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   Пасха наша, христос - 
 принесений за нас у жертву
   Прямуючи дорогою Великого по-
сту, кожен віруючий чекає тієї завітної 
зустрічі зі святом із свят, торжеством 
із торжеств, котре наповнює весь сенс 
нашого буття – світлим Христовим Вос-
кресенням. Шлях той не із простих, 
якщо ж, звісно, ми намагалися достой-
но його провести, але ж і нагорода за те 
найбільша, яку тільки можна собі уявити 
– обітниця блаженного вічного життя в 
обителях Царя Небесного. 
  Але і Пасху Христову слід достойно 
зустріти, усвідомити ту незбагненну ціну, 
що заплатив за гріх людства господь і 
Людина – Іісус Христос. «Життєдавця 
народивши, Ти, діво, від гріха Адама 
визволила і радість Єві замість печалі 
подала. Тих, що втратили життя, до 
нього знову повернув Той, що з Тебе во-
плотився, Бог і чоловік» - цими словами 
возвеличуємо ми Богородицю у Страсну 
суботу. 
    Тільки коли ми усвідомимо той вели-
кий подвиг і співпереживемо той страш-
ний шлях страстей, якому свободною 
волею піддався Іісус Христос заради 
роду людського, тільки тоді ми можемо 
переповнитися тією світлою радістю, 
яка була в апостолів, у день Воскресен-
ня їх улюбленого Вчителя.
  Згадуючи події останніх днів земного життя Спаси-
теля, Церква уважним оком любові й благоговіння 
стежить за кожним кроком, вслухується в кожне 
слово Христа Спасителя, який йде на добровільні 
страждання. Церква поступово веде нас шляхом го-

   Саме тому ми всі разом пройдемо день 
за днем ті великі і святі дні Страсної 
седмиці, щоби як і перші християни, 
котрі палко бажали невідступно бути 
з господом в останні дні Його життя, у 
Страсну седмицю підсилювали молит-
ви й збільшували подвиги посту. Вони, 
наслідуючи господа, який терпів страж-
дання через любов до людства, намага-
лися бути добрими й поблажливими до 
немощів один одного і більше творити 
справи милосердя. Та бути учасниками 
тих величних подій, які увінчували спра-
ву спасення роду людського. Кожен день 
Страсного тижня - великий і святий, і 
щодня протягом усього тижня у церквах 
відбуваються особливі Богослужіння.
    Ці богослужіння особливо величні. 
Вони прикрашені мудро розташова-
ними пророчими, апостольськими і 
євангельськими читаннями, величними 
і натхненними піснями і низкою глибоко 
знаменних, побожних обрядів. усе, що в 
Старому Завіті було тільки передвіщене, 
а в Новому зображено або сказано про 
останні дні й години земного життя Бого-
людини, – все це Свята Церква зводить в 
один величний образ, що і розкривається 
перед нами в богослужіннях Страсної 
седмиці. 

    Тож, пройдімо разом тим скорботним 
шляхом Спасителя, котрий веде нас до 

світлого, із мертвих, Воскресення. 

спода: від Його хресного шляху, від Віфанії до Лоб-
ного місця, від царственого входу Його в Єрусалим 
і до останнього моменту Його спокутних за людські 
гріхи страждань на хресті, і далі - до світлого торже-
ства Христового Воскресення.

Коли зійшов Ти до смерті, Життя Безсмертне, тоді пекло 
умертвив Ти сяйвом Божества
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Всеукраїнський Хресний хід у Львові
Частка Животворящого Хреста Господнього та мощей 
рівноапостольних царя Костянтина та цариці Єлени 

перебуватимуть у Львові з 29 квітня по 1 травня 2013 року
     ЦьогорІч християнський світ святкує 1700-річчя 
міланського едикту – листа імператорів святого 
рівноапостольного Костянтина  і Ліцинія, що датується 
313 роком, який виголошував релігійну терпимість на 
території римської імперії, і був спрямований главам 
провінційних адміністрацій імперії.
     Цей едикт був продовженням Нікомедійського едик-
ту від 311 року, випущеного імператором галерієм. 
однак, якщо Нікомедійський едикт легалізував хри-
стиянство і дозволяв відправлення обрядів за умо-
ви, що християни будуть молитися про благополуччя 
республіки і імператора, міланський едикт пішов ще 
далі. Цей документ став важливим кроком на шляху 
перетворення християнства в офіційну релігію імперії. 
 у відповідності з цим едиктом всі релігії 
прирівнювалися в правах, таким чином, традиційне 
римське язичництво втрачало роль офіційної релігії. 
Едикт особливо виділяв християн і передбачав по-

вернення християнам і християнським громадам всієї 
власності, яка була у них віднята під час гонінь. Едикт 
також передбачає компенсацію з казни тим, хто всту-
пив у володіння власністю, що раніше належала хри-
стиянам але був змушений повернути цю власність 
колишнім власникам.
   За досить короткий термін церква з гонимої ста-
ла, при рівноапостольному Костянтині Великому, 
не тільки терпимою, дозволеною і рівноправною з 
іншими релігіями, але з часу міланського едикту і 
протекційною і привілейованою при тому ж святому 
Костянтині, а при синах його і наступних імператорах, 
наприклад, при Феодосіях I і II -  панівною.
 З благословення Предстоятеля української 
Православної Церкви, Блаженнішого митрополита 
Київського і всієї україни Володимира, розпочали-
ся урочистості, присвяченні 1700-річчю міланського 
едикту. З цієї нагоди наша Церква організовує хрес-

ний хід з частками Хреста господнього та мощей свя-
тих царя Костянтина та матері його цариці Єлени. 
   13 лютого хресний хід вирушив містами україни з 
древнього Херсонесу в Севастополі, з того самого 
місця, де отримав Хрещення святий рівноапостольний 
князь Володимир. За півроку він відвідає 51 місто, 2 
Лаври – Святогірську та Почаївську. З 29 квітня по 1 
травня Хресний хід зі вселенськими святинями прой-
де Львовом. Завершиться хід в Києві 3 червня, в 
день пам’яті святих рівноапостольних Костянтина та 
Єлени.
  як повідомляє Протокольна служба єпархії, у Львові 
святині зустрічатимуть 29 квітня о 16:00 годині та бу-
дуть встановлені для вшанування у кафедральному 
Свято-георгіївському храмі по вулиці  Короленка 3.

Прес-служба Львівської єпархії
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ЛІТОПИС ЕПАРХІАЛЬНОГО ЖИТТЯ

Світло православ’я

   22 лютого у дрогобицькій виправній колонії №40 
єпископ Львівський і галицький Філарет освятив храм 
на честь Сорока Севастійських мучеників та звершив 
у ньому першу Божественну літургію.
  Його Преосвященству співслужили голова Сино-
дального відділу уПЦ у справах пастирської опіки 
пенітенціарної системи прот. Віктор яценко, благочин-
ний дрогобицького округу прот. миколай мандзюк  та 
настоятель тюремного храму прот. роман Кононенко. 
окрім духовенства Львівської єпархії на Богослужінні 
молились ченці Свято-михайлівського монастиря, 
що у селі грушево Тячівського району Закарпатської 
області, які своїми пожертвами долучились до побу-
дови храму.
   Після завершення Богослужіння владика Філарет 
звернувся з вітальним словом до присутніх, він зокре-
ма висловив сподівання, що цей храм стане місцем 
розради та духовного зцілення для багатьох зранених 
душ. А отець Пімен  передав отцю роману благосло-
вення від братії монастиря – нове облачення.
   урочистості завершились в актовому залі, де були 
вручені нагороди працівникам установи та оголошені 
подяки засудженим, які брали активну участь у 
ремонті храму.

   1 березня єпископ Львівський і галицький Філарет 
відвідав Львівський обласний геріатричний пансіонат, 
яким протягом багатьох років опікується Львівська 
єпархія, зокрема духівник пансіонату протоієрей 
Зиновій Курило, активісти братсва на честь свя-
тих первоверховних апостолів Петра і Павла та 
молодіжного братства на честь Почаївської ікони 
Пресвятої Богородиці.
   Під час візиту владика Філарет зустрівся з дирек-
тором закладу Сінкевичем михайлом Борисовичем 
та оглянув каплицю, в якій систематично звершу-
ються Богослужіння. Також на зустрічі був присутній 
протоієрей Зиновій Курило та працівники пансіонату.

   З 7 по 11 березня, Керуючий Львівською єпархією, 
єпископ Львівський і галицький Філарет очолюючи 
паломницьку групу відвідав Святу гору Афон.
  Під час перебування на Святій горі паломниць-
ка група відвідала Ватопедський монастир, в яко-
му вклонилися чудотворним іконам Пресвятої 
Богородиці Всецариця, Алтарниця, отрада і втіха, 
Закланна; Столицю Афону Керієс, де вклонилися 
чудотворній іконі Пресвятої Богородиці достойно 
єсть та главі святого апостола Андрія Первозваного в 
Андріївському скиту; чудотворним іконам Тихвинської 
Пресвятої Богородиці і пророка Іллі в Іллінському ски-
ту; Іверській чудотворній іконі Пресвятої Богородиці в 
Іверському монастирі; главі святого великомученика 
Пантелемона та його чудотворній іконі та іншим свя-
тиням Пантелеімонового монастиря;чудотворній іконі 
Пресвятої Богородиці одигітриї і Всерадісне лобзан-
ня та руці святого вмч. георгія Побідоносця, главі 
муч. Трифона і главі мч. Феодора Тірона, часті рук мч. 
марини і апостола архідиякона Стефана в монастирі 
Ксенофонт; чудотворній іконі Пресвятої Богородиці 
одигітрія і чудотворній іконі апостола архідиякона 
Стефана в монастирі Костамоніт; чудотворній іконі 
Пресвятої Богородиці Скоропослушниця в монастирі 
дахіар; чудотворній іконі святителя миколая чудот-
ворця в монастирі Ставронікита.
     В Ватопедському та Пантелеімоновому монастирі 
Владика відслужив Божественні літургії.
   Під час перебування на Святій горі, паломники 
мали можливість спілкування зі старцями в різних 
монастирях.

   14 березня в Єпархіальному управлінні під голо-
вуванням Керуючого Львівською єпархією, єпископа 
Львівського і галицького Філарета, відбулося чергове 
засідання Єпархіальної ради та зборів благочинних.
     На засіданні розглянули низку питань життя єпархії, 
зокрема дотримання Богослужбових традицій гали-
чини, також ухвалили створення Літургійної комісії 
та напрямки її діяльності. Темою обговорення стали 
міжцерковні стосунки, які набули особливого характе-
ру на початку цього року.
    Владика привітав усіх з наближенням Великого по-
сту та презентував «Послання на початок Великого по-
сту», а також видання Інформаційно-просвітницького 
відділу єпархії «документи Архієрейського собору» 

українською мовою.
   На засідання завітав архієпископ городницький 
олександр, вікарій Київської митрополії, який в цей 
день був проїздом у місті Львові та, дізнавшись, про 
проведення ради знайшов час зустрітися із владикою 
Філаретом та духовенством Львівської єпархії.

