
Возлюблені!
З безмежної ласки Божої знову вступаємо у 

святу Чотиридесятницю – благословенний час 
покаяння, час очищення душі і тіла, час онов-
лення людини. Піст – це великий дар Божий, 
він необхідний усім: як досвідченим у житті 
духовному, так і початківцям, які щойно сту-
пили на стежку воцерковлення. Піст – це ліки 
для душі і для тіла, це час покаяння, тобто 
зміни напрямку в житті людини, відвернення 
від зла і насадження добра. Âîçñb3z5 áë¸ãîäà7òü 
òâîz5 ãäCè% âîçñb3z5 ïðîñâÛùå7íb3å äó7øú íà7øèõú% 
ñå5 âðå7ìz áë¸ãîïðb3z7òíîå% ñå5 âðå7ìz ïîêàz7íb3z% 
wnëîæè7ìú äÛëà5 òüìû5% è6 w6áëå÷å7ìñz âî 
j6ðó7æb3z ñâÜòà¹ ÿ8êw äà ïðåïëû7âøå ïîñòà5 
âåëè7êóþ ïó÷è7íó% âú òðèäíå7âíîå âîñêðCíb3å 

А СВІТЛО У ТЄМРЯВІ СВІТИТЬ, І ТЄМРЯВА НЄ ПОГЛИНУЛА ЙОГО (ІН.1,5) 
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Íû7íÛ âðå7ìz äîáðîäÜòåëåé ÿ6âè7ñz%     
è6 ïðè äâå7ðåõú ñóäb3z5% íå ñêîðáè7ìú¹  
íî ïðb3èäè7òå ïîñòz7ùåñz  
ïðèíåñå7ìú ñëå7çû% e6ìèëå7íb3å è6  
ìëCòûíþ% çîâó7ùå¹
ñîãðÛøè7õîìú ïà7÷å ïåñêà5 ìîðñêà7ãw#                                                                                           
íî w6ñëà7áè âñÜìú âñÜõú ñâîáîäè7òåëþ%
äà âîñïðb3è7ìåìú íåòëÜííûé âÛíå7öú?

(Сідален на 3-ій пісні Канону Сиропусної неділі)

äîñòè7ãíåìú% ãäCà è6 ñï¸ñà íà7øåãw b6è¸ñó7ñà 
õðCòà5% ñï¸ñà7þùàãw äó7øû íà7øz& (Стихира в 
нед. Сиропусну).

А пітьма навколо нас велика: людство і при-
роду вражають численні трагічні події та ката-
клізми – землетруси, цунамі, повені, пожежі, 
епідемії, війни. Áó7äóòú ãëà7äè è6 ïà7ãóáû è6 
òðó7ñû ïî ìÛñòà7ìú (Мф. 24, 7), попереджав 
Своїх сучасників Господь наш Іісус Христос… 
Проте головні випробування відбуваються в 
духовній царині. Небезпеки на фізичному рівні 
шкодять тілу людини, її добробуту та комфор-
ту, однак життю духовному вони зашкодити не 
можуть. На духовному ж рівні нам загрожують 
інші небезпеки. Відбувається те, що раніше і уя-
вити важко було: сьогодні людину намагаються 
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позбавити морального закону, закладеного Бо-
гом у її серці. Колись один відомий мислитель 
сказав, що ніколи не перестануть хвилювати 
людину дві речі: зоряне небо над нею і мораль-
ний закон у ній. А коли людину намагаються 
переконати, що їй усе дозволено, що вона, і 
лише вона, – мірило істини, що кожен має свою 
правду і кожен сам визначає, де добро і де зло. 
Вседозволеність, егоїзм, блуд, розпуста, непо-
міркованість у їжі та питві рекламуються на ву-
лицях і в засобах масової інформації, потрапля-
ють на сторінки шкільних підручників і навіть 
у дошкільні заклади. Руйнується сім’я, зникає 
повага до батьків та наставників, золотий те-
лець – жадоба збагачення – знову підноситься 
на п’єдестал божества. Все це нищить совість 
людини, руйнує зв’язок творіння з Творцем. А 
облогу гріха можна прорвати лише щирим по-
каянням, яке відкриває людині очі і показує, де 
правда, а де обман, навчає ропізнавати паст-
ки ворога, виявляти наші згубні пристрасті та 
вади. Для  покаяння і дарується нам свята Чо-
тиридесятниця – десятина року, яку христия-
нин має якомога повніше віддати Богові.

У цей благословенний час Свята Церк-
ва пропонує нам всі необхідні засоби для 
справжнього покаяння, навчає численними 
прикладами зі Старого і Нового Завітів, чу-
довими молитвами та піснеспівами торка-
ється кожного серця, перетворюючи його з 
кам’яного на плотяне (пор. Ієз. 11, 19). Ро-
зуміючи, що піст – це зброя і захист проти 
демонів, проти  «піднебесних духів злоби» 
(див. Єф. 6, 12), ми повинні радісно зустріти 
час очищення і охоче прийняти ці дари. Адже 
цей рід, за словами Спасителя, перемагається 
тільки молитвою і постом (див. Мк. 9, 29).

У період святої Чотиридесятниці Церква 
молиться набагато більше, ніж в інший час 
року, вірні у Великому пості намагаються час-
тіше, не лише у неділі та свята, відвідувати 

храм. При цьому необхідно прислухатися до 
нашої молитви, щоб не була вона формаль-
ною, розсіяною або гордовитою, як у фари-
сея із Господньої притчі (див. Лк. 18, 9-14). 
І коли будемо уважно, щиро і, насамперед,  
смиренно, молитися, то наша молитва буде 
угодна Богу і допоможе нам подолати подвиг 
посту, як тілесного, так і духовного.

Розуміючи важливість саме духовного 
посту, водночас, не слід легковажно стави-
тися до посту тілесного – великого і могут-
нього засобу у боротьбі з пристрастями та 
похотями. Тілесним постом виявляємо по-
слух Церкві, смиряємо нашу гординю – ро-
доначальницю усіх гріховних пристрастей, 
що підтримуються надміром їжі та питва. 
Якщо ж не смиряти тіло постом, то воно ста-
не панувати над духом, який повинен бути 
в людині домінуючим. В іншому разі, лю-
дина падає з висоти своєї людської гідності 
і перетворюється на бездушну плоть, яка не 
здатна спілкуватися з Богом.

