихнув назіанського 

єпископа захищати Його божество і Той же 
Паракліт надихнув константинопольського 
імператора Льва у спільній стихірі прославити 
Святого і Животворчого Духа та Його учня і 
служителя – святителя Григорія Богослова.

«Прийдіть, люди, Триіпостасному Божеству 
поклонімся, Синові в Отці зі Святим Духом» – 
на протязі перших століть існування Церкви, 
тривали дискусії стосовно встановлення 
богословської термінології, тому з’явилася 
потреба використовувати філософські терміни, 
які не мали точного визначення, і християнство 
надало їм певний зміст для вираження свого 
віровчення. Для неофіта (новохрещеного) 
вираз «Триіпостасне Божество» може 
здаватися політеїзмом (багатобожністю), 
через необізнаність в богословських термінах. 
Православна Церква сповідує, що Бог єдиний 
по сутності але троїчний в Лицях: «сутність» 
– це те загальне, що об’єднує, «іпостась» –  це 
особистість, особа, наприклад: «у Петра, Павла 
і Тимофія одна і та ж людська сутність, але… 
але кожний із них є унікальною особистістю 
– іпостассю. Іменами Петро, Павло і Тимофій 
вказуємо особистість цих людей, а словом 
«людина» – їх сутність». 

Преподобний Іустин (Попович) говорить що 
«заснована на вірі в Святу Трійцю, Церква 
завжди жила вченням Святого Откровення про 
Триіпостасне Божество, вірно його зберігала, 
перетерпіла через нього великі скорботи та 
гоніння… виражала його більш коротко чи 
розширено в своїх давніх Символах».

«Отець бо безлітно народжуеє Сина» – термін 
«безлітно» серед інших піснеспівів зустрічається 
і в недільному догматику на 6 глас. «Безлітно 
народжує» і «безлітно сіяє» можна часково 
прийняти як синоніми, обоє з слів зустрічаються 
у Святому Письмі, на основі яких і були написані 
згадувані піснеспіви: «Із утроби раніше віків Я 
породив Тебе» (Пс. 109,3), «[Син] будучи сяйвом 
слави i образом iпостасi Його [Отця]» (Євр. 
1.3). «Безлітно» – народженого перед віками, 
одвічно, це те, що ми проголошуємо у 2 члені 
Символа Віри: «що від Отця народився перше 
всіх віків». 

Народжуваність Сина – це Його іпостасна 
властивість, адже усі Лиця Пресвятої 
Тройці мають Свої властивості: Отець – 
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Нинішній ректор Київської Духовної Академії, 
єп. Сильвестр (Стойчев) стверджує: «Завдяки 
іпостасним властивостям можна відрізняти 
Іпостасі Пресвятої Трійці одну від одної… 
було б неправильно вважати, що можна дати 
відповідь на питання, що саме відбувається в 
актах предвічного народження і сходження, як їх 
розуміти і чим вони відрізняються і т. ін.». 

«…і Дух Святий є в Отці що з Сином 
прославляється» – преподобний Іустин 
(Попович), підкреслюючи вираження віровчення 
у богослужінні, говорить: «богооткровенну істину 
про особисту властивість Святого Духа Церква… 
молитовно виражає у своєму богослужінні, 
особливо в день Святої П’ятидесятниці». Слова 
піснеснеспіву також є аналогічними словам 
8 члену Символа віри і вказують, і на рівність 
слави та поклоніння Їм, як «єдиносушним». 
Імператор Лев, продовжуючи стихиру, уточнює, 
що саме прославляється у Трійці: «єдина сила, 
єдина сутність, єдине Божество».

«Йому ж поклоняючись, усі взиваємо: Святий 
Боже, Який усе створив Сином за співдією Святого 
Духа» – закінчення стихири побудовано на основі 
Трисвятої пісні, яка, згідно Переданню, була почута 
як спів ангелів піднятим на воздух хлопчиком 
під час землетрусу в Константинополі в 438-439 
рр., таким чином, піснеписець немов би, з одної 
сторони закликає нас прославляти Троїчного Бога 
разом з ангелами, а з іншої сторони закликає 
ангелів приєднатись до співу земнородних для 
прославлення Творця і Промислителя. Святе 
Письмо також багаторазово вказує на множину 
у творінні, що підкреслює і святитель Василій 
Великий: «І сказав Бог: створимо людину. Скажи 
мені, невже і тепер одне Лице? Не написано: 
нехай буде людина, а «створимо людину»… Чуєш 
христоборець, слово звертається до Учасника 
творіння світу, яким і віки створив».

«Святий Кріпкий, бо через Нього Отця пізнали 
і Дух Святий прийшов у світ» – Спаситель 
неодноразово наголошував про пізнання Отця 
через Себе: «Коли б ви знали Мене, то знали б і 
Отця Мого» (Ін. 14,7). В Старому Завіті, внаслідок 
схильності іудеїв до багатобожжя, Троїчний 
догмат був прихований для них до часу, що 
було відкрито Богом-Сином, святитель Кирил 
Олександрійський говорить, що «Ісус Христос, 
коли став людиною, посередництвом багатьох 
знамень і дій дав нам пізнати Отця через Себе 
і показав осягнутою розумом у Святій Трійці і 
істинно існуючу Єдину природу Божества».

«Святий Безсмертний, утішительний душе, 
що від Отця походиш і в Сині спочиваєш» – 
«утішителем» називає Христос в Прощальній 
бесіді Святого Духа: «І Я ублагаю Отця, й іншого 
Утішителя дасть вам» (Ін. 14.16). Святитель Кирил 
Єрусалимський вчить нас, що «Він називається 
Утішителем, тому що втішає, підбадьорює, 
підтримує в нашому безсиллі».

«Тройця Свята, слава Тобі» – підводячи підсумки, 
богодухновенний автор ще раз нагадує, що 
основна думка стихири – це розкрити глибокий 
і невимовний зміст Троїчного догмату і по мірі 
сили словесно виразити його, підкреслюючи не 
тільки віронавчальний характер піснеспіву, але 
й хвалебний. Преподобний Іустин (Попович), 
переживаючи усім своїм єством свято 
П’ятдесятниці, навчає: «молитовне розчулення 
Церкви немов би увінчується стихирою, 
наповненою євангельського натхнення і 
захоплення».

