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ЗІГРІЙ ТЕПЛОМ СВОГО СЕРЦЯ
Благодійна акція, що об'єднала усі парафії та кожного вірного 
Львівської єпархії у милосерді та любові до обездолених дітей

     Різдвяний піст сповнений ділами 
милосердя. свята Церква ставить нам 
за приклад улюбленця дітвори, святи-
теля Миколая. Одвіку повелося, що наш 
народ зумів розпізнати у святителеві 

отого вказівника добрих справ, і з 
покоління в покоління виховується в 
дітях любов до нужденного. Мабуть 
для кожного з нас наступив час про-
стягнути руку допомоги тим, кому важ-
ко. для такої справи й була покликана 
благодійна акція до дня св. Миколая 
та Різдвяних свят «зігрій теплом сво-
го серця», яка тривала з 10 листопада 
по 10 грудня 2012 року з благословен-
ня єпископа Львівського і Галицького 
Філарета за ініціативи відділу у справах 
сім’ї  Львівської єпархії. як відомо, акція 
передбачала збір іграшок, солодощів  
та зимового одягу для дітей, що прожи-
вають в сім’ях, які опинилися у скрут-
них життєвих обставинах та дітей, які 
перебувають в інтернатних закладах 
Львівщини. 
     на заклик акції  відгукнулись усі, кому 
небайдужі діти, які потребують допомо-
ги. спільними зусиллями благочинних 
Львівської єпархії, підприємців, грома-

дян, студентів були зібрані подарунки 
для діток.  протягом даного періоду 
зібрано близько 900 кг різних дитячих 
та дорослих речей  та  5 тис. 058 грн.
слід зазначити, що до даної акції по-

силено долучилася 
православна община 
святого благовірного 
князя  Олександра 
невського  в  м. вере-
зе (італія) з настояте-
лем о. володимиром 
Хоменком. даною об-
щиною було передано 
близько 100 кілограмів 
іграшок та солодощів.
в ході акції  зібрані 
речі було передано:
1) службі у справах ді- 
тей старосамбірської 
райдержадміністрації;
2) службі у справах 
дітей самбірської 
райдержадміністрації;

3) службі у справах дітей турківської 
райдержадміністрації;
4) службі у справах дітей дрогобицької 
райдержадміністрації.
    19 грудня  із зібраними дарунками 
голова єпархіального відділу у справах 
сім’ї диякон Михаїл Коник та настоя-
тель  храму на честь ікони Божої Матері  
«Утоли моя печалі» в м. Миколаїві свя-
щеник василій Шубчинський вкотре 
відвідали вихованців Роздільського 
дитячого будинку-інтернату для 
розумововідсталих дітей. Окрім со-
лодких подарунків та одягу, цього разу 
хлопцям передано новенького велоси-
педа. 
   із словами вітання до вихованців та 
працівників закладу звернувся дия-
кон Михаїл, в яких зокрема зазначив, 
«що в сучасному споживацькому світі 
ми часто втрачаємо відчуття потреби 
ближнього, а тут ми бачимо величезний 
подвиг любові, адже, щоб ці дітки зро-

стали людьми, ми повинні самі сіяти 
чеснотами любові і доброти. Ми самі 
віддаючи, отримуємо набагато більше, 
і тут це по-особливому відчуваєш: коли 
ми полюбимо цих діток, вони в стократ 
більшою любов’ю зігрівають наші сер-
ця».   
    22 грудня  благочинний Мостиського 
округу  прот. Миколай петрущак  та дия-
кон Михаїл Коник відвідали вихованців 
самбірської виправної колонії для 
неповнолітніх. 
      по-різному ми можемо відноситися 
до засуджених підлітків, але й вони 
діти, які люблять і чекають святого Ми-
колая. діткам було передано солодощі 
та іграшки.
  24 січня 2013 року голова відділу у 
справах сім’ї Львівської єпархії ди-
якон Михаїл Коник разом із дружи-
ною відвідали Львівський обласний 
центр матері і дитини у м. дрогобичі. 
зустрічали гостей директор закладу п. 
Галина Галушко та матері із діточками. 
  Центр створений для тимчасового 
перебування у ньому вагітних жінок на 
7-9 місяці вагітності та матерів із дітьми 
віком від народження до 18 місяців, 
котрі опинилися в складних життєвих 
обставинах, у зв'язку з чим виникає ви-
сокий ризик розлучення матері та ди-
тини, загроза життю і здоров'ю матері 
чи дитини… Адже, у сучасному світі 
жінка, яку зрадив чоловік, чи не при-
ймають батьки додому, чи незаконно 
вигнали з гуртожитку, або ж стихійне 
лихо знищило будинок не завжди дає 
собі раду в таких складних життєвих 
ситуаціях. Біль, розпач, невимовний 
страх охоплює матір із дитиною на ру-
ках і здається їй, що ніхто і нічого їй не 
допоможе...
  диякон Михаїл розповів присутнім 
про нелегкий подвиг матері, про хри-
стиянське розуміння цінності життя. 
“я радію та пишаюсь вами за те, що 
не зважаючи на складні життєві обста-

вини, ви зберегли та подарували жит-
тя маленькій людині, - звернувся до 
присутніх отець Михаїл, - нехай щира  
посмішка ваших малят зігріває  душі  
у ті моменти, коли здавалось би вихо-
ду немає, допомагає піднятись та йти 
далі. пам’ятайте, що із своїми пробле-
мами ви не залишаєтесь наодинці, а є 
ті, хто готовий простягнути руку допо-
моги чи просто вислухати…”.
   Матерям із дітьми  були передані  
подарунки,  дитячий одяг, дитяче хар-
чування та засоби особистої гігієни. 
зустріч завершилась спільною коля-
дою та віншуваннями.
     також найближчим часом планується 
зібрані речі передати:                                                                                 
7) Бориславській школі-інтернату;
8) службі у справах дітей сколiвської 
райдержадміністрації;
9) Буківському дитячому будинку-
інтернату для розумово відсталих дітей.
  загалом акцією планується охопити 
понад 600 дітей.
   Організатори акції щиро вдячні сього-
дні усім хто долучився до цієї благої 
справи, адже цим кожен з нас свідчить 
про свою небайдужість до чужого горя, 
любов та милосердя відносно ближніх 
а значіть причетність святій Церкві і 
відданість Господу. 
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ЛІТОПИС ЕПАРХІАЛЬНОГО ЖИТТЯ

Світло православ’я

     2 січня, в день пам'яті праведного іоанна Крон-
штадтського, Керуючий єпархією, єпископ Львівський 
і Галицький Філарет, з нагоди другої річниці своєї 
архієрейської хіротонії, що, нагадаємо, відбулася 2 
січня 2011 року у свято-Успенській Києво-печерській 
Лаврі, звершив Божественну літургію у свято-
Георгіївському кафедральному храмі міста Львова. 
    його преосвященству, в цей урочистий день, 
зібрався співслужити собор єпархіального духовен-
ства. по завершенні Богослужіння владика звернув-
ся з архіпастирським словом до всіх присутніх, хто 
прийшов в цей день до храму аби помолитися та 
привітати архієрея.
    насамкінець з вітальним словом до владики 
звернувся секретар Львівської єпархії протоієрей 
Богдан Білас, який привітав від імені духовенства 
єпархії, ключар Георгіївського храму висловив слова 
привітання владиці-настоятелю від імені кліриків со-
бору. також його преосвященство приймав вітання і 
від усіх вірян.

      4 січня єпископ Філарет відвідав Галицьке з’єднання 
внутрішніх військ 
 свій перший візит до військових правоохоронців 
владика Філарет розпочав із знайомства з коман-
дуванням бригади. правлячий архієрей Львівської 
єпархії вручив командиру бригади полковнику Олегу 
сахону Різдвяне послання предстоятеля Української 
православної Церкви Блаженнійшого Митрополита 
володимира та ікону Божої Матері «Життєдайнє дже-
рело». в ході візиту владика Філарет також відвідав 
храм Архистратига Михаїла, ознайомився із побутом 
та службово-бойовою діяльністю військовослужбовців 
та побував на репетиції Різдвяного вертепу.
 «Мені приємно, що командування частини 
відповідально ставиться до виконання заходів щодо  
задоволення  духовних потреб військовослужбовців, 
та підтримання народних традицій.  зі своєї сторони 
Українська православна Церква завжди надаватиме 
посильну допомогу командуванню в реалізації таких 
заходів» - сказав він.

    У ніч з 6 на 7 січня, у свято Різдва Христового, 
Керуючий єпархією, єпископ Львівський і Галицький 
Філарет звершив велике повечіря, утреню та Бо-
жественну літургію у свято-Георгіївському соборі в 
м.Львові. його преосвященству співслужили бла-
гочинний центрального округу протоієрей Євгеній 
Щирба, ключар храму протоієрей Миколай Баранов, 
завідувач канцелярією єпархії протодиякон Олек-
сандр іванченко та диякон Георгій суряднов.
     наприкінці Богослужіння владика Філарет зачитав 
Різдвяне послання та звернувся до всіх присутніх зі 
словами проповіді.