Кожна людська душа, яка не перебуває у 
гріховному полоні, з радістю очікує настання 
святої Чотиридесятниці. Грішник, як блуд-
ний син, приходить до тями – від гріха повер-
тається до Бога, у святій Сповіді сльозами, 
наче водою Хрещення, омиває свої падіння, 
а очистившись, приймає найбільшу Святиню 
– Тіло і Кров Господа нашого Іісуса Христа. 
Поєднана з Богом, примирена з ближніми і 
сама з собою, душа сподобляється, спогля-
нувши спасенні Страсті Христові, гідно зу-
стріти Празників Празник – Всесвітле Во-
скресення Господнє.

Тож хай укріпить нас Господь і благосло-
вить радісно розпочати святу Чотиридесят-
ницю, не знехтувати жодним із численних 
Божих дарів у цей неповторний час і достой-
но ввійти у світлосяйну Пасхальну радість. 
Амінь.

 

 Смиренний        Смиренний
 
 
 з ласки Божої       з ласки Божої
 архієпископ Львівський і Галицький    єпископ Дрогобицький

2012 р. м. Львів



3СВІТЛО ПРАВОСЛАВ’Я, №3, 2012

 СЛОВО НА ВЕЛИКИЙ ПІСТ
(орфографія та пунктуація автора, подається в скороченні)

 Із духовних
джерел
Веніамін (Новицький Сергій Васильович, 1900-1976), архієпископ Чебок-

сарський і Чуваський, один з найвидатніших ієрархів РПЦ ХХ ст. У 1936 
-1937 роках настоятель Покровської церкви у Львові, благочинний право-
славних парафій у Галичині. Володіючи високою культурою церковного спі-
ву, організував чудові православні хори у Почаївській Лаврі, в Острозі та 
Львові, що мало позитивний вплив на місцеве уніатське населення. Засно-
вник місіонерської школи з підготовки кадрів для навернення уніатів до 
Православ’я. Багаторічний в’язень сталінських таборів, сповідник Свято-
го Православ’я. 

Архієпископ Веніамін (Новицький)

У благодатні дні святого Великого посту душа 
християнина отримує нові сили для боротьби з 
гріхом. Без покаяння та оновлення зло і гріх до-
лають нас. Ми грішимо проти 
Бога, проти ближніх, проти са-
мих себе, хоча знаємо, що гріх 
ображає Бога, брутально спотво-
рюючи Його образ в Його тво-
рінні, вносить у душу смуту та 
розбрат, наповнюючи її тяжкими 
внутрішніми протиріччями. Про 
цей стан святий апостол Павло 
сказав: «Не розумію, що роблю: 
тому що не те роблю, що хочу, а 
що ненавиджу, те роблю, – і далі: 
а тому не я вже роблю те, а той 
гріх, що живе в мені. Бідна я лю-
дина!» (Рим. 7, 15-24).

Господь не покинув Свого тво-
ріння. Він не дав людині загинути 
на свавільно обраному нею шляху, 
Він завжди залишає людям можливість повернення 
до Нього. З часу Христа Спасителя цей шлях завжди 
відкритий для будь-якої людини. Цей шлях шукали 
і знаходили усі ті душі, які усвідомили безумство 
гріха, які безплідно шукали розради у світі цьому.
Немає гріха, якого б не пробачив Господь по Своєму 
милосердю. Немає грішника, якого б Він не прийняв 
Своєю любов'ю. Як би далеко не відійшла від Бога 
людина, якщо вона схаменеться, прийде до себе, то 
не впаде у розпач, – їй відкрита можливість повер-
нутися до свого Отця Небесного, волаючи: «Отче! 
Згрішив на небо і перед Тобою!» (Лк. 15, 21).

Господь наш Іісус Христос дав нам по Своє-
му милосердю можливість очищати нашу душу 
від гріхів, що тяжіють над нею, через покаяння: 
«Душе моя, душе моя! Востані, что спіши ... во-
спряні убо! да пощадіт тя Христос Бог!»

Коли ж каятися, як не в ці дні Великого по-
сту? Недарма ж дні Святої Чотиридесятниці на-
зиваються світлоносними. І ось, як у підготовчі 

тижні, так і протягом п'яти не-
дільних служб у Великий піст ми 
чуємо глибокі слова молитви, що 
промовляє: «Покаянія отверзі мі 
двері, Жизнодавче!»

Шлях посту важкий, це час 
розпинання плоті з пристрастя-
ми і хіттю, час подвигу.

І ось, серед днів посту та по-
каяння Свята Церква покладає 
перед очима вірних Животворя-
щий Хрест. Серед наших подви-
гів Свята Церква вказує нам на 
Подвигоположника віри, серед 
наших скорбот показує на Хрес-
ні страждання Христа, серед по-
двигів покаяння – на милосердя 
Спасителя. До пришестя Христа 

людство, страждаючи хворобами духу, не знало 
ліків. Господь – Син Божий, безгрішний, добро-
вільно віддав Себе на страждання за наші гріхи і 
за гріхи всього світу: «А Він був ранений за наші 
гріхи, за наші провини Він мучений був, кара на 
Ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздо-
ровлено» (Іс. 53, 5). Серед полум’я гріхів ми зна-
ходимо прохолоду біля підніжжя Святого Хреста, 
жертовника, освяченого безцінною Кров'ю Сина 
Божого, який рятує рід людський від смертонос-
ної отрути гріха. Непослух прабатьків віддалив 
їх від древа життя в раю, нинішнє ж наше покаян-
ня перед Древом Хресним повертає нас до Бога.

Господь прийшов на землю для порятунку 
грішників, і завжди, до кінця віку, буде рятувати 
нас Своєю всемогутньою милістю та благодат-
ною допомогою. Як краплі ранкової роси пада-
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ють на сухий грунт і пробуджують на ній життя, 
так і покаянна молитва Церкви оживляє висохле, 
черстве серце людини.