Усі тексти служби П’ятдесятниці направляють 
наші серця до Вічного, зосереджують нашу увагу 
на Ньому і подають Утішителя для підтримки 
духовного життя і стриманості від гріховних 
вчинків. 

Підготував Богдан Пушкар
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П ротоієрей Гліб Калєда звертає увагу 
в своїй праці «Домашня Церква» на 

наступне: «Сім'я як домашня Церква повинна 
мати спільну молитву .. . У міру зростання діти 
долучаються до батьківської молитви, виникає 
загальносімейне молитовне правило, яке не 
виключає індивідуальних молитовних правил 
у кожного члена сім'ї». Єдність сім’ї в молитві 
до Отця Небесного розкриває горизонти 
спілкування з Богом і в Бозі.  А тому «спільна 
сімейна молитва є доброю для всіх школою 
– і для малих, і для дорослих, тому що дуже 
органічно вводить нас в молитву церковну». 

Через спільну домашню молитву сім’я входить 
в усвідомлення спільноти церковної, в 
еклезіологічне розуміння церковної молитви. 
Через що сім’я отримує досвід соборності, яка 
є природою Церкви. «Молитовне «ми» означає 
не тільки множину. А, перш за все, духовну 
єдність майбутньої Церкви, нероздільну 
соборність молитовного звернення… молитва 
вірних повинна бути «симфонічною» молитвою, 
повинна приноситися «єдиними устами і 
єдиним серцем». І не так, щоб просто складалися 
між собою приватні, особисті та відокремлені 
молитви. А так, щоб вже і кожна складова 
молитви звільнялася від особистої обмеженості, 
переставала бути тільки особистісною і ставала 
загальною і соборною». 

Спільна молитва об’єднує нас, відкриває нам 
можливість стати по-справжньому єдиними в 
Христі Ісусі. Адже, Господь в Євангелії запевняє 
нас: «Де двоє або троє в Ім'я Моє, зібрані, – там 
Я серед них» (Мф. 18:20). Молитва для цілої 
сім’ї має бути життєвою необхідністю, живою, а 
не просто виконанням певного ритуалу. Спільна 
молитва об’єднує нас в єдиний організм 
люблячих особистостей. «Коли є спілкування з 
Богом, є й спілкування з ближнім – одне з одним 
пов’язане… Якщо людина віддаляється від Бога, 
вона відходить й від ближнього». І, навпаки, 
коли людина йде назустріч Богу, вона єднається 
з ближніми. 

Світ сім’ї є особливим виміром для відкриття 
і розуміння молитви в Церкві. Коли ми 

возносимо молитви: «За мир у всьому світі…», 
то в розумінні спільної сімейної молитви це 
прохання стосується світу сім’ї. Таке розуміння 
вводить потребу віддати на волю Господню 
всі сімейні справи, а також піднести подяку 
Богові. Важливо, щоб на молитві кожен член 
сім’ї відчув своє особливе місце. Наприклад, 
коли в сім’ї захворіла бабуся, і за її одужання 
молиться Домашня Церква, то кожен відчуває 
особливе ставлення, вкладає власне почуття до 
рідної бабусі, мами. Таке розуміння відкриває 
нам глибину молитви, вчить «вкраплювати» 
до молитви наше почуття любові, розширює 
осмислення молитви в церковній общині. 
Розуміння сімейної молитви розкриває глибину 
наших сердечних порухів у церковній молитві 
«за всіх і за все». 

Предстояння перед Богом разом дає можливість 
відчути не лише турботу і любов, але й 
відкриває свободу. Кожен з нас перед Богом 
відчуває свою рівність – ми всі діти Божі. Адже 
молитва в дусі любові нікого не возвеличує, а 
дає нам можливість бути вільною особистістю. 
Обов’язковими складовими спільної сімейної 
молитви є любов і свобода. «Дуже важливо, щоб 
у спілкуванні між членами сім’ї не згасав Дух 
любові і свободи, щоб в свободі і любові вони 
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19предстояли Богу. Тоді не буде перетворення 
молитви на обов’язкове виконання молитовного 
правила». 

Молитва як спілкування з Богом, можлива 
лише при умові любові і цінування іншого як 
вільної особистості. А тому примушувати до 
молитви наших дітей, чи карати за певні вчинки 
молитовними правилами є недопустимим, 
оскільки такі дії батьків спотворюють саме 
формування нашого відношення до молитви. 
Примушування до молитви є духовним 
злочином.

Особливим покликанням чоловіка як голови 
родини, є предстоятельство на сімейній молитві, 
він предстоїть перед Богом за всю цілу свою 
сім’ю. «Це йому довірено дуже органічно, і діти 
відчувають його першість, в них народжується 
почуття захищеності… Батько повинен бути 
на цьому духовному рівні, щоб виправдати 
почуття тих, з ким він молиться». Таким чином 
він уподібнюється священику на церковній 
общинній молитві. Як предстоятель своєї Малої 
Церкви він також уподібнюється  самому Христу, 
який віддає Себе за свою Церкву. Проте, він 
не повинен затьмарювати своєю особистістю 
Особу самого Бога. Через Христа ми знаходимо 
своє синівство в Бозі. І тут відбувається велика 
тайна покликання чоловіка, як батька і сина 
одночасно. Спільна сімейна молитва відкриває 
можливість для дітей побачити батька 
одночасно, як предстоятеля і як дитину Божу. 
Предстоятельство батька не повинно замикати 
дітей на своїй особі, а давати можливість 
розуміння особистого спілкування з Богом, 
воно також покликане відкривати розуміння, 
що Бог і людина – це не співмірні величини. 
Воно відкриває глибину любові Бога Отця до 
своєї дитини.