     7 січня, в перший день Різдва Христового, тю-
ремний відділ Львівської єпархії у складі голови 
відділу, протоієрея володимира Шарабури, Костен-
ко Оксани Миронівни, Бойка Олександра івановича, 
а також особистого секретаря єпископа Філарета, 
прес-секретаря єпархії Марка Каюмова відвідали із 
колядою виправні колонії міста Львова.
     зокрема ЛвК № 30, де у храмі Львівської єпархії на 
честь почаївської ікони Божої Матері протоієрей во-
лодимир під спів архієрейського хору під керівництвом 
протодиякона валерія Калінчука, відслужив моле-
бень Різдву Христовому, а також ЛвК № 48, де у 
молитовній кімнаті парафії на честь святителя Ми-
колая також був звершений молебень. також отець 
володимир зачитав Різдвяне послання єпископа 
Львівського і Галицького Філарета. звернулись зі сло-
вами привітань як протоієрей володимир Шарабура 

так і Оксана Костенко, яка вручила всім засудженим 
новий номер єпархіальної газети для засуджених 
"помилуй і спаси" та солодощі, а секретар архієрея 
вручив іконки Богородиці "Життєдайне джерело" з 
благословінням владики Філарета.
     Щирі слова подяки за принесене свято у виправні 
колонії звучали як від засуджених так і від керівництва 
пенітенціарних служб.

   8 січня, на другий день Різдва Христового, коли 
православна Церква святкує собор пресвятої 
Богородиці, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
очолив святкування престольного свята в с.велике 
поле яворівського району.
    його преосвященству співслужили секретар єпархії 
протоієрей Богдан Білас, благочинний міста Львова 
протоієрей Євгеній Щирба, настоятель храму та бла-
гочинний яворівського округу протоієрей ігор Щир-
ба, протоієрей Юрій Кінас, протодиякон Олександр 
іванченко та диякон Георгій суряднов. після читання 
Євангелія владика Філарет виголосив проповідь.
    після Богослужіння настоятель храму отець ігор под-
якував преосвященному владиці за архіпастирський 
візит в день престольного свята, на що єпископ 
Філарет привітав усіх присутніх зі святом та подяку-
вав за спільну молитву. після чого духовенство по-
мазали всіх вірних святим єлеєм та роздали іконки 
Божої Матері "Життєдайне джерело" з благословен-
ням його преосвященства.

   9 січня, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Божественну літургію в свято-петро-
павлівському храмі в Жовкві, де в цей день настоя-
тель храму протоієрей стефан Хомин відзначає день 
свого небесного покровителя.
     його преосвященству співслужили настоятель хра-
му та благочинний Львівської області протоієрей сте-
фан Хомин, секретар Львівської єпархії протоієрей 
Богдан Білас, архімандрит Феодосій (Оленич), 
протоієрей василій Марунчак, священик Роман сте-
ценко, архідиякон Роман василина та диякон Георгій 
суряднов. після Євангелія владика звернувся до всіх 
присутніх зі словами проповіді.
  після славлення Рожденного Христа, єпископ 
Філарет привітав із днем небесного покровителя 
отця стефана і подарував йому ікону святителя Ми-
колая. У свою чергу отець стефан привітав владику 
зі святом Різдва та подякував за традиційний візит в 
його храм в цей день. також привітання лунали від 
парафіян та храмового хору, який насамкінець вико-
нав Різдвяні колядки.

    9 січня, в залі палацу мистецтв залізничників, з бла-
гословення Керуючого Львівською єпархією, пройшла 
Архієрейська ялинка. У святі взяли участь вертепи 
недільних шкіл свято-троїцької парафії міста Льво-
ва, парафії на честь святителя Миколая міста дро-
гобича та недільної школи міста стебник та селища 
східниця.
   святковий захід розпочався з вікторин та конкурсів 
для дітей. саме дійство почалось з вітання єпископа 
Львівського і Галицького Філарета, після чого діти з 
парафій презентували свої театралізовані вистави 
присвяченні Різдву Христовому.
   також на заході виступив Молодіжний хор свято-
Георгіївського храму міста Львова. 
  насамкінець усі маленькі парафіяни Львівської 
єпархії, котрі прибули на Архієрейську ялинку отри-
мали з рук владики солодкі подарунки та свіжий но-
мер православного журналу для дітей "Божа нивка" 
Львівської єпархії.

   9 січня, з благословення єпископа Львівського і 
Галицького Філарета, в Органному залі міста Льво-
ва пройшов вечір колядок. на святі порадували всіх 
присутніх чарівним співом колядок Архієрейський 
хор, його мішаний і чоловічий склад та молодіжний 
хор свято-Георгіївського кафедрального храму міста 
Львова. прикрашали вечір святковими віншуваннями 
ведучі свята народна артистка України валентина 
Щербань та регент архієрейського хору протодия-
кон валерій Калінчук. під кінець свята на сцену з 
вітальним словом вийшов владика Філарет. також 
архієрей зачитав грамоту про присвоєння звання 
архієрейського соліста севастьянову сергію, котрий 
з юних років співає в Георгіївському храмі, а нині 
являється солістом Оперного театра імені соломії 
Крушельницької та постійним солістом архієрейського 
хору. насамкінець всі присутні виконали колядку 
"нова радість".

   10 січня, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
разом із секретарем Львівської єпархії, голо-
вою Єпархіального відділу соціального служіння 
та благодійності протоієреєм Богданом Біласом, 
відвідали дитячий дошкільний будинок №1 міста 
Львова.
   вихованці закладу для поважних гостей виконали 
різдвяні колядки та вірші. владика Філарет після не-
великого концерту привітав дітей та вихователів зі 
святом Різдва Христового та роздав усім солодкі по-
дарунки, новий номер православного журналу для 
дітей "Божа нивка" Львівської єпархії та іконки Божої 
Матері. директор закладу Марія степанівна подяку-
вала єпископу Філарету за святковий візит і запроси-
ла до каплички, яка діє при дитячому будинку. також 
показала усі приміщення, в яких виховуються діти. 
насамкінець преосвященніший владика вручив ди-
ректору ікону Божої Матері.

   12 січня, з благословення Керуючого Львівською 
єпархією, єпископа Львівського і Галицького 
Філарета, Молодіжний відділ спільно з інформаційно-
просвітницьким відділом єпархії та активістами 
молодіжного хору свято-Георгіївського кафедрально-
го храму провели Різдвяний флешмоб.
     дійство складалося з двох частин. спершу активісти 
зібралися в одному із торгово-розважальних центрів 
міста, де в затишній кав'ярні було виконано коляд-
ку "Бог ся рождає", що стало приємним сюрпризом 
для відвідувачів та працівників закладу, які залюбки 
радісно підспівували.
   продовжився флешмоб в центрі Львова на Різдвяній 
ярмарці, де при великому скупченні львів'ян та 
туристів, які в ці святкові дні відвідують місто, було ви-
конано дві колядки: "добрий вечір" та "нова радість".

    14 січня, в день свята Обрізання Господнього і пам’яті 
святителя василія великого, єпископ Львівський і Га-
лицький Філарет звершив Божественну літургію свт. 
василія великого у свято-Георгіївському храмі міста 
Львова.
  його преосвященству співслужили благочинний 
міста Львова протоієрей Євегеній Щирба, клю-
чар храму протоієрей Миколай Баранов, голова 
єпархіального відділу зі справ молоді протоієрей 
назарій Швець, священик Роман стеценко, священик 
володимир Каплун, завідувач канцелярією єпархії 
протодиякон Олександр іванченко та протодиякон 
Олександр Бабій. 
  за Богослужінням владика Філарет виголосив 
проповідь та привітав усіх присутніх  зі святом.

  19 січня, у свято Хрещення Господнього, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет звершив ранню Боже-
ственну літургію в свято-Георгіївському храмі міста 
Львова.
  його преосвященству співслужили благочинний 
міста Львова протоієрей Євгеній Щирба, ключар хра-
му протоієрей Миколай Баранов, протоієрей назарій 
Швець, священик ярослав ничка, протодиякон Олек-
сандр іванченко та диякон Георгій суряднов.
  за Богослужінням владика звернувся зі словами 
проповіді та привітав усіх присутніх зі святом. після 
Літургії єпископ Філарет звершив велике освячення 
води.
    напередодні ввечері, в цьому ж храмі була зверше-
на святкова всенічна.
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   21 січня, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
освятив прокуратуру західного регіону України з на-
гляду за дотриманням законів у військовій сфері.
   його преосвященству співслужили ключар свято-
Георгіївського кафедрального храму міста Львова 
протоієрей Миколай Баранов, голова єпархіального 
відділу у справах молоді протоієрей назарій Швець 
та завідувач канцелярією єпархії протодиякон Олек-
сандр іванченко. за освяченням співав квартет 
архієрейського хору під керівництвом протодиякона 
валерія Калінчука.
   після звершеного молебню єпископ Філарет звер-
нувся до усіх працівників прокуратури з привітальним 
словом та благословив на подальші труди на благо 
народу України. також слова вдячності пролунали і 
від прокурора західного регіону України, державного 
радника юстиції 3 класу павла петровича Богуцького.
насамкінець було освячено усі приміщення прокура-
тури.