   17 березня ввечері, у Прощену неділю, єпископ 
Львівський і галицький Філарет звершив вечірнє 
Богослужіння та молитовне послідування на початок 
Святої чотиридесятниці у Свято-георгіївському ка-
федральному храмі міста Львова.
      Його Преосвященству співслужили секретар єпархії 
протоієрей Богдан Білас, благочинний міста Львова 
протоієрей Євгеній Щирба, ключар кафедрального 
храму протоієрей миколай Баранов та клірики храму.
    Після проголошення великого прокимну Владика 
зачитав Великопісне послання Блаженнішого митро-
полита Володимира, а наприкінці богослужіння зачи-
тав молитву на початок посту.
     Потім єпископ Філарет звернувся до всіх присутніх 
з архіпастирським словом, в якому наголосив на 
важливості прощення ближнього на початку посту, 
після чого попросив у духовенства та віруючих проба-
чення та благословив усіх на проходження Великого 
посту. З благословення Керуючого єпархією всім, хто 
прийшов в цей вечір до храму, було роздано послан-
ня єпископа Львівського і галицького Філарета на по-
чаток Великого посту.

      18 березня, у перший день Святої чотиридесятниці, 
єпископ Львівський і галицький Філарет вранці 
звершив уставні Богослужіння: утреню, часи, 
ізобразительні, вечірню, а також літію по спочи-
лим у Свято-георгіївському кафедральному храмі 
міста Львова. По завершенні Владика звернувся до 
віруючих 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 архіпастирські настанови у 
перший день посту вірним чадам Православної Церк-
ви.

     19 березня, у вівторок першої седмиці Великого по-
сту, за Великим повечір’ям у Свято-Троїцькому храмі 
міста Львова єпископ Львівський і галицький Філарет 
звершив читання другої частини Великого покаянного 
канону преподобного Андрія Критського. 
  За богослужінням Владика звернувся до всіх 
присутніх зі словами настанови.
   Того ж дня, вранці, Преосвященніший єпископ 
Філарет молився за богослужінням у Свято-
георгіївському кафедральному храмі.

  20 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 співслужили клірики храму.
   Вкінці Богослужіння Владика звернувся до вірян з 
архіпастирським словом.
    Ввечері, владика Філарет прочитав третю частину 
канону Андрія Критського у храмі Святого князя Во-
лодимира, що у Львові (Сихів).

    21 березня, у четвер першої седмиці Великого по-
сту, за Великим повечір’ям у Свято-Покровському 
храмі міста Борислав єпископ Львівський і галицький 
Філарет звершив читання четвертої частини Великого 
покаянного канону преподобного Андрія Критського.
 За богослужінням Владика звернувся до всіх 
присутніх зі словами настанови.
   Того ж дня, вранці, Преосвященніший єпископ Філарет 
молився за богослужінням у Свято-георгіївському ка-
федральному храмі міста Львова.

    22 березня, єпископ Львівський і галицький Філарет 
звершив Літургію Передосвячених дарів та чин освя-
чення колива у Свято-Покровському храмі міста Бо-
рислава.
  Перед Літургією Владика прочитав третій час та 
звершив сповідь парафіян.
 По завершенні Богослужіння Преосвященніший 
єпископ Філарет звернувся до всіх присутніх зі слова-

ми проповіді та роздав усім послання на Великий піст.
  Ввечері того ж дня, Владика молився за 
Богослужінням у Свято-георгіївському кафедрально-
му храмі міста Львова.

  24 березня, в неділю Торжества Православ’я, 
єпископ Львівський і галицький Філарет очолив Боже-
ственну літургію в Свято-георгіївському кафедраль-
ному храмі міста Львова.
   Його Преосвященству клірики храму.
    Після Євангелія Владика звернувся до всіх присутніх 
зі словами проповіді.
     По завершенні Літургії був відправлений традиційний 
молебний чин Торжества Православ’я.

  25 березня, у військовій частині № 3002 «другій 
окремій галицькій бригаді» відбулося урочисте свят-
кування дня внутрішніх військ україни та 21-ї річниці 
заснування указом Президента україни внутрішніх 
військ міністерства внутрішніх справ.
 З нагоди свята до військової частини прибув 
єпископ Львівський і галицький Філарет та духівник 
частини протоієрей Павло давиденко. розпоча-
лись урочистості зі вступного слова командира ча-
стини полковника Сахона олега олександровича. 
Після чого з вітальним словом звернувся Керуючий 
Львівською єпархією, владика Філарет, який привітав 
усіх з професійним святом, висловив радість, що 
Церква бере участь в житті частини та нагородив 
командира частини орденом преподобного Іллі му-
ромця ІІІ ступеня та грамотами Блаженнішого ми-
трополита Київського і всієї україни Володимира 
офіцерів частини: полковника Задворного олексан-
дра Івановича, підполковника Садівського Віктора 
Зіновієвича, підполковника Вовка ростислава миро-
славовича, майора Ковальчука матвія Йосиповича.
    Продовжилось свято врученням звань і подарунків 
та виступом військовослужбовців галицької бригади 
з патріотичними і національними піснями.

   28 - 29 березня у дніпропетровську проходив 
Всеукраїнський молодіжний форум «я - громадянин 
україни», «міжнаціональні відносини у студентсько-
му та молодіжному середовищі» організований Со-
юзом православних жінок україни.
    З благословення єпископа Львівського і галицько-
го Філарета участь у форумі взяли голова відділу у 
справах молоді протоієрей Назарій Швець та голова 
інформаційно-просвітницького відділу марк Каюмов. 
Також на форумі була представниця Львівського осе-
редку союзу православних жінок аспірант Львівської 
академії мистецтв Коломієць Лідія.
     Під час пленарного засідання у перший день робо-
ти форуму марк Каюмов виступив із доповіддю.

  29-30 березня у Київському національному 
торговельно-економічному університеті пройшов ІІІ 
Всеукраїнський батьківський форум, у роботі якого 
взяв участь голова єпархіального відділу у справах 
сім’ї диякон михаїл Коник.
      В межах Форуму диякон михаїл Коник зустрівся з го-
ловою Синодального відділу у справах сім’ї, єпископом 
ровеньківським і Свердловським Пантелеімоном, 
президентом міжнародного освітнього фонду імені 
ярослава мудрого Валентиною Стрілько. Під час 
зустрічі було обговорено ряд питань щодо співпраці 
з єпархіальним відділом в галузі захисту материн-
ства та сімейних цінностей. Було досягнуто також 
домовленості про проведення ряду спільних заходів 
з питань сім’ї та сімейного виховання наших дітей.

   2-3 квітня єпископ Львівський і галицький Філарет 
взяв участь у засіданні Координаційної ради голів 
синодальних установ при Предстоятелі уПЦ, роботі 
Комісії з канонізації святих при Священному Синоді 
уПЦ, у зустрічі Предстоятеля уПЦ з народними де-
путатами – членами міжфракційного об’єднання «За 
сприяння свободі сумління».

   4 квітня владика Філарет взяв участь у святкових 
заходах з нагоди 10-річчя з дня створення державної 
установи «Науково-практичний медичний центр 
дитячої кардіології та кардіохірургії моЗ україни». 
у святкових заходах також взяв участь Президент 
україни Віктор янукович.
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Страсний понеділок: Гряде Господь на вільні страждання…
скорботним шляхом сПасителя, до світлого, із мертвих, воскресення

    «Кращого часу для християнина на землі бути не 
може, як прийдешні тепер, день за днем, дві седмиці 
- Страсна і Світла. Ці два тижні на землі є винятком 
із загального правила метушливого життя. у ці тижні 
воістину й навіч Іісус Христос являється душі. госпо-
да ради остерігайтеся, щоб суєта не взяла вас від 
храму і щоб ця седмиця страстей Христових не була, 
подібно іншим седмицям, переповнена нашими влас-
ними погибельними пристрастями. ось Жених гряде! 
душі благочестиві, йдіть Йому назустріч...» - закликає 
протоієрей Валентин Амфітеатров вірних чад Церкви 
у перший день Страсної седмиці. 
  Цього дня Православна Церква згадує за 
Богослужінням засохлу смоківницю. 
     Прокляттям смоківниці господь передбачав май-
бутню долю Ізраїлю. Лицемірний, благочестивий 
тільки по зовнішності, гордий своєю праведністю у 
законі та точним дотриманням зовнішніх обрядових 
приписів релігії, єврейський народ вже давно не при-
носив плодів палаючого духу і істинно праведного 
життя. Його благочестя було тільки показним, і в цьо-
му відношенні він дійсно дуже нагадував євангельську 
смоківницю, вкриту пишним зеленим листям, що не 

має на собі плодів. 
    Та не тільки ізраїльський народ нині символізує 
та смоківниця. Праведний Іоан Кронштадський в цей 
день звертався із проповіддю, в якій проводив пара-
лель із нашим життям:
     «Безплідна смоківниця при дорозі з одними листям 
- це я, і ви, брат і сестра, усі ми улюблені.
    до нас з вами часто приходить і рано і пізно На-
саджувач життя нашого, господь Іісус Христос, що 
ревнує про наше спасіння, приходить, щоб вгамува-
ти голод душі нашої, щоб стати для неї хлібом жит-
тя. І, на жаль, майже завжди знаходить у нас тільки 
турботи про житейське - одні листя; плодів ж віри, 
піклування про спасіння душ наших немає.
      між тим, кожен з нас з тим і посаджений на землі, 
щоб приносити духовні плоди. які ж це зокрема пло-
ди, які повинна приносити кожна людина, особливо 
християнин? На це святий Апостол відповідає так: 
плід духовний є любов, радість, мир, довготерпіння, 
милосердя, віра (гал. 5: 22). ось, брат і сестра, які 
плоди повинні ми неодмінно приносити Насаджувачу 
нашого життя, господу Іісусу Христу щодня.
    Тепер дивися кожен: плодюча ти смоківниця або 

безплідна? якщо плодовита, добре, прямуй впе-
ред; принось Владиці більше і більше плодів, хай 
наповнить Він ними тебе ж самого у вічності; якщо - 
безплідна: тріпочи; тобі загрожує прокляття Владики 
твого життя, і може бути, дуже скоро Він скаже і тобі: 
так не буде ж надалі від тебе плоду повік. І ти негай-
но засохнеш; стихнуть усі твої духовні сили; зовсім 
вичерпається в тебе віра, надія і любов, а всяке де-
рево, що не дає плода добра, відрізається і у вогонь 
вічний викидається (мф. 3: 10).
    Приносиш ти щодня Владиці живота твого плоди 
добрих справ, і головне, чи маєш царицю чеснот - 
любов, гарячу любов до твого Творця і любов до 
ближнього, як до себе? чому так необхідна нам лю-
бов? Тому що Сам Бог є любов (1 Ін. 4: 8), а ми за 
образом Його сотворені, і в людині християнинові Бог 
перебуває.
    отже, якщо не хочемо сохнути, як проклята го-
сподом смоківниця, або як трава, і у вогонь вічний 
бути покинутими, постараємося ж, улюблені браття, 
приносити Насаджувачу життя нашого плоди добрих 
справ, поки маємо час, сили, кошти, випадок. може 
бути, прийде час, коли й хотіли б зробити добро, але 
це буде неможливо. отже, доки є час, будемо робити 
добро всім, а найбільше ж своїм по вірі (гал 6,10)». 