Митрополит Іларіон (Алфеєв) зауважує: «Спільна 
молитва укріплює сім'ю, бо її життя буває по-
справжньому повноцінним і щасливим лише 
тоді, коли членів її єднають не тільки родинні 
зв'язки, а й духовна спорідненість, спільне 
розуміння і світогляд. Спільна молитва, крім того, 
благотворно впливає на кожного члена сім'ї, 
зокрема, вона дуже допомагає дітям». Сімейна 
молитва відкриває нашим дітям розуміння 
спілкування з живим Богом. У них поступово 
виникає потреба молитви як життєво необхідної 

дії. В такому підході до спільної сімейної 
молитви в дитини народжується розуміння, що 
вона може самостійно спілкуватися з Богом, 
звертаючись до Нього і ввечері, і вранці, хоча 
б короткими молитвами. «Дитині дуже просто 
пояснити, що ранкова її молитва – це «добрий 
ранок» Богу». Проте, вечірня молитва має бути 
конкретною. Умовою вечірньої молитви, як і  
всіх молитводій, є три складові: 

• вираження пережитого досвіду дня 
(словесна дія);

• висвітлення своїх гріхів стосовно себе, 
ближнього і Бога (духовна дія);

• примирення з собою, ближнім і Богом.

 «Спокій в душі дитини – це спокій сім’ї», а тому, 
важливою дією вечірньої молитви є прощення 
один одного, але прощення не має бути під 
примусом, це має бути природньою потребою 
кожного члена сім’ї. «Для дитини батько – це 
бог, і через батька дитина знаходить Бога… 
тому потрібно, щоб батько і матір реагували 
на зовнішню подію так, щоб їхню дитину це не 
ранило, не травмувало, й самі батьки повинні 
уважно пильнувати за тим, щоб не травмувати 
дітей». 

Важливим моментом спільної сімейної 
молитви є вихід у церковну общину, адже є 
також небезпека із сімейного життя створити 
культ, перетворити його на певне замкнене, 
самодостатнє коло. Слід пам’ятати, що сімейна 
молитва є пропедевтичним моментом, який 
вводить нас в общинність Церкви Христової. 
«Людина росте духовно, коли вона здатна 
включати всіх нових людей в своє життя, в своє 
серце. Спілкування домашньої церкви і Церкви 
Христової – це дія Духа Святого».  Молитва малої 
Церкви органічно розкриває нам общинність 
молитви в храмі, в общині Церкви Христової. 
Ми стаємо єдністю Церкви.

Протоієрей Михаїл Коник
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Щодо стану справ  
про перейменування УПЦ

К иївська Митрополія Української 
Православної Церкви (УПЦ) та 

Почаївська Свято-Успенської лавра звернулися 
з позовом до Окружного адміністративного 
суду міста Києва, в якому просять визнати 
протиправним та скасувати наказ Міністерства 
культури України, згідно з яким Київська 
Митрополія Української Православної Церкви 
та ряд релігійних організацій повинні внести 
зміни в свої офіційні назви та подати на 
реєстрацію відповідні зміни в свій статут.

Предстоятелем УПЦ, Блаженнішим 
Митрополитом Київським і всієї України 
Онуфрієм додатково було подано заяву про 
забезпечення позову. Суд задовольнив заяву 
із урахуванням того, що перейменування 
може суттєво ускладнити або унеможливити 
відновлення прав УПЦ.

Таким чином, судом заборонено суб`єктам 

державної реєстрації проводити будь-які 
реєстраційні дії щодо відомостей, які містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, стосовно Київської Митрополії, 
монастирів, духовних семінарій, єпархій, які 
входять до релігійного об’єднання Українська 
Православна Церква.

Верховний Суд Постановою від 11 грудня 2019 
року залишив без змін рішення судів попередніх 
інстанцій про забезпечення позову (які 
оскаржувалися Міністерством культури України) 
у справі про перейменування релігійних 
організацій, що входять до релігійного 
об`єднання Української Православної Церкви.

Таким чином, заходи забезпечення позову, 
вжиті ухвалою Окружного адміністративного 
суду міста Києва про забезпечення позову 
від 22.04.2019 у справі №640/4748/19, 
продовжують діяти та мають юридичну силу по 
цей час.

Верховним Судом, під час розгляду справи 
встановлено, що Київська Митрополія 
Української Православної Церкви є центральним 
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(тобто релігійний адміністративний центр) 
незалежної і самостійної в своєму устрої і 
управлінні УПЦ, що здійснює керівництво своїми 
структурними підрозділами -  єпархіальними 
управліннями, парафіями, монастирями, 
духовними школами, братствами та іншими 
релігійними організаціями, та координує їхню 
діяльність.

Крім того, на думку суду, реалізація в даний 
час оспорюваного акту – тобто процес зміни 
назви УПЦ, може призвести до невиправданого 
втручання держави у сферу діяльності релігійної 
організації як юридичної особи.

Станом на сьогодні ця справа про визнання 
протиправним та скасування наказу Міністерства 
культури України, ще й досі перебуває у 
провадженні Окружного адміністративного 
суду міста Києва. У зв’язку з вищенаведеним в 
Юридичному відділі УПЦ просять не втрачати 
пильності та відстежувати будь-які реєстраційні 
дії, що вчиняються та/або можуть бути вчинені 
(готуються до вчинення), щодо вашої релігійної 
організації та, у разі встановлення таких 
обставин, негайно повідомляти Юридичний 
відділ Української Православної Церкви.

Нагадаємо, згідно з рішенням Священного 
Синоду від 17 грудня 2018 року, у разі порушення 
прав єпископату, духовенства, мирян і установ 
Української Православної Церкви необхідно 
негайно повідомляти в Юридичний відділ 
Української Православної Церкви телефоном: 
097-537-55-96.

 Разом з тим, Конституційний Суд України 11 
лютого 2020 року розпочав розгляд справи 
конституційного подання 49 народних 
депутатів, які просять визнати таким, що не 
відповідає Конституції України Закон України 
«Про внесення зміни до статті 12 Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації» 
щодо назви релігійних організацій (об’єднань), 
які входять до структури (є частиною) релігійної 
організації (об’єднання), керівний центр 
(управління) якої знаходиться за межами 
України в державі, яка законом визнана такою, 
що здійснила військову агресію проти України 
та/або тимчасово окупувала частину території 
України» від 20 грудня 2018 року № 2662–
VІІІ. Остаточне рішення буде оприлюднено на 
офіційному сайті Конституційного Суду України.

