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Возлюблені у Христі отці, брати і сестри!
У цей святий і великий день Світлого Христового Воскресіння вітаю вас словами найбільшої радості:

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
   Пасха Господня – це свято радості. І, незважаючи на 
його тривалість – 40 днів, здається, всієї цієї радості 
не осягнути і не вмістити в своєму серці. 
 Першим словом Воскреслого Христа було слово: 
«Радійте!» Апостол Петро у своєму посланні також 
закликає нас до радості: «Бог і Отець… з великої 
Своєї милості відродив нас воскресінням Іісуса Хри-
ста з мертвих для живої надії… Цьому радійте, тепер 
трохи засмучені… від різних спокус, щоб випробува-
на віра ваша виявилася коштовнішою за золото… 
бо досягаєте врешті решт вашою вірою спасіння 
душі» (1 Пет. 1:3-9). Протягом земного життя усі ми 
переживаємо різні випробування, проте  знаємо, що у 
вірі в Христа та любові до Нього ми завжди черпаємо 
радісну впевненість у майбутньому воскресінні та 
спасінні наших душ. Апостол Павел підтверджує 
це, звертаючись до християн Коринфу: «Якщо ми 
сподіваємось на Христа тільки в цьому житті, то ми 
нещасніші за всіх людей. Але Христос воскрес з мерт-
вих, первенець серед померлих. Бо, як смерть через 
людину, так через Людину і воскресіння мертвих.  Як 
в Адамі усі помирають, так у Христі усі оживуть…» (1 
Кор. 15:19-22).  
  Смертю та Воскресінням Господь зруйнував гріх, 
який не дозволяв людині приблизитись до Отця Не-
бесного. Син Божий став сином людським, аби по-
вернути людину, загублену в темних лабіринтах 
гріха, до світла та життя. «Перемагаючи смерть, Хри-
стос Господь освячує, благословляє та стверджує 
воскресіння всіх, хто вийде від землі як колоски з 
насіння» – каже святитель Феофан Затворник.
  Головною метою Христа було подарувати людям 
вічність. І ми, сповненні Пасхальною радістю може-
мо стверджувати, що життя християн довше за життя 
інших людей. Довше на цілу вічність. У ранньохристи-
янському творі Дідахé християни дякують Отцю Не-
бесному за безсмертя, яке він відкрив через Іісуса, 

Сина Свого. (Дідахе, гл.10) Наслідуючи вічність та 
готуючи до неї свою душу в земному житті, уподоби-
мось раннім християнам та віддаймо шану і вдячність 
Господу за Його незбагненну милість.
  Святитель Іриней Ліонський порівнює Христа з го-
ловою, яка, воскреснувши, повела за собою своє 
тіло – усе людство, яке співвоскресає разом із Хри-
стом. Він дарував нам надію на загальне воскресіння, 
надію на те, що кого б ми не втратили тут на землі 
– ми їх зустрінемо знову в обителях Царства Небес-
ного. Преподобний Ісаак Сирин розділяє з нами зди-
вування: «О, чудо благодаті нашого Спасителя! О, 
невимірна доброта, з якою Він знову відтворює наше 
пошкоджене гріхом єство!.. Де пекло, яке було б здат-
не засмутити нас? Де покарання, страх перед яким 
переміг би в нас радість Божої любові? Чим є пекло 
порівняно з благодаттю Христового воскресіння?» 
(60-й аскетичний трактат)
   Нині великі муки зазнає наша рідна Україна і багато-
страждальний український народ. Господь судив нам 
жити в такий час, який визначає долю нашої країни, 
її майбутнє. І в ці неспокійні дні багатьом з нас не 
вистачає мирного духу, духу лагідності і любові, духу 
терпіння і прощення. Світле Христове Воскресіння – 
це свято примирення і об'єднання всіх у Господі Іісусі, 
бо у Христі, як каже апостол Павел, «немає ні елліна, 
ні іудея, ні обрізання, ні необрізання; варвара, скіфа, 
раба, вільного, але все і у всьому Христос»(Кол.3:11). 
У ці священні дні Церква закликає всіх віруючих 
радіти і славословити: «Сей день, його ж створив Го-
сподь, радіймо і веселімось в нім». Нехай диявол – 
батько ворожнечі, яка має місце лише в цьому світі, 
не зможе у нас відібрати вічної Пасхальної радості, 
яка стверджує в нас надію на воскресіння.
  Милістю Божою нам дана ще одна Пасха, а з нею 
радість і торжество. У цю святу великодню ніч ми 
повинні побачити один в одному свого брата і сестру: 

«Воскресіння день, і просвітімось торжеством, і один 
одного обіймімо...» Тільки в єдності ми зможемо з 
Божою допомогою подолати ті труднощі та пробле-
ми, які так гостро сьогодні стоять перед нами. Тільки 
в єдності наша сила і впевненість в майбутньому. 
Віддаймо ж Воскреслому хвалу, подяку і поклоніння. 
Осяяні променями Воскресіння Христового, будемо і 
самі носіями світла, радості і досконалості.

Христос воскрес!
Воістину воскрес Христос!

 
Філарет, єпископ Львівський і Галицький

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» священика Олександра
  В останньому сезоні телевізійного шоу «Голос 
країни», що зараз виходить на телеканалі 1+1, під час 
відбіркового етапу несподівано для всіх вийшов свя-
щеник з чарівним голосом і підкорив не лише чотирьох 
зіркових тренерів а й, як свідчить Інтернет простір, 
мільйони українців. Цим священиком виявився 
протоієрей Олександр Клименко, настоятель Свято-
Троїцької громади с. Недра, голова єпархіального 
відділу «Церква і культура» Бориспільської єпархії 
УПЦ.  Отець Олександр розповів кореспонденту пор-
талу «Православне Життя», чому він вирішив брати 
участь в шоу «Голос країни».
  За роки настоятельства отця Олександра грома-
да суттєво збільшилася. Одна з причин – батюш-
ка, відомо, прекрасний співак. На святах в Недрі та 
районному центрі – Березані він із задоволенням 
виконує пісні, які обов'язково супроводжує невели-
кою проповіддю. Тому час від часу в храм вперше за-
ходять люди, зацікавленні співом священика.
   За останні п'ять років ця сільська церковця 
змінилася: відремонтована внутрішня частина хра-
му, добудована каплиця над колодязем, закладений 
фундамент дзвіниці, зведений каркас майбутньої 
трапезної, у дворі посаджено більше сотні дерев. 

  На телевізійному шоу «Голос країни», отець Олек-
сандр виконав кілька пісень, а разом з глибокими і 
дотепними відповідями на питання тренерів створив 
образ мудрого і доброго пастиря.
  - Отче, що вас привело на «Голос країни»?
 - Скільки людей в Україні чують сьогодні храмову 
проповідь? Потрібно визнати - небагато. У маленько-
му місті священика начебто всі знають, але, погодьте-
ся, потрібно багато років, щоб точка зору Церкви була 
дійсно почута. Немає, на жаль, і такого православно-
го медіа-ресурсу, аудиторія якого налічувала б десят-
ки мільйонів людей. А в той вечір кожен третій житель 
нашої країни мав можливість з екранів телевізорів по-
чути не тільки пісню, а й послухати слово і побачити 
образ священика.
  Звична проста місія храмової проповіді давно вже 
не єдина. Потрібно шукати нові шляхи до людських 
сердець. І цей виступ - чергова, нехай і неоднозначна 
спроба пошуку нових форм привнесення християнсь-
ких сенсів в цей секулярний світ. «Я себе мислю дива-
ном, зношусь - викинуть», - писав святитель Микола 
Японський. Прийдуть нові люди - зроблять щось своє, 
а я спробую так.
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 У ніч з 6 на 7 січня, у свято Різдва Христового, у 
Свято-Георгіївському кафедральному храмі м. Льво-
ва були звершені святкові богослужіння. Велике 
повечір’я, утреню та Божественну Літургію звершив 
керуючий Львівською єпархією, Преосвященний 
єпископ Філарет.
 Його Преосвященству співслужили клірики храму.
За богослужінням була піднесена молитва за мир в 
Україні. По завершенні Літургії архіпастир виголосив 
проповідь та привітав усіх присутніх зі святом.

 9 січня, в день пам’яті св. апостола і первомучени-
ка архідиякона Стефана, єпископ Філарет звершив 
Божественну Літургію в храмі на честь св. апостолів 
Петра і Павла міста Жовкви.
  Його Преосвященству співслужили: настоятель хра-
му протоієрей Стефан Хомин; секретар Львівського 
єпархіального управління, протоієрей Олександр 
Іванченко; прес-секретар Львівської єпархії ігумен 
Маркіан (Каюмов); протоієрей Роман Стеценко. Після 
Євангелія архіпастир виголосив проповідь.
   По завершенні Літургії, настоятель храму  звер-
нувся до владики зі словами вітання та подяки за 
спільну молитву. Натомість єпископ Філарет привітав 
отця Стефана з днем тезоіменитства, а також 
привітав парафіян із святом Різдва Христового. Та-
кож маленькі парафіяни отримали солодкі подарунки 
з рук архіпастиря.

  9 січня у залі Палацу Залізничників м. Львова 
відбулись урочистості з нагоди святкової Архієрейської 
ялинки.Свої вистави демонстрували: недільна школа 
Свято-Георгіївського кафедрального храму м. Льво-
ва під художнім керівництвом заслуженої артист-
ки України Шербань Валентини та недільна школа 
Свято-Троїцького храму м. Львова під керівництвом 
Алтухової Марії. 
  Наприкінці, владика Філарет звернувся зі словами 
вітання до діточок та батьків, а також вручив малечі 
солодкі подарунки.

 14 січня, у свято Обрізання Господнього та день 
пам’яті свт. Василія Великого, архієпископа Кесарії 
Кападокійської, єпископ Львівській і Галицькій 
Філарет очолив пізню Божественну Літургію у Свято-
Георгіївському храмі м. Львова.
  Його Преосвященству співслужили клірики Свято-
Георгіївського храму. Після читання Євангелія влади-
ка виголосив проповідь, а також була піднесена мо-
литва за мир в Україні.
  По завершенні богослужіння було відслужено моле-
бень на початок нового року, після чого, архіпастир   
зачитав «Думки свт. Григорія Богослова про свт. 
Василія Великого» та привітав усіх зі святом.

  19 січня, у день свята Хрещення Господнього, 
єпископ Львівській і Галицький Філарет очолив ранню 
Божественну Літургію у Свято-Георгіївському кафе-
дральному храмі м. Львова.
 Його Преосвященству співслужили клірики Свято-
Георгіївського храму. За богослужінням архіпастир 
звернувся до всіх присутніх із словом проповіді а 
також привітав зі святом. По завершенні Літургії, на 
площі поряд з храмом, владика очолив чин великого 
освячення води.
 