Страсний вівторок: Ось, Жених гряде…
На утрені Великого вівторка пригадуються події, описані в євангеліста матвія (22 
глава з 15 вірша і 23 глава). Але зміст служби вівторка запозичене з притчі про 
десять дів, про таланти і з продовження покладеного в понеділок оповіді про дру-
ге пришестя Христове.
Цими спогадами Свята Церква особливо закликає віруючих до духовного пильну-
вання, до доцільного вживання дарованих нам здібностей і сил, особливо на діла 
милосердя, які господь приймає як особисту заслугу собі самому, коли говорить 
про них: «оскільки ви зробили це одному з цих братівмоїх менших, то зробили 
мені»(мф. 25: 40).
Тропар «ось, Жених гряде опівночі», що співається в перші три дні Страсної 
седмиці, нагадує нам притчу про десять дів, які, взявши світильники, вийшли 
назустріч Нареченому. Тут п’ять мудрих і п’ять нерозумних дів символізують всіх 
християн; із них одні мудрі - по своїй вірі, доброчесному життю і готовності до 
смерті, а інші нерозумні - по своєму маловір’ю і байдужості, порочності.
Світильники - це душі наші, масло - милостиня і інші добрі справи. Наречений у 
цій притчі - Сам Іісус Христос. Всі ми виходимо назустріч Йому: спочатку на при-
ватний суд після смерті, а потім і на загальний - після воскресення з мертвих. 
Наречений зволікає, тобто не перериває наше життя смертю, очікуючи від кожної 
людини покаяння. Але люди, не передбачаючи кінця свого життя і всього світу, 
безтурботно поринають у сон.
І ось опівночі лунає крик про прихід Нареченого. Тоді всі стрепенулися і запалили 
свої світильники, тобто напружили свою душевну увагу. добре мудрим христия-
нам: вони запаслися добрими справами, і душі їх будуть горіти любов’ю до госпо-
да. Погано нерозумним: їх душі почнуть згасати, передчуваючи муки пекла; вони 
схаменуться і підуть за єлеєм до продавців, тобто підуть шукати нагоди робити 
добрі справи, але в цей час прийде Наречений, і двері в Його чертог закриються. 
отже, - підсумовує господь притчу, - пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, 
коли прийде Син Людський.
Крім цього у страсний вівторок ми чуємо, як господь називає лицемірами фарисеїв, 
які виділяли себе з єврейського народу дотриманням зовнішньої побожності і 

стародавніх переказів, приховуючи холодність і бездушність під зовнішньою об-
рядовою ревністю. ми згадуємо про дану нам у хрещенні благодать - про золотий 
талант (талант - вища грецька грошова одиниця), який можна примножити, а мож-
на зарити в землю, так що потім і це багатство, яким ми знехтували, відніметься 
у нас. ми бачимо картини останніх часів і Страшного Суду, про день і час якого 
не знають навіть ангели небесні. Церква закликає нас бути в ці дні поруч з Хри-
стом, слухати заповіді Його і виконувати Його волю: Він тепер йде на добровільне 
страждання для того, щоб врятувати нас...
у співах цього дня Свята Церква наполегливо вселяє нам обов’язковість духовно-
го неспання і релігійно-морального вдосконалення, взиваючи: «Жениха, браття, 
возлюбімо, світильники свої прикрасьмо, сяючи в чеснотах і у вірі православній, 
щоб, як мудрі господні діви, приготованими ввійти з Ним на весілля, бо Жених як 
Бог подає всім нам у дарунок вінець нетлінний»; «Прийдіть, вірні, працюймо щиро 
для Владики: Він дає рабам багатство і, відповідно до талантів, рівно примножимо 
благодаті талант: один мудрість нехай показує в благих ділах, інший же нехай чес-
но звершує служіння, нехай навчається вірний словом того, хто пізнав таїни, і не-
хай роздає багатство убогим ще інший: таким бо взаємодаванням примножуємо 
дарування і, як вірні будівничі благодаті, сподобимося Владичної радості…».

Страсна Середа: Між Богом і нами - дві перешкодимитрополит Антоній Сурозький (Блум)
      ми вже підходимо до самих Страстей господніх, і з 
усього, що ми чули, стає так ясно, що господь може 
усе пробачити, усе очистити, усе зцілити і що між 
нами і Ним можуть стояти дві тільки перешкоди. 
   одна перешкода - це внутрішнє зречення Його, це 
поворот від Нього геть, це втрата віри в Його любов, 
це втрата надії на Нього, це страх, що на нас у Бога 
може не вистачити любові.
   Петро відрікся від Христа; Іуда Його зрадив. обоє 
могли б розділити ту ж долю: або обоє врятува-
тися, або обоє загинути. Але Петро дивом зберіг 
упевненість, що господь, що відає наші серця, знає, 
що, незважаючи на його зречення, на легкодухість, на 
страх, на клятви, у нього збереглася до Нього любов 
- любов, яка тепер роздирала його душу болем і со-
ромом, але любов.
   Іуда зрадив Христа, і коли він побачив результат 
своєї дії, то втратив всяку надію; йому здалося, що 
Бог його вже пробачити не може, що Христос від ньо-
го відвернеться так, як він сам відвернувся від свого 
Спасителя; і він пішов.
    Але є інше, що нас може відокремити від Бога; про 
це ми чули постійно ці дні; це брехня і це лицемірство. 
Це брехня людей, які не хочуть на себе подивитися, 

не хочуть себе бачити, які вони є, які хочуть обдури-
ти себе, обдурити інших, обманути Бога, прожити в 
світі ілюзій, в світі нереальності, в якому їм на час 
спокійно, безпечно; це нас теж може відокремити від 
Бога
      одного подвижника раз запитали, як може він жити 
з такою радістю в душі, з такою надією коли він себе 
знає грішником? І він відповів: Коли я постану перед 
Богом, Він мене запитає: умів ти мене любити всією 
душею твоєю, всією думкою, усією міццю твоєю, усім 
життям твоїм? .. І я відповім: Ні, господи! ... І Він мене 
запитає: Але чи повчався ти того, що тебе могло спа-
сти, чи читав ти моє слово, чи слухав ти настанови 
святих? .. І я Йому відповім: Ні, господи! ... І Він тоді 
мене запитає: Але чи старався ти хоч трохи прожити 
гідно свого людського звання? .. І я відповім: Ні, го-
споди! ... І тоді господь з жалем подивиться на моє 
скорботне обличчя, загляне в упокорення мого сер-
ця і скаже: В одному ти був хороший: ти залишився 
правдивий до кінця, увійди в спокій мій...
       Сьогодні ми згадуємо про те, як блудниця наблизи-
лася до Христа: вона не покаялася, не змінила свого 
життя, а лише була вражена чудовою, Божественною 
красою Спасителя; ми бачили, як вона пригорнулася 

до Його ніг, як вона плакала над собою, знівеченою 
гріхом, і над Ним, таким прекрасним у світі такому 
страшному. Вона не каялася, вона не просила про-
бачення, вона нічого не обіцяла, - але Христос, за 
те, що в ній виявилася така чуйність до святині, така 
здатність любити, любити до сліз, любити до розриву 
сердечного, виголосив їй прощення гріхів за те, що 
вона возлюбила. І коли Петро був Ним прощений, він 
теж зумів Його багато любити, можливо, більше бага-
тьох праведних, які ніколи не відходили від Спасите-
ля, тому що йому було прощено так багато.
  Скажу знову: ми не встигнемо покаятися, ми 
не встигнемо змінити своє життя до того, як ми 
зустрінемося сьогодні увечері і завтра, в ці дні зі Стра-
стями господніми що вже настають. Але наблизимо-
ся до Христа як блудниця: з усім нашим гріхом, і в 
той же час відгукнувшись усією душею, усією силою, 
усією неміччю на святиню господню, повіримо в Його 
співчуття, в Його любов, повіримо в Його віру в нас, і 
станемо сподіватися такою надією, яка нічим не може 
бути знищена, тому що Бог вірний і Його обіцяння нам 
ясне: Він прийшов не судити світ, а врятувати світ.
     Прийдемо ж до Нього, грішники, на спасіння, і Він 
помилує і спасе нас. Амінь.
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скорботним шляхом сПасителя, до світлого, із мертвих, воскресення

Святитель Лука (Войно-ясенецький)