Народні депутати стверджують, що 
оспорюваний Закон нівелює релігійну свободу 
та міжконфесійний мир в Україні, порушує 
конституційні права та свободи громадян. 
Зокрема: право на свободу світогляду і 
віросповідання, свободу об’єднання в організації 
для здійснення та захисту своїх прав і свобод 
й задоволення інтересів, безперешкодно 
відправляти одноособово чи колективно 
релігійні культи і ритуальні обряди, ведення 
релігійної діяльності. На їх думку, такі закони є 
втручанням держави у церковні справи, що 
суперечить Конституції України. 

Підготувала адвокат Тетяна Стасишина
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23Історія православної 
церкви святого Георгія  

у Львові

І сторія православної парафії святого 
великомученика Георгія Побідоносця у 

місті Львові починається з першої половини 18-
го сторіччя. 

Із введенням у 1700 році Львівським єпископом 
Йосифом Шумлянським унії у своїй дієцезії, 
останнім оплотом православ’я залишилася 
обитель Великого Скиту (Манявського). Після 
зайняття в 1772 році Галичини Австрією її 
імператор Йосиф ІІ наказав секуляризувати 
землі чисельних на той час монастирів. 1 липня 
1785 року був ліквідований і Великий Скит.

Львівська православна громада, що складалася 
переважно з іноземних купців з Молдавії 
та балканських країн, після ліквідації Скиту 
Манявського прагнула до утворення своєї 
парафії та побудови власної церкви.

1787 року під час перебування Йосифа ІІ у 
Львові місцева православна громада вручила 
йому меморіял. Придворна канцелярія того 
ж року опрацювала відповідний схвальний 
патент. Громада організувала збір коштів, 
найняла приміщення під каплицю та запросила 
з православної Буковини священика Паїсія 
Якубовича та з ним й дяка. 

Для каплиці винаймалися різні приватні 
будинки. Для прикладу, від 1787 по 1816 рр. 
каплиця знаходилася в залах будинку графині 
Кордулі Потоцької (палац Бесядецьких), у 1816-
1822 роках – в будинку князя Пінінського (ріг 
вул. Куркової і Чарнецького), від 1822 по 1825 
рр. – в дворику графа Борковського (палацик 
Лозінського), у 1825-1839 роках вона одержала 
притулок в двох кімнатах Національного 
закладу Оссолінських, від 1833 по 1844 рр. – в 
будинку типографії графа Олександра Фредра в 
дворику закладу Оссолінських, від 1844 по 1850 
рр. – в будинку Келлермана (вул. Баторего), а від 
1850 по 1856 рр. – знову в кімнатах закладу 
Оссолінських. 

З часом велика кількість іноземних купців з 
Галичини виїхала. Фонд громади на утримання 
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звернулися за допомогою до губернатора 
Галичини. Львівську православну парафію 
приєднали до православного релігійного 
фонду Буковинської митрополії (бо Галицький 
релігійний фонд відносився до греко-
католицької дієцезії). Відтоді Буковинський 
фонд мав покривати усі видатки, пов’язані з 
релігійними потребами львівської православної 
громади.

На кошти Буковинського фонду в 1856 році 
була придбана при вулиці Францисканській 
(теперішня вулиця Короленка) велика 
нерухомість, яка складалася з панського 
партерового та службового двоповерхового 
будинків. Ще в тому ж році у партеровому 
будинку було влаштовано каплицю на честь 
Святої Трійці.

Саме у цій церкві 26 лютого (за старим стилем) 
1862 року, в роковини смерті Т. Г. Шевченка, 
відбулась перша у Галичині панахида за поетом. 

З часом старий церковний будинок поступово 
руйнувався. Львівський магістрат  у 1893 році 
закрив церкву і запропонував розібрати її. Для 
Богослужінь було задіяно тимчасову каплицю у 
двох кімнатах плебанії. 

Настоятелем храму в той час був ієромонах 
Емануїл-Євген Воробкевич, а його помічником 
– військовий протоієрей Микола Димитриєвич. 
Отець Емануїл-Євген подав 217 прохань 
збудувати нову церкву. Нарешті, під час 
приїзду цісаря Франца-Йосифа І у 1894 році до 
Львова, православний парох добився аудієнції 
імператора та отримав згоду на зведення нової 
православної церкви у Львові. 

8 жовтня 1895 року затверджено проект 
будівництва нової мурованої греко-орієнтальної 
церкви. Проект виконав віденський архітектор, 
обер-інженер департаменту континентального 
будівництва Густав Закс. Саме він виконав 
проект плебанії та огорожі.  У 1895 році була 
прийнята пропозиція архітектора Вінцента 
Равського на ведення будівельних робіт, і 
вже в 1897 році організовано комітет будови, 
до якого також увійшли: Євген Воробкевич – 
адміністратор парафії, Михайло Грушевський 
– професор університету, як епітроф (опікун) 
церковний.

 

22 вересня (1 листопада) 1897 року закладено 
наріжний камінь під церкву і розпочато її 
будівництво. Технічним керівником робіт 
призначався інженер намісництва Антон Гауф, 
художнє керівництво покладалося на автора 
проекту Густава Закса. 

Будівництво провадилося швидко. Настільки, 
що у листопаді 1898 року церква і плебанія 
вже стояли. У жовтні 1900 року вже йшли 
завершальні роботи. Живописно-декоративні 
роботи в плебанії провів відомий львівський 
художник Франциск Муха, кахлеві печі ставив 
Франциск Кубін. Кольорові вітражні вікна 
у металевій оправі для церкви виготовила 
і встановила віденська фірма «Tiroler Glas 
Malerei Anstalt». Ця ж фірма виконала мозаїчну 
вставку над головним входом. Спочатку ця 
мозаїка мала зображати патрона церкви – св. 
Георгія, але зображення вирішили замінити 
погруддям Ісуса Христа. Дзвони для церкви 
відлила фірма Карла Швабе з міста Бьяла. Тоді 
ж майстер Франциск Риботський виконав 5 
хрестів для завершення куполів.