Іменем Христовим пастир Церкви звільняє люди-
ну від сповіданих перед ним гріхів. І ми чуємо голос 
нашого Божественного Пастиря: «Чадо, прощають-
ся тобі гріхи твої!» (Мф. 9, 2). Господь Іісус Христос 
спочатку зцілює душу, а потім зцілює і розслаблене 
тіло: «Ось, ти одужав; не гріши більше, щоб з тобою 
не трапилось чого гіршого» (Ін. 5, 14).

Приймаючи Святі Тайни, ми найтіснішим 
чином з'єднуємося з Самим Христом, Сином 
Божим, в Причасті Його Тіла та Крові. У цьому 
– найбільша, безмежна любов до нас Спасителя 
нашого.

Господь, як Сонце Правди, з'явився на землі, 
щоб висвітлити совість людську і показати, що очи-
щене від гріха серце людське є джерелом добра: ніч 
(гріхів) пройшла, і день наблизився (Рим. 13, 12).

Великий піст називається духовною весною, 
часом духовного оновлення для християн, а ра-
зом з тим і часом зміцнення наших духовних сил, 
зміцнення нашої віри, коли серце звільняється 
від закам'янілої нечутливості. Піст і молитва – це 

«два крила, які допомагають людині підніматися 
над світом, над його суєтою, щоб вільніше злі-
тати душею до Бога, щоб, духовно підносячись, 
тверезою думкою обирати собі життєвий шлях, 
згідний з законом Божим». Християнське життя є 
шляхом сходження до духовного вдосконалення. 
Ніхто – ані монах, ані мирянин не може сказати 
про себе, що він досяг досконалості, але стати 
твердо на шляху вдосконалення необхідно кож-
ному віруючому християнину. Ми знаємо, що для 
того, щоб зміцнити нашу волю для досягнення 
досконалості та святості, була принесена Голгоф-
ська Жертва та заснована Церква Христова.

Увінчана хрестом, Свята Церква дає нам не-
вимовний мир і силу до нового, оновленого жит-
тя, на виконання обітниці Спасителя: «Збудую 
Церкву Мою, і врата пекла не подолають її» (Мф. 
16, 18). Архіпастирі та пастирі Православної 
Церкви, котрі зберігають Божественну благодать 
від Самого Спасителя і Його Святих Апостолів, 
передають через святі Таїнства її дари та духо-
вне благословення. Благодатне життя у Церкві є 
головною силою, яка відроджує і освячуючує лю-
дину на шляху до вічного спасіння. Амінь.

Архімандрит Іоанн (Крестьянкін) 

СЛОВО ПРО МАЛЕ ДОБРОДІЛАННЯ

 Слово пастиря

Багато людей думають, що жити по вірі й виконувати 
волю Божу дуже важко. Насправді ж – дуже легко. Варто 
лише звернути увагу на дрібниці й намагатися не согрі-
шати у самих маленьких й легких справах. Це найпрості-
ший і легкий спосіб увійти в духовний світ і наблизитися 
до Бога.

Звичайно людина думає, що Творець зажадає від його 
дуже великих справ, самої крайньої самовідданості, ціл-
ковитого умалення його особистості. Людина так ляка-
ється цими думками, що починає страшитися в чому-не-
будь наблизитися до Бога, ховається від Бога, як Адам, 
який згрішив, і навіть не вникає в слово Боже. "Однако-
во,– думає,– нічого не можу зробити для Бога і для душі 
своєї, буду вже краще в сторонці від духовного світу, не 
буду думати про вічне життя, про Бога, а буду жити як 
живеться".

Біля самого входу в релігійну область існує якийсь 
"гіпноз великих справ": треба робити якусь велику спра-
ву – або ніякої. І люди не роблять ніякої справи для Бога 
і для своєї душі. Дивно: чим більше віддана людина жит-
тєвим дрібницям, тим менше саме в дріб'язках хоче бути 
чесною, чистою, вірною Богові. А тим часом через пра-
вильне відношення до дріб'язків повинна пройти кожна 
людина, яка бажає наблизитися до Царства Божого.

"Той, котрий бажає наблизитися" – отут саме й кри-
ються всі труднощі релігійних шляхів людини. Зазвичай 
вона хоче ввійти в Царство Боже зненацька, магічно чу-
десно або ж – по праву, через якийсь подвиг. Але ні те, 

ні інше не є істинне знахо-
дження вищого миру.

Не магічно чудесно 
входить людина до Бога, 
залишаючись при цьому 
далекою на землі інтер-
есам Царства Божого, не 
купує вона цінностей Цар-
ства Божого якими-небудь 
своїми зовнішніми вчин-
ками. Вчинки потрібні для 
доброго прищеплювання 
до людини життя вищої 
небесної психології, волі 
світлої, бажання доброго, 
серця справедливого й чистого, любові нелицемірної. 
Саме через малі, щоденні вчинки все це може прищепи-
тися й укоренитися в людині.

Дрібні добрі вчинки – це вода на квітку особистос-
ті людини. Зовсім не обов'язково вилити на потребуючу 
води квітку море води. Можна вилити півстакана, і цього 
буде досить, щоб мати вже для життя велике значення. 
Зовсім не треба людині голодній або давно голодуючій 
з'їсти півпуда хліба – досить з'їсти півфунта, і вже його 
організм укріпиться.

Життя саме дає дивні подоби й образи важливості 
маленьких справ. А в медицині, яка має справу з малою 
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і строго обмеженою кількістю ліків, існує ще ціла об-
ласть – гомеопатична наука, що визнає лише зовсім малі 
лікарські величини на тій підставі, що наш організм сам 
виробляє надзвичайно малі кількості цінних для нього 
речовин, задовольняючись ними для підтримки й роз-
квіту свого життя. І хотілося б зупинити особливу увагу 
всякої людини на зовсім малих, дуже легких для неї й, 
однак, надзвичайно потрібних речах.