  1 лютого, своє 90-річчя відзначає льотчик Турбінін 
Юрій Борисович. З цієї нагоди до Львова прибув ми-
трополит Білоцерківський і Богуславський Августин, 
голова Синодального відділу УПЦ по взаємодії зі 
Збройними силами України. Владика Августин очо-
лив Божественну літургію у Свято-Георгіївському 
кафедральному храмі. На богослужінні, також, був 
присутній Преосвященніший єпископ Львівській і Га-
лицький Філарет.
 Його Високопреосвященству співслужили: протоієрей 
Роман Коломийчук та  ієрей Володимир Каплун. Після 
читання Євангелія митрополит Августин проголосив 
проповідь до всіх присутніх у храмі.
 По завершенні богослужіння відбулось урочисте 
привітання ювіляра. Митрополит Августин удостоїв 
Юрія Борисовича церковної нагороди – ордену Іллі 
Муромця II ступеня. Також єпископ Філарет, відзначив 
його архієрейською грамотою та подарував образ ве-
ликомученика Георгія Побідоносця.

  У ніч з 3 на 4 лютого, у Свято-Георгіївському ка-
федральному храмі міста Львова було зверше-
но нічну Божественну літургію, яку очолив єпископ 
Львівський і Галицький Філарет. Його Преосвящен-
ству співслужили духовенство храму та гості в свя-
щенному сані.
  Під час Літургії молилися за мир в Україні та Святу 
Православну Церкву. За традицією на Богослужіння 
для поклоніння був доставлений ковчег з мощами 
святих угодників Божих із Архієрейської ризниці.

  7 лютого, у день пам’яті священномученика Воло-
димира, митрополита Київського і Галицького, пре-
стольне свято відзначає парафія у м. Броди. Святко-
ву Божественну літургію очолив єпископ Львівській і 
Галицькій Філарет.
 Його Преосвященству співслужили: настоятель 
храму, благочинний Бродівського округу, протоієрей 
Ярослав Огерук; секретар Львівського єпархіального 
управління, протоієрей Олександр Іванченко; ключар 
Свято-Георгіївського кафедрального храму м. Льво-
ва, протоієрей Назарій Швець та священники з інших 
єпархій. За богослужінням була піднесена молитва за 
мир і спокій в Україні.
 По завершенні богослужіння, архіпастир привітав 
отця-настоятеля та парафіян зі святом та звернувся 
зі словом проповіді, у якій торкнувся життя та муче-
ницького подвигу митрополита Київського і Галицько-
го Володимира. Після цього з вітальним словом до 
єпископа, від усієї пастви, звернувся настоятель хра-
му отець Ярослав.

 26 лютого ввечері, у Прощену неділю, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет звершив Вечірню 
та молитовне послідування на початок Святої 
Чотиридесятниці у Свято-Георгіївському кафедраль-
ному храмі міста Львова. Його Преосвященству 
співслужило духовенство храму.
  Перед молитвами на початок Чотиридесятниці вла-
дика виголосив проповідь, в якій зазначив велике зна-
чення прощення в справі спасіння душі. Насамкінець 
єпископ Філарет попросив прощення в усіх, хто при-
йшов в цей вечір до храму.

  27 лютого, у перший день Святої Чотиридесятниці, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет вранці 
звершив уставні Богослужіння: утреню, часи, 
ізобразительні, вечірню, а також літію по спочилим 
у Свято-Георгіївському кафедральному храмі міста 
Львова. Після Богослужіння архіпастир звернувся до 
вірян зі словами проповіді.
  Ввечері, того ж дня, Преосвященніший єпископ 
Філарет у тому ж храмі прочитав першу частину Вели-
кого покаянного канону преподобного Андрія Критсь-
кого, після чого виголосив проповідь.

  28 лютого за Великим повечір’ям у Свято-Троїцькому 
храмі міста Львова Преосвященніший єпископ 
Філарет звершив читання другої частини Великого 
покаянного канону преподобного Андрія Критського.

 1 березня, у середу першої седмиці Велико-
го посту, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Літургію Передосвячених Дарів у Свято-
Георгіївському кафедральному храмі міста Львова.
  Його Преосвященству співслужило духовенство хра-
му. В кінці Богослужіння була звершена заупокійна 
літія, після чого Владика звернувся до вірян з 
архіпастирським словом.
 Цього ж дня ввечері, Преосвященніший єпископ 
Філарет за Великим повечір’ям у храмі на честь 
св.рівноапостольного князя Володимира (на Сихові) 
міста Львова звершив читання третьої частини Вели-
кого покаянного канону преподобного Андрія Критсь-
кого.

  2 березня, у четвер першої седмиці Великого посту, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив чи-
тання четвертої частини Великого покаянного кано-
ну преподобного Андрія Критського в храмі на честь 
святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова                
м. Червонограда.
  Після читання канону Владика звернувся до всіх 
присутніх з архіпастирським словом.
  Також, єпископ Філарет звершив заупокійну літію за 

спочилими гірниками, які загинули того дня під час 
трагедії на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля», що в 
селі Глухові на Сокальщині. 

  3 березня, у п’ятницю першої седмиці Великого по-
сту, єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив 
Літургію Передосвячених Дарів у Свято-Троїцькому 
храмі міста Львова.
  Його Преосвященству співслужили настоятель хра-
му протоієрей Володимир Шарабура та духовенство 
храму. Під час Богослужіння архіпастир звернувся 
до всіх присутніх зі словами проповіді. Після Літургії 
було відслужено канон великомученику Феодору Ти-
рону та освячено коливо.

  4 березня, в суботу першої седмиці Великого посту, 
день пам’яті святого великомученика Феодора Тиро-
на, єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив 
Божественну літургію в Спасо-Преображенському 
жіночому монастирі міста Львова.
  Його Преосвященству співслужили: благочинний 
у справах монастирів єпархії ігумен Маркіан (Каю-
мов), духівник обителі протоієрей Зиновій Курило, 
протодияконГеоргій Суряднов. За Літургією була 
піднесена молитва за Церкву та мир в Україні.
  Після Богослужіння архіпастир привітав матушку 
ігуменю та насельниць монастиря з початков Ве-
ликого посту та звернувся зі словами настанови. У 
відповідь ігуменя Гавриїла (Далецька) подякувала 
владиці за молитву в стінах обителі.

 З 7 по 9 березня 2017 року, єпископ Львівський і 
Галицький Філарет відвідав Святу Гору Афон.  Під 
час паломництва архіпастир звершував молитву за 
Україну, Галицький край і український народ.

  17 березня, у п’ятницю третьої седмиці Великого 
посту, єпископ Львівський і Галицький Філарет звер-
шив утреню, часи та Літургію Передосвячених Дарів 
в Свято-Покровському храмі м.Борислав.
  Його Преосвященству співслужили ключар храму 
протоієрей Миколай Возняк, голова парафіяльної 
ради протоієрей Роман Кононенко та протоієрей 
Діонісій Буренко. Під час Богослужіння архіпастир 
звернувся до всіх присутніх зі словами проповіді та 
настанови.

  17 березня у Львівському Свято-Преображенському 
жіночому монастирі єпископ Львівський і Галицький 
Філарет звершив іночеський постриг над двома по-
слушницями обителі та благословив ще одну послуш-
ницю в статус рясофорної. Під час постригу були 
присутні настоятелька монастиря ігуменя Гавриїла 
(Далецька), яка за традицією стала восприємницею 
новоначальних інокинь, благочинний у справах 
монастирів єпархії ігумен Маркіан (Каюмов), духівник 
обителі протоієрей Зиновій Курило та сестри мона-
стиря. У постризі інокиням були наречені імена на 
честь благовірного князя Даниїла та преподобної 
Анастасії Київської.
 Після чину пострига Преосвященний владика 
Філарет звернувся зі словами настанови до сестер, 
звернув їхню увагу на головних чеснотах монашого 
подвигу та побажав духовного зростання. У відповідь 
матінка ігуменя подякувала єпископу за батьківське 
піклування та молитву за сестер монастиря.

 19 березня, у Хрестопоклонну неділю ввечері, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив 
Пасію у Свято-Георгіївському кафедральному храмі 
міста Львова.
  Його Преосвященству співслужили клірики храму. 
Після завершення богослужіння Владика звернувся 
до пастви зі словами настанови.  

 22 березня, у середу четвертої седмиці Велико-
го посту, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Літургію Передосвячених Дарів у Свято-
Петропавлівському храмі міста Жовкви.
 Його Преосвященству співслужили благочинний 
Жовківського округу та настоятель храму протоієрей 
Стефан Хомин, ігумен Маркіан (Каюмов), протоди-
якон Георгій Суряднов та диякон Іоанн Тимчишин. 
Під час богослужіння архіпастир звернувся до всіх 
присутніх у храмі зі словам проповіді.
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Від смерти до Життя
  Пасха — настільки радісне, світле свято весняної 
юності людства, що мимоволі забуваєш про все по-
хмуре і неприємне. На тлі загального захвату життя не 
думаєш про те, що у Воскресінні ми зустрічаємо Хри-
ста, Який тільки що побував в пеклі. Нам здається, що 
все вже позаду, але насправді наша дорога з пекла, 
наш «песах» — проходження — від смерті до життя 
лише починається. 
  Господь Своїм Воскресінням показав Дорогу. Він 
запрошує ступити з Ним на дистанцію, але за люди-
ною вибір — йти або не йти. У цьому «офіційному» 
запрошенні на Небо, яке підносить особисто вам Сам 
Творець століть — весь сенс пасхальної радості. Про 
це говорить східнохристиянська ікона Воскресіння, на 
якій Христос зображається витікаючим з пекла і та-
ким, що виводить з Собою Адама, Єву і інших героїв 
біблейської історії, що втілюють собою людство. Про 
це говорить Господь в євангельській притчі про зван-
них на шлюбний бенкет, розказаною Ним перед са-
мим розп'яттям і Воскресінням. Про це і говорить весь 
чин пасхального богослужіння. 

Родина Церкви
  Служба Воскресіння була складена для новохре-
щених — для тих, хто вперше причащався і відчував 
радість присутності Христа в собі. Ще зовсім недавно 
на вигук «оголошені, вийдіть!» вони з трепетом вихо-
дили перед початком Літургії Вірних. Радість Причастя 
вже давно відома хрещеним християнам, які разом з 
неофітами тепер сорадуются їх першій Євхаристії. І 
зараз, в пасхальну ніч, в білому одязі, тільки що після 
хрещальної купелі вони вперше урочисто входять в 
храм і вже не залишаються в притворі. «Їх перший 
досвід Церкви, — пише о. Олександр Шмеман, — це 
не прийняття якоїсь абстракції або ідеї, а реальне і 
конкретне з'єднання з людьми, які, через те що кожен 
з них сполучений з Христом, сполучені між собою і 
складають одну сім'ю, одне тіло, одне братерство. 
Бути сім'єю і реалізувати себе як сім'ю — це і є дійсна 
суть Церкви». У наш час про це урочисте літургійне 
дійство нагадує святковий хресний хід довкола храму 
перед початком пасхальної заутрені.
  Сьогодні нам здається, що пасхальне богослужіння 
— це величне феєричне дійство. Та все ж те, що ми 
бачимо тепер, — відгомін тієї первинної святкової 
радості християн, коли вся сім'я в зборі і за одним 
столом. Преподобний Симеон Новий Богослов про 
трапезу Євхаристії говорить, що Христос, одного 
дня ставши нашим родичем по плоті і залучивши 
нас Своєму Божеству, зробив людей Своїми роди-
чами. Пасхальне богослужіння — це радість батька, 
який бачить блудного сина, що повертається, і біжить 
йому назустріч з вигуками: "Принесіть кращий одяг і 
одягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на 
ноги; і приведіть відгодоване теля, і заколіть; станемо 
їсти і веселитися! бо цей син мій був мертвий і ожив, 
пропадав і знайшовся" (Лк. 15, 22-24).