1901 року встановлено престол та іконостас. 
Кам’яний престол виконав львівський 

Михайло Грушевський
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підприємець скульптор Людвик Тирович. 
Чотириярусний іконостас встановили віденські 
майстри. Столярну частину і різьбу іконостасу 
робив Карл Вормунд, всі ікони малював 
віденський художник Фридрих фон Шиллер. 

Посвячення церкви на честь святого 
великомученика Георгія відбулося 14(27) 
жовтня 1901 року.

У 1902 році в церкві встановлено дві пам’ятні 
таблиці. Перша румунською, німецькою і 
українською мовами – на пам’ятку 50-річного 
ювілею коронації імператора Франца-Йосифа; 
друга румунською та українською – про 
посвячення церкви. Обидві таблиці виготовив з 
мармуру Людвик Тирович.

На час освячення стіни церкви ще не мали 
поліхромії. Роботу над настінним розписом 
розпочали в 1902 році. Ескізи поліхромії, як 
і всього художнього оформлення інтер’єру, 
виготовив віденський художник Карл Йобст 
(1835-1907), мистецькою вибудовою храму 
особисто керував Густав Закс.

Церква п’ятибанна, збудована у романо-
візантійському стилі з червоної цегли і білого 
тесаного каменю. Композиція плану центрична, 
її основу творить рівнораменний грецький хрест, 
кути якого заповнені меншими, квадратними в 
основі вежами, що загалом становить квадрат 
з гранчастою п’ятистінною вівтарною апсидою. 
Центральну брилу увінчує візантійської форми 
баня на восьмигранному світлому барабані, який 
домінує над меншими банями наріжних веж. 
Вежі головного фасаду слугують дзвінницями, 
у східних – влаштовані двоярусні захристії. 
Фасади рамен просторового хреста прорізані 
вікнами типу трифорію, які надають споруді 
романізуючого забарвлення. В інтер’єрі простір 
нави виділений колонами бічних галерей, які 
слугують хорами і сполучаються між собою 
входами через вежі. Простір нави перекритий 
сферичним склепінням на круглому всередені 
барабані, вівтар – конхою. Гранчаста ззовні 
апсида в інтер’єрі також заокруглена.

В такому стані перебувала нова мурована 
церква до Першої світової війни. В 1916 році 
мідне покриття покрівлі та всі дзвони були 
зняті. Залишився єдиний малий дзвін розібраної 
Свято-Троїцької церкви. 

У міжвоєнний період львівська православна 
церква стала предметом суперечки між 
новоутвореною Польською державою і 
Румунією. Кожна сторона висувала претензії 
на право власності. 1923 року польський 
уряд в особі міністра закордонних справ 
Олександра Скшинського, керуючись статтею 
208 мирного Трактату в Сен-Жермені, передав 
церкву румунській стороні. Цей акт викликав 
обурення місцевої православної громади і вона, 
усунувши румунських делегатів з церкви, сама її 
зайняла. Виникла складна ситуація. Румунський 
релігійний фонд подав позов до львівського 
суду на: 1 – православного священика у Львові; 
2 – митрополита православної церкви у Польщі 
Діонісія; 3 – на львівську православну громаду, 
вимагаючи права власності на церкву і видачі 
ключів від неї. Суд першої інстанції виніс 
рішення на користь Румунського релігійного 
фонду. Натомість апеляційний суд, який відбувся 
в 1930 році, визнав приналежність православної 
церкви Польській державі. Мотивацією було те, 
що з розпадом австрійської імперії колишній 
Буковинський релігійний фонд у Чернівцях 
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Австрії, на підставі трактату в Сен-Жермені, стала 
власністю Польської держави. Від того часу 
львівська православна церква св. вмч. Георгія 
підпорядковувалась Польській автокефальній 
православній митрополії з осередком у Варшаві.

У післявоєнний час змінився склад духовенства 
і парафіян. Пастирська опіка православного 
населення, що збільшилося за рахунок 
емігрантів, які втекли від радянської влади, 
здійснювалася духовенством Свято-Успенської 
Почаївської Лаври. Під час Другої світової війни 
та у подальші роки храм не зачинявся.

З 1992 року храм набув статусу кафедрального 
у складі Львівської єпархії Української 
Православної Церкви.

У Свято-Георгіївському храмі можна побачити 
досить багато історичних артефактів та 
православних святинь. На стіні храму висить 
велика ікона Божої Матери 18-го сторіччя, про 
яку в свій час Е.-Є.Воробкевич писав, що вона – 
з Манявського Скиту. В 1905 році з Афону була 
привезена в дар Свято-Георгіївському храму 
ікона Божої Матері «Тихвінська Сльозоточива». 
В 1925 р. з Варшави привезли 5-ти метрове 
полотно – ескіз для мозаїки - «Воскресіння 
Христове», авторство якого приписується 
російському художнику В. Васнєцову. Це 
зображення зараз знаходиться на Горньому місці 
у вівтарі. В 1936 р. Почаївська Лавра подарувала 
храму ікону Божої Матері «Почаївська», яку 
написали монахи для львівської церкви. 
20 лютого 1945 року тодішній настоятель 
храму митрофорний протоієрей Серафим 
Казновецький, подорожуючи з м. Москви, де 
був делегатом Помісного Собору Православної 
Руської Церкви, привіз у Львів і вніс в храм 
дане у благословення храму  митрополитом 
Київським і Галицьким Іоанном (Соколовим) 
ліве ребро святої великомучениці Варвари. З 
цього часу свята великомучениця вважається 
покровителькою Георгіївського храму.