     Великий четвер. Вечеря таємна, Христова Вечеря, така таємнича, така глибока, така 
нескінченно важлива, що серця наші наповнюються трепетом.
    Бо в цю святу Вечерю господь Іісус Христос здійснив одну з найважливіших справ 
Своїх - Він омив ноги Своїм учням, Він встановив Таїнство Святого Причастя і вперше 
Сам звершив це Таїнство, вперше причастив учнів Своїх.
    Він здійснив надзвичайно таємниче і святе діло. Він взяв хліб, благословив його, 
споглянув на небо, віддав хвалу Богові, поламав хліб і дав його учням Своїм з див-
ними, зовсім незвичайними словами, які чуєте ви на кожній святій літургії. "Прийміть, 
споживайте: це є Тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів". Потім господь 
Іісус Христос благословив чашу з вином і, подаючи учням, сказав: "Пийте з неї всі: це 
є Кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. 
чиніть це на мій спомин". 
   ми й творимо це в Його спомин, творимо щодня, творимо на святій літургії, на 
Таїнстві Євхаристії. ми глибоко схиляємося перед кожним словом Христа. Кожне свя-
те слово господа нашого для нас непорушна істина, абсолютно обов'язковий закон. 
І якщо господь сказав: "Прийміть, споживайте, це тіло моє", - якщо хліб Він назвав 
Тілом Своїм, якщо вино, яке Він благословив, Він на-
звав Кров'ю Своєю, то як ми сміємо не вірити тому, 
що дійсно справжнє Тіло Своє і Святу Кров Свою дав 
Він учням Своїм на Тайній Вечері? Він звершив впер-
ше Велике таїнство перетворення хліба і вина в Тіло і 
Кров Христову. Бо Він ще раніше говорив Своїм учням 
таємничі, незвичайні слова: "я – хліб життя ... я – хліб 
живий, що з неба зійшов: коли хто споживатиме хліб 
цей, житиме повіки; хліб, що його я дам, є Плоть моя, 
яку я віддам за життя світу ... якщо не будете спожива-
ти тіла Сина Людського й пити Крові Його, то не будете 
мати в собі життя. Хто тіло моє їсть та кров мою п'є, 
життя вічне, і я воскрешу його в останній день, бо тіло 
моє то правдиво є їжа, і Кров моя істинно є пиття. Хто 
тіло моє їсть та кров мою п'є перебуває в мені, і я в 
ньому "(Іоан. 6, 48, 51, 53-56). Ці слова були настільки 
вражаючими, що коли почули їх люди, то багато хто 
навіть з учнів Його пішли від Нього, дивуючись, що 
Він говорить, - як Він може дати їсти Свою Плоть? як 
Він може дати пити Свою Кров? як Він говорить, що 
Він Хліб Небесний, Хліб життя? І тільки дванадцять 
апостолів, яких запитав господь Іісус Христос: і ви чи 
не хочете відійти від мене, - відповіли Йому вустами 
св. Петра: "господи! до кого нам іти? Ти маєш слова 
життя вічного" (Іоан. 6, 68).
    Прийняли апостоли в серце своє ці таємничі сло-
ва, повірили в те, що господь Іісус Христос є Хліб 
життя, що зійшов з Небес. А тепер, на Таємній Вечері, 
коли Він під виглядом хліба і вина подав їм Плоть і 
Кров Свою, вони з глибокою вірою згадали ці слова 
Христові: "якщо не будете їсти Плоть мою і пити Кров 
мою, не будете мати життя вічного. Хто тіло моє Плоть 
і п'є мою Кров в мені перебуває і я в ньому ". Вони 
вмістили це в серця свої.
   І ми, християни, повинні прийняти в серця свої ці 
великі святі слова Христові, повинні пам'ятати про те, що говорив нам Сам Христос у 
Своїй дивовижній промові про лозу виноградну: "я правдива виноградна Лоза, а отець 
мій - виноградар: всяку у мене гілку, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку, 
що плодоносить, очищає, щоб рясніше родила. Ви вже очищені через слово, що я вам 
дав. Перебувайте в мені, і я в вас. як гілка не може приносити плоду сама собою, якщо 
не буде на лозі, так і ви, якщо не будете в мені. я є лоза, а ви гілки; хто перебуває в 
мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. 
Хто не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка, і всохне; а такі гілки збирають 
і кидають у вогонь, і вони згоряють "(Ін. 15, 1-6).
    якщо ми гілки Лози Христової, то, значить, ми харчуємося соками цієї Лози, як зви-
чайна виноградна лоза харчується тими соками, які отримує від коренів її. ми не може-
мо жити, не можемо існувати без цього таємничого живлення від Лози Христової, якої 
гілками сподобив нас бути Христос.
    Що ж це за соки Лози Христової? Це Кров Його, це Плоть Його, які велить Він нам 
пити і їсти. якщо ж не будемо ми харчуватися Тілом Христовим і Кров'ю Христовою, 
то, як сказав господь, життя не будемо мати в собі, і не буде Він перебувати в нас і ми 
в Ньому.
   ось яким надзвичайно важливим є це Таїнство, Таїнство Причастя Тіла і Крові 
Христової, яке нині на Таємній Вечері Сам господь встановив і нам повелів в пам'ять 
Його здійснювати. ми повинні вірити всім серцем в те, що під виглядом хліба і вина 
ми дійсно їмо Плоть Христову і п'ємо Кров Його. І нехай не засумнівається ніхто з нас, 
бачачи, що хліб залишається хлібом і вино залишається вином і що мають вони смак 
хліба і вина. Та не засумнівається ніхто в тому, що це не просте вино і не простий хліб, 
а справжні Тіло і Кров Христові.
      Простягнімо ми наші брудні руки і ноги Всемилостивому господу Іісусу Христу і 
будемо благати Його про те, щоб Він омив скверни наші. І коли омиє Він їх у Таїнстві 
Покаяння, тоді приступимо до великого Таїнства Причастя зі страхом і трепетом, з гли-
бокою вірою в те, що під виглядом хліба і вина ми причащаємося Тіла і Крові Христо-
вих, що здійсняться на нас слова Христові: "Той, хто їсть мою Плоть і п'є мою Кров, в 
мені, і я в ньому ".
       І заспокоїмося у житті вічному, у святому спілкуванні з господом Іісусом Христом.

Страсний четвер: Таємна вечеря Страсна п’ятниця:
 Не ридай Мене Мати

     ось прийшов час, і здійснилось проречене Старцем Симеоном матері 
господній: «і тобі самій меч простромить душу» (Лк 2, 35). Та, Котрій при-
значено прийняти на небі найбільшу після Сина славу, повинна була 
перетерпіти на землі найбільші скорботи заради Нього. 
       Все життя Її лагідне серце ранили паплюження, гоніння і хули на Христа, 
які Він зустрічав усюди під час Своєї проповіді. Та хто виміряє тугу і скорботу 
святої душі матері, коли Вона побачила Сина Свого страченим після жор-
стоких мук? як глибоко було пронизане болем Її материнське серце ніхто з 
нас навіть уявити не може… Бо хто ж ще може так любити Сина Свого, як 
Пренепорочна і так страждати, як Всесвята мати?! Вона перетерпіла тоді 
більше за всіх мучеників, страждала серцем, більше ніж всі люди. 
        Сильніше за всіх любила Вона господа Свого, тому для Неї ще перша 
звістка про взяття Сина на суд була громом, що вразив Її серце. Всі завдані 
Йому рани, удари, плювання, терни, що встромилися в голову Іісуса, 
нарешті удари молота, який пробив цвяхами руки і ноги Його, в той же час 
проникали в Її серце і вражали душу. о, якби ж могла Вона хоча б трошки 

полегшити страждання Сина Свого, – зняти 
з Нього терновий вінець, підтримати голову 
Його, похилену від жорстоких тортур... Вона 
не мала можливості Сама допомогти Йому і 
нікого не бачила, хто перейнявся б страждан-
ням Сина Її, та надав би Йому хоч би якесь 
полегшення. Вона, навпаки, чула лише, як 
уста нечестивих розкривались з усіх боків та 
вивергали лайку, ганьбили Його. 
    Нарешті, о шостому часі пополудні, сон-
це раптово затьмарилось, і натовп, що 
біснувався у підніжжя хреста господнього, 
наляканий пітьмою, принишк. Під покровом 
темряви до хреста підійшли близькі Його, 
та швидше за всіх і найближче – мати з 
возлюбленим учнем Іоанном. Цей учень 
благовіствує про те, з якою ніжною любов’ю 
Божественний Син, помираючи на хресті, 
турбувався про Свою невтішну матір. Тепер 
і для люблячого учня було ясно, наскільки 
гіркою є та чаша, яку він обіцяв пити зі своїм 
учителем, коли просив собі місця з правого 
боку від Нього. 
    мати наблизилась до Сина Свого, і що 
ж Вона бачить – як жахливо злоба людська 
спотворила все тіло Його! Від голови до ніг 
немає на ньому живого місця: розбите лице, 
уста, очі, все запеклося у крові; руки та ноги 
наскрізь простромлені. Весь закривавлений, 
побитий, зранений, оголений і повішаний 
на хресті, на вершині гори, на ганьбу усьо-
му світу. дивлячись на все це, – як Вона 
витримала незрівнянну біль та страждання 
сердечні? Справедливо говорить один вчи-
тель Церкви: «воістину, Вона не витримала 

б цієї скорботи, якби не підтримувала Її та десниця, котра була простерта 
над Нею на хресті!»
    Євангелісти не говорять що мати господа і друзі Його ридали подібно 
жонам Єрусалимським. Їхні ридання розбурхали б останні хвилини Іісуса, 
Котрого вони ніжно любили. Скорбота їхня була вищою за сльози: хто 
може плакати, той ще не дійшов до крайнього ступеню сприйняття болю, 
до якого здатне людське серце. для Іісуса Христа погляд на матір також 
був мукою. досі Він був Її надією і втіхою; тепер Вона залишалась матір’ю 
вже не того Іісуса, Котрого всі любили і поважали, Котрого боявся сам 
Синедріон, а Іісуса, всіма покинутого, зганьбленого, Котрий скінчив життя 
на голгофі разом із злочинцями! Треба було якось втішити Її, дати розра-
ду на все життя так, щоб не викликати тепер знущань і переслідування 
ворогів, яких ще багато було біля хреста. Невідомо, як би вони повели 
себе, коли б дізнались, що тут знаходиться мати Іісуса? Тому господь і не 
назвав Її матір’ю: “Жоно – сказав Він голосом нескінченної любові, – ось, 
син Твій!» Погляд на Іоанна пояснив ці слова: «він посяде моє місце для 
тебе». Потім, показав поглядом на матір  сказав Іоанну: «ось, мати твоя! 
(Люби, бережи Її, як свою матір!)» учень докладно виконав волю Вчителя і 
друга, і відтоді, як свідчить у своєму Євангелії, «взяв Богоматір у дім свій». 
В Пресвятій діві Іоанн побачив свою другу матір; в Іоанні Приснодіва по-
бачила сина, який служив Їй потім до самого Її успення (близько 15 років). 
«Цнотливому учневі доручає цнотливий господь цнотливу матір Свою» 
– зауважує блаженний Ієронім. А в особі цього учня Він всиновлює Своїй 
милосердній матері і всіх вірних, яких не стидався називати Своїми бра-
тами. Щоб вберегти Пресвяту діву-матір від присутності при останніх, 
найважчих передсмертних стражданнях Сина, Іоанн йде разом із Нею 
подалі, і там разом із жінками, що служили Христу, здалеку спостерігали 
як здійснюються древні пророцтва про месію.  

За матеріалами: «ионинский листок» №16, 2003 г., 
«Троицкіє листки» № 989, № 990, 1898 г.
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скорботним шляхом сПасителя, до світлого, із мертвих, воскресення
Страсна субота: Славно бо прославився    Служби Великої суботи зберегли ряд 

характерних рис ранньохристиянського 
богослужіння, і ряд літургійних особли-
востей цього дня простежується вже в 
пам'ятках IV століття ("Паломництво 
Егер"). до числа таких особливостей 
можна віднести наступні: 
     1. Велика Субота – єдина пісна су-
бота в році і одночасно переддень 
Світлого Воскресіння. у зв'язку з цим у 
богослужінні Великої суботи простежу-
ються як траурні, так і святкові недільні 
риси. 
       2. За звичаєм найважливіших пісних 
днів літургія звершується після вечерні 
(як в Великий четвер, навечір'я різдва 
Христового та Богоявлення). 
  3. у цей день відбувалося хре-
щення оглашенних, у зв'язку з чим 
у богослужінні присутні численні 
старозавітні читання. 
     Зокрема, на вечірньому богослужінні 
після входу з Євангелієм і піснеспіву 
"Світе тихий" читаються п'ятнадцять 
паремій - старозавітних пророцтв про 
страсті, смерть, воскресіння Спасите-
ля і про прийдешню славу Новозавітної 
Церкви.  Серед них –  книга Вихід 
13:20-22, Вих. 14:1-31, Вих. 15:1-19 - 
сини Ізраїлеві переходять посуху чер-
воне море; подячна пісня "Заспіваймо 
господеві, бо дійсно звеличився Він, 
коня й вершника його кинув до моря". 
у Тріоді цей рядок з Біблії звучить та-
ким чином  «Поєм господеві, славно 
бо прославися, коня і всадника вверже 
в море». Вихід євреїв з Єгипту, "дому 