Твоє від Твоїх...
  В давнину вірні приносили на пасхальну літургію 
хліб, вирощений своїми руками. Священики підносили 
його Богові як анафору (з грец. «вознесення»), а потім 

роздавали всім присутнім як Тіло і Кров Христову. 
«Як хліб після призивання Бога не є вже хлібом, але 
Євхаристія (з грецької «вдячність»), що складається 
з двох речей, — земного і небесного, так і тіла наші, 
приймаючи Євхаристію, вже нетлінні, маючи надію 
воскресіння», — пише свт. Іриней Ліонський. 
  Можливо, зараз не зовсім зрозуміло та органічна 
єдність простого буденного життя і Євхаристії, так 
явно виражене в літургійній традиції древніх христи-
ян. Але саме про це нагадують нам пасхальні коши-
ки. Господь зробив Євхаристію на хлібі і вині не тому, 
що це продукти з «позитивною енергетикою», а тому, 
що з хлібного колоса і виноградної лози зростав весь 
устрій життя наших предків.
  Життя сучасного мегаполісу зовсім інше, і більшість 
міських малят впевнена, що булки зростають на по-
лицях магазинів. Пасхальні харчі перетворилися на 
просто приємну традицію. Але сенс літургії від цього 
не помінявся. Наприклад, якщо мій друг вчора напи-
сав комп'ютерну програму, то він, звичайно, не може 
принести диск і покласти його на вівтар. Але він при-
несе частину зароблених грошей і купить випечену в 
храмі просфору (з грецької «приношення»), яка стане 
частиною Таїнства Євхаристії. 
  А потім напише нову програму, яка дозволяє зручно 
оперувати святоотцівськими висловами, і викладе її у 
вільне користування в Інтернеті. Ось це вже і є повно-
та пасхальної літургійної радості християнина: твоє 
життя знаходить сенс і значення, коли ти ділишся 
всім, що робиш: «Твоє від Твоїх, Тобі приносимо за 
всіх і за все», — молиться священик на літургії при 
освяченні Святих Дарів. «В центрі літургії — любов, 
— пише свт. Микола Сербський, — яка, віддавши все 
своє, віддає і себе врешті. То є головне, а речовина - 
другорядне.
  «І якщо ти так святкуєш і так причащаєшся Боже-
ственних Таїн, — вигукує прп. Симеон Новий Бого-
слов, — все життя буде тобі одним святом, і навіть 
не святом, але приводом для святкування однієї 
безперервної Пасхи». Кожна літургія — це і є Пасха, 
а причащання — щастя, яке Господь дарує людині у 
відповідь на його працю і любов.
  На Пасхальному богослужінні за святковим сто-
лом Євхаристії з'являлися нові християни. Для них 
Світла седмиця була часом радісного і творчого 
усвідомлення того, що відбувається з людиною, коли 
усередині — Господь; часом, коли людина вчилася 
найголовнішому — поводженню з благодаттю: як збе-
регти її, як не розплескати.

Світла Седмиця
 Цілий тиждень після Пасхи щодня в храмах 
здійснюється пасхальна служба. Християни в цю 
седмицю причащалися щодня. Після літургії всі 
новохрещені слухали так звані містагогії — повчання, 
в яких християни ділилися з неофітами своїм глиб-
шим досвідом церковного життя. Багато Святих отців 
порівнюють свято Пасхи з шлюбним бенкетом, трива-
лим на довгий час. Але цьому бенкету передував піст, 
тобто час чекання нареченою-душею, що вдягається 
в світлий шлюбний одяг, свого Жениха — Христа. «А 
ти, коли постиш, помаж голову твою і умий обличчя 

твоє» (Мф. 6, 17). 
  Але центральним моментом пасхального шлюбно-
го бенкету є Євхаристія, в якій всі знегоди утомленої 
від чекання нареченої винагороджуються радістю 
бути з коханим. «Таїнство Євхаристії — це страждан-
ня, втілені любов'ю в блаженство. У цьому полягає 
таємничий закон життя у Христі, житті Церкви», — 
пише сщмч. Василь Кинешемський, виражаючи вже 
в ХХ столітті саме серце пасхальної радості християн 
перших століть. Але після Світлої Седмиці шлюбний 
бенкет вже позаду, а попереду для новопросвічених 
наступають будні, сповнені бажань і розчарувань жит-
тя в Церкві.

З глибини віків
  А що залишається нам, сучасникам Христа в ХХІ 
столітті? Невже ми безповоротно втратили той 
древній харизматичний дух, яким дихали перші 
покоління християн, ту родинну атмосферу Свята 
свят і Торжества з торжеств? Ні, нічого ми не втра-
тили. «Ось простота апостольського служіння: У пер-
ший же день тижня, коли учні збиралися для перелом-
лення хліба. Павло, заломивши хліб, і скуштувавши, 
розмовляв досить навіть до світанку і потім вийшов 
(Діян. 20, 7-11). І ось інша літургія, що здійснюється в 
багатстві і спокої в ХVІІІ або ХІХ столітті. На престолі 
дорогоцінні метали, різноманітний в століттях ство-
рений обряд, співаються молитви, зовсім не відомі в 
апостольські часи. І ось, хіба не бачимо ми, не сміючи 
підняти око, що і багряний шовк, і парча, і срібло на 
престолі пронизуються все тим же дорогоцінним про-
менем апостольської благодаті, наче ми нікуди і не 
вирушали з першохристиянства», — пише С. Фудель.
  Так, християнство вийшло за рамки родинної общи-
ни, і те, що багато що забуте — природно і нормаль-
но. Адже з перебігом століть світ стає все цікавішим, 
і все глибше і пильніше вдивляється в нього людина. 
Те, що сьогодні ми святкуємо Пасху вже не зовсім так, 
як наші предки, говорить не про те, що ми щось втра-
тили і щось обов'язково потрібно відроджувати, а про 
те, що Церква зростає, і в її живої клітини — людини 
— з'являється нове, досконаліше бачення світу; нові, 
складніші питання.
  І втікати од відповіді в минуле, мабуть, не варто. 
Адже суть пасхального торжества, по думці св. Фе-
дора Студита, вічна і незмінна: «Чому ж ми з та-
ким нетерпінням чекаємо Пасхи, яка приходить 
і відходить? Чи не святкували ми її безліч разів і 
раніше? І ця прийде і піде — в цьому житті немає 
нічого постійного. Що ж, — запитає хто-небудь, — не 
потрібно радіти Пасці?
 — Ні, навпаки, давайте радіти їй набагато більше 
— але тій Пасці, яка відбувається щодня. Що це за 
Пасха? — Очищення гріхів, сокрушення серця, сльо-
зи пильнування, чиста совість, умертвіння земних 
членів: розпусти, нечистоти, пристрастей, недобрих 
бажань і всякого іншого зла. Хто удостоїться досягти 
всього цього, той святкує Пасху не один раз в році, 
але щодня». Ось та «дорога з пекла», на яку Господь 
запрошує сьогодні кожного — хрещеного і нехреще-
ного. Запрошує в надії що ми знову прийдемо в Його 
дім.

Запрошення на Небо

Святий апостол Павло в одному із 
своїх послань говорить: якщо не вос-
крес Христос, то ми найнещасніші із 
усіх людей… І справді, якщо не вос-
крес Христос, то вся наша віра, усе, 
що ми називаємо нашим духовним 
досвідом, побудоване на обмані чи 
на ілюзії. І Христос воістину воскрес! 
Про це ми знаємо з власного досвіду; 
не тільки десятки, не тільки тисячі, а 
мільйони людей досвідом в своєму 
житті відчули живу присутність і дотик 
Самого Христа. І ми віруємо також і 
в Його тілесне, плоттю воскресіння, 
про яке свідчать апостоли, говоря-
чи, що оповідають про те, що вони 
своїми очами бачили, своїми вухами 
чули, своїми руками доторкалися (1 
Ів. 1:1). І дійсно, жінки-мироносиці 

прийшли до гробу і побачили, що 
камінь був відвалений від гробу, і ан-
гел призвав їх увійти і засвідчити, що 
в гробі порожньо; за ними Петро і Іоан 
прийшли і також знайшли порожній 
гріб і пелени, якими був обвитий Хри-
стос, що лежали спустошені, пусті, 
позаяк тіла Христового там вже не 
було. І знову явився Христос Своїм 
ученикам: Він їв з ними, Він з ними 
розмовляв, вони доторкалися до 
Його воскреслого тіла, вони досвідом 
своїм, тілесним досвідом переконали-
ся, що Христос – не дух, не привид, 
а, воскресший плоттю їх Учитель, що 
переміг смерть. І справді: що в цьо-
му дивного? Якщо ми дійсно віримо, 
що Христос був Сином Божим, Са-
мим Богом, що прийшов у плоті для 

спасіння світу, то важко повірити в 
Його смерть, але легко повірити в 
Його воскресіння. Як міг Христос по-
мерти тілом, будучи самим Життям, 
як міг би Христос залишитися в полоні 
смерті, будучи Життям торжествую-
чим, вічним?! Тому з радістю і вірою 
будемо один одного вітати, знаючи, що 
воскрес Христос плоттю Своєю і що в 
цьому – обіцянка нашого воскресіння, 
в свій час. Смерть перестала бути для 
нас предметом страху: вона – відкриті 
двері у вічність; і коли прийде час, го-
лос Божий, який призвав усе існуюче 
до буття, загримить, і воскреснемо ми 
всі плоттю і духом, і заспіваємо Го-
споду вічну пісню радості, торжества 
і подяки! 