За матеріалами львівського 

історика Володимира Вуйцика

підготував священик Сергій Рєзніков
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«В Успінні світу 
не залишила єси, 
Богородице…»

Ц ими словами православні люди 
величають Пресвяту Богородицю. І в 

цих же словах мають велику радість і надію. Адже 
Матір Божа, наша заступниця і покровителька 
завжди поруч, завжди з нами. Погляньте на 
дитя, яке воно спокійне, коли мама поруч, а як 
плаче, в якому розпачі коли її не видно. Та й не 
важливо – чи дитині пару місяців, чи років, чи 
десятиліть – матір завжди зрозуміє, приголубить 
і потішить. Це є найкращим поясненням нашої 
любові до Богородиці і вшанування ЇЇ. Кожен, хто 
відкривав Святе Письмо, знає, що перше своє 
чудо Христос створив саме на ЇЇ прохання у Кані 
Галилейській. Через своє співчутливе, милостиве 
серце Матір Божа врятувала молоду пару і її 
родину від ганьби. Як тоді, так і тепер продовжує 
Вона рятувати і втішати нас.

Відчули Її милість на собі і ми. Коли 12 липня 
парафіяни зібралися для прославлення апостолів 
Петра і Павла в храмі преподобного Амфілохія 
Почаївського, то побачили, що заплакала ікона 

Божої Матері, яка зветься Тихвінська. Невелика 
сучасна копія на дереві, подарована на честь 
освячення розпису нашої невеликої церковці. 
І тут така незвична річ! У нас!? Після першого 
відчуття замішання й навіть недовіри, прийшло 
розуміння чуда. Розуміння реальної присутності 
Божої біля нас! Не десь, не колись, а сьогодні, 
зараз і завжди! І це дивне, втрачене відчуття, яке 
зразу ж клопоти і проблеми життєві намагаються 
заглушити. І це теж реальність. Сумна реальність, 
пам’ятаєте: купив поле, мушу піти перевірити, а я 
одружився, а я…

Для цього напевно творить Господь чудеса, щоб 
нас струснути. Нагадати, що він стоїть біля нас, а 
ми не відчуваємо і не розуміємо цього.

У нас в храмі ця ікона стояла зліва, і якось так 
склалось, що біля неї відбувалась сповідь. 
Люди сповідались, приносили свої жалі й 
отримували прощення. Пишу це, бо на іконі 
одночасно виступила сльоза в Богородиці і миро 
у Богомладенця, що в Неї на руках. Одночасно 
показуючи той біль, який ми приносимо своїми 
гріхами і ту благодать, яку отримуємо при своєму 
поверненні до Отця Небесного.

Ділюсь з вами цією радістю і сердечно бажаю 
її відчути й вам. Отримати користь для душі 
і від цих відвідин. Згадати, що маємо велику 
Заступницю біля престолу Божого. Як в Кані 
Галилейській колись, так і сьогодні Божа Мати за 
нас переживає, плаче і зі сльозами просить Свого 
Сина за нас, а Він не може Їй відмовити. 

Минуло вже трошки часу. Сльоза не висихала 
в літню спеку і не замерзала взимку, хоча вода 
в церкві замерзала декілька разів. На сьогодні 
вона лиш трошки зменшилась в об’ємі.

Протоієрей Микола Петрущак

Довідка редакції: 9 липня 2019 року,  в день 
вшанування Тихвінської Львівської Сльозоточивої 
чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, що 
знаходиться в Свято-Георгіївському соборі міста 
Львова, відбулося чудо: в храмі прп. Амфілохія 
Почаївського міста Мостиська замироточила 
точна копія Львівської чудотворної ікони, яка була 
подарованана храму митрополитом Львівським і 
Галицьким Філаретом.



28 Через терни –  
до Бога та Церкви

 

...«А     лілуя!!! А тепер всі 
      разом!!!»  –  кричав пастир 

зі сцени. Люди піднімали руки вгору, закривши 
очі. “Осанна! Осанна! Алілуя!”.

Американські пастори також не мовчали:

“Let’s pray all together now to Jesus!” 

Протестантська спільнота баптистів-харизматів. 
Важкі 90-ті, переломний момент для багатьох. 
Залізна завіса цензури впала і до нас масово 
почали з’їжджатися іноземні проповідники, 
“місіонери”. Люди – вони ж хочуть знати істину 
та відповіді на питання. А також хочуть, щоб їх 
прийняли та полюбили такими якими вони є.  

О, сектанти це реально вміють робити. От чому 
туди великим потоком кинулись люди. В тому 
числі і моя сім’я та я, 5-ти річна.

Поки дорослі “прославляли Господа” в актовій 
залі, нас, дітей “вірян”, відводили в окреме 
приміщення, де з нами також проводили час: ми 
там розфарбовували розмальовки на Біблійну 
тематику, читали дитячу Біблію, співали відповідні 
пісні. Тобі посміхаються та люблять просто так, 
без претензій, не сварять – ще й подарунки 
дарують. Ну чим не рай для дитини?!

Одним словом – бомбардування любов’ю.

…Так, ви можете сказати – єретики заблукалі. 
А я хочу сказати: при тому, що вони “не наші”, 
саме завдяки їм я, дитина, йшла до Бога. Нехай 
навіть і таким шляхом. Нехай через “неканонічні” 
мультики “Супер-Книга” та “Літаючий Будинок” 
та фільми, нехай через протестантські видання 
дитячої літератури – але завдяки цьому моя 
дитяча голова задумувалася про Бога…

Наша сім’я ще деякий час була в тій общині 
харизматів – потім звідти вийшла. Так, там було 
класно, так, тебе там підтримували-посміхалися-
молилися за тебе. Але там були свої скелети в 
шафі. Які згодом почали вилазити назовні. Тому 
тато прийняв рішення піти звідти – з ним, звісно, 
і ми…

Хтось, виходячи з різних сект та общин, 
навертається та приходить в Справжню Церкву 
Христову. Але, на жаль, не моя сім’я. До Церкви 

ми так і не дійшли. Харизматична община 
попередньо дуже добре промила мізки – 
стосовно шанування ікон, мощей та церковних 
служителів. 

Був довгий період затишшя. 

Тим часом моє дитинство змінилося на буремний 
підлітковий період. Тут тим більше було не 
до Церкви.  Я – неформал з рок-музикою в 
навушниках. Був період, коли я слухала реально 
“темну” музику. Але в якийсь період, слухаючи її, 
в мене з’явився якийсь внутрішній дискомфорт. 
Одного разу я подивилася переклад тих пісень, 
що слухала – і жахнулася. Там були богохульні 
моменти. В мене, підлітка, який на той час не 
мав нічого спільного з релігією та Церквою, 
щось сколихнулося в душі – якийсь не то жах, не 
то біль. Вирішила перестати це слухати. Потім 
сталося взагалі дивне: я йду до своєї кімнати – і 
починаю плакати, прошу Господа простити мене. 