неволі", через прообраз вказує на 
звільнення християн від рабства гріха; 
перехід через море є старозавітним 
символом хрещення. Пісня з Вих. 15 
- одна з біблійних пісень, є постійною 
темою для першої пісні канону утрені. 
В даному випадку ця пісня читається 
при відкритих царських вратах, а 
священнослужителі та віруючі (або, 
від їхнього імені, хор) поперемінно 
співають приспів "Славно бо прослави-
ся".
     Спочатку євреї зупинились в межах 
єгипетських володінь. як і куди їм йти 
було видно за рухом хмари вдень та 
вогняного стовпа вночі. Те й інше було 
реальним знаком провідництва Божого, 
Його живої присутності і опіки народом. 
Хмара захищала від денної жари. Вночі 
вона давала впевненість в тому, що Бог 
пильнує, охороняє, виховує в них по-
чуття довіри та вірності Йому. Коли ви-
никала потреба докладно знати напрям 
руху, мойсею була дана можливість 
чути голос Божий. Він повелів всім по-
вернути на південь і влаштуватися на 
березі. Тим часом Фараон вирішив, що 
євреї розчарувались в мойсеї, тому що 
той не залишав єгипетську територію, 
або ж їхній Бог вже не опікується ними, 
і тому можна наздогнати їх і повернути 
собі дешеву робочу силу. Побачивши 
озброєних вершників, що наздоганяли 
їх, євреї «заволали до господа», бо 
дуже злякались. Було від чого! Зі схо-

ду – море. А заході – гори, на півночі 
– війська, на півдні – пустеля. Вступати 
у бій з голими руками недавнім рабам 
було дуже важко. Тому ситуація зда-
валася безнадійною. мойсей став за-
кликати зберігати спокій: «Замовкніть! 
господь захистить вас!» Хоча мойсей 
закликав до спокою, проте сам в душі 
молився настільки напружено, що го-
сподь сказав йому: «Що ти до мене 
волаєш?» Народу було сказано, що 
треба продовжувати подорож. як? 
куди? мойсей знав, що велів йому Бог. 
допоки євреї рухалися до моря, стовп 
хмарний перемістився так, що став по-
заду (не як зазвичай – попереду) всіх. 
одночасно він світився для євреїв і він 
же затулив все світло для єгиптян так, 
що над їхнім військом була тьма. мой-
сей простягнув свій жезл над морем, як 
велів йому Бог. Сильний вітер піднявся, 
погнав хвилі. Відкрилося дно морське, і 
євреї пішли по ньому. Єгиптяни у запалі 
не збагнули, що берег закінчився, ки-
нулись навздогін. до всього додалась 
неочікувана гроза і землетрус. руха-
тись їм заважали бруд і твань, колеса 
їх загрузли, повільно вони гналися за 
євреями, розуміючи, що не ізраїльтяни, 
а Бог їхній протистоїть Фараону. 
Єгиптяни вирішили бігти назад, але 
в цей час останні євреї вибрались на 
інший берег, мойсей знову простягнув 
руку з жезлом, і води, які до цього мо-
менту стояли стіною, спрямувалися в 

своє русло. Вітер більше не стримував 
їх, і всі війська фараонові загинули.
   Перше, що зробили врятовані від 
переслідування ізраїльтяни – подяку-
вали господу. Їхня пісня, творцем якої 
був мойсей, виконувалась так, як було 
заведено у євреїв, тобто мойсей (мож-
ливо з хором чоловіків) співав вірші 
своєї пісні, а сестра його маріам з хо-
ром жінок (та музичним супроводом – 
тімпанами) повторювала як приспів.
  В нашій Церкві дещо подібне 
відбувається при співі стихир з кано-
нархом. Пісня мойсея стала зразком 
для наступних старозавітних пісень. В 
Церкві подібно до неї складені ірмоси 
та тропарі першої пісні кожного канону.
 Ця паремія перед святкуванням Пас-
хи читається тому, що вихід синів 
ізраїлевих був прообразом Воскресіння 
Христового. як фараон переслідував 
євреїв, так і вороги християн, духи 
злоби, повстануть на вірних Христу. 
як загинули єгиптяни в морі, так і во-
роги Христові приречені на загибель. 
як мойсей для євреїв був втіленням 
Божого провідництва і спасіння від раб-
ства, так і Христос у Своєму Воскресінні 
був і буде до кінця світу Спасителем, 
Провідником та Ізбавителем тих, хто 
вірує в Нього. як мойсей заспівав пісню 
хвали Богові, так і вірні християни про-
славляють господа Воскреслого у дні 
Святої Пасхи особливо урочисто.

Світле Христове Воскресення
ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ 

ЄПИСКОПА ЛЬВІВСЬКОГО І ГАЛИЦЬКОГО ФІЛАРЕТА
ВСЕЧЕСНОМУ ДУХОВЕНСТВУ,

БОГОЛЮБИВОМУ ЧЕРНЕЦТВУ І ВСІМ ВІРНИМ ЧАДАМ
ЛЬВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

ВоЗЛюБЛЕНІ у ХриСТІ!
 дорогІ оТЦІ, БрАТТя І СЕСТри!

  Христос воскрес! Воістину воскрес! Воскресення 
Христове – центральна подія світової історії. 
     Пасха «настільки перевищує всі торжества 
людські і земні, – стверджує свт. григорій Богослов, 
– наскільки сонце перевищує зорі». Торжествує 
світ видимий і невидимий, небо і земля прослав-
ляють Воскреслого Спасителя. «Воскресе7нb3е твое5% 
хрCте5 спёсе% а8гёгли пою7тъ на нбёсM[ ]Ьхъ% и6 на7съ на 
земли5 сподо7би чтCымъ се7рдцемъ тебt5 сла7вити» 
(Воскресна стихира).
    Завдяки Хресному Подвигу Спасителя зруйнува-
лася прірва, яка відділяла людей від Бога. Людям 
Христос повернув усе, що вони втратили через 
падіння праотців, Своєю Хресною смертю і Своїм 
Воскресенням знов відчинив двері раю. «Лише 
сила Воскреслого Христа могла дати, дає і завжди 
даватиме кожному християнину, від першого до 
останнього, силу перемогти все смертне – і саму 
смерть, все гріховне – і сам гріх, все диявольське 
– і самого диявола» (прп. Іустин). Перемога Спа-
сителя над смертю, перемога Його над пекельни-
ми силами дає кожній людині можливість змінити 
своє життя, стати причасником Божественної при-
роди. Всі є оправдані «Його благодаттю, через 
відкуплення, що в Іісусі Христі» (рим. 3: 24). Ніщо 
не залишається за межами цієї Божественної дії, 
всі сторони людської природи преображаються, 
зцілюються, возводяться до своєї богоподібної 
гідності.
    Святу Пасху переживаємо не як подію давньої 
історії, а як торжество дійсної реальної зустрічі з 
Воскреслим Христом Живодавцем, і від цього сер-
ця наші сповнюються світлою духовною радістю. 
Свідки Воскресення господнього – ми всі, кожен 

християнин, починаючи від святих мироносиць 
та апостолів і до Архангельської труби. Зверта-
ючи радісні пасхальні піснеспіви до Воскреслого 
Первенця посеред мертвих (див. 1 Кор. 15: 20), 
ми самі в собі відчуваємо чудо совоскресення. 
ми більше не мертві духовно, ми – живі Божою 
благодаттю, яка вчинила нас новим творінням во 
Христі. Закличмо ж разом із святителем Андрієм 
Критським: «Христос днесь воскрес – люди, ра-
дуйтеся і світло торжествуйте! Прийшло Світло, 
прийшов Христос, прийшла Благодать, прийшла 
Істина! усім прийшло Життя і Воскресення!».
      Христос воскрес! Воскрес для того,щоб і ми 
Його Воскресною благодаттю воскресили себе від 
усіх смертей наших, бо ж пам’ятаємо, що смерть 
для душі – гріх (свт. григорій Богослов, Слово 4). 
Кожен гріх, навіть найменший, віддаляє нас від 
Бога, тобто від Життя вічного. Божественне од-
кровення ясно навчає, що єдине істинне щастя 
людини – це жити з Богом, для Бога і у Бозі( див. 
рим. 6: 4-5; Ін. 15: 1-6,10-12). Кожен, хто бажає 
прийняти цей найбільший дар Божественної 
Любові, повинен очистити себе від усякої сквер-
ни, від усякого гріха. Кожен християнин має пра-
цювати над собою, над своїм удосконаленням, аж 
до останнього подиху. господь дає нам все для 
спасення, але не відбирає нашої свобідної волі, 
не спасає нас без нас. І тому стараймося бути Бо-
жими у всьому, жити по-євангельськи. якщо цього 
не буде, то поглинуть нас пристрасті і похоті світу 
цього. Потрудімося ж у цьому житті викинути із 
себе усяке зло і утвердитися у добрі Христовім. 
І не тільки самі потрудімся, але й ближньому, 
брату нашому во Христі, допоможімо спастися, 
бо, очищаючи себе від гріха і лукавства, людина 
тим самим допомагає і спасенню своїх ближніх.                

«Браття мої, коли хто з-поміж вас заблудить 
від правди, і його хто наверне, хай знаеє, що той, 
хто грішника навернув від його блудної дороги, 
той душу його спасаєе від смерті та безліч гріхів 
покриваеє!» (Іак. 5: 19-20). Тож прямуймо шляхом 
спасення – хоч він вузький і тернистий, але веде 
нас до світла, яке возсіяло із Живоносного гробу 
господнього, а жити у цьому світлі – значить пере-
магати всі скорботи і печалі, мати повноту миру і 
радості.
     Нині, коли Пасхальна радість переповнює 
усе довкола, коли із темного гробу возсіяло Сон-
це Правди – Христос Спаситель – щиро вітаю 
Вас, возлюблені, із найвеличнішим Празником 
Празників – Пресвітлим Христовим Воскресен-
ням. Хай Воскреслий господь наш Іісус Христос 
укріпить нашу віру, мужність, дарує Свою велику 
милість, щоб жили ми і трудилися во славу Його, 
на благо Святої Церкви і Батьківщини.

ХриСТоС ВоСКрЕС!
ВоІСТиНу ВоСКрЕС ХриСТоС!
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     Ні, не за високим монастирським муром, не в мальовничому куточку нашої землі, а у центральній частині 
нашого, в основному неправославного, шумного міста сховалася Свято-Преображенська обитель. 
    За дверима обителі залишається суєта житейська, і ті, що входять, зодягаються в молитовний настрій, 
гідний дому Божого. Тут душа може заглибитися у себе і подихати повітрям молитви. Тут відчувається 
внутрішнє, сокровенне монаше життя, приховане від світу. 
   мерехтять лампадки,запалюються свічки, лине струмочком дим із кадила. численні ікони на стінах.  
Храм у святій обителі – невеличкий. І всі святині знаходяться поруч, в кількох метрах від прихожан. Велика 
кількість ікон з часточками святих мощей. одразу виникає відчуття святості. На південній стіні розташува-
лася ікона Благої Вратарниці, яка «двері райські вірним відчиняє» – Іверська ікона Божої матері, написана 
на Афоні, з часточкою мощей прп. гавриїла Афонського. На північній стіні храму – Феодорівська ікона 
Божої матері, під сінь крову якої прибігають молитвеники. По милості Божій в обителі є велика святиня – 
часточка Животворящого Хреста господнього. Нещодавно в чудесний спосіб з’явилася частиця св. мощей 
святителя Ніколая, архієпископа мир Лікійських, чудотворця. 
   З кліроса лунає знаменний та візантійський наспів. Закликає і думки, і почуття туди – горЇЪ! Цей розспів 
допомагає осягнути глибину молитви. Відчуття лету. Серце начебто відчуває дихання Вічності. час міняє 
свій біг.