    Львівська єпархія в Інтернеті

   25 січня, Керуючий Львівською єпархією, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет відвідав Львівську 
академію сухопутних військ імені петра сагайдачно-
го. під час візиту відбулася зустріч владики Філарета з 
начальником академії Генерал-лейтенантом павлом 
петровичем ткачуком. У зустрічі також взяв участь 
Голова військового братства на честь великомучени-
ка димитрія солунського Олексій іванович Кузнєцов.
також владиці показали церкву, яка знаходиться 
в Академії і опікується нею УГКЦ. після цього для 
єпископа Філарета була проведена екскурсія по му-
зею збройних сил України, їхнього навчального за-
кладу та війська західноукраїнського регіону.
    насамкінець владика Філарет відповів на запитан-
ня взаємовідносин Церкви та армії для Обласного 
телебачення. після цього начальник академії подяку-
вав за візит і наголосив на бажанні приємних взаємин 
у майбутньому.

   28 січня, Керуючий єпархію, єпископ Львівський і 
Галицький Філарет відвідав парафію на честь препо-
добного Амфілохія почаївського міста Мостиська.
    під час архіпастирського візиту владика ознайо-
мився з ходом робіт, що ведуться над розписом стін 
храму, а також із повсякденним життям парафії.

    26 січня ввечері, напередодні віддання свята Хре-
щення Господнього, єпископ Львівський і Галицький 
Філарет звершив всенощну в свято-троїцькому храмі 
міста Львова.
   його преосвященству співслужили настоятель хра-
му, голова єпархіального відділу у справах пастирської 
опіки пенітенціарної (тюремної) системи протоієрей 
володимир Шарабура, голова відділу з питань охо-
рони здоровя та пастирської опіки медичних закладів 
протоієрей Юрій Кінас, голова по взаємодії зі зброй-
ними силами та іншими військовими формуваннями 
України протоієрей василій Марунчак, священик дми-
тро Бадира, завідувач канцелярією єпархії протодия-
кон Олександр іванченко та диякон віктор дудар.
   за Богослужінням співав хор під керівництвом дия-
кона Максима тиртишного.

Цьогоріч на Богоявлення у центрі Львова воду 
освячував владика Філарет

   19 січня, в день свята Хре-
щення Господнього єпископ 
Львівський і Галицький Філарет у 
співслужінні духовенства єпархії 
в центрі міста біля Міської 
ратуші, що на площі Ринок, 
звершив освячення води.
    нагадаємо, що у Львові вже 
протягом багатьох років існує 
традиція освячення води усіма 
конфесіями в усталеному поряд-
ку. в цьому році черга  прийшла і 
до Львівської єпархії Української 
православної Церкви.
   Богослужіння в центрі міста 
зібрало тисячі львів'ян, які мали 
нагоду набрати святої води. 
владика Філарет по освяченні 
звернувся до всіх присутніх 
зі словами проповіді, а також 
привітав вірян зі святами. також 
слово тримав Міський голова Львова садовий Андрій 
іванович, який привітав львів'ян, а єпископа Філарета 

запросив освятити Міську Ратушу, зокрема кабінет 
Міського голови, велику та Малу сесійні зали.

P.S. через кілька днів після свята, в певних інтернет-ресурсах з’явився коментар УГКЦ про те, що начебто 
в цьому році Львівська єпархія не допустила до участі у освяченні води в центрі міста інші конфесії. Моти-
вуючи свою обуреність тим, що раніше це було спільне освячення всіма конфесіями. на що прес-служба 
єпархії роз’яснила ситуацію: «Це дійство є "почерговим" освяченням, саме так це прописано в положенні, 
яке підписали представники усіх християнських конфесій Львівщини. Це не є екуменічною молитвою, а, 
повторюємо, почерговим Богослужінням однієї із християнських конфесій представлених в нашому регіоні. 
тому на нараді з підготовки освячення води в Міськраді було досягнуто консенсусу з приводу цього запитання. 
тим паче, що від представників УпЦ Кп і УАпЦ жодних нарікань не було. А те, що владика УГКЦ хоче аби його 
конфесія домінувала в усіх сферах життя Галичини свідчить лише про його зверхнє, чи навіть зневажливе 
ставлення до інших Церков».

В молитві святителю Миколаю прямували до 
Почаївської лаври

   яК пОвідОМЛяв офіційний сайт Львівської єпархії, 
з 13 до 18 грудня 2012 року, з благословення єпископа 
Львівського і Галицького Філарета, відбувся Хресний 
хід з свято-Георгіївського храму міста Львова до 
свято-Успенської почаївської лаври присвячений ве-
ликому чудотворцю і шанованому в нашому народі 
святому – святителю Миколаю. 
    прочан не злякали ні зимові погодні умови, в яких 
вони з молитвою прямували, ні сніжна завірюха, яка 
налетіла на них на цьому шляху. Гаряча молитва та 
бажання до аскетичного духовного власного под-
вигу були тими факторами, що допомогли паломни-

кам у цьому важкому випробуванні. звісно ж покров 
пресвятої Богородиці та заступництво святого Мико-
лая чудотворця стали головними помічниками для 
кожного, про що свідчать усі учасники Хресного ходу.
загальний шлях пройдений вірянами склав 140 
кілометрів.
   також цей шлях можна буде подолати і в квітні цього 
року. 
   з благословення преосвященного владики Філарета 
з 1 до 5 квітня буде звершений Хресний хід присвя-
чений Благовіщенню пресвятої Богородиці у тому ж 
напрямку. Розпочнеться хід 1 квітня в 7:00 ранку від 

свято-Георгіївського храму міста Льво-
ва. якщо ви маєте бажання приєднатися 
у дні великого посту до молитовно-
го подвигу маєте бути підготовленими 
згідно умов ходу. Кожен учасник повинен 
знати тропар Благовіщенню пресвятої 
Богородиці та тропар почаївській іконі 
Божої Матері. також мати при собі на-
мет, спальник, туристичний килимок, до-
щовик, налобний ліхтарик, особисті ліки, 
змінне взуття і теплі речі, термос і речі 
особистого вжитку. Отримати відповіді 
на запитання або повідомити про свою 
участь можете відповідального за Хрес-
ний хід Олександра за номером телефо-
ну 097 1467845.

Оргкомітет

    ніХтО сьОГОдні не оспорює колосальний вплив на 
життя сучасної людини всесвітньої мережі інтернет. 
звичайно не в кожному куточку нашої держави ця 
послуга доступна, проте ті, хто відвідав простори 
інтернету один раз - не може відмовитися від нього 
вдруге. тому інформаційно-просвітницький відділ 
Львівської єпархії, усвідомлюючи великий вплив і ко-
ристь глобальної мережі все частіше там з’являється.
так вслід за оновленням Офіційного сайту єпархії, 
восени минулого року було створено власну сторінку 
у всесвітній соціальній мережі Facebook. знайти нас 
там легко для зареєстрованих користувачів даної 
соціальної мережі під іменем «Львівська єпархія».     

  наприкінці січня місяця цього року на сервісі 
YouTube у всесвітній мережі інтернет, розпочав робо-
ту відеоканал Львівської єпархії, на якому всі бажаючі 
зможуть переглядати відео із життя Львівської єпархії.
  Канал можна знайти за посиланням: https://
www.youtube.com/channel/UCBBBH3VMFWg5q-
gD2vJaN_Q або ввести в пошуку назву каналу 
"Львівська єпархія".
по-переду ще багато інтернет-проектів, які будуть 
реалізовані і про які ми вам будемо оперативно 
повідомляти.

прес-служба Львівської єпархії
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Принцип Соборності – це  принцип Церкви
Інтерв’ю єпископа Львівського і Галицького 

Філарета для програми «Люстрація» 
телеканалу «ЗІК», що вийшла в ефір 
20 січня 2013 року і присвячена темі 

Соборності України

 
     
  
 

 - У чому духовний зміст поняття 
соборності держави?
   - для того щоб говорити про 
соборність держави, спочатку тре-
ба сказати про соборність як таку. 
Ми знаємо, що принцип соборності 
це  принцип Церкви, який бере свій 
початок з часу вселенських соборів.  
згодом, цей принцип  став тракту-
ватися значно ширше, охоплюючи 
весь уклад життя, комплекс мо-
рально-етичних норм всередині 
спільноти.
 - чи є нинішня Україна соборною 
державою?
 - дивлячись з якого боку 
відповідати на це запитання. якщо 
говорити про державу як цілісний 
організм,  звичайно Україна є со-
борною  державою. якщо говорити 
про соборність суспільства, в якому 
цей принцип повинен охоплюва-
ти весь уклад життя суспільства, а 
головне морально-етичні принци-
пи, думаю що ні, Україна не є со-
борною державою. соборність це 
прагнення до єдності, але ні в якому 
разі не до розділення. соборність 
— це цілісність, внутрішня повно-
та, безліч, зібрана силою любові у 
вільну й органічну єдність.
 - 22 січня 1919 р. злуку Української 
народної Республіки і західно-
Української народної республіки 
освячували священики. Але 
Україна тоді не здобула державної 
самостійності. чому?
 - У всі часи існувала глибока хри-
стиянська благочестива традиція, 
все що починала людина в своєму 
житті відбувалося з молитвою 
Церкви і з благословення свяще-
ника. звичайно і в той час коли 
відбувалася історична подія, люди 
прагнули до єдності і підносили свої 
молитви, щоб Господь благосло-
вив людські наміри. Але нажаль не 
все залежить від священика, бага-
то помилок люди роблять самі на 
власний розсуд. Адже до Церкви 
звертаються тоді, коли справа вже 
зроблена і щось в житті відбулось 
ненормальне. Господь закликає 
нас до морального життя. він го-
ворить «йди і більше не гріши..», 