Антоній, Митрополит Сурожський

Христос - обіцянка нашого воскресіння
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20 липня 2016 року Священним Синодом Української Православної Церкви було 
прийнято рішення про канонізацію видатного захисника Православ’я, українського 

письменика-полеміста, афонського старця Івана Вишенського. А вже 28 липня, у свято 
Хрещення Київської Русі та з нагоди святкування 1000-ліття давньоруського чернецтва на 

Святій Горі Афон, під час Божественної літургії, відбулося прославлення в лику святих 
нашого земляка, вихідця з нашої Галицької землі та одного із найвідоміших подвижників 

Святої гори Афон.   
  Урочисту Літургію очолив Предстоятель Української 
Православної Церкви Блаженніший Митрополит 
Київський і всієї України Онуфрій. За Богослужінням 
була звершена остання заупокійна літія за схимо-
нахом Іоанном Вишенським, після чого митропо-
лит Бориспільський і Броварський Антоній оголо-
сив рішення Священного Синоду УПЦ від 20 липня 
2016 року (Журнал №29) про причислення до лику 
святих відомого афонського подвижника та палкого 
поборника Православної віри преподобного Іоанна 
Святогорця (Вишенського) (+бл. 1621-1633). Вшану-
вання пам’яті преподобного Іоанна Святогорця (Ви-
шенського) встановлено 29 липня за новим стилем. 
Високопреосвященніший Павел, митрополит Вишго-
родський і Чорнобильський зачитав житіє новопро-
славленого подвижника благочестя. Сонячні промені 
роздавали веселки, відбиваючись від скла ікони пре-
подобного Іоанна Вишенського, якою Блаженніший 
Митрополит Онуфрій благословляв богомольців. 
Небесні воїнства славили нового небесного заступ-
ника православного українського люду!
  Ще за життя Іоанн Вишенський користувався гли-
бокою шаною серед духовенства і чернецтва України 
як «великий старець святогорець». Про це свідчать 
також записи навіть в офіційних соборних актах. Так 
Церковний Собор Київської Митрополії, що відбувся в 
Луцьку під головуванням митрополита Іова (Борець-
кого) в 1621 році, в одному зі своїх документів від 
імені всієї Церкви називає старця Іоанна «преподоб-
ним чоловіком» і «блаженним», «в житії і богослов'ї 
цвітущім». Високо цінував спадщину Іоанна Вишенсь-
кого святитель Філарет (Гумілевський), архієпископ 
Чернігівський, а Пантелеймон Куліш назве його 
«афонським апостолом».
  Про Івана Вишенського наразі відомо небагато чого; 
невідомі ні рік народження, ні рік смерті, історики при-
пускають, що він народився приблизно у 1550-ті роки 
в містечку Судова Вишня на Галичині. Справжнє ім’я 
його також невідоме, Іван (Іоанн) – це чернече ім'я, 
Вишенський – прізвище шляхетського роду Вишенсь-
ких, що мешкали у Судовій Вишні, або прізвисько, взя-
те за місцем народження. Невідоме також соціальне 
походження Івана. Припускають, що його батьки на-
лежали до руської дрібної шляхти або православних 
міщан. 

  Ймовірно, Іван отримав домашню освіту, але був 
знайомим із католицькими викладачами, цікавився 
польською та латинською літературою свого часу, 
протестанськими ідеями социніан. Відомо, що певний 
час він мешкав у Луцьку, пізніше  жив у містах Волині, 
Галичини і Поділля, а також в Острозі. Іван Франко 
висловлював здогад, що князь, який звернув увагу 
на здібності юнака, допомагав Вишенському в освіті 
і  залишив його при дворі.  Згодом молодик постриг-
ся в ченці і жив деякий час в Уневському монастирі.  
Десь у 80-х роках XVI ст. Іоанн залишив батьківщину 
і відправився на  Афон – найбільший центр право-
славного чернецтва.
  На Святій Горі Афон Іоанн Вишенський прожив 
більше сорока років у кількох монастирях, згодом 
подвизався в Русику — старовинному давньорусь-
кому монастирі святого Пантелеймона, і діючому 
при ньому скиті Ксилургу. У 1596 році на Афон стар-
цю пише лист патріарх Олександрійський святитель 
Мелетій I (Пигас, 1549-1601), який закликає його всту-
пити в полеміку з уніатами. Живучи на чужині, Іоанн 
Вишенський, відірваний від України,  уболівав за її 
долю, прагнув бути їй корисним. Тому відповіддю на 
звернення патріарха стали полемічні послання стар-
ця, в яких він виступає проти окатоличення і ополя-
чення народу. Крім того, Іоанн викриває єпископат і 
духовенство, яке відішло від православ’я після подій 
Брестської унії. Аскет і послідовник ісіхастів, він вима-
гав від церковної влади простоти старохристиянсько-
го братства, як здійснення Царства Божого на землі. 
Цій ідеї і підпорядковував всю свою філософську 
концепцію. В той же час, безумовно, вплив на нього 
справили ідеї реформаторів-социніан.
  Свої переконання Іоанн Вишенський викладав 
з вийнятковим літературним талантом. Стиль так 
званої «візантійської проповіді» він вміло поєднував 
з літературною манерою польських та українських 
полемістів. Вишенський почав писати одночасно із 
Г. Д. Смотрицьким, Стефаном Куколем (Зизанієм).  
Перші його твори «Писаніе до всіх обще в Лядской 
землі живущих»,  «Извіщеніе краткое о латинских 
прелестях», написані на Афоні у 80-х та на  початку 
90-х років, здобули велику популярність. 
  «Де-бо нині в Лядській землі віра, де надія, де лю-
бов, де правда і справедливість суду, де покора, де 
євангельські заповіді, де апостольська проповідь, де 
закони святих, де збереження заповідей, де непо-
рочне священство, де хрестоносне життя іноче, де 
просте благоговійне і благочестиве християнство? Чи 
не перетворилося все в більше за всіх народів нечи-
стих нечистіше життя та безвір'я? І як дерзаєте без-
соромно називати себе християнським іменем, коли 
сили того імені не бережете і не хочете вчитися на 
ділі осягнути й зберегти суть того імені?» - пишепре-
подобний отець.
 Подвижника не раз умовляли повернутись на 
Батьківщину. Усамітнившись в одинокій келії і давши 
обітницю мовчання, Іоанн, проте, не зміг дотримати 
її, – надто тужив він за Україною, але тільки в 1604р. 
він повернувся на Батьківщину. Тут він реформує 
ряд галицько-волинських монастирів і переводить їх 
на афонський устав, з тим, щоб в умовах протисто-
яння унії вони стали духовно-культурними центрами 
Православ’я.
  Спершу Вишенський зупинився на кілька місяців 
в Угорниках, де жив його афонський друг Іов Княги-
ницький, а потім, очевидно, подався до Львова,  де 
його уже давно чекали. Однак, не зійшовшись у по-
глядах з  керівниками братства, Іоанн Вишенський не 
довго побув у Львові, він переїхав спершу в Уневський 
монастир, де  прожив біля півтора року, звідки у 1605 
році надіслав послання Домнікії, присвячене полеміці 
з впливовим членом львівського братства Юрієм 
Рогатинцем. Жив у Манявському скиті у Іова Княги-
ницького. Старець заповідав прп. Іову Княгиницькому 

не залишати уподобану ними в молитовно-аскетич-
них подвигах Манявську обитель, передбачивши їй 
важливу роль в майбутньому. Так і сталося: саме ця 
обитель не тільки стала центром чернецтва в краї, а 
й довше всіх протрималася в православній вірі, за-
лишаючись єдиним в Галичині оплотом Православ'я 
аж до насильницької ліквідації скиту католицькою ав-
стро-угорською владою в 1785 році.
  Крім того, є підстави вважати, що під час перебу-
вання в Україні старець Іоанн зустрічався з прп. Іовом 
(Желізо, бл. 1551 - 1651) Почаївським, який був не 
просто його сучасником і земляком, а й однодумцем, і 
старець Іоанн навіть міг мати духовний вплив на ньо-
го. Зокрема, саме в цей же час прп. Іов починає свій 
подвиг у печерному затворі в Почаївських горах, а 
потім облаштовує Почаївську обитель за афонським 
уставом.
  В кінці 1606 р. Іоанн знову повернувся на Афон «спа-
сатися в  пустинних місцях». Тут він наказав замуру-
вати себе в кам'яній печері преподобного Косьми Зо-
графського.  В цей час він пише «Посланіє к стариці 
Домникії», послання до Іова Княгиницького  (1610 
р.), ряд творів: «Зачапка мудраго латинника з глупим 
русином», «Посланіє Львовскому братству» та ін. У 
1615-1616 рр. затворник пише останній відомий твір  
«Позорище  мисленноє».  Письменницька діяльність 
Вишенського взагалі тривала понад 25 років.  Тво-
ри за його життя майже не друкувалися, а довгий 
час поширювалися  в рукописах. Із 16 відомих нині 
творів полеміста лише одне послання «От святоє  
Афонскоє горы скитствующих» було опубліковане в 
так званій «Острожской книжице»  (1598 р.). Пізніше, 
готуючи написане до друку, Вишенський оформив 
свою «Книжку»,  куди увійшло десять його творів з 
трьома передмовами. Але ця книга в свій час  теж 
не була надрукована, як і пізніші його твори. Всі вони 
вперше побачили світ  у другій половині XIX століття.  
Публікацію творів Вишенського здійснювали історики, 
літературознавці,  письменники, зокрема М. Костома-
ров, С. Голубєв, І. Франко, Г. Житецький та ін.  Вони 
ж і написали ряд окремих досліджень про творчість 
письменника.
  Про те, як і коли закінчив угодник Божий своє жит-
тя, немає достовірних відомостей.  Вважається, що 
старець відійшов до Господа у печерному затворі 
в 20-х роках XVII ст. у віці приблизно 70 років. В 
меморіалі православних за  1621 рік «Совітованіє 
о благочестії» йдеться про виклик з Афона на Русь  
«преподобних мужей», в тому числі й Іоанна Ви-
шенського. Але Вишенський не  повертався на 
Україну. А в 1633р. якийсь чернець Леонтій у листі 
до львівського  міщанина Миколи Золоторуцького 
згадує про «великого старця Іоанна Вишенського  
святогорця» уже як про покійного. 
 Напередодні канонізації директор Міжнародного 
інституту афонської спадщини в Україні Сергій 

СЛОВОМ І МОЛИТВОЮ

Пам’ятник преподобному Іоанну Святогорцю, 
Вишенському у його рідному місті Судова 

Вишня Львівської області.
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Шумило видав книгу «Старець Іван Вишенський: 
афонський подвижник і православний письменник-
полеміст. Матеріали до життєпису "блаженної 
пам'яті великого старця Іоанна Вишенського Свя-
тогорця». Ця книга і послужила підставою для 
складання церковного життєпису афонського под-
вижника і видатного письменника.
 Розмірковуючи про сенс і значення подвигу 
Іоанна Вишенського, автор пише: «Перекона-
ний послідовник ісихастського вчення святителя 
Григорія Палами, сподвижник преподобного Іова 
(Княгиницького) Тисменицького і преподобного Іова 
(Желізо) Почаївського, старець Іван Вишенський на-
лежить до числа видатних вітчизняних подвижників 
благочестя. Пішовши в печерний затвор на Святій 
Горі Афон, він, сам про те не думаючи, залишив 
безсмертний слід в історії Православної Церк-
ви в Україні, вплинувши на її відродження після 
подій Брестської унії 1596 року. Спадщина старця 
Іоанна – безцінна духовна і літературна скарбни-
ця. Незаслужено забута сьогодні, вона є важливою 
складовою як вітчизняної культури, так і світової 
православної цивілізації. У наш час ця спадщина 
знову набуває актуальності і вимагає більш глибо-
кого вивчення і відродження».
  Покайтеся отож, Бога ради, покайтеся,  - закликає 
з глибини віків і з небесної висоти святий старець, 
преподобний Іоанн Вишенський, - доки на пока-
яння маєте ще час: після смерті того учинити не 
зможете. Чому такі нечутливі стали, одебеліли й 
окам'яніли серцем та помислом? Хіба не вірите, 
що помрете? … А коли і ви мусите, хоч і не хочете, 
так само, як і батьки ваші, померти, готуйтеся ж до 
того, щоб відійти в майбутній вік! Готуйте діла, го-
туйте чисте життя, готуйте догодження Богу! Отож, 
коли звелить вам Владика відійти від цього життя, 
майте все те готове з собою. Хай буде той скарб 
при вас… Хай готує спокій і місце відпочинку… 
де освітить вас світло Троїчного Божества; де 
життя безконечне, радість невимовна, веселощі 
неосяжні; де лики святих, лики патріархів, лики 
тих, що віддавен Богу вгодили, лики пророків, 
лики апостолів, лики мучеників, преподобних, 
праведних, тих, що сяяли в пості, молитві і под-
вигу; де пустельне виховання, чесне годування 
й оживотворіння дійством та благодаттю Святого 
Духа; будьте їхніми наслідувальниками в подвизі, 
наслідниками долі й жеребу їхнього - дістати це 
сподоби вас, Христе-царю, якому приноситься від 
усього живого честь і поклоніння з Отцем і Святим 
Духом нині, завжди і вовіки віків. Амінь.