“Хто напоїть одного з малих цих тільки чашею 
холодної води, в ім'я учня, істинно говорю вам, не 
втратить нагороди своєї” (Мф 10,42). У цьому слові 
Господньому – вище вираження важливості малого до-
бра. Чаша води – це небагато. Палестина в часи Спаси-
теля не була пустелею, як у наші дні, вона була квіту-
чою, зрошуваною країною, і тому чаша води була дуже 
невеликою величиною, але, звичайно, практично цінною 
в той час, коли люди подорожували здебільшого пішки. 
Але Господь не обмежується цим у вказівці на мале до-
броділання: чаша холодної води. Він ще додає, щоб її по-
давали хоча б "в ім'я учня". Це примітна подробиця. І на 
ній треба уважно зупинитися.

Кращі в житті справи завжди є справи в ім'я Христове, 
в ім'я Господнє. Благословенний хто йде в ім'я Господнє, в 
ім'я Христа. Дух, ім'я Христове надають всім речам і вчин-
кам вічну цінність, як би не малі були вчинки. І проста 
любов, жертовна, людська, на якій завжди лежить відсвіт 
любові Христової, робить значним й дорогоцінним усяке 
слово, усякий жест, усяку сльозу, усяку посмішку, усякий 
погляд людини. І от Господь ясно говорить, що навіть не 
в ім'я Його, а тільки в ім'я Його учня зроблена мала добра 
справа уже є велика цінність у вічності. В ім'я учня – це 
межа зв'язку з Його духом, Його справою, Його життям...

Адже ясно, що вчинки наші можуть бути, і часто бу-
вають, егоїстичні, внутрішньо корисливі. Господь указує 
нам на це, радить запрошувати до себе в будинок не тих, 
хто може нам віддати тим же частуванням, запросивши, у 
свою чергу, нас до себе, але щоб ми запрошували до себе 
людей, що потребують нашої допомоги, підтримки й зміц-
нення. Гості наші інший раз бувають розсадниками мар-
нославства, лихослів'я й усякої суєти. Інша справа – добра 
дружня бесіда, людське спілкування; це благословенно, це 
зміцнює душі, робить їх більше стійкими в добрі й істи-
ні. Але культ нещирого світського спілкування – хвороба 
людей і нинішньої цивілізації, що винищує сама себе. У 
всякому спілкуванні людському повинен неодмінно бути 
добрий Христовий дух або у видимому його явлінні, або 
в прихованому. І ця прихована присутність духа Божого в 
простому й доброму спілкуванні людському є та атмосфе-
ра учнівства, про яку говорить Господь. В ім'я учня – це 
найперший щабель спілкування з іншою людиною в ім'я 
Самого Господа Іісуса Христа... Багато хто, з тих що ще 
не знають Господа й предивного спілкування в ім'я Його, 
уже мають між собою це безкорисливе чисте спілкування 
людське, що наближає їх до духу Христового. І на цьому 
першому щаблі добра, про який Господь сказав як про по-
дачу чаші води тільки в ім'я учня, можуть стояти багато 
хто. Краще сказати – усі. А також правильно розуміти ці 
слова Христові – буквально – і прагнути допомогти всякій 
людині.

Воістину, мале добро більш необхідне, насущне у 
світі, чим велике. Без великого люди живуть, без мало-

го не проживуть. Гине людство не від недоліку великого 
добра, а від недоліку саме малого добра. Велике добро є 
лише дах, зведена на стінах – цеглинках малого добра.

Отже, мале, найлегше добро залишив на землі Творець 
творити людині, взявши на Себе все велике. Наше мале 
Творець творить Своїм великим. Але й усякому, навіть 
найменшому й легкому добру протистоїть прив’язаність 
до звичного укладу людська. Цю прив’язаність Спаси-
тель виявив у своїй короткій притчі: “І ніхто, хто пив 
старе вино, не захоче негайно молодого, тому що гово-
рить: старе краще” (Лк 5, 39). Усяка людина, що живе 
у світі, прив'язана до звичайного й звичного. Звикла 
людина до зла – вона його й вважає своїм нормальним, 
природним станом, а добро йому здається чимось не-
природним, незручним, для нього непосильним. Якщо ж 
людина звикла до добра, то вже робить його не тому, що 
треба робити, а тому, що вона не може не робити, як не 
може людина не дихати, а птах – не літати.

Для людини, що не випробувала діючого добра, воно 
видається іноді як даремне, нікому не потрібне мучін-
ня... Є стан оманливого спокою, з якого буває важко ви-
йти людині.

От це переконання, що старий, відомий і звичний стан 
завжди краще нового, невідомого, властиве всякій непро-
світленій людині. Ті хто тільки почали зростати, вступати 
на шлях алкання й жадання правди Христової й духовно-
го обнищання перестають жалувати свою косність, неру-
хомість своїх здобутих у житті й життям зігрітих мрій... 
Важко людство відривається від звичного. Цим воно себе 
почасти, може бути, і зберігає від неприборканої зухва-
лості й зла. Стійкість ніг у болоті іноді заважає людині 
кинутися головою в безодню. Але більш часто буває, що 
болото заважає людині зійти на гору богознання або хоча 
б вийти на міцну землю слухняності слову Божому...

Тому я зараз співаю гімн не добру, а його незначності, 
його малості. І не тільки не дорікаю вам, що ви в добрі 
зайняті тільки дріб'язковим й не несете ніякої великої са-
мопожертви, але, навпаки, прошу вас не думати ні про 
яку велику самопожертву й у жодному разі не зневажа-
ти в добрі дріб'язками. Будь ласка, якщо захочете, при-
ходьте в невимовну лють по якому-небудь особливому 
випадку, але не гнівайтесь по дріб'язках на брата свого 
даремно (див.: Мф 5,22).

Видумуйте в необхідному випадку яку завгодно без-
глузду неправду, але не говоріть в щоденному життєво-
му побуті неправди ближньому своєму. Дрібниця це, але 
спробуйте це виконати, і ви побачите, що із цього вийде. 
Залишіть осторонь всі міркування: дозволено або недо-
зволено вбивати мільйони людей – жінок, дітей і старих; 
спробуйте виявити своє моральне почуття в дрібниці: не 
вбивайте особистості вашого ближнього жодного разу ні 
словом, ні натяком, ні жестом.

Чудовий шлях "малих справ", співаю тобі гімн! Ото-
чуйте, люди, себе, оперізуйтеся малими справами добра 
– ланцюгом малих, простих, легких, нічого вам не вар-
тих добрих почуттів, думок, слів і справ.