але ми йдемо і знову повторюємо 
гріхи. так відбувалось і в ті часи, так 
відбувається і сьогодні.  якщо гово-
рити в історичному контексті, напев-
но було дуже мало часу усвідомити 
в людських серцях що відбулося та 
відтворити об’єднану  державу не 
тільки політичним рішенням, але й 
всіма державними актами і в першу 
чергу про об’єднання армій зУнР 
та УнР. тому військова катастро-
фа, що почалась  восени 1919 і в 
1920 роках призупинила утворен-
ня держави актами та законами.  
під час бойових дій уряди держав 
та військове командування зУнР 
та УнР дбали передусім про свої 
регіональні інтереси. на жаль, це 
об'єднання виявилось нетривким, 
і невдовзі історія розпорядилась 
так, що окремі частини українських 
земель знову опинились у складі 
різних держав. 
військові дії як ми знаємо з історії  
закінчились підписанням  21 квітня 
1920 року варшавського договору, 
згідно з яким польщі передавалася 
Галичина, Холмщина, підляшшя й 
західна волинь. 
 - чи теперішні вітчизняні політики 
працюють для соборності України?
 - Кожна людина індивідуальна, ми 
бачимо чи мало наших політиків 
і можновладців, які намагають-
ся щось робити заради єдності, 
але нажаль є  і таки, для кого свої 
інтереси вище інтересів єдності 
держави, національної безпеки та 
єдності суспільства.
  - якими повинні бути вітчизняні 
політики (як повинні працювати?) 
для блага громадян України? і для 
соборності, зокрема? 
 - з історії ми знаємо, що Акт злуки був 
давньою  історичною необхідністю 
і спирався на споконвічну мрію 
українського народу про неза-
лежну, соборну національну 
державу. він став могутнім ви-
явом волі українців до етнічної 
й територіальної консолідації, 
свідченням їх самоідентифікації, 
становлення політичної нації. Мені 
здається, що сьогодні так само вся 
наша спільнота, а не тільки політики 

повинні усвідомлювати прагнення 
наших батьків і прадідів. Коли люди-
на буде відчувати відповідальність 
за своє життя і життя наших ближніх, 
тоді вся наша робота і буде направ-
лена на консолідацію суспільства, 
а національно-політичні процеси в 
Україні будуть відбуватися за прин-
ципами соборності.
 - ваше ставлення до тези, що 
кожен вітчизняний політик є 
віддзеркаленням виборців, які за 
нього проголосували?
 - на мою думку ця теза невірна. 
якби виборці виховували політика 
перед тим як його обирали, мож-
на сказати, що людина впливала 
на життєву позицію політика. зви-
чайно людина обирає за прин-
ципом близькості до себе і свого 
світогляду, але це не є таким чітким 
дзеркальним відображенням.
    - Кому вигідно, щоби держава 
Україна не була справді соборною?
 - Багато кому. нашим політикам, 
іншим державам. нема серед лю-
дей єдності, не буде стабільності в 
державі і суспільстві.
 - чи впливає на реальний стан 
соборності України те, що громадя-
ни України є представниками різних 
релігійних конфесій?
  - впливає! я би сказав - суттєво 
впливає. з розділенням церков, 
руйнується принцип соборності. 
соборність, одне з головних понять 
святої Київської Русі, яке має ос-
нову в християнському вченні про 
Церкву, яке присутнє в нікейському 
символі віри: "вірую у святу, соборну 
і апостольську церкву". соборність в 
християнській традиції розуміється 
як церковне єднання християн в 
любові, вірі і житті. як правило в 
церковному розколі немає єдності, 
а часто і християнської любові.
за вченням Церква не обмежується 
ніяким місцем, ні часом, ні народом, 
але містить в собі істинно віруючих 
усіх місць, часів і народів. соборна, 
Кафолічна або вселенська Церква  
за простором  призначена обіймати 
собою всіх людей, де б вони не 
мешкали на землі. за часом, Церк-
ва призначена приводити до віри в 
Христа всіх людей і існуватиме до 
кінця віку. за своїм устроєм, Церква 
не зв'язується ні з якими умовами 
цивільного простору, які вона вва-
жала б для себе необхідними, ні з 
якою певною мовою чи народом. 
Ось давайте виходячи з цього вчен-
ня і подумаємо, як може впливати 
Церква на соборність держави. 
Церква розділена за політичним 
принципом. Ось тут можна повер-
нутись до питання що треба робити 
політикам, щоб зміцнювати собор-
ний устрій держави? треба припи-

нити втручатись в життя Церкви.  
нас завжди хочуть розділити за 
різними принципами. держава стає 
дуже  слабкою, коли вона розділена 
політично, національно, релігійно.
 - 22 січня – день соборності 
України – так і не став для громадян 
держави визначним святом. чому?  
що мусить  статися, щоби Україна 
стала справді єдиною соборною 
державою?
 - на мою думку, люди не відчувають 
єдності принаймні між регіонами. 
Кожний регіон більше думає про 
свої інтереси. навіть і Галичина, ми 
не можемо сказати як би жив наш 
край в зУнР, якою би це була дер-
жава, я так говорю, тому що дехто 
жаліє за зУнР. Але ми мусимо жити 
реаліями нашої Української держа-
ви.  «нема юдея, ні грека, нема раба, 
ані вільного, нема чоловічої статі, 
ані жіночої, бо всі ви один у Христі 
іісусі». (Гал. 3:28) треба її любити, 
народ наш, традиції, тоді цей день 
буде великим святом, яке буде на-
гадувати людям що треба оберігати 
єдність держави і суспільства.
   - А, може, теперішнє населення 
держави України не гідне жити у 
самостійній державі?
 - А чим відрізняється теперішнє 
покоління  від покоління наших 
предків? завжди існує тенденція 
покращення всього, що оточує лю-
дину. наші батьки прагнуть щоб ми 
жили краще ніж  вони і наші діди. 
Ми хочемо щоб наші нащадки жили 
благополучно і не бачили злого. я 
вважаю, що громадяни України гідні 
високого звання Українців і гідні 
жити в самостійній державі.
 - А, може, запорукою територіальної 
єдності і цивілізованого рівня життя 
громадян держави Україна може 
стати федералізація?  
 - А що таке є територіальна єдність. 
Що ця система не належить до ста-
тусу незалежної держави? протя-
гом віків її практичним втіленням за-
ймались українські гетьмани Богдан 
Хмельницький, петро дорошенко, 
пилип Орлик. У ХVIIі — початку 
ХХ ст., коли українські землі були 
поділені між сусідніми державами: 
польщею, Московією, Румунією, Ав-
стро-Угорщиною, ця ідея знайшла 
своє відображення у працях кращих 
вітчизняних мислителів, оскільки 
для боротьби за свої національні 
інтереси Україні була вкрай важли-
вою територіальна єдність.
 - У чому «формула потенційного 
успіху» держави Україна і її грома-
дян?
 - запорукою благополучного життя 
України і її громадяни, є життя за 
моральними принципами, життя за 
совістю та у любові до людей.
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ЦАРСТВО БОЖЕ ВСЕРЕДИНІ ВАС Є