Золоті вислови преподобного Іоанна Святогорця, 
Вишенського:

Неправді властиво не стояти на одному місці.
Каяття барв не потребує

 Що в житті цьому приготував, те в майбут-
ньому візьмеш, а що був посіяв, теє там пожнеш.

 Коли цноту і чистоту плотську збере-
жуть, але не очистяться від жорстокосердя і 

злостивості і не виявлять милості до ближнього, 
то світильники свої погасять без оливи милосер-

дя.
Мало обраних, і мало в кому спасіння хоче 

віднайтися.
Спасайтеся законом прабатьківським.

Онімій і будь безголосий, доки не схочеш отями-
тися!

Не ганьби, бо оганьблений будеш!..
Всяка жертва нечестивих бридка перед Богом.
На життя народитися — це коли, вийшовши з 

утроби у цей світ і дійшовши зрілого віку, думка 
вже має силу відрізнити зле від доброго.

Як же ти хочеш розсудити біду войовника, 
що б'ється і бореться, коли сидиш удома біля 

материної цицьки!
Спершу — мати, а потім — дитина.
Хворий хворого лікувати не може.

Той, хто не був у бою й подвизі ратному і не бачив 
змагання ратних, як може інших навчити?..

Як хочеш іншим відчинити ворота царства небес-
ного, коли для тебе вони зачинені?

Неправді властиво не стояти на одному місці.
Здорові очі можуть побачити й осудити гниле око і 

мають на те владу.
Істини неправдою перебороти не зможете і самі 

щезнете й загинете, а істина живе і житиме вовіки.
Диявол тілу пособляє і супроти душі бореться.

Підготував священик Михаїл Коник

  - Отець Михаїл, що спонукало Вас виступити з цією 
ініціативою?
 - Спонукало, мабуть, перш за все, усвідомлення 
необхідності звернути увагу не тільки православних 
вірян, але і суспільства в цілому на проблему дітей, 
які потребують нашої особливої уваги. Не треба ніколи 
забувати старозавітну заповідь про те, що «Сиротам 
будь за батька... і будеш як син Всевишнього, Він по-
любить тебе більше, ніж мати твоя» (Сирах 4,10). 
Цим ми успадковуємо давні традиції нашої Церкви з 
опіки дітей-сиріт. Про це я говорив у своїй доповіді на 
зборах духовенства нашої єпархії...
  - А які ще були у Вас аргументи?
 - Невтішна статистика, при тому, ще й ситуація 
погіршується з кожним роком. Втрата сімейних 
цінностей, важке матеріальне становище більшості 
населення, а зараз ще й війна посилюють цю 
ситуацію. Сьогодні за статистикою майже 106 тисяч 
дітей проживають в інтернатах. Причому з них сиріт 
– лише 8 відсотків, інші мають батьків. Мінімум 600 
тисяч дітей проживають у неблагополучних сім'ях, і 
вони по суті стоять у черзі на потрапляння в інтернатні 
установи. Кожні 3 дня близько 250 дітей потрапляють 
сюди з-за нездатності сім'ї надати необхідне дитині. 
Виховуючись в інтернаті, такі діти отримують важку 
психологічну травму і, як правило не підготовлені 
до самостійного життя. А можна ще пару цифр? На 
розмову з Вами я взяв матеріали... Після виходу з 
інтернату, знову ж таки за статистикою, кожен другий 
підліток вчиняє злочин, кожен п'ятий виявляється на 
вулиці. Ці хлопці дуже самотні, поряд з ними немає 
людини, до якої вони могли б звернутися за допомо-
гою чи порадою. Тому наставництво по своїй суті – це 
якраз робота з такою дитиною, робота добровільна 
і безкоштовна. Іншими словами, такий наставник 
може стати другом дитині, позбавленій батьківського 
піклування – відвідувати її, проводити з нею дозвілля, 
допомагати з навчанням і готувати до самостійного 
життя.
  - Отче, Ви згадали на початку, що своєю ініціативою 
хочете звернути увагу на цю проблему не тільки 
віруючих, але і суспільства в цілому, а значить Ви 
впевнені, що Вашу ініціативу підхоплять...
  - Я, перш за все, священик і буду за це молитися 
і дякувати Господу. Наставництво – це особливе 
служіння. Приємно, коли зігріваєш серце інших, тих, 
хто цього так потребує. Я думаю, що через настав-
ництво ми зможемо змінити світ. В серця дітей-сиріт, 
які у своєму житті дізналися так багато трагедії, ми 
через наставництво можемо принести трохи тепла 
нашої любові, і розкрити кожному, що любов Господ-
ня не має меж. І слава Богу, що саме в плані настав-
ництва ми отримали законодавчу підтримку...
  - І в чому вона полягає, отче?
  - У жовтні минулого року був прийнятий Закон про 
введення наставництва. Відтепер українці змо-
жуть на державному рівні допомагати вихованцям 
інтернатів адаптуватися до самостійного життя, 
не оформлюючи опікунства і не укладаючи інших 
правових відносин. Згідно із законом, наставник 
укладає угоду з інтернатом, а моніторить процес до-
тримання прав і свобод дитини служба у справах 
дітей. Але обов'язковим є згода дитини. Також там 
прописано, що людина, яка хоче бути наставником, 
має досягти повноліття, пройти медогляд, надати 
соціальній установі довідку про несудимість, а також 
документ про те, що вона не перебуває на обліку в 
наркологічному диспансері й пройти спеціальний 
курс підготовки наставника.
  - Отче Михаїл, але наставник потрібен не тільки 
дитині, яка виховується в інтернаті...
    -  Дуже правильно. Тому проголосивши цей рік – Ро-
ком наставництва, у єпархії ми акцентуємо свою увагу 
не тільки на дітей в інтернатних закладах, але і на всі 
категорії населення, які потребують нашої допомоги. 
Тому в цьому році в нашій єпархії повномасштабно 
будуть діяти два проекти. Перший – «Одна спільнота 

– одна сім'я». Він передбачає всебічну допомогу 
однієї парафії одній сім'ї, яка перебуває у складних 
життєвих обставинах та в якій виховуються діти. І дру-
гий проект – наставництво для дітей, які проживають в 
інтернатах Львівщини. Цей проект розбитий на кілька 
етапів. Це – розробка Положення про наставництво 
на єпархіальному рівні, проведення роз'яснювальної 
роботи на парафіях, робота з інтернатами в плані 
співпраці у цій сфері, підготовка списку потенційних 
наставників і навчання цих наставників з числа кліру 
та парафіян. А в цьому служінні ми завжди повинні 
пам'ятати слова Господа Нашого Іісуса Христа: «Те, 
що ви зробили одному з найменших братів Моїх, ви 
Мені зробили, а що не зробили, і Мені не зробили».
  - А що сьогодні робиться в єпархії щодо наставницт-
ва?
 - Щодо наставництва у Львівській єпархії поки йде 
методична робота. Розробляється Положення про 
наставництво, упорядковується база даних про 
потенційних наставників з числа парафіян православ-
них храмів, створюється карта інтернатних закладів, 
де будуть служити наставниками наші парафіяни.
 - Отець Михаїл, Ви зараз берете участь у виїзних 
регіональних семінарах по роботі з сім'ями на 
парафіях, які розпочала в 2017 році проводити Місія 
Синодальний відділ УПЦ у справах сім'ї, яка Ваша 
роль у цих семінарах?
  - Я презентую Проект «Методичні рекомендації для 
священиків з підготовки молодят до Таїнства Шлюбу 
на парафіях УПЦ». У сучасному світі слово про сім'ю, 
як Малу Церкву, має прозвучати голосно. Мета шлю-
бу – це втілення християнської любові. Це місце, де 
людина є по-справжньому і до кінця. Перед вінчанням 
люди повинні пройти серйозний підготовчий період 
– і готуватися кілька місяців як мінімум. Це повин-
но бути абсолютно чітко. Добре було б прийняти 
рішення на Синодальному рівні: так як Церква несе 
відповідальність за нерозривність шлюбу. Крім цьо-
го, наша команда представляє проект «Наставництво 
для дітей-сиріт». Ми повинні прийняти це служіння 
з особливим завзяттям. Кожна православна людина 
несе свій подвиг з любов'ю. З любов'ю ми приймаємо 
кожного, хто поспішає нам на зустріч. У наставництві 
ми успадковуємо своєю любов'ю любов Господню до 
нас. Через подвиг наставництва ми зможемо засяяти 
дарами Божественної любові.
  - Дякую отче!
  P. S. Журналісти СПЖ дізналися, що прикладом на-
ставництва для дітей-сиріт є, й сам отець Михаїл. 
Турботливий батько чотирьох дітей ось уже протягом 
двох років займається з підлітком Богданом. З ним він 
познайомився, коли хлопчик, вийшовши зі стін одно-
го з місцевих інтернатів, почав навчання в технічному 
ліцеї. Там і почалася його життя "безконтрольного" 
підлітка. В результаті – хлопчик опинився на лаві 
підсудних, а після – під наглядом міліції.
   Ось там і знайшов його отець Михаїл...
  «Після цієї зустрічі, – згадує священик, – і почало-
ся моє служіння наставника. Ми з Богданом пройш-
ли багато різних етапів нашого спілкування. Було 
різне, – від втечі від мене в невідомі для мене місця, 
до довіри. І тепер Богдан навчається, намагається 
навіть підробляти офіціантом. Він навчився догляда-
ти за собою, підбирати собі речі, купувати і готувати 
їжу, та багато іншого. Він просто став іншим.»
  Отець Михаїл допомагає Богдану адаптуватися до 
соціальних реалій сучасного суспільства. Вся сім'я 
батюшки докладає в цьому особливому служінні 
посильні труди. Вони разом святкують сімейні свята, 
не обходячи увагою і дні народження Богдана.
  «Перший раз ми разом відсвяткували день народ-
ження Богдана, коли йому було 16 років, -розповідає 
священик, – Ми зробили для нього свято, моя дружи-
на спекла святковий торт...Потім він мені на вухо шеп-
нув, що для нього це перше таке день народження...»
Так священик не тільки словом закликає бути настав-
ником для дітей, але і сам є яскравим прикладом.