Залишимо велике й важке, воно для тих, хто любить 
його, а для нас, які ще не полюбили великого, Господь 
милостію Своєю приготував, розлив усюди, як воду й 
повітря, малу любов.
Підготував священик Павло Давиденко, м.Львів
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Митрополит Антоній Сурозький 

«ПЕРЕВІРИТИ Й ПОКІНЧИТИ ІЗ ЦИМ»* 

 Слово пастиря

Сталося так, що Великим 
постом, здається, тридцятого 
року, нас, хлопчиків, стали во-
дити наші керівники на волей-
больне поле. Раз ми зібралися, 
і виявилося, що запросили 
священика провести духовну 
бесіду з нами, дикунами. Ну, 
звичайно, всі від цього відли-
нювали, як могли, хто встиг 
утекти, утік; у кого вистачило 
мужності стати вкрай проти, 
став проти; але мене керівник 
уламав. Він мене не вмовляв, 
що треба піти, тому що це буде 
корисно для моєї душі або що-
небудь таке, тому що, зійшли-
ся він на душу або на Бога, я 
не повірив би йому. Але він 
сказав: "Послухай, ми запро-

сили отця Сергія Булгакова; ти можеш собі уявити, що 
він рознесе по місту про нас, якщо ніхто не прийде на 
бесіду?" Я подумав: так, лояльність до моєї групи ви-
магає цього. А ще він добавив чудову фразу: "Я ж тебе 
не прошу слухати! Ти сиди й думай свою думу, тільки 
будь там". Я подумав, що, мабуть, і можна, і відправився. 
І все було дійсно добре; тільки, на жаль, отець Сергій 
Булгаков говорив занадто голосно й мені заважав думати 
свої думи; і я почав прислухатися, і те, що він говорив, 
привело мене в такий стан люті, що я вже не міг відірва-
тися від його слів; пам'ятаю, він говорив про Христа, про 
Євангеліє, про християнство. Він був чудовий богослов, 
і він була чудова людина для дорослих, але в нього не 
було ніякого досвіду з дітьми, і він говорив, як говорять 
із маленькими звірятами, доводячи до нашої свідомості 
все солодке, що можна знайти в Євангелії, від чого саме 
ми відсахнулися б, і я відсахнувся: лагідність, смирен-
ність, тихість – всі рабські властивості, у яких нам до-
рікають, починаючи з Ніцше й далі. Він мене привів у 
такий стан, що я вирішив не повертатися на волейболь-
не поле, незважаючи на те, що це була пристрасть мого 
життя, а їхати додому, спробувати виявити, чи є в нас в 
будинку де-небудь Євангеліє, перевірити й покінчити із 
цим; мені навіть на розум не приходило, що я не покінчу 
із цим, тому що було зовсім очевидно, що він знає свою 
справу, і, виходить, це так... ?!

І от я в мами попросив Євангеліє, яке у неї виявилося, 
замкнувся у своєму куті, подивився на книжку й виявив, 
що Євангелій чотири, а раз чотири, те одне з них, зви-
чайно, повинне бути коротше інших. І тому що я нічого 
хорошого не очікував від жодного із чотирьох, я вирішив 
прочитати саме коротке. І отут я попався; я багато разів 
після цього виявляв, до чого Бог хитрий буває, коли Він 
розташовує Свої сіті, щоб упіймати рибу; тому що, про-
читай я інше Євангеліє, у мене були б труднощі; за кож-
ним Євангелієм є якась культурна база; Марк ж писав 

саме для таких молодих дикунів, як я, – для римського 
молодняку. Цього я не знав – але Бог знав. І Марк знав, 
мабуть, коли написав коротше інших...

І от я сів читати; і отут ви може повірите мені на сло-
во, тому що цього не доведеш. Зі мною трапилося те, що 
іноді буває на вулиці, знаєте, коли йдеш – і раптом по-
вернешся, тому що почуваєш, що хтось на тебе дивиться 
позаду. Я сидів, читав і між початком першої й початком 
третього розділів Євангелія від Марка, яке я читав по-
вільно, тому що мова була незвична, раптом відчув, що 
по ту сторону стола, отут, стоїть Христос... І це було на-
стільки разюче відчуття, що мені довелося зупинитися, 
перестати читати й подивитися. Я довго дивився; я нічо-
го не бачив, не чув, почуттями нічого не відчував. Але 
навіть коли я дивився прямо перед собою на те місце, де 
нікого не було, у мене була та ж сама яскрава свідомість, 
що отут безсумнівно стоїть Христос. Пам'ятаю, що я 
тоді відкинувся й подумав: якщо Христос живий сто-
їть отут – виходить, це воскреслий Христос. Виходить, 
я знаю вірогідно й особисто, у межах мого особистого, 
власного досвіду, що Христос воскрес, і, виходить, усе, 
що про Нього говорять, – правда. Це того ж роду логіка, 
як у ранніх християн, які виявляли Христа й здобували 
віру не через розповідь про те, що було від початку, а 

через зустріч із Христом живим, із чого випливало, що 
розп'ятий Христос був тим, що говориться про Нього, і 
що вся попередня розповідь теж має сенс.

Ну, далі я читав; але це вже було щось зовсім інше. 
Перші мої відкриття в цій області я зараз пам'ятаю дуже 
яскраво; я, ймовірно, виразив би це інакше, коли був 
хлопчиком років п'ятнадцяти, але перше було, що: якщо 
це правда, виходить, все Євангеліє – правда, виходить, у 
житті є зміст, виходить, можна жити ні для чого іншого, 
як для того, щоб поділитися з іншими тим чудом, що я 
виявив; що є, напевно, тисячі людей, які про це не зна-
ють, і що треба їм скоріше сказати. Друге – що якщо це 
правда, те все, що я думав про людей, була неправда; що 
Бог створив усіх; що Він возлюбив усіх до смерті включ-
но; і що тому навіть якщо вони думають, що вони мені 
вороги, то я знаю, що вони мені не вороги. Пам'ятаю, на 
наступний ранок я вийшов і йшов як у перетвореному 
світі; на всяку людину, що мені попадалася, я дивився й 
думав: тебе Бог створив по любові! Він тебе любить! ти 
мені брат, ти мені сестра; ти мене можеш знищити, тому 
що ти цього не розумієш, але я це знаю, і цього досить...