От звідки це все? 

З того часу я почала “фільтрувати”, яку музику 
слухати, а яку – ні. 

(Я досі слухаю рок-музику. Але з нейтральним 
текстом).

…Коли мені виповнилося трохи більше двадцяти, 
відчула якийсь внутрішній поклик – захотілося 
піти до храму. Чомусь вважається, що людина 
приходить туди внаслідок якоїсь життєвої кризи 
(мені одного разу так і сказали: “Чого ти до храму 
почала ходити – в тебе, щось сталося?”). Ні – цей 
поклик стався “на рівному місці”. І слава Богу. 
Навіщо обов’язково задля цього траплятися якісь 
біді?

І я прийшла в Церкву. 

Спочатку це була УГКЦ. Для мене тоді не було 
особливої різниці, в яку ходити – мовляв, всюди 
храми однакові, з однаковими хрестами на 
куполах, з однаковими священиками.

Прийшла, пам’ятаю, в один із храмів, сіла на 
лавку – і починаю плакати. Питається, чого? 
Та ж не вбила нікого, не обікрала… Але була 
якась невимовна туга, щось було таке, що важко 
пояснити – і сльози самі котилися з очей. Може, на 
підсвідомому рівні я вже тоді починала розуміти, 
що грішна, гріхи, які-не-які, але назбиралися 
до того часу (тільки я ніколи не “парилася” на 
рахунок цього). 
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тим я була переконана, що зовсім не обов’язково 
сповідатися вголос комусь – достатньо просто в 
тиші та наодинці перед Богом розказати все. 

Все так. Але від того спокою та миру в душі 
чомусь не було. 

І от, коли я збиралася на свою першу сповідь, мені 
було страшно: як так, вголос  казати все, що було 
за моє життя?! Але є така одна фраза: “Каятися 
соромно – а грішити не соромно?”. 

Переступила через свій страх і … посповідалася. 
Зате після цього настав мир та незнана досі 
внутрішня тиша.

Після того я почала ходити до храму ще 
серйозніше – окрім неділі ще декілька разів на 
тиждень. 

Але одного разу сталося наступне: в 2013-му 
я перейшла з греко-католицької Церкви до 
Православної. 

Справа в тому, що, будучи парафіянкою УГКЦ, 
я паралельно з тим читала сайти Православної 
Церкви – про Богослужіння, про правила та 
канони (не знаю, чомусь я цим тоді захопилася). 
Так от: я почала бачити відмінність традицій і 
різницю в Богослужіннях Греко-Католицької та 
Православної Церков. 

Прочитала про Філіокве, про питання 
“непорочного” зачаття Пресвятої Богородиці. 
Було ще багато невідповідностей та питань.  

Але вирішальним моментом для мене стало 
наступне: я знайшла сумнозвісні кадри з 90-х, де 
наші львівські, колись православні, храми були 
буремно захоплені греко-католиками, відібрані 
храмові ключі, брутальне поводження людей... 
Я була неприємно вражена – я зрозуміла, що 
“помилилася адресою” і вирішила перейти до 
Православної Церкви.

Якось подивилася документальне відео про 
Православну Церкву. Там відзняли інтер’єр храму 
– в кадр також потрапила ікона Богородиці. 
Дивлюсь на неї, а в голові промайнуло ,… ніби 
хтось сказав мені: “Йди до православного храму”. 

І я вирішила наступного ж дня (якраз мала бути 
неділя) піти туди.

Напередодні я глянула на карті, як дістатись до 
Свято-Георгіївського храму на Короленка.

Прийшла до храму – в джинсах. Але з хустинкою 
(перед тим чула, що до православного храму 

треба приходити в хустині, в моєму попередньому 
храмі такого не було). 

Але, як виявилося, ще потрібна була спідниця 
– хустини недостатньо. Про це мені “с болью 
и любовью” наголосили одні парафіяни, які 
підійшли до мене. Втуливши мені перед носом 
“таке-то правило такого-то Собору”, в якому 
написано: не можна жінці бути в чоловічій одежі. 
ОK – пообіцяла переодягтись наступного разу 

Я стояла на вулиці і слухала Службу з колонок 
– не наважуючись зайти всередину. І тут я себе 
відчула ніби я вдома – повіяло чимось своїм та 
рідним. Ось він, мій дім!

Після того в попередній греко-католицький храм 
я більше не повернулася.

Варто сказати, що до приходу в Православний 
храм я вже багато перечитала книжок та статей на 
духовну тематику. На мене дуже вплинув о.Даниїл 
(Сисоєв) своїми аудіо та відео-проповідями (тоді 
він був ще живий). Напевно, цей період був для 
мене якоюсь мірою катехизацією.

Хрестили мене також “цікаво”: на той час 
баптистерій Свято-Георгіївського храму був 
на ремонті – і Таїнство Хрещення наді мною 
звершилося прямо в храмі (стою в білій сорочці 
і з білою накидкою – замість занурення мені 
три рази полили голову водою; хтось каже, що 
це неправильно, а хтось – що немає різниці – 
Таїнство однаково  відбулось). 

…Ось такий мій особистий шлях до Церкви. 

Хтось думає, що після хрещення  наші проблеми 
залишаються позаду. Але це не так. Хтось сказав, 
що Хрещення – це лише ключ, який відмикає двері, 
а за тими дверима життя тільки починається. І це 
дійсно так, суджу по собі: всі попередні роки без 
Церкви я ніби не жила, а так, існувала. А в тому 
існуванні не було повноти, як це є зараз.

Я особисто в нашій Православній Церкві сім 
років. Церква для мене – як тиха гавань серед 
бурхливого моря нашого сучасного життя. Гавань, 
яка заспокоює та спасає. 