«Сиротам будь за батька,
 і будеш як син Всевишнього…»

У Львівській єпархії 2017 рік оголошено роком наставництва. На початку 2017 року на зборах 
духовенства Львівської єпархії, що відбулися у Свято-Георгіївському кафедральному храмі міста 

Львова, з доповіддю на тему «Наставництво як вид служіння у Львівській єпархії» 
виступив керівник єпархіального відділу у справах сім'ї ієрей Михаїл Коник. В результаті цієї 

ініціативи і з благословення Керуючого Львівською єпархією єпископа Львівського і Галицького 
Філарета 2017 рік у єпархії був оголошений Роком наставництва. Про те, який розвиток отримала 

зараз ця ініціатива – в інтерв'ю журналіста СПЖ з ієреєм Михаїлом Коником.
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  1. В  чому полягає подвиг віри?
  У довірі до Бога. Згадаймо, що спри-
яло обранності Авраама, який жив у 
язичницькому Урі халдейському. Свя-
те Письмо говорить коротко і водно-
час ємко: «Увірував Авраам Богові, і 
це йому залічено в праведність» (Рим. 
4,3). Звісно, життя багатьох дуже склад-
не,  проте Бог у цьому не винен. Він 
лишає людині свободу та не заважає, 
як тепер кажуть, самовиражатися. 
Навіть тоді, коли людина забуває про 
Бога, Бог не забуває про людину. Якщо 
пильніше придивлятися до життя – ми 
це побачимо. Побачивши, станемо пе-
ред вибором: стати на шлях покаяння і 
виправлення чи продовжувати блукати 
виткими  шляхами свавілля та гордині.
Вибравши шлях до Бога, зіткнемося з 
багатьма перешкодами. Почнеться под-
виг віри. Доведеться боротися навіть 
не так з сумнівами догматичного ха-
рактеру,  як із тривогою: і це ж бо мене 
Бог любить? А мої гріхи? А блукання 
вдалині від нього? А усі переживання і 
труднощі? Навіть те, що у душі холодне-
ча, байдужість, роздратування, докори, 
непримиренність і багато іншого. Що ж 
любити у мені? Собі людина може бути 
огидною. А Богові? Здолати це і багато 
іншого можна лише силою віри, молит-
вою, за допомоги Церкви.
 2. Коли вірити, що Господь Своєю 
любов’ю до людей усе влаштовує на 
благо, не варто нічого робити, а просто 
сидіти, склавши руки, і чекати?
 Чому не робити? Дані заповіді – ви-
конуй. Ніде не написано – сиди та че-
кай. Навпаки – справ стільки, дай Бог 
встигнути хоча б небагато з того, що 
дано кожному, тобто використовувати 
усі можливості, здібності, умови. Роби-
ти і молитися, не даючи місця ворогові 
спасіння сіяти у душі занепокоєння, 
тривогу, сумніви – завдання кожного 
віруючого.
  3. Як мені спастись?
  Необхідна віра істинна, по силі – спра-
ви милосердя та перенесення скорбот 
з вдячністю.
  4. А молитва, піст та інші чесноти хіба 
не потрібні?
  Звичайно, потрібні, одначе це засоби, 
а не мета.  Слідування заповідям Бо-
жим, життя по вірі, природно, включає 
їх. Віра має бути не такою, як інколи 
можна почути: «Я вірю. Щось, звичай-
но, є!». Такої віри замало. Ми пізнаємо 
з Євангелія не «щось», а живого Хри-
ста, який став заради нас Людиною й 
узяв на Свої плечі тяжкий тягар наших 
гріхів, щоб ми мали змогу повернути-
ся до Бога Отця.  Істинною вірою живе 
Православна Церква, і у ній людина 
знаходить «дорогу, і правду, і життя» 
(Ін. 14, 6). Віра без діл милосердя, як 
сказав апостол, мертва (Як. 2, 17-20). 
Тому християнинові природно бути 
милосердним та допомагати стражда-
ючим усім, чим може. Однак тут важ-
ливо не виставляти власне «я» й не 
забувати, що усе робиться в ім’я Боже 
і силою Божою. Обминути скорботи на 
нашій грішній землі неможливо. Вони 
не просто неминучі, а й необхідні, щоб 
навчитися бачити себе «у всій красі», 
співчувати іншим, уникати усього, що 

Питання віри у діалозі
Протягом Великого посту, християни намагаються 

приділити особливу увагу духовному стану власної душі. 
Проте із закінченням посту у православних людей не 

закінчується  час духовного зростання а часто стає стар-
том ще більших подвигів та змін у житті. Такий благо-

датний час часто залишає велику кількість запитань, які 
актуальні для віруючої людини протягом всього життя. 

Пропонуємо вам відповіді духівників на запитання вірних, 
які найчастіше звучать у розмові зі священиком. 

вадить душі, і терпіти. Інколи довго та 
з муками. Головне – за них дякувати. 
Недарма святі подвижники усіх віків по-
переджали: «Бог  не прощає тих, котрі  
зневірюються, нарікають та падають у 
відчай».
   5. Чи можна навчитися любити Бога і 
якщо можна, яким чином?
  Любов до Бога, як найвища христи-
янська чеснота, має освячувати людсь-
ке життя кожного дня і кожної хвилини. 
В той же час якнайвищий вияв любові 
до Бога, коли без неї немислиме життя 
– це мета усього буття, це дар Божий 
і досягається він подоланням, перш 
за все, власного егоїзму. Ігумен Никон 
(Воробйов) якось сказав: «Не можна 
любити Бога, погано ставлячись хоча 
б до однієї людини». Варта людина 
хорошого ставлення чи ні, на наш по-
гляд, ми не маємо права погано до 
неї ставитись. Отже треба починати з 
себе. Перевірити: чи маємо до усіх до-
бре, співчутливе ставлення? Якщо хо-
чемо навчитися любити Бога і просимо 
в Нього такого цінного дару, доведеться 
строго контролювати себе, щоб поста-
ратися ніде, ніколи, нічим й нікого не 
засмутити. Навіть, коли нас образили – 
пробачити і згодом ніколи не згадувати, 
не докоряти – заради Господа. Це важ-
ко, однак легко дари Божі не даються. 
Скоріш за все, ми легко б втратили їх, 
не цінуючи, як втратили прабатьки рай. 
Проте, щоб жити з Богом і любити Його, 
є один шлях – виконувати заповіді Божі 
і постаратися любити ближнього, як са-
мого себе. Бо ж апостол Іван Богослов 
– апостол любові – говорить прямо: «Як 
хто скаже: «Я Бога люблю», та нена-
видить брата свого, той не правдомо-
вець»  (1 Ів. 4, 20).
    6. Мене привело до церкви горе, тепер 
я регулярно буваю у храмі, сповідаюсь, 
причащаюся… Чи можу я вважати, що 
нині живу духовним життя? Якщо ні, 
тоді з чого воно починається?
  Багато так починають, багато шукають 
в храмі допомогу Божу і отримують її. 
Багато починають просити допомоги 
Божої і в іншому, просять у Бога сил по-
каятися і жити по-християнськи. Усе це 
добре, однак це ще не духовне життя, а 
лише підготовка до нього. Духовне жит-
тя починається тоді, коли ми розуміємо 
та відчуваємо, що шукаємо не Божого 
лишень, а Його Самого, коли починаємо 
відчувати спрагу Бога. Чим більше 
вона займає нашу увагу, тим менше ми 
зупиняємося на звичках і забаганках 
власного «я». Це не емоційний сплеск, 
це стає насущною потребою душі. І лю-
дина усвідомлює, що задовольнити її 
може лише Бог, коли і як – Він знає Сам. 
Від людини ж вимагається боротьба зі 
своїми пристрастями. Безжалісна і до-
вга, можливо, на все життя. Хто до цьо-
го внутрішньо готовий, той не лякається 
боротьби, не шукає яких-небудь 
обхідних шляхів, де було б легше. Мож-
на про це не знати і вважати достатнім 
дотримання усіх норм зовнішнього бла-
гочестя. Хоча, якщо вести мову про ду-
ховне життя, то зовнішнього благоче-
стя без внутрішнього перетворення так 
само замало, як мало бачити листя на 
яблуні і не бачити плодів.

  7. З чого розпочинати боротьбу зі 
своїми недоліками?
  З усвідомлення того, що в жодно-
му з нас до кінця не знищений образ 
Божий. Наше завдання – навчитися 
бачити це в собі та в інших. Однак, 
усвідомивши цю радісну істину, не 
можна поспішати відразу все в собі ви-
правити. Важливо завжди пам’ятати, 
що тільки в потоці світла Божого ми 
маємо змогу бачити власні вади, і ту 
красу, якою наділив Творець. Тому 
важливо у своїй діяльності, в жаданні 
посиленої та енергійної роботи над 
собою не забувати про Бога, просити 
його допомоги, повчань, словом – мо-
литися.
  Конкретних порад, не знаючи харак-
тер обставин життя, здібностей, зви-
чок і багато іншого,  дати не можна, а 
загальний напрямок – це обов’язково 
починати з бадьорого почуття та 
усвідомлення, що і Господь хоче, щоб 
ми мали стремління до викорінення 
усього, що паплюжить Його образ в 
нас. Така бадьорість захистить від 
зневіри, від якої багато хто страж-
дають і яка заважає бачити світло, 
жити надією, долати страх. Так, ми 
не впораємось самі з собою, однак 
ми знаємо, що Господь сказав: «Без 
Мене ви нічого не можете!». Без Го-
спода не можемо, а з ним – можемо! 
Не варто чекати швидких перемог, і 
не можна швидко холонути; не так 
легко піддаються нашому старанню 
багаторічні бур’яни, що пустили гли-
боке коріння в душі. З Богом і їх подо-
лати можна, тільки б – з Богом!
  8. З чого починається покаяння?
  З уваги до того, чим живе душа. 
Дуже ретельно варто подумати та 
відповісти спочатку на такі питання: 
чим сповнене моє життя? Що я вва-
жаю у ньому важливим, до чого праг-
ну? Яка мета мого життя? Як ставлю-
ся до людей, близьких та далеких? Як 
оцінюю власну поведінку, ставлення 
до справи, до людей? Що помічають 
у мені довколишні? Як реагую на їхню 
критику? Чим я дорожу? Чого уникаю?
  Можуть й інші питання виникати, го-
ловне – зупинитися і подивитися на 
себе і на проторований шлях. Якщо 
є рішучість відкинути усе, що здава-
лося таким низьким, мерзенним, не-
достойним людини, якщо є віра в те, 
що покаяння очистить душу, корис-
но побачити своє життя крізь призму 
заповідей Божих, як старозавітних, 
так і новозавітних. Дуже імовірно, що 
не все одразу буде зрозумілим. Не 
біда. Лиш поступово відкриваються 
дві безодні – і безодня гріха, і без-
одня милосердя Божого. Важливо на 
цей шлях ступити та прагнути каяти-
ся тільки у своїх гріхах. Часом реко-
мендують або навіть читають у храмі 
перед здійсненням таїнства перелік 
найбільш поширених гріхів, але це 