Слава Тобі, господи!
    яка милість Божа, що в нас є цей острівець ,Божої благодаті, тої невидимої сили Божої, під дією якої 
преображаються людські душі. Хай на свічнику Православія свічка  Свято-Преображенського монастиря, 
запалена 10 років тому, палає світить яскравим вогником до закінчення віку!

р.Б. Ірина

«Не нам%, Господи,% не нам, але імені Твоему
ПочАТоК

   На четвертому тижні Великого Посту, 
3-го квітня 2003 р. Б., в день пам’яті 
преп. Серафима Вирицького, в с. 
Сопошині Жовківського району на 15-у 
годину був призначений молебень та 
освячення приміщення для жіночого 
Свято-Преображенського монастиря. 
день виявився по-літньому спекот-
ний, весна вступала у свої права… 
Архієпископ Августин порався біля ма-
шини. Все було готове до виїзду. При-
несли найнеобхідніші речі монахинь 
Варвари та гавриїли, яких кілька днів 
тому, з благословення Блаженнішого, 
забрали із Свято-Пантелеїмонівського 
монастиря в Феофанії, де вони прийня-
ли монаший постриг. раптом,коли вже 
Владика завів машину, м. гавриїла за-
явила, що немає фуфайки, і попросила 
відшукати її, бо без неї не поїде… На 
щастя, фуфайку невдовзі знайшли, і з 
невеликим запізненням рушили до Со-
пошина…
    В Сопошині владику Августина і мо-
нахинь зустріли, благочинний округу, 
протоієрей Стефан Хомин і протоієрей 
Богдан Хилинський, настоятель храму, 
матушки Надія і марія, а також хористи. 
Відслужили молебень. Владика освятив 
приміщення – це була напівзруйнована 
сільська хата на околиці села, в якій 
давно ніхто не жив, на подвір’ї ще не-
добудований корпус і банька, гарний 
шмат поля і чудовий сад. 
  Поздоровили монахинь із початком 
життя у новоствореному монастирі, 
згадали, як ігуменя Стефана і мона-
хиня миколая розпочинали життя у 
зруйнованому Зимненському і який 
славний невдовзі став… Владика і 
о. Стефан поїхали домів, о.Богдан із 
місцевим хлопцем знесли зі стриху два 
ліжка з матрацами. Поставили у єдиній 
кімнатці, придатній до життя, о.Богдан 
залишив сестрам свою мобілку, по-
яснивши, як нею користуватися: якщо 
щось – дзвоніть…
  …матраци виявилися вогкими (щоб 
не сказати мокрими). Так що фуфайки 
пригодилися. А на Благовіщення ви-
пав глибокий сніг… Потім жартували: 
гавриїла прозорлива…
 …Зранку о. Богдан відвіз монахинь 
до церкви – вона була метрів за 700 
від монастиря. дуже милий, затишний 
дерев’яний храм відразу став рідним, 
тут було легко і добре.
    З перших днів монахині старалися 
не опускати монаше правило, а служби 
з добового кола, які не вичитувалися в 
храмі, читали в обителі. Єдина кімната 
була і келією, і молільнею, і трапезною.
А о. Богдан заходився з ремонтом 
приміщення – організовував людей (з 
єпархії часом приїжджали майстри, але 
в основному ремонтували приміщення 
прихожани Сопошина), діставав 

будматеріали, все мав під своїм госпо-
дарським контролем.
    17 квітня Священний Синод уПЦ за-
твердив утворення монастиря з тим-
часовим перебуванням у Сопошині, 
призначив настоятелькою монахину 
Варвару.
   до осені був, фактично, закінчений 
найнеобхідніший ремонт приміщення, 
проведена вода (насос, правда, мав 
звичку ламатися, але криниця була по-
руч). А головне – був облаштований 
храм з іконостасом. Першою визнач-
ною подією у новому храмі став приїзд 
кровоточивої ікони Спасителя, ікони 
Пресвятої Богородиці та свт.миколая. 
Приїхало багато гостей. молитва три-
вала цілу ніч. А невдовзі монастир 
отримав із москви богослужбові кни-
ги, сосуди та обладнання. З’явилися і 
перші святині – частиці св. мощей преп. 
Іова та Амфілохія Почаївських.
    Хоч в єпархії було кілька постри-
жених інокинь та монахинь, жити в 
монастирі бажаючих не виявилося. 
Тільки інокиня ольга (в майбутньому 
монахиня Євфросинія) стала його на-
сельницею. Із Почаєва приїхала до 
Сопошина і послушниця Ангеліна. По-
слушниця Єлена, яка попросилася в 
монастир, жити в Сопошині не захотіла, 
хоча її брали з малолітньою дочкою.
    чимало послушниць пробувало себе 
у монастирі в Сопошині, – не затрима-
лася надовше жодна.
монастир відвідували паломники, 
приїжджали гості, знайшлися і перші 
жертводавці.
 особливо хочеться подякува-
ти сопошинським прихожанам, які 
підтримували новостворений монастир. 
добрі люди носили монахиням все – 
молоко, овочі, закрутки, приходили по-
радитися, поговорити, розповідали про 
свої негаразди, клопоти, просили про 
молитву і дякували за неї. Виходили на 
толоку, обробляли монастирське поле, 
збирали урожай. Хай господь щедро 
віддячить вам, дорогі Сопошинці, за 
ваші труди, за ваші добрі серця! Спаси 
вас, господи!
   монастирське життя потроху нала-
годжувалося. у храмі постійно була 
молитва, на Літургії ходили до храму в 
Сопошині і в Жовкві, часом їздили і до 
Львова.

    моНАХиНя НІКІФорА
 …Ще в Сопошин декілька раз 
приїжджала до монастиря р.Б. марія 
Кожан. А якось, коли матушка Варвара 
і гавриїла їхали по справах до Києва, 
в одному купе з ними виявилася … 
марія. Випадковостей не буває… Цілу 
дорогу говорили про монаше життя, 
розповідали про Феофанію. Коли ж 
монастир опинився у Львові, марія по-
просилася послушницею. Ціле життя, 
з юних літ, вона віддала Церкві, несла 

послух у свічному ящику, на кухні. Хоча 
у Почаєві благословляли в монастир, – 
якось не пішла, хоч і їздила з подругою 
до Золотоноші. Подруга залишилася 
– вона – ні. до Львівського монастиря 
марія прийшла вже тяжко хвора – чет-
верта стадія рака, інвалід І групи. З 
огляду на хворобу постриг отримала 
скоріше, без уставного трьохрічного 
випробування. Новопострижена мо-
нахиня Нікіфора виконувала монаше 
правило, продовжувала нести послух в 
храмі. Коли монастир переїхав на вул.
дороша, настоятельці лікарі радили не 
брати туди монахиню Нікіфору, мовляв, 
жити їй лишилося пару тижнів, хай вже 
помирає у себе в гуртожитку, навіщо 
монастиреві зайві клопоти… монахиня 
Нікіфора прийшла «з речами» на до-
роша майже одразу після переїзду се-
стер. З радістю зайняла першу «келію» 
– перегородку, де для неї зняли верхній 
ярус із койки, щоб було більше повітря. 
Сама попросилася на кухню, на нелег-
кий послух кухаря. у храмі вистоювала 
(коли сили зовсім залишали – «висид-
жувала») усі довгі монастирські служ-
би, клала поклони, читала кафізми… 
дотримувалася строгих постів. Бува-
ло, приходили «добрі люди», радили, 
щоб було більше сили, залишити піст, 
вживати яйця, молоко, масло. Після 
такої «дієти», звичайно наступало різке 
погіршення, так, що навіть часом не 
могла зайти у храм. А коли, покаявшись 
у маловірстві, знову брала на себе піст, 
здоров’я йшло на поправку, зникав при-
крий запах від рани… Прожила матінка 
Нікіфора в монастирі майже два роки, 
до останнього подиху не залишила по-
ста і молитви.
   І при її відході у вічність сестри (а їх 
було біля вмираючої 11 чоловік – усі 
насельниці, лікар, фармацевт, дві се-
стри та племінниця, вона ж і її похрес-
ниця) – побачили, що таке Пасха: очі 
Нікіфори раптом широко розкрилися, 
в них було захоплення, невимовна 
радість і подив, обличчя просіяло…
  Ніхто з присутніх не помітив, коли 
вона відійшла, ніхто не почув останньо-
го подиху. Всі були теж охоплені тихою, 
світлою радістю. Це не була смерть, це 
був Перехід…

НА ВуЛиЦІ ФрЕдрА
     Коли монастир опинився серед зими 
(22 грудня) у Львові без даху над го-
ловою, прихожанка храму вмч. георгія 
р.Б. Єлена Вільшанецька взяла до 
себе на квартиру монахинь Варвару 
та гавриїлу і послушницю Ангеліну (в 
мйбутньому інокиню Херувиму). мона-
стирське майно пороздавали на пере-
ховання різним людям, частину завезли 
на горище службового приміщення біля 
храму. Святині – мощі, намісні ікони, 
– розмістили у Єлени. монастиреві 
запропонували за свій рахунок до-

вершити будівництво приміщення, що 
планувалося для бібліотеки – у дворі 
біля храму по вул. Короленка, кімнатка 
дивної конфігурації розміром 12м2, 
без води, газу та каналізації, а також 
обіцяли обладнати келію на горищі. 
доки будівництво довершувалося, 
насельниці скористалися гостинністю 
Єлени Іванівни, яка віддала монахи-
ням свою найкращу кімнату. Понад чо-
тири місяці проживали монахині у цій 
затишній квартирі. господиня старала-
ся, щоб ніщо не заважало монастирській 
молитві (на Богослужіння щодня хо-
дили до храму на Короленка, решту 
молитвослов’я вичитували вдома. чи-
тали також акафісти. господиня часто 
молилася разом з монахинями, готува-
ла їжу. Коли, перед Пасхою 2005 року, 
монастир переїжджав на Короленка, 
запрошувала не забувати її, при потребі 
завжди користати з цієї квартири.

чудо СТАЛоСя
  6 січня 2005 року мон. Варвара і 
гавриїла, посл. Ангеліна та Єлена 
Іванівна готувалися до різдвяної 
Всеношної. Вдень висповідалися, зби-
ралися причаститися, вичитували ка-
нони, молитви. Заздалегідь, щоб при-
йти не перед самим початком Служби, 
вийшли з дому. На вул. Пекарській, біля 
Будинку фото, матінка Варвара раптом 
спотикається і падає (снігу не було, 
тротуари чисті). З трудом піднімається 
– права рука переламана… дійшли до 
храму, з єпархії викликали швидку. у 
лікарні на вул. дністровькій лікарі одно-
голосно ствердили: тільки операція. 
Перелом надзвичайно складний (на цій 
руці він уже третій). монахиня Варвара 
на операцію категорично не погодила-
ся, просила якнайшвидше скласти руку 
і загіпсувати, щоб встигнути на Бого-
служення. Ні погрози, що може втрати-
ти руку, ні умовляння на неї не вплива-
ли. Нарешті, відшукали лікаря Андрія 
я., який поглянувши уважно на знімок, 
узявся скласти руку. Правда, сказав, що 
має статися чудо. Лікарі хотіли давати 
загальний наркоз – м. Варвара слізно 
просила складати під місцевим, бо не 
тратила надії причаститися. Скептично 
сказавши, що своїми криками вона роз-
будить всю лікарню, ввели місцеве зне-
чулення. доктор Андрій розпочав скла-
дання. Невдовзі рука була загіпсована. 
рентген показав, що перелом складе-
ний ідеально. «Сталося чудо!» – вигук-
нули водноголос лікарі. А санітарка все 
допитувалася: «Що, вона не кричала?». 
«Кому Ви молилися, якщо не секрет?» 
– запитав доктор Андрій. – «Нашому 
землякові, преподобному Амфілохію 
Почаївському» – відповіла матушка 
Варвара.
    Швидка в’їхала у ворота храму, коли 
співали «отче наш». матінка Варва-
ра сподобилася таки причаститися у 
цю різдвяну ніч. А через кілька тижнів 
у кабінеті доктора Андрія висіла ікона 
преподобного Амфлохія, подарова-
на вдячною пацієнткою, а доктор з 
цікавістю читав житіє святого.