      Ще від стАРОзАвітниХ часів євреїв цікавило, 
коли ж настане Царство Боже і було це найважливішим 
питанням для них.  духовні лідери народу книжники 
та фарисеї, не розуміючи і викривляючи дух пророцтв 
про пришестя в світ Месії, навчали про настання Цар-
ства Божого на землі у вигляді могутньої держави у 
всій її величі, пишноті і славі під проводом Месії. за-
вданням очікуваного царя було позбутися гніту рим-
лян та підкорити увесь світ євреям. 
       в новозавітному ж розумінні іоан предтеча 
і сам іісус Христос неодноразово сповіщали, 
що Царство Боже «наблизилось» (Мф. 3,2; 
4,17). Христос наголошував, що царство його 
не те, якого очікують євреї, тому, фарисеї 
звертаючись до спасителя із запитанням, 
коли прийде Царство Боже, хотіли, щоб він 
точніше розказав, що ж це за таке Царство і 
висміяти його перед народом. Розуміючи їх 
підступність Господь відповідає: «…не прийде 
Царство Боже помітно, і не скажуть: ось, воно 
тут, або: он там. Бо Царство Боже всередині 
вас є». (Лк.17, 20-21)
   Цими словами Господь чітко дає зрозуміти, 
що ті сподівання, які були у народі щодо Месії 
є хибними.
       У Царстві Божому, як і в будь-якому іншому 
земному царстві панують свої закони, а так як 
найважливішим законом Божим є – «…возлю-
би Господа Бога твого всім серцем твоїм… і 
ближнього твого, як самого себе» (Лк. 10,27) , 
то не можливо бути членом Царства Божого, 
не люблячи свого Царя - Бога. Отже, для того щоб 
вступити в Царство Боже, необхідно полюбити  Бога 
всім серцем, полюбити і ближніх, як самого себе; 
і з цього треба починати. А оскільки таке воцаріння 
Бога  відбувається в душі людини, то іісус Христос 
і сказав фарисеям у відповідь на їх лукаве запитан-
ня: Царство Боже всередині вас є. воно прийде в 
серця людські тихо і непомітно і воно вже в серцях 
праведників і Божих святих. Царство Боже почнеться 
для них ще у цьому житті. Жити в Царстві Божому – 
означає жити там, де царює Бог. 
     наше глибоке, сокровенне життя проходить в гли-
бинах серця нашого, і Царство Боже почнеться для 
нас тоді, коли в серці оселиться святий дух. тоді по 
слову Христа, до того, хто виконував заповідь його, 
прийде він сам з Отцем і оселю сотворять  у ньому 
(ін. 14, 21.). якщо сподобиться праведник, щоб у сер-
це його вселився святий дух, це означає, що він уже 
в Царстві Божому. Царство Боже в серці його – там 

живе і царює святий дух. Царство Боже – це тихе, 
мирне, непомітне входження духа святого в людські 
серця.  
    встановлення Царства Божого у всій повноті звер-
шиться після другого пришестя Христового. Царство 
Боже є стан людського єства, оновленого Божествен-
ною благодаттю, є воцаріння іісуса Христа в людсько-
му розумі й серці дією святого духа. Царство Боже в 
цьому віці не приходить зовнішнім чином, але знахо-

диться усередині людини.
     слова спасителя також розкриває апостол павло 
у своєму посланні до Римлян  - Царство Боже - не їжа 
і пиття, але праведність, і мир, і радість, у святому 
духові (Рим.14, 17).
    таким чином апостол відкриває нам ознаки, з яких 
перша це – правда. для того, щоб бути нам у Царстві 
Божому, для того, щоб нашим Царем був Бог, ми 
повинні любити правду і справедливість, ненавидіти 
неправду і обман і прагнути отримати від Господа 
Бога виправдання, тобто прощення гріхів, які ми що-
денно звершуємо.
      другою ознакою того, що Царство Боже є всередині 
нас, що ми дійсно служимо Богові і це наше служіння 
йому приємне, є мир, тобто спокій нашого сумління, 
умиротворіння  нашої душі. 
   третьою ознакою Царства Божого є радість у свя-
тому дусі. У святому дусі радіє той, хто вірить, що 
усюди і в усьому діє святий дух, втішає і навчає; 

хто надіється, що Господь Бог милосердний, що він 
дійсно дарує нам спасіння і всі засоби для його до-
сягнення. найчастіше ми можемо відчути цей стан на 
собі після таїнства сповіді та причастя.  
   тому святі отці назвали саму благодать святого 
духа Царством Божим, використовували слова Цар-
ство Боже і благодать як синоніми. "старайтесь, - го-
ворить св. симеон новий Богослов, - стяжати свідомо 
в собі Царство небесне, тобто благодать святого 
духа", "Царство Боже є святий дух", - говорить св. 
Максим сповідник і св. Григорій ніський. для стяжан-
ня благодаті святого духа необхідний християнський 

подвиг, який виявляє рішучість людини жити в 
Бозі. 
   з усього вище сказаного видно, що, з при-
ходом Христа-Месії на землю, навколо нього 
знаходилося Царство Боже. Однак його не 
сприймали невіруючі люди, як це відбувається 
і в наш час. ті, хто "дивлячись, не бачать, і слу-
хаючи, не чують" (Мф.13, 13). Але його сприй-
мали істинно віруючі люди на зразок учнів спа-
сителя, святих Апостолів. тому спаситель, 
роблячи висновок, і говорить про людей: "поле 
це світ, добре ж насіння це сини Царства, а 
кукіль - сини лукавого" (Мф.13,38). спаситель 
також говорить про те, хто є сіячем. "він же 
сказав їм у відповідь: той, хто посіяв  добре 
насіння, є син Людський" (Мф. 13,37). далі в 
своїй проповіді спаситель говорить про той 
час, коли буде знищено царство зла, і про те, 
що переможе добра сила - Господь Бог. "во-
рог, що його посіяв, є диявол, жнива – це кінець 
віку, а женці  - Ангели. і як збирають кукіль і 

спалюють у вогні, так буде й наприкінці віку цього: по-
шле син Людський Ангелів своїх, і зберуть із Царства 
його всі спокуси, і тих, що чинять беззаконня, і кинуть 
їх у піч вогняну, буде там плач і скрегіт зубів; тоді пра-
ведники засяють, як сонце, в Царстві Отця їхнього 
"(Мф. 13,39-43). таким чином, царство зла в кінці 
кінців буде остаточно зруйновано і буде встановлено 
Царство добра - Царство Боже, яке буде вічним.
    всі притчі спасителя спрямовані на те, щоб по-
казати людям справжню сутність Царства Божого і 
направити людей на його досягнення. тому вихо-
вана на притчах Христових людина, обравши пра-
вильний шлях у житті, здійснюючи Богоугодні вчинки, 
надіється, що "… визволить мене Господь від усякого 
зла і збереже для свого небесного Царства, йому 
слава на віки віків. Амінь" (2тим. 4, 18 ). і цей голов-
ний принцип необхідно християнину пронести через 
усе своє життя.

протоієрей назарій Швець
Голова Єпархіального відділу у справах молоді

Декалог любові до ближнього
   поважай кожну людину. вмій побачити в ній Христа. 
Будь чуйним до ближнього, бо він - твій брат. "Хто не 
любить брата свого, якого бачить, той не може люби-
ти Бога, якого він не бачить" (1 ів. 4, 20).
 думай добре про всіх. погано не думай ні про кого. 
старайся навіть у найгіршій людині знаходити що-
небудь добре. "Малодушних 
підбадьорюйте, підтримуйте 
безсилих, супроти всіх будьте 
терплячі" (1 сол. 5, 14). 
  стався до інших доброзичли-
во. не говори про ближніх по-
гано. попроси вибачення, якщо 
скривдиш словом. не вноси 
розладу у стосунки між людьми. 
"Лиши гнів, по1кинь пересердя; 
не палай гнівом, а то накоїш 
тільки лиха" (пс. 37, 8). 
    Говори з кожним мовою 
любові. не підвищуй голосу. не вживай лайливих 
слів. не ображай. не будь причиною сліз. заспоко-
юй і будь добрим. "Любов - довготерпелива, любов 
- лагідна, не гнівається, не задумує зла, все зносить, 
все перетерпить" (1 Кор. 13, 4-7). 
   прощай все і всім. не тримай кривду в серці. завж-

ди роби перший крок до примирення. "Уважайте, щоб 
ніхто не віддавав нікому злом за зло, а старайтесь 
робити добро один одному і для всіх" (1 сол. 5, 15). 
   Роби все на користь ближньому. чини добро кож-
ному так, як хочеш, щоб чинили тобі. думай не про 
те, що тобі хтось щось винен, а що ти перед іншими 

в боргу. "і як бажаєте, щоб вам 
чинили люди, чиніть їм і ви так 
само" (Лк. 6, 31). 
    співчувай не тільки на сло-
вах, а й на ділах. завжди спіши з 
утіхою, порадою, щирою розра-
дою. "страждання нинішнього 
часу негідні майбутньої слави, 
яка має нам з'явитись" (Рим. 8, 
18). 
   працюй сумлінно. пам'ятай, 
що плодами твоєї праці кори-
стуються інші, так як і ти сам 

користуєшся працею інших. "як хтось не хоче працю-
вати, хай і не їсть" (2 сол. 3, 10). 
    допомагай своїм ближнім. Будь відкритий на потре-
би бідних і хворих. ділись із ближніми. старайся поба-
чити навколо себе тих, що живуть у злиднях. "Будьте 
милосердні, як і Отець ваш милосердний" (Лк. 6, 36).

Бідолашний та гідний співчуття той, хто далекий від 
любові. він проводить свої дні у сонній маячні. і хто 
не стане плакати про ту людину, котра далека від 
Бога, позбавлена світла і живе у темряві? Бо скажу 
вам, брати: у кому немає любові Христової, той во-
рог Христу. правдиво сказано, що той, хто ненави-
дить брата свого - людиновбивця (ін. 3:15), і в пітьмі 
ходить (2:11), і потрапляє в тенета різноманітних 
гріхів.
У кому немає любові, той негайно дратується, ско-
ро гнівається, швидко розпалюється ненавистю. У 
кому немає любові, той радіє про неправду інших, 
не співчуває тому, хто падає, не подає руку лежачо-
му, не дає поради засмученому, не підтримує того, 
хто вагається. У кому немає любові, той засліплений 
розумом, той товариш дияволу, винахідник усяко-
го лукавства, причина сварок, той друг злослівних, 
співбесідник донощиків, порадник тих, хто ображає, 
наставник заздрісників, робітник гордощів, ємність 
для пихи. словом, хто не придбав любові, блукає 
манівцями і не знає, що в пітьмі ходить.