ще не сповідь, а лише нагадування. 
Краще завчасно себе підготувати і не 
засмучуватися тим, що за усе життя 
покаятися важко. Потрібно каятися 
не раз, однак іти на сповідь треба з 
усвідомленням огиди до своїх гріхів. 
Ми грішимо так легко тому, що не 
думаємо про наслідки. Певною мірою 
себе виправдовуємо, киваючи на 
інших й знаходячи тисячі відмовок, 
аби жити легко, не думаючи про 
свою душу. Звісно, до сповіді треба 
готуватися не наспіх,  не абияк. Чим 
щиріша, відвертіша буде сповідь, тим 
легше стане на душі. Не треба вва-
жати, що сповідатися соромно, і що 
священик може подумати про люди-
ну, яка кається, щось негарне. Свя-
щеник – лише свідок і, як правило, в 
душі радіє щирості та бажанню очи-
ститися. Гріхами ж його не здивуєш. 
Духівники відчувають радість про-
щення Господом того, хто прийшов 
покаятися. Головне підтвердження 
щирості та істинності покаяння – це 
намір ніколи не повертатися до того, в 
чому каявся. Це стосується, перш за 
все, справ, а стан душі не так скоро 
лікується. Доведеться над собою ба-
гато попрацювати. Та працювати з до-
помогою Божою геть не те, що битися 
наодинці. Сповідь зруйнує панцир, 
і душу заллє світло і бадьоре чисте 
повітря благодаті Божої. Стане ясно – 
куди іти, навіщо і як жити.
   9.  В чому суть покаяння? Іуда ж 
розкаявся, гроші повернув, проте це 
не дало йому сили пережити скоєне, 
повернутися до Вчителя та жити далі. 
Чому?
  Бо в його самоосуді не було довіри 
до Бога, віри в те, що Господь прощає 
того, хто кається. Інколи доводить-
ся чути: «Коли і Бог простив, я сам 
себе не прощу. Таке не прощається». 
В такій думці не буде джерела сил і 
життя. Тут усе вирішує наше «Я». Від 
нього усі наші лиха. Від зневіри, від 
страху довіритися комусь, навіть Богу, 
людина втрачає глузд. Усвідомити гріх 
ще половина справи, засудити його – 
теж ще не все. Спасіння починається, 
коли людина приносить Богові і пока-
яння, і надію на його милосердя. Без 
віри в Бога немає чого сподіватися на 
щось, чекати нічого. Любити нічого. 
Самолюбство не від чого не врятує. 
Жити можна лише з Богом. У ньому 
джерело життя, а без Нього немає 
ніяких опор.
  10.  Якщо б Іуда покаявся, простив 
би його Господь?
  Якщо б звернувся до Господа, а не 
до розпинателів, простив би, як про-
стив апостола Петра. Петро ж одразу 
згадав Учителя і заплакав, тому що 
любив Його, не дивлячись на те, що 
відрікся. Любов усе покриває.

Підготував ігумен Маркіан (Каюмов)
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   Початок на стор. 1
  - На шоу Ви вразили зал і тренерів бездоганним 
виконанням першої пісні: люди вставали, багато хто 
плакав, всі були зачаровані. Звідки у Вас таий вокал?
  - У дитинстві співав у хорі, потім брав приватні уро-
ки. У Березані є викладач вокалу Оксана Іванівна Ше-
вель. Я прийшов до неї дитиною і більше десяти років 
займався народним співом. Паралельно ніс кліросний 
послух в церкві, спочатку як хорист, пізніше - як ре-
гент церковного хору. У 2001 році старець Троїцької 
Лаври отець Наум благословив мене створити в 
Березані чоловічий хор. Довгий час цей хор, а також 
змішаний хор під моїм керівництвом були справж-
ньою окрасою церковних служб Благовіщенського 
храму Березані. Ще в період юнацтва ми з друзями 
створили невелику рок-групу, композиції якої носили 
глибоко психологічний і християнський характер. За-
хоплювався російським роком, який виник як протест 
проти комуністичного ладу, і слова пісень, наприклад 
ДДТ «Я йду по землі до неба, яким живу», мені і зараз 
дуже близькі. Адже практично те ж саме читаємо у 
апостола: «Прийдешнього шукаємо». Ось на перетині 
таких різних захоплень і розвивався мій голос.
   - Як ставляться працівники телеканалу до учасника 
шоу в священному вбранні?
  - Не було жодного зневажливого слова або непри-
пустимих пропозицій щодо стилю одягу. Я відразу 
попередив, що у священика є чотири варіанти одягу 
- ряса або підрясник, з хрестом або без. Це мій по-
всякденний одяг. Так я ходжу до дітей на батьківські 
збори, в магазин, їжджу по Березані на велосипеді 
або автомобілі. І ніхто не пропонував мені інші форми 
одягу. Також немає тиску і у виборі пісень.
  З іншого боку, коли бояться до мене доторкнутися, 
мікрофон закріпити - дійсно дивно. Так, священиче 
служіння незвичайне. Воно не схоже ні на яке інше 
в цьому світі. Ти робиш те, що неможливо описати 
словами. Але в повсякденному житті подібне не може 
створювати між нами прірви. Буває, приходиш святи-
ти людям квартиру, господарі хочуть пригостити па-
стиря і згадують: «Ой, батюшка, у вас же піст розпо-
чався!» А піст розпочався у всіх нас.
  Виникає питання: а чи не занадто високі перепони 
виросли між віруючим і священиком? Тому ще одне 
завдання участі в цьому проекті - йти назустріч, йти 
туди, де ми зможемо почути один одного.
   - Чому для першого виступу на шоу Ви обрали саме 
пісню Миколи Мозгового «Материнська любов»?
  - Пісня для мене - це завжди невелика проповідь. З 
усіх видів любові, яка існує, тільки материнська лю-
бов - безумовна, в чомусь подібна до любові Божої. І 
це те, чого потрібно зараз навчитися нам, українцям, 
- безумовної любові. Голос в моєму випадку - ще один 
інструмент служіння Богу. Часто в Святому Письмі, 
зокрема в псалмах Давида, описуються життєві 
ситуації: переслідування царем Саулом, зрада си-
ном. Він каже про буденні речі, і це поезія в чисто-
му вигляді, в кінці кінців він дякує Богові або просить 
заступництва. Те ж саме може робити і священик, 
коли співає світські пісні, додаючи туди свої інтонації, 
роз'яснення, наповнюючи християнським змістом.
  - Вибір другої пісні став досить несподіваним. Shape 
of my heart написана і вперше виконана британським 
співаком Стінгом, її текст неоднозначний ...
  - Мова про гравця в карти, який грає не заради пере-
моги, слави чи грошей, він хоче розгадати таємницю, 
зрозуміти закономірність випадковості. Так, на пер-
ший погляд це картяр, але робити висновки, не зна-
ючи, що їм рухає, було б неправильно. І для мене 
сенс цієї пісні полягає в тому, що не варто судити за 
зовнішнім виглядом.
  - Що змінилося у Вашому житті після участі в «Голосі 
країни»?
  - По-перше, переконався, що цей ризиковий крок не 
був марним. Він дуже виснажливий. Я не відчуваю 
себе там як риба в воді і, можливо, зараз по-
особливому полюбив храм і храмову молитву. Най-
краще мені в храмі, на лекціях, на катехізаторських 
курсах. Я став більше цінувати домашній затишок.
  По-друге, я отримав додатковий досвід місіонерства 
серед молоді та активних людей середнього віку. На 
проекті «Голос країни» я бачу, чим живе сучасний світ. 
Світ шоу-бізнесу дуже непростий, і я там перехожий. 
Але Господь дав мені можливість отримати такий 
досвід, щоб не засуджувати тих, хто трудиться на цій 
ниві. Я радий цьому досвіду.
А ще мені на телефон стало приходити багато 
повідомлень, причому один з трьох завжди негатив-
ний. «Добрий батюшка, як я радий, що Ви вийшли. Ви 
змусили мене по-іншому поглянути на місію Церкви» 

або «Я взагалі негативно ставилась до священиків, 
тепер піду до себе в храм». А ось негативні тексти 
пов'язані в основному з надмірною заполітизованістю 
нашого суспільства. Іноді люди вихлюпують нена-
висть, навіть погрози. Ці повідомлення я видаляю і 
не переживаю з цього приводу. У Бога ще потрібно 
заслужити, щоб за Нього постраждати.
  - Що для вас виявилося найскладнішим на проекті?
  - Я боявся, що взагалі не зможу заспівати. Перед 
зйомками у мене був дуже напружений тиждень: 
служба в храмі і в тюрмі. Домашні клопоти. Вокалістка, 
яка допомагала учасникам «сліпих прослуховувань» 
розспівуватися, послухавши мене сказала, що голос 
зірваний і я навряд чи зможу заспівати. Але з Божою 
поміччю все вийшло. 
  - Чому Ви стали священиком?
   - Я не міг не стати священиком. Апостол Павло пише: 
«Аще живемо духом, духом і так ходимо» і «Ви бо є 
храм Бога Живого». Коли я ще дитиною прийшов в 
храм - відчув, ніби повернувся додому, де мені дійсно 
добре. Краще, ніж в церкві, мені ніде не буває. Ще 
комфортно я себе відчуваю в сільській праці - сад, го-
род, будівництво. Але скільки себе пам'ятаю, завжди 
хотів бути священиком. Мої батьки не відразу схва-
лили мої наміри, тому я вирішив спочатку отримати 
світську освіту. Вступив до Київського національного 
економічного університету, одружився, трохи пожив 
життям мирянина і вже з підтримкою своєї дружини 
і благословення батьків (влітку 2007 року) був висвя-
чений у диякони, а на Введення - став священиком.
  - Як скоро ви стали тюремним священиком?
  - Я в своєму житті не пригадаю серйозних перелом-
них моментів, їх не було, все відбувалося поступово. 
Мені 33 роки, 25 з них я відвідую колонію. Свяще-
ник В'ячеслав Ушаков, який мене привів до віри, був 
дуже активним місіонером. В кінці 80-х років він став 
відвідувати Березанську виправну колонію суворого 
режиму № 95, облаштував там невелику молитовну 
кімнату. Мені було років вісім, і я, як завжди, «вче-
пився в його підрясник» і вперше потрапив туди. У 
молитовній кімнаті зробили вівтар метра на два, ма-
ленький приставний престол - і таким чином з'явилася 
можливість здійснювати там Літургію. Я був півчим, 
пономарив. У колонію ми, хлопчаки, які допомага-
ли у вівтарі, ходили також на Різдвяні та Великодні 
концерти, на освячення пасок, і у мене це ніколи не 
викликало ніякого страху. Для мене засуджені такі ж 
люди. Гріхи - вони і там гріхи, правда, напруга в тих 
місцях вище.
  - Ймовірно, за стільки років бачили цікаві історії пе-
ретворення колишніх злочинців?
 - Часто думають, як тільки священик прийде у 
колонію - усі зміняться. Дай, Боже, щоб змінився хоча 
б один із тих десяти, хто прийшов у тюремний храм. 
Навернути людину в колонії до церковного життя - це 
вже значна перемога. Пригадується мені раб Божий 
Андрій, рецидивіст зі стажем. Серйозний чоловік, чу-
довий футболіст, в його руки був закачаний вазелін, 
як кастет, щоб кістки не ламалися в бійках. У нього 
була цікава історія приходу до Церкви. Якось Андрій 
дуже бунтував в ШІЗО (штрафний ізолятор - карцер 
для порушників тюремного режиму). На Водохреща 
о. В'ячеслав кропив всюди, і на Андрія через малень-
ке віконце потрапило кілька крапель свяченої води. 
Він сів, заспокоївся, досидів скільки потрібно, вийшов 
на загальну зону і попрямував в молитовну кімнату. 
З того часу став парафіянином, паламарем, читцем. 
Після виходу на волю через якийсь час дзвонить, 
розповідає, що знову його судили, він на суді став, 
визнав свою провину і сказав: «Направте мене знову 
до Березанської колонії, я там паламар в церкві». «Ти 
чого нас ганьбиш, - кажу йому при зустрічі, - пала-
мар церковний знову за грати потрапив!» Таких живих 
казусних історій безліч. Звичайно, історій перерод-
ження - менше. Один проблемний засуджений після 
звільнення повернувся додому і ввечері в будинку не 
вмикав світло, щоб злочинне середовище друзів не 
дізналися про його повернення. Але так не сховати-
ся надовго. Якось приїжджає до мене, проситься по-
жити, каже: «Буду хоч на вулиці ночувати, а додому 
мені не можна». Я його поселив на будівництві, при-
возив йому час від часу необхідні речі. Там він побув 
близько півроку, потім пожив біля іншого священика, 
ще трохи - при одному скиту, адаптувався до життя на 
волі, зараз трудиться при одному з монастирів.
  - Що Вам дає послух священика?
  - Найголовніше - відчуття безкорисливого служіння. 
Громада завжди любить і поважає священика, 
служіння годує його і його сім'ю. А послух тюремно-
го священика - повністю безкорисливий. Їдучи в тю-