Слава Господу, що в нас є таке Благодатне 
Місце на нашому світі, як Церква. Без Неї та без 
християнства нам би всім давно настав кінець – і 
фізичний, і духовний.  

                                                                                             

 Богуслава
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31Святий покровитель дітей

Ш анований на Кіпрі та в Греції, 
менш відомий в нашій Церкві, 

святий преподобний Стиліан Пафлагонський 
отримав від Господа особливу благодать – бути 
покровителем дітей. Пам'ять преподобного 
Стиліана відзначається 9 грудня.

Ім’я Стиліан із грецької мови «стілоно» означає 
«укріпляти», «підтримувати». Преподобний 
Стиліан народився у Пафлагонії в Малій Азії в V 
ст. Змалку він вирізнявся прагненням до святого 
життя і, ще будучи отроком, вирішив присвятити 
своє життя Богові, щоб аскетичними подвигами і 
молитвами стяжати Божественну любов.

Досягнувши повноліття, Стиліан роздав усе 
своє майно бідним. І коли в нього нічого не 
залишилося з батьківського спадку, зрадів і з 
полегшенням сказав: «Я скинув важкий якір, який 
тримав мене на прив’язі бажань мого тлінного 
тіла. Відтепер відкрився мені шлях до істинного 
життя». Звільнившись від побутових турбот, 
блаженний Стиліан, єдине майно якого тепер 
складав лише одяг на ньому, вступив на важке 
поприще чернечого життя. Він пішов у один з 
малоазійських монастирів, де прийняв постриг. 
Тепер ані помисли про земне, ані спокуси цього 
світу не могли відвернути його від молитви та 
богомислення. Ні про що інше він не піклувався 
і ні до чого не прагнув, тільки до того, що було 
угодно святій волі Господній.

З юних років глибоко запали в душу святого 
Стиліана євангельські слова: Істинно кажу вам: 
якщо ви не навернетесь і не будете, як діти, не 
ввійдете в Царство Небесне (Мф. 18: 3). І Господь, 
побачивши палке бажання Стиліана стяжати 
дитячу віру, дарував йому благодать особливого 
піклування про дітей.  

Одного разу вночі, стоячи на молитві, святий 
відчув присутність Божу, і благодать Святого 
Духа осяяла його. Вранці він вийшов зі своєї 
печери з тихою і мирною радістю, що охопила 
все його єство, з особливим тріумфом духу, 
незнаним раніше. Одного разу приймаючи 
людей, які потребували поради і втіхи, він 
поклав руку на стражденну дитину, зробивши 
те, чого не наважувався робити досі, — і дитя 

зцілилося. Відтоді до святого Стиліана почали 
йти стражденні, молоді й старі, з усіх околиць, і 
багато з них отримували зцілення не через силу 
людську, а через святу віру, навіть у випадках, 
коли не залишалося жодних надій. Матері з 
довколишніх міст і сіл, і навіть здалеку, приносили 
до нього хворих дітей, і святий зцілював їх. Вони 
днями йшли пустелею, щоб відшукати його 
печеру. Досягнувши її, вони падали перед святим 
на коліна, славили Бога і благали врятувати їх 
дитину. Святий брав дитинку на руки, і зі сльозами 
просив у Бога про її зцілення.

У той час святий Стиліан присвятив себе дітям, 
які не тільки страждали фізично, а й потребували 
духовного окормлення. Сім'ї з усіх верств 
суспільства довіряли святому Стиліану виховання 
своїх дітей. Потребуючих було так багато, що йому 
довелося шукати більше приміщення і кликати 
на допомогу своїх друзів-самітників. Можемо з 
впевненістю сказати, що це був перший в світі 
дитячий садочок, куди матері без страху могли 
помістити своїх дітей, щоб спокійно зайнятися 
іншими домашніми справами. 

Також преподобний отримав славу зцілювати від 
безпліддя. У християн, які приходили до нього 
безплідними, за його молитвами народжувалися 
прекрасні і здорові дітки. За переказами, одна 
молода жінка, яка дуже допомагала йому з 
дітьми,  не могла народити свою дитину. Коли ця 
жінка зачала дитя, чоловік на радощах розповів 
про це всій окрузі, так що до великого самітника 
почало сходитись й безліч неплідних жінок.

За деякими джерелами, ще однією характерною 
рисою святого були радісний вигляд і посмішка, 
яка майже ніколи не зникала із його уст. А якщо 
йому пропонували мати якусь вигоду із своїх 
дарів, то він завжди відповідав, що за всі його 
дари йому сплачено авансом, коли благодать 
Духа Святого зійшла на нього.

 Святий Стиліан прожив довге життя і досяг 
глибокої старості. Коли старець спочив, обличчя 
його сяяло світлом Христовим, а на вустах його 
зберігалась легка посмішка.

Шанування преподобного Стиліана, покровителя 
дітей та помічника в їхньому вихованні, 
поширилося далеко за межі Пафлагонії, 
особливо шанують його в Церквах грецької 
традиції — в Малій Азії, Греції, на Кіпрі майже 



32 в кожному храмі є ікона святого, на його честь 
освячували й освячують храми. Так, храм Руської 
Православної Церкви на Кіпрі, розташований у 
районі Лінопетра міста Лімасола, також освячено 
в ім’я цього святого. Храм був побудований на 
місці згорілої у 1987 р., в день пам’яті святого 
Стиліана, церкви, що спочатку належала 
громаді кіпріотів-біженців з північного Кіпру, 
окупованого турками в 1974 р. У 1993 р. для 
кіпрської громади було освячено великий собор 
святого Стиліана у цьому ж районі, а маленьку 
церкву передано, з благословення митрополита 
Афанасія Лімасольського, віруючим з Росії, 
України, Молдови та Сербії, які живуть на Кіпрі.

На іконах святого зображують з одним або 

багатьма сповитими немовлятами на руках 
та із сувоєм, на якому написано грецькою: «Я, 
хранитель дітей, зростив їх заради Бога». Як 
і в роки свого земного життя,  святий Стиліан 
продовжує допомагати батькам і тим, хто прагне 
ними стати. До нього звертаються в молитвах про 
зцілення дітей і позбавлення від безпліддя. 
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