10-річчю Свято-Преображенського монастиря...
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Подвижниця нашого часу – раба Божа Галина
     15 БЕрЕЗНя миНуВ рІК, як немає 
з нами галини Сергіївни Трапезнікової. 
Жінка – легенда, ісповідниця, яка де-
сятки років була казнечеєм храму св. 
вмч. георгія Побідоносця по вул. Коро-
ленка, де можна і сьогодні вклонитися 
іконам, що прикрашені її невтомними 
руками.
    господь дарував їй довге і дуже не-
легке життя, кілька років не дожила 
вона до свого століття. Народжена в 
глибині росії (м.Вятка), вона змалечку 
була вихована у благочесті і глибокій 
вірі. у домі її батьків завжди знахо-
дили притулок мандрівники, а в часи 
переслідувань – ієрархи Церкви. де-
кого з них почитаємо як новомучеників 
(свщмч. Віктор островідов, митр. 
Євгеній Зернов).
       Батька розстріляли, галина з матір’ю 
зазнала заслання, адже ж, як говорили 
тоді – родина ворога народу. Не отри-
мала галина і диплому про закінчення 
медінституту, який закінчила блиску-
че. На засланні лікувала місцевих 
жителів, до яких добиралася на соба-
чих упряжках. Надовго запам’яталася 
тубільцям добра «шаман-баба», яка в 
найбільшу хуртовину, ризикуючи жит-
тям, поспішала до юрти, де очікували 
на неї чи то породілля, чи поранений 
мисливець, чи хвора дитина… господь 
допомагав, – майже без ліків (де ж їх 
було узяти?), народними засобами, а, в 
основному, щирою молитвою лікувала 
галина своїх пацієнтів. доля звела її 
з багатьма засудженими архієреями, 
яким вона активно допомагала, 
відвідувала у тюрмах, лікувала, поси-
лала передачі. Перед самою війною 
у травні 1941 року народився син. 
чоловік – льотчик одразу пішов на 
фронт, галина як військозобов’язана – 
теж. Пройшла всю війну, дослужилася 
до капітана військової служби. І ні на 
мить, ні при яких обставинах, не зняла 
натільного хреста.
      до Львова доля привела у 1944 
році. у воєнкоматі дали адресу квар-
тири, але переплутали номер будин-
ку, і вона потрапила на квартиру до 
гавриїла Костельника, тоді – насто-
ятеля Преображенського храму. Так 
відбулося їхнє знайомство, а справ-
жня адреса її квартири виявилася 
через декілька будинків від Преоб-
раженського собору. Квартира – теж 
легендарна. Кого тут тільки не було… 
Сюди, «на піднебесся» (квартира була 
на останньому поверсі), приходили 
всі потребуючі, бомжі, злидарі. для 
всіх було добре слово, всіх тут году-
вали, на коридорі і на сходах часто 
спали бездомні. Сюди «виписали» 
після заслання архієрея, якого гали-
на лікувала в тюрмі, назвавшись його 

племінницею. до неї 
і прислали «дядька», 
який не мав іншої ро-
дини. В той час галина 
опікувалася хворою 
матір’ю митрополита 
Ніколая, під його опіку 
і віддала собрата…
   Квартира «на підне-
бессі» стала чи не 
першим пристани-
щем тоді новопостав-
леного єпископа Ав-
густина, який прибув 
на свою кафедру до 
зруйнованого роз-
колом і унією Льво-
ва. Квартира стала і 
своєрідним готелем 
для всіх високопо-
важних гостей єпархії, 
в ній зупинялися 
архієреї, почаївські старці, викладачі 
Свято-Тихонівського інституту, коли 
приїжджали на сесії до Львова.
     …А в ті далекі післявоєнні роки за-
стала галина напівзруйнований храм 
по вул. Короленка, який своїм онов-
ленням багато завдячує і її невсипущій 
енергії та організаторським здібностям.
галина стала духовним чадом архім. 
Іоанна Крестьянкіна, часто відвідувала 
його, благословлялася на кожний по-
важний крок. З любов’ю і ніжністю 
розповідала вона про свого отця ду-
ховного, зі скорботою прийняла його 
відхід у вічність.
   …Тисячам людей допомогла гали-
на Сергіївна як медик, і на фронті, де 
часто сама оперувала, і після війни, 
довгі роки несучи службу старшої 
операційної сестри (диплому так їй 
і не дали). Вона любила всіх своїх 
пацієнтів, а вони, особливо на війні, 
називали її мамою… Коли ж бо не 
можна було вже нічим допомогти, вона 
просто сідала біля вмираючого, тихо 
читала молитви, тримаючи «синка» за 
руку.
    …Львів і львів’ян вона полюбила всім 
серцем. до неї додому заходили сусіди 
всіх національностей – українці, поля-
ки, вірмени, цигани, євреї…для всіх 
були двері відкриті, всіх приймала радо 
і щедро. Цікаво розповідала галина 
Сергіївна про зустріч з бандерівцями 
наприкінці війни. якось ішла вона че-
рез лісок (за дорученням по службі), як 
звичайно, по дорозі творила молитву, 
– і раптом їй назустріч вийшов чоловік, 
зупинився і чекав, коли вона підійде. 
галина була у військовій формі, май-
нула думка: ось і все, кінець… Проте 
продовжувала йти, а, підійшовши до 
чоловіка, привіталася вітанням, яке по-
чула в галичині і яке їй дуже подобало-
ся: «Слава ІісусуХристу!». чоловік від 
несподіванки онімів, а потім провів її 
до виходу із лісу, на прощання сказав-
ши: «он там твої, іди сміло». Більше 
галина його не бачила. Подякувавши 
Богові за порятунок, вона щиро помо-
лилася за незнайомця.
  А в останні роки, згауючи цю історію, 
зі сльозами розповідала, що молодий 
сусід, який частенько випрошував у неї 
гроші чи закуску, обзиває її, 95-річну 
жінку, зайдою та окупанткою…
  З великою радістю сприйняла гали-
на Сергіївна звістку про створення в 
єпархії жіночого монастиря. Вона до-
вго чекала на цю подію, знаючи, що 
таке станеться від свого духовного 
отця. Архімандрит Іоаннн передба-
чив, що у Львівській єпархії буде саме 
жіночий монастир (Владика Августин 
дуже хотів чоловічого монастиря, а 
о.Іоанн йому відповів: «Буде у тебе 
монастир жіночий»). однією з перших 
приїхала галина Сергіївна до Сопоши-
на (с.Сопошин, Жовківського району, в 
якому починав свою діяльність Спасо-
Преображенський монастир) привітала 
з відкриттям монастиря, привезла 

іконку прп. Євфросинії Полоцької, при-
крашену її руками. до речі, галина 
Сергіївна ніколи не сиділа без діла: то 
вона в’яже якісь серветочки, накидоч-
ки, пошевочки на подушки, килимки – в 
неї використовувався кожен обривок 
нитки, всі залишки мтеріалів: відрізки 
тканин, шкіра, біжутерія. Свої вироби 
вона щедро роздавала, дарувала го-
стям, часом – просто дітям на вулиці. 
Ікони вона прикрашала з великою 
любов’ю – після війни не було чим при-
крашати, цінилася кожна намистинка. 
умілі руки галини Сергіївни творили то 
ніжну квіточку, то ажурну діадему – все 
для Слави Божої, для краси дому го-
споднього.
  Коли монастир переїхав до Льво-
ва і тимчасово розташувався  по вул.
Короленка, – заходила в обитель 
після кожної недільної чи празничної 
служби. Затамувавши подих, слухали 
насельниці її надзвичайно цікаві спо-
гади, розповіді про воєнні роки, про 
архім. Іоанна, історії з життя Псково-
Печерського монастиря, про митропо-
лита Ніколая.
   Не забула галина Сергіївна Свято-
Преображенський монастир і коли він 
опинився на вул. дороша. Приходи-
ла на празники, залюбки вистоювала 
довгі монастирські служби.
 Сповідалася і причащалася в 
монастирі, не відмовлялася і від 
монастирської трапези, за якою завж-
ди розповідала щось цікаве і повчаль-
не. Коли вже не змогла приходити 
– постійно підтримувала зв’язок із мо-
настирем, дзвонила, передавала по-
дарунки. 
   до останніх днів не давали забути 
про війну осколки в нозі, перенесла 
декілька операцій, але видалити їх 
так і не вдалося. галина Сергіївна от-
римала чимало нагород – військових і 
церковних, – але ніколи не хизувалася 
ними, не шукала людської слави.
 Багато скорбот зазнала галина 
Сергіївна на своєму віку. Поховала 
двох маленьких дочок. В останній день 
війни загинув чоловік, сама догляда-
ла за мамою, яка переїхала до неї до 
Львова, та виховувала єдиного сина, 
молила Бога, щоб виростити його до-
брою людиною. Син став відомим 
лікарем-педіатром, поселився на 
Волині.
  Не обминула галину Сергіївну і 
заздрість людська, пережила наклепи 
і доноси, несправедливі звинувачення 
і пересуди… Але озлоблення ніколи 
не торкалося її серця, сповненого 
християнської любові до всіх і все-
прощення… Вона світилася любов’ю, 
кожна зустріч з нею очищала, збагачу-
вала, спонукала до добра. Віримо, що 
Всемилостивий господь, якого вона 
любила і свідчила своїм життям, при-
йняв її многостраждальну душу і посе-
лив у місці світлім, спокійнім, де нема 
болю ні печалі, а життя безконечне.

Ігуменя Варвара (Щурат-глуха)

Ігуменя Варвара (Щурат-глуха) з галиною Сергіївною під час її чергового    
паломництва до нещодавно відкритого монастиря. Сопошин, 8 липня 2004 р.