преподобний Єфрем сирін

про тих, хто не має 
в собі любові
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САД БОГОМАТЕРІ: СВЯТА ГОРА АФОН 
 АФОн Є УніКАЛьнОЮ багато-
національною чернечою республікою, 
що розташована на півострові (60 км 
завдовжки і 7-12 км завширшки). на 
прапорі вселенської патріархії, який 
використовується на Афоні, зображено 
герб династії візантійських імператорів 
палеологів. із 20-ти афонських 
монастирів 17 належать грекам, мона-
стир великомученика пантелеймона - 
росіянам, є також болгарська й сербсь-
ка обителі.

УдіЛи БОГОРОдиЦі нА зеМЛі
   Богородиці, за переданням, випа-
ло згідно з апостольським жеребом 
проповідувати Євангеліє в іверії (су-
часна Грузія). Але спершу Богоматір 
відвідала друга Господнього — Лаза-
ря чотириденного. (після того як іісус 
Христос воскресив його, Лазар, побо-
юючись бути вбитим іудеями, вирушив 
на Кіпр і став першим єпископом цього 
острова).
    через морську бурю корабель, де 
знаходилася пресвята діва, втратив 
керування. Марія ревно молилася, і пе-
ред нею постав Архангел Гавриїл, який 
вказав на півострів 
Афон. наближаючись 
до берега, Богоро-
диця почула голос із 
неба: «скільки я до-
дам, Матір Моя, усе 
твоїм буде, якщо вони 
дотримуватимуть -
ся Моїх настанов. 
відтепер і надалі не-
хай буде це твоєю 
спадщиною і твоїм 
садом, і пристанню 
спасіння для бажа-
ючих спасти себе, а 
також тихим притул-
ком і сховищем для 
покаяння тих, хто 
обтяжений багатьма 
гріхами».
  Оскільки Афон є уділом пресвятої 
Богородиці, візантійський імператор 
Костянтин Мономах, дід князя во-
лодимира Мономаха, видав указ, що 
забороняє жінкам відвідувати святу 
Гору. Це правило досі ніхто не скасо-
вував: уже понад тисячу років сюди не 
ступала нога жінки.

істОРія АФОнсьКОГО чеРнеЦтвА
    від IV ст. до Р.  Х. Афон входив до 
складу Македонії, а із II ст. до Р. Х. — до 
складу Римської імперії. в Аполлонії, 
невеликому грецькому місті-полісі, роз-
ташованому колись на території сучас-
ного Афону, проповідував апостол па-
вел.
    У часи гонінь у тій самій Аполлонії 
було замучено багатьох християн. після 
прийняття у 313 р. Костянтином вели-
ким едикту про вільне віросповідання 
християнства, Афон потрапляє в поле 
зору візантійських імператорів: до 
Аполлонії прибув перший єпископ, 
були побудовані собори в Каріесі (су-
часний адміністративний центр Афону) 
й ватопеді. Щедрі пожертвування на 
будівництво храмів на святій Горі роби-
ли й наступники Костянтина.
    У VII ст. після Р. Х. араби, взявши 
в облогу Константинополь, знищили 
усі населені пункти Афону, зокрема 
й Аполлонію. за промислом Божим, 
півострів став безлюдним. згодом, 
рятуючись від ісламської загрози, із 
Близького сходу на Афон почали пере-
селятися єгипетські та палестинські 

ченці, які жили поодинці або невели-
кими общинами. через це в 676 р. 
імператор Костянтин погонат передав 
Афон у вічну власність ченцям. пер-
шим відомим афонським святим, житіє 
якого дійшло до наших днів, вважається 
преподобний петро Афонський († 734).
  із 971 або 972 р. на Афоні діяв типікон 
іоанна Цимісхія, що став основою при-
йнятого у 1045 р. типікона Костянтина 
Мономаха. згідно з типіконами іноземці 
не мали права селитися на Афоні без 
попереднього дозволу проту (орган 
управління, який представляв Афон 
перед цивільною та церковною владою 
візантії). Крім того, бажаючі прийняти 
постриг на Афоні повинні були знайти 
тут духовного наставника і протягом 
року бути у нього послушниками.
  У Х ст. на Афоні розпочався процес 
формування великих монастирів, у які 
об’єднувалися розрізнені дрібні обителі 
та келії пустельників. велика Лавра 
преподобного Афанасія великого була 
першою спільножительною обителлю, 
що згадана в історичних літописах.
   У 1204 р. латиняни, завоювавши 
візантію, вивезли в західну Європу 

незліченні багатства та святині. не ми-
нули пограбування і святу Гору Афон. 
після відновлення у 1261 р. візантії, 
Афон став важливим центром духов-
ного життя не тільки імперії, а й країн 
південно-східної Європи: Русі, сербії, 
Болгарії, Молдовлахії (сучасні Мол-
дова і Румунія), а також іверії (су-
часна Грузія). вихідцями із цих країн 
засновувалися монастирі, що мали 
національне забарвлення. в історичних 
документах XI ст. засвідчено існування 
великої руської чернечої общини в 
монастирі Ксилургу, якій у 1169 р. було 
передано монастир Фессалонікійця, 
відомий з того часу як руська обитель 
великомученика пантелеймона. виник-
ла іверська обитель, яка належала гру-
зинам, а також болгарський монастир 
зограф. святитель савва сербський 
(† 1236), син сербського царя стефана 
неманьї (у постризі преподобний си-
меон), заснував Хілендарський мона-
стир.
    взяття турками у 1453 р. Константино-
поля остаточно зруйнувало візантійську 
імперію. завдяки аполітичності чер-
нецтва Афон на початку турецького 
панування користувався особливими 
правами та привілеями, наданими Му-
ратом іі і деякими наступними султа-
нами. на початку XVI ст. посилилися 
утиски православних: у 1520 р. була 
спроба перетворити церкви на мечеті, 
а в 1566 р. султан селім II відібрав у 
афонських монастирів усі володіння. 
Крім того, турецька влада закрила усі 

грецькі школи.
   на межі XV–XVI ст. приїзди мона-
стирських посольств із Афону на Русь 
за збором пожертвувань стали регу-
лярними. Місцеві правителі жертвува-
ли багату милостиню, а з Афону в по-
дарунок отримували святині.
 У 1705 р. Константинопольським 
патріархом Гавриїлом III руським чен-
цям знову, після деяких перипетій, було 
передано пантелеймонів монастир.
    У той важкий час Афон став місцем 
грецької освіти, вченості і книгови-
давництва: при монастирях діяли 
таємні школи, що займалися освітою в 
національно-патріотичному дусі. пер-
ший офіційний в Османській імперії 
грецький навчальний заклад — так зва-
на Афонська академія або Афоніада —
було відкрито при монастирі ватопеді 
тільки в середині XVIII ст.
     Майже чотири століття Греція знахо-
дилася під османським ярмом, проте на-
род зберіг свою віру. ідеологічним нат-
хненником національно-визвольного 
повстання 1821 р. стала православна 
Церква. дізнавшись про заворушення 
на пелопоннесі, розлючені турки зви-

нуватили у співучасті 
патріарха Григорія V. 
на пасху первосвяти-
теля повісили на брамі 
Константинопольської 
патріархії, а потім тіло 
викинули в море. Мощі 
священномученик а 
знайшли російські мо-
ряки і доставили їх в 
Одесу.
     У роки боротьби 
грецького народу за 
свою незалежність 
афонські монастирі 
продавали найцінніші 
скарби, надаючи по-
встанцям фінансову 
допомогу. відомі також 
випадки й військового 

опору, що його чинили монастирі. 
турецькі війська, окупувавши Афон, 
почали жорстокі репресії. вцілілі ченці 
розсіялися по островах архіпелагу. на 
допомогу одновірцям прийшла Росія, 
яка в XIX ст. зіграла ключову роль у 
звільненні Балканського півострова 
від турецького ярма. за умовами 
Адріанопольського мирного договору, 
підписаного Росією і портою у вересні 
1829 р., туреччина офіційно визнала 
незалежність Греції, що забезпечило 
повернення монастирських володінь.
   У 1912 р. Афон було приєднано до 
Греції. У 1924 р. уряд і парламент Греції 
ухвалили нині чинний загальноафонсь-
кий статут, який регламентує авто-
номне самоврядування Афонського 
півострова.