Підготував священик Павло Давиденко*Світлини Антонія Сурозького у різні роки.
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 «Що є істина?»

ХІБА МАЛО ТИХ, ЯКІ СПАСАЮТЬСЯ?
Сучасний рух екуменізму, який 

святий Миколай Сербський на-
звав єрессю з єресей, висунув 
дивну тезу, що буцімто зерно Бо-
жої Істини розкидане по всіх ві-
росповіданнях світу, але жодне 
з цих віросповідань не містить Її 
у повноті. Це твердження вельми 
розрекламоване і знайшло широ-
ку підтримку в світі, бо не супер-
ечить гуманістично-ліберальній 
політиці сучасного глобалістично-
го напрямку розвитку суспільства. 
Це дуже зручно: не потрібно шу-
кати, хто має слушність, а хто – ні, 
бо, згідно з цією тезою неправі всі 
й одночасно кожен у чомусь пра-
вий. Тобто живи як хочеш, і не обмежуй іншого в 
праві жити так, як він бажає, бо істина – поняття 
відносне, вона скрізь і водночас ніде. Справді, з та-
ким твердженням ми уподібнюємося Пілату, який 
розіп’яв Христа Спасителя, хоча нібито і не хотів 
цього, бо зневірився в існуванні істини як такої вза-
галі, на що вказує його запитання: «Що є істина?» 
(Ін., 18:38).

Істина Божа – поняття не відносне, а конкретне: 
Сам Бог засвідчив про неї: «Іісус сказав йому: Я є 
путь, істина, і життя» (Ін., 14:6) . Бог є незмін-
ний: «Бог не чоловік, щоб неправду казати, і Він не 
син людський, щоб Йому жалкувати. Чи ж Він був 
сказав – і не зробить, чи ж Він говорив – та й не 
виконає? (Чис. 23:19), а тому й Істина є незмінна.

Главою Церкви є Христос (Еф 1:22-23), а тому 
в Церкві Христовій Істини Божественні і незмінні 
як і Сам їх податель Бог. Чому ж тоді різні релігії 
про деякі Істини доходять згоди у своєму вченні, 
а про деякі вчать по-різному? Відповідь на це дає 
нам саме Слово Боже в Священному писанні: «Були 
і лжепророки серед людей, як і у вас будуть лже-
вчителі, які внесуть згубні єресі і, відрікшись від 
Владики, Котрий відкупив їх, накличуть на себе 
скору погибель. І багато наслідують їхню розпус-
ту і заради них дорога істини буде в ганьбі. І через 
користолюбство будуть ловити вас облесливими 
словами; суд їм давно готовий і загибель їхня не 
дрімає» (2Пет. 2:1-3). «Бо я знаю, що після відходу 
мого, прийдуть до вас люті вовки, які не щадити-
муть стада, та і з вас самих повстануть люди, які 
говоритимуть неправдиво, щоб повести учеників за 
собою» (Деян. 20:29-30). «Бо буде час, коли здоро-
вого вчення приймати не будуть, але за своїми при-
мхами будуть вибирати собі вчителів, які б тішили 

слух» (2Тим. 4:3). З цих та багатьох 
інших місць Священного Писання 
ми бачимо, що апостоли Христо-
ві заздалегідь попереджували нас 
про ті розділення в церковному 
житті і вченні, які почалися ще за 
їхнього земного життя і сильно 
примножувалися в наступні часи 
аж до сьогоднішніх днів. Та апос-
толи не тільки попереджають, а 
й навчають нас правильному, зо-
всім не лояльному ставленню до 
них: «... а перед лжебраттями, 
котрі потай прийшли підгляда-
ти нашу свободу, яку ми маємо в 
Христі Іісусі, щоб підкорити нас, 
ми ні в чому не поступилися і не 

скорились, щоб істина благовіствування зберіга-
лась у вас» (Гал. 2:4-5). «Хто навчає іншому і не 
додержується розумних слів Господа нашого Іісуса 
Христа і вчення про побожність, той гордий, нічо-
го не знає, але заражений пристрастю до змагань 
і суперечок ... Віддаляйся від таких» (1Тим. 6:3-
5). «Бо багато тих, хто вводить в оману, увійшло 
в світ; вони не сповідують Іісуса Христа, Котрий 
прийшов у плоті: така людина є спокусник і анти-
христ. Пильнуйте себе, щоб нам не загубити того, 
над чим ми трудились, але щоб одержати повну 
нагороду. Кожен, хто переступає вчення Христове 
і не перебуває в ньому, не має Бога; хто перебуває в 
ученні Христовому, має і Отця і Сина. Хто прихо-
дить до вас і не приносить цього вчення, того не 
приймайте в дім і не вітайте його» (2Ін. 1:7-11).

Бог Один, і Істинне вчення про Бога і його 
Церкву єдине, а тому й Істинна Церква є єдина, бо 
Христос є глава Церкви, в Якій сповняється слово 
Його Істини, а не тих релігійних відгалужень в яких 
облуда, про що свідчать Його Апостоли. Церква 
Христова завжди жила цим принципом і, як тільки 
з’являлося якесь неправильне вчення, Церква по-
вставала проти нього на захист Істини, скликаючи 
Вселенські та Помісні Собори, щоб відстояти істи-
ну в Її Божественній чистоті і відкинути будь-яке 
лжевчення.

Теза, що сім’я Божої Істини розкидане по всіх 
віросповіданнях світу, але жодне з цих віроспові-
дань не має Її в повноті, – дуже небезпечна тому, 
що це бочка меду з ложкою гіркої отрути. Справді 
зерна Істини є в усіх релігіях світу, але не тому, що 
Христос очолює їхні релігії, тим більше, що багато 
з них навіть не визнає Його істинним Богом або ж 
і спотворює Його вчення, а тому що вони, створю-
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ючи власні віросповідання, позичили і привласни-
ли ці істини з Божественного Одкровення Старого 
та Нового Завітів або, вийшовши з лона Істинної 
Церкви, спотворили Її Істини своїм мудруванням: 
«Вони вийшли з нас, але не були наші: бо якби вони 
були наші, то залишилися б з нами; але вони вийшли 
і через те виявилось, що не всі наші» (1Ін. 2:19). Не 
зважаючи на ці зерна Істини в інших релігіях, в них 
також є і твердження, що суперечать вченню Церк-
ви, які віддаляють це віросповідання від Істинного і 
Незмінного Бога, а для людей є тою ложкою отрути, 
що веде до погибелі.