   у монастир на  дороша часом при-
носять записки та пожертви, які люди 
подають для монастиря у храмах 
св.вмч. георгія та Троїцькому. часто 
трапляється пожертва, підписана: 
«Наш монастир». якщо за 10 років 
Львівський Свято-Преображенський 
монастир став для православної Львів-
щини своїм, – то ми, його насельниці, 
благодаримо господа за Його велику 
милість до нас, немічних, приймаємо 
це як аванс і молимо, щоб сподобив го-
сподь монастир справді таким стати…

ЖоВКВА
  Із Сопошина насельниці монастиря 
часто ходили на Службу до Жовкви. 
Величний православний собор прикра-
сив центр древнього містечка, а насто-
ятель, невтомний отець Стефан Хомин, 
постійно дбає про його благоустрій.
   у неспокійні 90-і роки, коли о. Сте-
фан із своїми прихожанами опинився 
на вулиці (храм, де він служив, зайняли 
уніати), він вирішив по-євангельськи: не 
битися, не воювати, не доказувати. Він 
вирішив будувати. І господь допоміг, і 
виріс у центрі Жовкви чудовий собор в 
ім’я верховних апостолів Петра і Пав-
ла. Незабаром біля нього з’явилася 
дзвінниця, і як радів о. Стефан з кож-
ного дзвону, який вдавалося дістати…  
В соборі зберігаються частиці мощей 
св. мученика Парфенія і архідиякона 
та первомученика Стефана. Є також 
частиці мощей преподобного Іова та 
Амфілохія, свт. Луки Кримського. Собор 
гарно розписаний, в ньому багато ікон, 
дбайливо вишиті хоругви.
      матушка Надія – вірна помічниця 
о.Стефана. Вражає її невичерп-
на енергія і неабиякі організаторські 
здібності. Все вона бачить, все розуміє. 
у важкі хвилини, коли щось не клеїться, 
коли враг дуже вже допікає «немощ-
ними дерзостями» – матінка Надія, не 
довго думаючи, опиняється в Почаєві. 
Щиро помолиться, порадиться зі стар-
цями, – і все управляється, все стає на 
місця…
     монахині любили «походи» до Жовк-
ви. о. Стефан щоразу допомагав роз-
важливою, мудрою порадою, розмови 
з ним були дуже корисними і повчаль-
ними.
 Після Богослуження матінка Надія 
завжди запрошувала монахинь додо-
му, гостинно накривала стіл, – і важко 
було відмовлятися від надзвичайно 
смачних страв, любовно приготованих 
господинею. Традиційно ще й давала 
повну торбу з собою (на перших порах, 
коли пенсії монахині ще не отримува-
ли, а найбільша «кружка» монастирсь-
ка була в 33 гривні, така торба става-
ла неабиякою допомогою. о. Стефан 
і м. Надія часто відвідують монастир 
у Львові, постійно підтримують з ним 
зв’язок. Спаси Вас, господи!
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Світло православ’я

    Поїздка в сучасний Стамбул для православної лю-
дини може бути цікава з однієї точки зору: зібрати по 
ньому ті крихти православної Візантії і Константино-
поля, які дивом збереглися після півтисячолітнього 
панування мусульман. Тоді така поїздка стане 
справжнім паломництвом до тих місць, в яких бували 
Іоан Златоуст та Княгиня ольга.
    З Константинополем - простіше. у Стамбулі досі 
тече його кров і нагадування про нього - всюди. 
мальовничі руїни, акведуки, підземні цистерни, 

кріпосні стіни, що розтягнулися на багато кілометрів. 
час і люди не змогли знищити сліди Царгорода, до 
якого їздили наші предки, і по ним зараз спокійно 
можна побродити – для сучасних турків вони не пред-
ставляють ніякого інтересу. Це не їхня історія.
    З Візантією складніше. мусульмани постаралися 
зробити все, щоб стерти будь-яку пам'ять про славне 
минуле Візантії і другого риму. Абсолютно всі церк-
ви перетворювали на мечеті. В процесі перетворення 
знищувалися всі фрески, мозаїки, вітражі. І це просто 
диво, що зараз хоча б щось вдалося відновити.
   Коли одного разу, в 1929 році, перший прези-
дент Туреччини Кемаль Ататюрк, перевіряючи хід 
реставрації мечеті Султанахмет, випадково зайшов 
у Собор Святої Софії, що знаходиться неподалік, він 
прийшов в жах від того у що перетворився колишній 
найбільший християнський храм світу. Це був склад, 
поєднаний з кафе і ресторанами, всередині літали 
голуби. Він тут же наказав закрити всю цю маячню і 
надав Собору статус національного музею. Він запро-
сив найкращих фахівців світу з фресок  з проханням 
врятувати все, що можна було врятувати. За справу 
взялися німці й американці. Але на жаль місія була 
нездійсненна. Вдалося відновити лише 4,5 мозаїки і 
кілька фресок. Проте по цим нікчемним крихтам мож-
на судити про пишність Святої Софії, коли вона була 
дійсно центром всього православного всесвіту...
     Софія вражає! Зіпсована більш пізніми добудова-
ми і трохи незграбна зовні, вона на диво гармонійна 
і велична зсередини. Важко собі уявити, якою вона 
була діючою, але якщо навіть порожньою та «випо-
трошеною», без фресок і ікон, з натовпами галас-
ливих туристів вона справляє враження, то можна 
собі уявити, що коли службу справляли більше 100 
священиків і співали більше 10 хорів на декількох 
поверхах, людина дійсно потрапляла на Небо, як 
посланці Князя Володимира.
    Серед галасливих туристів виділяються групи му-
сульманських паломників. І навіть не своїм зовнішнім 
виглядом, а особливим молитовним, зосередженим 
настроєм. Вони приїхали не фотографуватися і зага-
дувати бажання, як наші папуаси, вони прийшли в свя-
те місце, зрозуміло мусульманське (адже Софія до-

вгий час була однією з головних мечетей османської 
Імперії). І мені подумалося, що вони, певною мірою, 
ближче нам, ніж «рідні» європейці, які забули Бога...
      Користуючись загальним галасом, читаємо з донь-
кою «Вірую», «Царю Небесний», «отче наш» ... у цьо-
му храмі повинна прозвучати молитва, занадто довго 
тут лунали стогони муедзинів та турецька мова. При 
виході тихенько хрестимося і вклоняємося. Тихень-
ко... Бо мусульманство – не біла й пухнаста киця...
    у греків досі є жива легенда, що одного разу над 

Софією знову засяє хрест і причиною 
цьому стануть православні руські 
брати, які відвоюють у «невірних» 
другий рим ... 
    Прощаємося з Святою Софією і 
рухаємося далі, нас чекають інші, не 
менш цікаві місця ...
    у тому ж 1929 році вдалося також 
врятувати ще один храм. монастир 
Хора, який колись знаходився за 
стінами Константинополя («Хора» 
по-грецьки і означає «за містом», «в 
полях») також був перероблений під 
мечеть. Всі фрески і мозаїки були 
замазані цементом, але в даному ви-
падку багато чого вдалося врятувати 
і на сьогоднішній момент монастир 
Хора або музей Кайрі (як він тепер 
називається) – одна з головних хри-
стиянських пам'яток Стамбула.
  На вивчення фресок Кайрі варто ви-

тратити достатньо часу: тут є багато сюжетів, які не 
характерні для сучасного православного мистецтва. 
Приміром, ангел який тримає в руках всесвіт в формі 
равлика чи «Втеча в Єгипет», де Святому Сімейству 
компанію складає... перший син Йосипа! А ось фре-
ски Воскресіння Христа, успіння Богородиці, Спаса-
Вседержителя зустрічаєш як «рідні», стільки разів їх 
зустрічав на різних ілюстраціях.
     На щастя тут не так багато людей, тільки 
«продвинуті туристи», монастир знаходиться дале-
ко від туристичних маршрутів. 
Тому тут можна трохи відчути 
себе жителем Візантії. 
    Але є в Стамбулі ще одне 
місце, яке повинно бути осо-
бливо близьке серцю львів'ян, 
прихожан Свято-георгіївського 
храму. у Стамбулі досі 
розташовується резиденція 
Вселенського Православного 
Патріарха і в цій резиденції, в 
районі Фанар, є єдина діюча 
Православна церква. Церк-
ва Святого георгія! Це дійсно 
чарівне, тихе, камерне місце. 
Його немає ні на яких ту-
ристичних картах, сюди не 
ходить жоден громадський 
транспорт. Але його двері 
завжди відкриті і служба тут 
вже не припиняється ось уже 
500 років! Ця церква абсолют-
но непримітна зовні, над її ку-
полом не стоїть хрест, проте 
скрізь видно яскравий символ 
Візантії - двоголовий орел.
     Першого разу ми з донькою прийшли просто побу-
вати в цьому храмі, помолитися, прикластися до ікон, 
мощей. Тут відчуваєш себе як вдома, і не віриться що 
на вулиці сучасний мусульманський Стамбул!
   По-правді, Стамбул виявився не таким вже і му-
сульманським – а досить секуляризованим містом. 
мечеті на кожному кроці, але в них майже ніхто не 

ходить, більшість жінок без хіджабів. А на питання 
«як пройти в Православну церкву?», «де знаходиться 
Православний Патріархат?» ніхто не морщиться, всі 
спокійно, хоч і з подивом, показують дорогу.
   Але повернімося до нашої Церкви. Вона більш 
ніж варта уваги. В ній крім старовинних ікон часів 
Візантії, є мощі Святого Іоанна Златоуста та григорія 
Богоcлова (до речі, дар Папи римського Іоанна Павла 
II). Є колона, на якій бичували Христа (за легендою її 
привезла Свята Цариця Єлена).
    другий наш похід був уже цільовим – на недільну 
ранкову літургію. Вона починається о 8 ранку. ми 
прийшли ще раніше, щоби подивитися на всі приго-
тування і виявилися в церкві першими! Нам люб'язно 
вказали на сидячі місця – тут прихожани на службі си-
дять в м'яких кріслах. Прихожан м'яко кажучи не бага-
то, крім нас з донькою ще кілька людей. Трохи пізніше 
привозять російських паломників. Вони відчувають 
себе дещо скуто і дивляться на нас з подивом і пи-
танням - ми здаємося їм «тутешніми», постійними 
прихожанами...
    Починається служба. грецька мова чудова! «Киріє 
Елейсон», «Аксион Естін» нам уже знайомі, все 

інше просто дуже красиво. 
Хору немає, та й не треба 
- настільки гарно співають 
самі священики. Служать 
чоловік 8-10. І старші й 
молоді. Відчувається жит-
тя! І ось входить місцевий 
єпископ, усюди виблиску-
ють спалахи фотоапаратів – 
його прихід явно очікуваний. 
Відчуваєш себе на службі 
у якомусь центральному 
кафедральному соборі. 
Але так і є – Вселенський 
Патріархат все ж таки. Куди 
вже вище!
     На жаль нам не вдалося 
побути до кінця служби, нас 
чекало таксі в аеропорт. 
   ми не засмутилися, вра-
жень від нашого палом-
ництва виявилося більш 
ніж достатньо. ми навіть 
не очікували знайти стільки 
християнства в сучасному 
мусульманському місті! Але 

ж цими православними пам'ятками сюрпризи Стам-
була не закінчуються! Є ще багато «крихт Візантії», 
нагадувань про християнське минуле Царгорода, які 
відкриваються тільки тим, хто шукає і які дуже чека-
ють свого відкриття. Значить є надія, що ми поверне-
мося сюди ще раз!

денис Булавін
Світлини автора