 АдМіністРАтивний УстРій тА 
УпРАвЛіння АФОнОМ

      до XIV ст. Афоном керував виключ-
но прот (пρώτος) — виборний орган, 
до складу якого входили представ-
ники різних афонських монастирів. 
на початку XIV ст. афонським мона-
стирям став присвоюватися статус 
ставропігійних, тобто підлеглих без-
посередньо Константинопольському 
патріарху. підкорився патріарху і прот, 
який у 1585 р. було скасовано, а у 1783 
р. відновлено.
     згідно із загальноафонським ста-
тутом 1924 р., Афон, з одного боку, 
підпорядковується Міністерству за-
кордонних справ Греції, з іншого — 

Константинопольській патріархії, 
незважаючи на те що у середині 
XIX ст. елладська Церква отримала 
автокефалію.
  Богослужбова практика на Афоні 
ґрунтується виключно на юліанському 
календарі. чернечий побут прописа-
но у внутрішньомонастирських стату-
тах (канонізмах). Адміністративна, за-
конодавча й судова влада належить 
священній Общині (Кіноту), до складу 
якої входять по одному представни-
ку із 20-ти чільних монастирів. термін 
повноважень священної Общини ста-
новить один рік. священна Община 
обирає священне попечительство 
— орган адміністративної влади, що 
складається з первопопечителя і трьох 
помічників. Кожен монастир буває 
представлений в епістасії (виконав-
чий орган Кіноту) кожні п’ять років 
разом із трьома іншими в його групі 
монастирями. Резиденція священної 
Общини знаходиться у Кареї — столиці 
афонської чернечої республіки. Крім 
того, на Афоні є своя поліція.
    чільні монастирі мають на своїх зем-
лях скити, келії, каливи (окремі спору-
ди), кафізми (або сідалища), ісихастирії 
(печери). створення нових або скасу-
вання старих монастирів, перетворен-
ня скитів на монастирі, келій на скити, 
калив на келії, згідно зі статутом, забо-
ронено.
   існуюча система поділу земель між 
чільними монастирями склалася до се-
редини XVі ст. принципова відмінність 
чільних монастирів від скитів, келій і 
калив — виняткове право брати участь 
в органі самоврядування і право на зе-
мельну власність.
    скити виникли на Афоні як форма 
організації чернечого побуту (вона 
була запозичена нілом сорським 
(† 1508), який після повернення на 
Русь заснував проживання в скиту за 
афонським статутом). скит повністю 
підпорядковується головному мона-
стирю, хоча по суті — це також неве-
ликий монастир. У наш час на Афоні 
налічується 12 скитів, чотири з яких 
мають спільножительний, вісім — 
осібножительний статут. за користу-
вання землею скити мають боргові 
зобов’язання перед головним монасти-
рем.
  своєрідною формою осібножительної 
афонської традиції є так звані «келії» 
— зазвичай, дво-триповерхові будівлі 

продовження на 7 стор. 
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Невино убиті немовлята... історія і сучасність
11 січня православна Церква згадує чотирнадцять 
тисяч немовлят від ірода у віфліємі вбитих. святи-
тель димитрій Ростовський пише: «ірод, замучений 
гнівом, звертає свою лють на ні в чому неповинних 
немовлят. він посилає озброєних, як на війну, воїнів, 
щоб «повбивати у віфліємі і у всіх околицях його  всіх 
немовлят від двох років і нижче, згідно з часом, який 
вивідав у мудреців.» (Мф. 2:16). 
чому ж саме ірод вбиває дітей до двох років? так 
святий іоан золотоустий говорить: «не дивуйтесь, 
що ірод звелів вбивати немовлят від двох років і 
нижче: лють і страх зійшлися в мучителі; тому ірод 
став вельми обережний і від великої 
боязні прирік на смерть і малят більш 
старшого віку». А св. Євфимій додає: 
«ірод вважав, що зірка з’явилася 
волхвам, ще задовго до народжен-
ня немовлятка. для більшої безпеки 
він вирішив випередити час на два 
роки».
немовлят вбивають по-різному: од-
них вбили мечем, інших розбили об 
каміння і стіни, інших кидали до землі 
і топтали ногами, ще інших душили 
руками, розривали і роздирали на 
частини, пронизували мечем і розру-
бували навпіл. Гірко ридали матері: 
«Глас в Рамі чути, плач і ридання та 
голосіння велике: Рахіль плаче за дітьми своїми й не 
хоче втішитися, бо їх немає» (ієр. 31:15; Мф. 2:18).
Рамою називалося місто, що стояло на пагорбі не-
далеко віфлієма, в межах коліна веніяминового. 
Рахіллю ж деякі іменували віфлієм, бо в ньому була 
похована Рахіль, дружина патріарха іакова, мати 
веніямина. від її гробниці й отримав назву віфлієм. А 
отже, коли побивали немовлят у віфліємі, то лемент і 
голосіння матерів були такими гучними, що його було 
чути по всій околиці, далеко за місто…
згадуючи святих немовлят, звернімо свій погляд на 
сучасність. чи не наслідуємо ми ірода? нажаль на-
вколо нас і сьогодні відбувається це ж саме вбивство, 
що й в ті давні дні. та якщо тоді матері голосили за 
своїми щойно народженими дітьми, яких вбивали 
воїни за наказом ірода, то сьогодні ще не народжених 
дітей вбивають лікарі в утробі матерів за їхнім влас-
ним бажанням.  Щоб приспати совість, жінки знахо-
дять для себе різноманітні виправдання, але перед 
Богом за цей скоєний гріх вони не оправдаються. 
якими б словами не перейменовували дітовбивство, 

ми повинні говорити правду, якою б вона болючою 
не була. Аборт – це не просто «штучне переривання 
вагітності», а це дійсно вБивствО.
  Лише в 2011 році згідно офіційної статистики в Україні 
було проведено 101 212 абортів. тобто – при 250 робо-
чих днях, за один 8-годинний робочий день лікарі що-
години вбивали більше 50 дітей. в день –близько 404 
дітей. (найгіршим є те, що абортивний «біоматеріал» 
- плід і плаценту використовують не лише в медичних 
і наукових дослідах, але й косметології. відомим є те, 
що з плаценти виготовляють різного роду шампуні, 
креми та омолоджувальну косметику). 

Це все офіційна статистика абортів, які проводились 
в стінах державних медичних закладів. А скільки їх 
відбувається в платних клініках, неофіційних, з вико-
ристанням уколів і таблеток, не говорячи вже про кон-
трацептиви, які приводять до відторгнення людських 
ембріонів. і якщо всі ці втрати врахувати, ми вели б 
облік вже на мільйони.
слід зазначити також, що все це відбувається в країні, 
де падає народжуваність порівняно до смертності, де 
два з трьох шлюбів закінчуються розлученням,  при 
цьому кожна четверта дитина народжується поза 
сім’єю, і дитяча смертність у віці до двох років стрімко 
зростає.
на кожні 100 пологів припадає 90 абортів. десятиліття  
забрало з собою лише за офіційними даними 4 500 
000 дітей. 
Ще однією проблемою в нашому суспільстві постає 
безпліддя жінок – 80% першопричин якого є аборт, дуже 
часто в юному віці або ж при першій вагітності. Кожна 
четверта жінка після аборту не може завагітніти або 
виносити дитину, що призводить до дисгармонійного 

життя в сім’ї, адже практично кожна жінка, що прой-
шла через «хірургічне втручання», переживає поста-
бортний синдром, який супроводжується психічними 
розладами.
відомий християнський мислитель іі ст. Климент 
Олександрійський писав: «Жінка, яка відторгує плід, 
викидає разом з ним з себе все людське», тобто вона 
втрачає своє основне покликання – бути матір’ю.  
суспільство сьогодні змінює свої вічні орієнтири та 
цінності, зводячи їх до егоїстичного влаштування сво-
го перебування в цьому світі. Архімандрит Рафаїл 
(Карелін) зауважує: «вбивство малят є злочином про-

ти божественного і людського права, про-
ти ідеї сім’ї і шлюбу, проти самої людської 
природи, проти свого народу і всього люд-
ства». Це те, що руйнує суспільство в 
цілому, руйнує його коріння. А народ який 
втрачає своє коріння стає перекотиполем, 
яке засихає і приречене на вимирання. 
Усвідомлюючи це, ми повинні зуміти доне-
сти до серця кожного громадянина нашої 
країни, що допоки вбивство дітей не буде 
оголошене найбільшим злом суспільства, 
всі заклики до миру і справедливості будуть 
лише «маскою на обличчі канібала». час 
змінити наше відношення до дітей, Церква 
вчить нас, що дитя є найбільшим даром, 
а життя є найвищою цінністю. Ми повинні 

завжди пам’ятати, що Господь нам дає малятко, і його 
життя для нас має бути найбільшим виявом любові.
… і знову повернімось до давнього Єрусалиму. не-
достатньо було іродові смерті немовлят, як жорстока 
егоїстична людина він вбиває й своїх синів Антипа-
тра, Арістовула і Олексанра, вбиває свою дружину 
Маріамну, брата та своїх радників. і все це заради 
власної вигоди, боязні втрати царського престолу. 
чи не перегукується воно з сучасними холоднокров-
ними вбивцями своїх дітей, які «заважають» кар’єрі, 
насолоді чи ще чомусь, що задовольняє егоїстичне 
«я»?
Але погляньмо, що ж сталося з іродом? про це 
розповідає нам святий Феофілакт: «ірод одержимий 
пропасницею та хворобою нутрощів, пухлиною ніг, 
загородженням ніздрів, тремтінням всього тіла і роз-
паданням всіх членів, хробаки живцем роз’їдали його 
тіло і вкінці, у страшних муках помирає»...