Хіба так мало тих хто спасається? – спитає 
хтось, адже Церква Православна не найчисленні-
ша в світі. Але згадаймо, що це запитання вже ста-
вили Богу: «Один чоловік сказав Йому: Господи! 
невже мало таких, що спасаються? а Він сказав 
їм: подвизайтеся увійти через вузькі ворота, бо 
кажу вам, багато буде таких, які намагатимуть-
ся увійти, і не зможуть» (Лк. 13:23). «Входьте 
вузькими ворітьми, бо широкі ворота і простора 
дорога ведуть на погибель, і багато ідуть ними; 

бо тісні ворота і вузька дорога ведуть у життя, і 
мало хто знаходить їх» (Мф. 7:13-14).

Законно у когось може виникнути думка, що й 
інші віросповідання поза Православною Церквою 
можуть претендувати на свою безапеляційну істин-
ність і єдність з Богом. Так, але Православ’я не бо-
їться цього, бо має тверду основу своєї істинності в 
Слові Божому в історії Церкви. Ця стаття не має на 
меті переконати читача в істинності православної 
Церкви, бо про це достатньо вже написано і ска-
зано, та й охочі завжди при бажанні мають змогу 
прийти і спитати. Але хотілося би, щоб читач почав 
сам шукати і знаходити Істину за словом: «Улюбле-
ні! не всякому духові вірте, але випробовуйте духів, 
чи від Бога вони, бо багато лжепророків з’явилось 
у світі» (1Ін. 4:1), – а не безвольно йшов широким 
шляхом ліберального ставлення до питань віри.

Ця стаття призначена не тільки для іно-
вірців, але й для не утверджених у вірі право-
славних християн.

Священик Павло Давиденко,
м.Львів

В день пам’яті Трьох святителів – Іоанна Злато-
устого, Василія Великого і Григорія Богослова, у 
Свято-Георгіївській церкві у м. Львові традиційно, 
з поваги до великих учителів Церкви Христової, 
Божественна літургія звершується грецькою мо-
вою. Слід зазначити, що здійснювати Літургію в та-
кий спосіб мають можливість далеко не всі парафії. 

Божественну літургію очолив Високопреосвя-
щенніший архієпископ Августин у співслужінні 
духовенства Львівської єпархії. Чудові піснеспіви 
грецькою мовою звучали у виконанні чоловічого 
складу архієрейського хору під керівництвом про-
тодиякона Валерія Калінчука. 

Цікавою особливістю цьогорічного богослужіння 
стала звершена владикою Августином священицька 
хіротонія диякона Володимира Каплуна, який має 
опікуватися громадою нечуючих парафіян на честь 
святителя Філарета, митрополита Київського, що 
вже понад 10 років існує при Львівській єпархії. 

Отець Володимир для успішного провадження 
свого служіння вже вивчив мову жестів – як по-
бутовий варіант, так і богослужбовий. Присутні на 
хіротонії нечуючі парафіяни сердечно дякували Ви-
сокопреосвященнішому Владиці Августину за по-
стійну увагу до проблем громади і за здійснення їх 
давньої мрії – мати священика, який міг би спілку-
ватися з ними мовою жестів. А своєму духовному 
наставнику – отцю Володимиру, вони побажали Бо-
жої допомоги у звершенні його служіння.

Архієпископ Августин у напутньому слові, супро-
воджуючи його мовою жестів, побажав громаді, щоб 

тепер, коли нечуючі вірні мають свого окремого на-
ставника, вона чисельно збільшувалася, і щоб отець 
Володимир був їм добрим пастирем, а вони були йому 
добрими учнями і добрими духовними дітьми, та ра-
зом з ним сподобились Царства Небесного.

Прес-служба Львівської єпархії

ЛІТУРГІЯ ГРЕЦЬКОЮ МОВОЮ З СУРДОПЕРЕКЛАДОМ 
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 Сторінка духовної безпеки

ОСВЯЧЕННЯ – НЕ МАГІЧНИЙ РИТУАЛ
Сьогодні багато людей запрошують священика, щоб освятити квартиру. Цей обряд звер-

шують з автомобілями, робочими місцями ... Але далеко не всі розуміють навіщо освячують 
речі і що це дає людині.

Весь світ, що ото-
чує нас, Бог створив 
благим і доскона-
лим. Людина після 
гріхопадіння спотво-
рила цей стан буття. 
При цьому, створю-
ючи нові речі, вільна 
особистість людини-
творця знаходиться 
у певній взаємодії з Богом. Тому, створюючи ті чи 
інші речі, людина присвячує їх Богу. І ця посвята 
знаходить вираз в освяченні речей.

Освячення квартири спочатку відбувалося як 
благословення будівництва нового будинку, потім – 
благословення входу в цей будинок. Те ж саме сто-
сується освячення інших речей. Освячуючи машину, 
людина не просто створює нову властивість цієї ма-
шини, але своїм актом вона констатує те, що присвя-
чує себе, цю машину, свої справи та думки Богові.

Тому люди, які вважоють, що освячення маши-
ни досить для того, щоб вона ніколи не потрапила 
в аварію, повинні пам'ятати, що, освячуючи маши-
ну, людина освячується сама і повинна відповідати 
цьому освяченню. 

Головне приготування до освячення тієї чи іншої 
речі полягає в усвідомленні значення цієї дії. Лю-
дина повинна розуміти, що Церква не займається 
магією, що ніяке священнодійство не відбувається 
автономно від людини, яка його приймає. Не можна 
відпустити гріхи людині, яка не хоче каятися. Не 
можна причаститися у спасіння людині, яка не при-
ймає Причастя як Тіло Христове.