ремний храм, ти все везеш з собою, ще й витрачаєш 
багато часу. Щоб відслужити півгодинний молебень, 
часом доводиться витратити цілий день - дорога ту-
ди-назад, іноді до двох годин чекаєш, щоб зайти в 
колонію і вийти з неї. Я часто раджу священикам на 
зборах приєднуватися до такого служіння, воно нас 
повертає в той час, коли ми тільки починали ревно 
служити Богу.
  - Як у вас організовано життя громади?
  - Громада - це живий організм, кожен повинен бути 
на своєму місці. Священик - переважно молитовник, 
духівник, проповідник. Хоча зараз він майже завж-
ди ще й будівельник. І коли мені ставлять запитання 
дрібного господарського характеру, я не знаю, як на 
нього відповісти. Побутову сторону життя громади 
беруть на себе активні парафіяни. Якщо я буду за-
глиблюватися в усе, тоді ризикую втратити головне 
- служіння Богу. Часто на парафіях господарюють 
матушки. Думаю, і це не кращий варіант. Хтось із 
богословів сказав, що найкраща матінка та, яка за-
ходить в храм в кінці служби з дітьми, випромінює 
радість, з усіма вітається, веде дітей до Причастя 
і йде. Моя дружина завжди була дуже активна, а її 
природна розсудливість часто стримує мене від необ-
думаних кроків. Вона прекрасно володіє українською 
літературною мовою і перші три роки мого служіння 
після кожної проповіді виправляла мою недосконалу 
мову. Мені потрібно було проявити верх смирення, 
якого, треба відзначити, у мене немає, адже перед 
своїми смиритися надзвичайно важко. (сміється) 
Перед народженням третьої дитини вона працювала 
у відділі культури і туризму Березанської міськради, 
а коли нашій донечці виповнилося півроку, їй запро-
понували зайняти посаду начальника цього відділу. 
Це був дуже складний період, мені довелося офор-
мити декретну відпустку, дуже допомагали бабусі, 
втім, я часто брав маленьку Соломійку з собою куди 
тільки можливо. А дружина кілька років, до четвертої 
вагітності, займала цю посаду. Підтримка один одно-
го дала нам можливість пережити той напружений 
період нашого життя.
  - Цікаво, чи відчуваєте Ви, беручи участь в шоу, за-
грозу зоряної хвороби, марнославства?
  - Звичайно, зараз є затребуваність, дзвінки, інтерв'ю, 
відео. Але я твердо впевнений, нехай Господь мене 
простить, якщо я не маю рації, що на простій парафії, 
де священик - єдиний авторитет, набагато більше 
можливостей возгордитися. А вихід на сцену цього 
шоу - це вихід туди, де тебе ніхто не повинен поважа-
ти, любити або, наприклад, брати благословення, як 
Тіна Кароль на сцені, після «сліпих прослуховувань». 
Під благословення підходять люди на проекті, для 
яких це природно, тому що вони віруючі. Таких 1-2%. 
Всі інші, які там працюють, живуть в іншій системі 
цінностей, я для них не авторитет. Ти прагнеш поваги 
саме тим, хто ти є тут і зараз, незважаючи на сан або 
посаду. Думаю, там я більше вчуся смирення.
  Збираючись на сцену, я знав, що перш за все по-
винен добре заспівати, потім - молити Бога, щоб він 
вклав в уста правильні слова. Тепер, коли я пере-
глядаю запис, розумію, що всі ті відповіді, які я дав, 
я б і за півроку сам не підготував. Якщо священик у 
проповіді буде покладатися тільки на себе - краще 
взагалі нікуди не виходити, ні на солію для проповіді, 
ні на сцену для виступу. А з надією на Бога нікуди 
йти не страшно. Священикові необхідно час від часу 
«перезавантажувати» свою свідомість, направляти-
ся туди, де його не зобов'язані любити тільки тому, 
що він священик. Мені цей проект показав, що не 
потрібно боятися різноманітних місій.

За матеріалами pravlife

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» священика Олександра
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  Нещодавно українські дослідники афонського 
спадку віднайшли на Афоні давній козацький 
скит «Чорний Вир» («Мавровир»).
  «Чорний Вир» є не єдиною обителлю, яка по-
будована нашими предками на горі Афон: ще в 
княжі часи незабаром після хрещення Русі був 
заснований монастир «Ксілургу». Перша пись-
мова згадка про нього з'явилося 1000 років тому. 
Назва «Ксілургу» грецьке, означає «з дерева». 
Греки будували кам'яні храми, тому дерев’яна  
обитель була для них в дивину. До її створення 
причетний засновник Києво-Печерської лаври 
преподобний Антоній Печерський, який довгий 
час жив на Афоні і потім запровадив афонські 
чернечі традиції у Київській Русі.
  Слід сказати, що обитель «Ксілургу» збе-
реглася до сьогоднішнього 
дня. Зараз вона кам'яна, і 
є скитом при Афонському 
Пантелеімоновому монастирі, 
в якому подвизаються багато 
наших земляків.
 До XVII століття «Ксілургу» 
(монастир ще називали «Ру-
сик» або «Руссикон») поступо-
во відійшов грецьким ченцям. 
Тому нашим співвітчизникам, 
які відправлялися на Афон, 
як колись писав київський па-
ломник Григорович-Барський 
- «там не було й де голову 
прихилити».
  В 1747 році  на Святій Горі козацьку обитель 
взявся заснувати представник знатного роду, 
нащадок гетьмана Оліфера Голуба Григорій 
Голубенко. Він зайнявся цим після того, як за-
лишив військову службу і прийняв у Києво-
Печерській Лаврі чернечий постриг. Гроші на 
Чорновирский скит Різдва Пресвятої Богородиці 

Козацька обитель на Святій горі Афон
зібрали запорізькі козаки. В архівах Афону 
містяься документи про те, що кошти на потре-
би Святої Гори жертвували такі відомі діячі часів 
козацтва, як гетьмани Іван Мазепа, Іван Самой-
лович, Данило Апостол, лідер національно-
визвольної війни кінця XVII — початку XVIII 
століття на Правобережній Україні Семен Палій, 
знатні козацькі родини Лизогубів, Кочубеїв. А 
також, збереглися листи старця Григорія про 
цю обитель до останнього кошового отамана 
Запорізької Січі Петру Калнишевському.
  Зараз тут руїни й обитель закрита для 
паломників. Сама будівля церкви вціліла, хоча в 
стінах є тріщини. Інші будівлі скита знаходяться 
в напівзруйнованому стані. Навколо все покрито 
густою рослинністю. Всередині храму частково 

збереглися фрески, залишки 
іконостасу, ікони, виконані в 
стилі т. зв. «козацького барок-
ко», та інші речі.
  Обитель отримала назву за 
своїм знаходженням, - Чор-
ний Вир. Там дійсно є вир: по-
близу тече гірська річка, в яку 
впадає кілька гірських потоків. 
В місці, де вони зливаються, 
вода має темний відтінок.
  Один із паломників, який 
побував на Святій Горі в 
XVIII столітті, у своїх спога-
дах пише: «з Києва їхали на 
Запорізьку Січ, з-відти з тор-

говельним караваном спускалися по Дніпру до 
Чорного моря, потім пливли до Стамбулу, а вже 
після - на Афон».
 Деякі козаки, поживши в скиті деякий час, по-
верталися  знову на Січ,а інші - залишалися на 
Святій Горі назавжди. Ченці з Афону часто і по-
довгу гостювали у запорожців на Січі, відбирали 

серед них схильних до чернечого життя.
   У 1821 році почалася «грецька революція», 
яка тривала десять років. Греція тоді була 
під владою Османської імперії. Турки чинили 
жорстокі репресії для придушення повстання, 
навіть повісили Вселенського патріарха Герма-
на. У грецькій Македонії, на території якої зна-
ходився Афон, вони знищили у 1822 році близь-
ко п'яти тисяч мирних жителів. Турецькі війська 
розмістились на самій Святій Горі, там стратили 
багатьох ченців. Більшість ченців були змушені 
покинути Афон. Багато чернечих обителей при-
йшло в запустіння й були розграбовані турками.
  Репресії з боку турків - не єдина причина за-
непаду «Чорного Виру». Під час грецької 
революції в 1828 році була знищена Заду-
найська Січ, яка після розгрому Запорізької 
підтримувала козацький скит грошима і направ-
ляла на Афон нових ченців. Задунайська Січ 
перебувала у володіннях Османської імперії, на 
території сучасної Румунії. Тому, коли в Греції 
почалася революція, турки зажадали, щоб коза-
ки брали участь у придушенні повстання. Бага-
то відмовилися піднімати шаблю на православ-
них братів і повернулися в Україну. У відповідь 
султан направив війська з наказом знищи-
ти Січ. В цей час один з її колишніх кошових 
отаманів Семен Мороз жив на Афоні, там був 
архімандритом. Дізнавшись, що його побрати-
мам загрожує смертельна небезпека, поспішив 
їм на допомогу. Він загинув в одному з боїв у 
Греції.
   Після тих подій «Чорний Вир» так і не був 
відроджений, а ось в інший козацький скит - 
Іллінський - ченці повернулися. Швидше за все, 
ченці з «Чорного Вира», котрі вижили теж пере-
бралися до них. Молдавський князь Микола Да-
жиба, який побував в Іллінському скиті в кінці 
XIX століття, писав, що ця обитель «живий ку-
точок далекої України». Зараз в цьому скиті жи-
вуть грецькі монахи.

Підготував священик Михаїл Коник