диякон Михаїл Коник
Голова Єпархіального відділу у справах сім’ї 

з домовим храмом, у яких прожива-
ють старець із учнями. Келіоти ма-
ють земельні ділянки й займають-
ся сільськогосподарською працею. 
найчастіше келії утворюють селища, 
іноді осібножительні скити, в яких меш-
кають до 30–40 ченців.
   Калива також є будівлею, в якій про-
живають учні та старець (кількість учнів 
обмежена). на відміну від келіотів, ка-
ливити не мають земельних наділів 
і живуть виключно ремеслом та 
рукоділлям. Групи калив утворюють 
невеликі селища, наприклад Капса-
ла поблизу Кареї, Мала свята Анна, 
Катунак’я тощо.
   Кафізми — це окремі споруди, 
розташовані поблизу материнських 
монастирів. на відміну від келіотів і 
каливитів, монахи, які несуть подвиг 
усамітнення, не мають учнів. зазвичай, 
у таких подвижників зберігаються келії 
в головному монастирі.
  ісихастиріями називаються печери, 
де живуть ісихасти. проявом крайньо-
го аскетизму є життя «на сидіннях» або 
«котушках». Цей вид подвигу полягає в 
тому, що пустельник проживає в печері 
на укісній горі. підхід із суші майже 
неможливий, тому зв’язок зі світом 
здійснюється за допомогою котушки й 

мотузки.
   на Афоні нерухоме майно, скити, 
келії та каливи продаються і купують-
ся. саме тому тут є скити, що належать 
етнічним групам, які відрізняються від 
етнічної групи головного монастиря. 
наприклад, на землях грецького мо-
настиря пантократор розташовано 
свято-іллінський скит, у якому прожи-
вають в основному росіяни й українці.
 статути монастирів, залежно від 
економічних умов, зазнавали змін. 
У Х ст. Афанасій великий, отримав-
ши від воєначальника і майбутнього 
імператора візантії никифора іі Фоки 
кошти, заснував велику Лавру — го-
ловну обитель Афону. тим самим було 
покладено початок спільножительства. 
У XVII ст. усі афонські монастирі мали 
осібножительний статут. із 1922 р. у 
всіх монастирях святої Гори Афон за-
тверджено спільножительні чернечі 
правила. У більшій частині скитів, а 
також в усіх келіях, каливах, кафізмах 
і, звичайно, ісихастиріях ченці жи-
вуть за осібножительним статутом. 
Особливістю афонського статуту є 
нічні богослужіння.

дУХОвний зв’язОК АФОнУ і РУсі
    Один із засновників Києво-печерського 

САД БОГОМАТЕРІ: СВЯТА ГОРА АФОН 
початок на 6 стор. 

монастиря, в миру Антипа, вирушив на 
Афон і прийняв на святій Горі постриг 
з ім’ям Антоній — на честь засновника 
чернецтва Антонія великого. Одному 
Богу було відомо, що Антоній печерсь-
кий стане засновником чернецтва на 
Русі. з житійної літератури відомо, що 
Феоктистові, ігумену обителі есфігмен, 
поблизу якої в печері подвизався 
Антоній, було одкровення з неба, після 
чого він закликав Антонія і сказав: «по-
вертайся на Русь, де завдяки тобі по-
стане безліч чорноризців, і нехай буде 
з тобою благословення святої Гори 
Афон».
    прийнятий потім Феодосієм печерсь-
ким, ще одним засновником Києво-
печерського монастиря, студитський 
статут був загальноприйнятим і на 
Афоні. Крім того, відомо, що на той 
час багато руських ченців та купців 
відвідували Константинополь і Афон.
   У XIII–XIV ст. на Афоні широко 
розповсюджується відома ще з V–
VI ст. практика ісихазму (грецьк. — 
безмовність, спокій). найвідомішими 
проповідниками «розумної молит-
ви» були Григорій синаїт († 1346) і 
архієпископ солунський Григорій пала-
ма († 1359). в ісихазмі отримали роз-
виток два напрями: повне усамітнення 

з поглибленою молитвою й перебу-
вання у спільножительстві. з останнім 
органічно пов’язане старчество — чер-
нечий подвиг, внутрішньо спрямова-
ний на досягнення безпристрасності 
через постійне пам’ятання про Бога 
(більшість святих отців зі смиренням 
творили іісусову молитву), а зовні — на 
духовну опіку ченців і мирян.
   У кінці XIV — на початку XV ст. по-
жвавлюються зв’язки руського чернецт-
ва з Афоном. зі святою Горою пов’язані 
імена багатьох святих, канонізованих 
Руською православною Церквою (ніл 
сорський, сергій нуромський, іларіон, 
ігумен новгородського Лисицького мо-
настиря та інші). Один із них, святитель 
Кіпріан, мав духовне спілкування із пре-
подобним сергієм Радонезьким.
    У XVIII ст. преподобний паїсій ве-
личковський заснував на Афоні русь-
ко-молдавський скит святого пророка 
ілії. за Божим промислом, учні старця 
паїсія заснували знамениту Оптину пу-
стинь, де процвітали старчество й ро-
зумна молитва. Широко відомо також 
ім’я преподобного силуана Афонсько-
го, який уславився далеко за межами 
святої Гори.

Олександр Канівець
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Контур
   Жив КОЛись чоловік, який розводив рибу. 
У нього був великий став, де плавали риби 
різноманітних видів.
  якось уночі збудив його шум, що долинав 
від ставу. встав. вийшов з будинку. Але спро-
соння нелегко зорієнтуватися на місцевості, 
ще й темно було, хоч в око стрель. йому зда-
валося, ніби іде до ставу. Аж раптом перече-
пився і повалився на землю. підвівся, рушив, 
та невдовзі знову спіткнувся і, впавши, ско-
тився до рову. і знову підвівся, рушив...
   врешті усвідомив, що просувається в хиб-
ному напрямку, тож завернув убік і вкотре 
спрямував свої кроки туди, звідки долинав 
плюскіт води.
  нічого не бачачи, знову спіткнувся, упав і 
знову звівся на рівні ноги. Аж раптом упав 
лицем у якусь багнюку. підвівся, витер об-
личчя і ще раз повернув на шум води.
нарешті дістався до ставу. з'ясував, що вода 
хлюпотіла, витікаючи крізь отвір у греблі, що 
разом з водою зі ставу тікала й риба. тож, не 
гаючи часу, узявся латати діру. А закінчивши, 
вернувся додому, ліг у ліжко й миттю заснув.
   прокинувся вранці. Уставши, подивився 
у вікно. і побачив, що сліди, залишені ним 
уночі, утворюють чіткий контур лелеки.
   Коли картина мого життя буде цілісною, 
завершеною, чи стане помітним у ній - для 
мене та інших - контур лелеки?
   Ми удвох розглядатимемо цю остаточну, 
викінчену картину: я та всевишній. якщо 
дозволю йому провадити себе за руку, то 
насамкінець і я побачу отой заповітний кон-
тур.подумай лишень, яку втіху матиме Бог, 
якщо цей малюнок виявиться саме тим, що 
був задуманий ним у час твого народження!

Бруно Ферреро

Любов до Бога
   ти кажеш: "я люблю Бога і маю духа свя-
того". Однак досліди уважно, чи це насправді 
так? чи відданий ти Господу вдень і вночі? 
якщо маєш таку безперервну любов - ти чи-
стий. проте замислись, коли до тебе прихо-
дять земний клопіт та всілякі лихі та лукаві 
помисли, чи справді тоді ти не схильний пе-
ред злом, і чи захоче тоді душа твоя люби-
ти Бога і бути цілком відданою йому? Адже 
мирські помисли, розважаючи помисли ро-
зум мирськими і тлінними предметами, пере-
шкоджають людині любити Бога і завжди ду-
мати про нього. 
  Буває, що нетямуща людина розпочинає 
молитву, стає навколішки - і її розум досягає 
спокою. і якою мірою вона підкопує стіну зло-
би та заглиблюється під неї, такою мірою і 
руйнується стіна так, що людина поступово 
досягає духовного збагачення і мудрості. Але 
цього ступення не досягають ані сильні світу 
цього, ані вчені, ані письменники...
   духи злоби зв'язують занепалу душу лан-
цюгами пітьми, через те вона не в змозі ані 
любити Господа, скільки бажає, ані вірувати, 
скільки б хотіла. Бо від часу падіння першої 
людини спротив добру укорінився в нас явно 
і таємно.

св. Макарій великий

з редакційної пошти

Різдвяная ялиночка вогнями мерехтить,
бо світом поспішає, благая вість летить,

що у далекім краї прийшов спаситель миру,
йому складають вдячно і злато, й ладан, і 

смирну.
і ми радіймо щиро, колядочки співаємо,

слова любові нашої до ніг Христу складаємо.
Ми відтепер заступницю людського роду 

маємо - 
вклоняємось низенько і Матір Божу славимо.

Радіє Україна, як зірочка палає - 
оселя кожна й серце Рожденного вітає.

р.Б. Ангеліна, м.дрогобич