Запрошуючи священика для освячення машини 
і квартири, людина повинна подумати про те, що 
зміниться в її житті у зв'язку з цією подією, що вона 
повинна змінити в собі після того як річ, що нале-
жить їй, стане освяченою, а вона сама, можливо, 
знаходиться ще тільки на порозі освячення. Люди-
на повинна прагнути переступити той поріг, який 
відділяє її перебування в повсякденному світі від 
сакральної сфери Церкви. 

Багато хто не знає, як прийти до Церкви. Багатьом 
важко підійти до священика. Для них цей акт зустрічі 
може стати першою найважливішою подією в житті, 
за якою буде головна зустріч – зустріч з Христом.

Що ж стосується практичної частини, то, коли ви 
запрошуєте священика освячувати квартиру, потріб-
но, щоб квартира була прибраною. Необхідно при-

готувати вільний від 
сторонніх предметів 
стіл, на якому свяще-
ник міг би звершува-
ти священнодійство. 
Потрібно вимкнути 
телевізор, гучну му-
зику. Бажано, щоб всі 
члени сім'ї шанобли-
во ставилися до події, 

що відбувається. Слова, які скаже священик при освя-
ченні, потрібно прийняти, як щось важливе для себе.

Машини підганяють до храму і освячують, 
як правило, тому, що людина боїться потрапити 
в аварію, розбитися, загинути. Людина повинна 
пам'ятати, що машина – лише засіб пересування. 
Освячуючи машину, вона прагне освятити себе, 
зберегти свою безсмертну душу. Христос зустрічає 
біля храму не машину, а людину в машині. 

До Христа можна прийти різними шляхами. 
Можна приїхати на машині, можна покликати Його 
в свій дім. Потрібно пам'ятати про те, що саме ти в 
цей момент зустрічаєшся з Христом, що Христос 
зустрічає твоє "я", а не речі, які належать тобі. 

Списку речей, які не можна освячувати, у Церк-
ви немає. Але, виходячи з самого сенсу освячення, 
не можна освячувати ті речі, які згодом не можуть 
бути використані для благої мети. Не можна освя-
чувати заклади, в яких вдаються до розпусти. Також 
деякі священнослужителі вважають, що освячення 
місць ув'язнення, місць, де людина страждає – це 
богословська проблема. Хоча ніщо не заважає нам 
створювати, в цих місцях позбавлення волі, храми.

Відмовляючи у благословенні місцям страт і 
тортур, Церква, проте, освячує зброю. Зброя – це 
річ, яка може бути використана як з метою зла, так і 
з метою добра. Освячуючи зброю, Церква ніколи не 
благословляла агресію, насильство заради насиль-
ства, вбивство заради вбивства. Церква благослов-
ляє воїнів на ратний подвиг захисту своєї Батьків-
щини, і, перш за все, захисту віри.

 Зброя не є річчю від початку поганою. Все зале-
жить від того, в чиїх руках вона знаходиться. Якщо 
зброя перебуває в руках християнина, який захищає 
святині і свою Батьківщину, то вона використову-
ється на благо, а якщо в руках терориста, то на зло. 
Церква не освячує зброю як таку, а лише в руках 
воїна, який бореться за справедливість.

Джерело публікації: http://www.blagovest.ru
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Світле Христове 
Воскресіння. 
ПАСХА
Свято свят. 

8 вересня / 21 вересня
Різдво Пресвятої 
Владичиці нашої 
Богородиці і Приснодіви 
Марії
Свято двунадесяте, 
Богородичне. 

14 вересня / 27 вересня
Воздвиження Чесного і 
Животворящого Хреста 
Господнього
Свято двунадесяте, 
Господнє.

21 листопада / 4 грудня
Введення (Вхід) у храм 
Пресвятої Владичиці 
нашої Богородиці і 
Приснодіви Марії
Свято двунадесяте, 
Богородичне. 

6 січня / 19 січня
Святе Богоявлення. 
Хрещення Господа Бога 
і Спаса нашого 
Іісуса Христа
Свято двунадесяте, 
Господнє. 

2 лютого / 15 лютого
Стрітення Господа 
Бога і Спаса нашого 
Іісуса Христа
Свято двунадесяте, 
Богородичне. 

25 березня / 7 квітня
Благовіщення Пресвятої 
Богородиці
Свято двунадесяте, 
Богородичне. 

6 серпня / 19 серпня
Преображення Господа 
Бога і Спаса нашого 
Іісуса Христа
Свято двунадесяте, 
Господнє. 

«Великі свята церковного року є як би поворотними пункта-
ми в історії людського спасіння. Тому вони мають два аспекти: 
з одного боку, в якийсь момент часу щось дійсно сталося в іс-
торії з кимось або з цілою групою людей, котрі драматично бра-
ли участь у даній події. Деякі свята сповнені глибокої радості, 
що захоплює дух, інші ж сповнені печалі. Ця радість і печаль 
пов’язані або з Господом Іісусом Христом, Сином Божим, що 
став Сином Людським, або з Тією, Котру ми називаємо Матір’ю 
Божою, бо через Неї увійшов Бог в людський світ і в космос, 
частиною якого ми є. Або ж свята відносяться до святих Божих, 
до людей, які героїчним зусиллям віддали себе Богові і стали 
частиною Його плану і Його справи порятунку.

Митрополит Антоній Сурозький 

ДВУНАДЕСЯТІ І ВЕЛИКІ СВЯТА 

25 грудня / 7 січня
Різдво Господа Бога і 
Спаса нашого 
Іісуса Христа
Свято двунадесяте, 
Господнє. 
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Вхід Господній 
до Єрусалима 
(Вербна неділя)
Свято двунадесяте, 
Господнє. 

Четвер 6-ої седмиці 
після Пасхи
Вознесіння Господнє 
Свято двунадесяте, 
Господнє. 

Неділя 8-ма після Пасхи
День Святої Трійці. 
П’ятидесятниця
Свято двунадесяте, 
Господнє. 

1 січня / 14 січня 
Обрізання Господнє
Свт. Василія Великого, 
архієп. Кесарії 
Каппадокійської 
Свято велике, Господнє. 

29 червня / 12 липня
Славних і всехвальних 
первоверховних 
апостолів Петра і 
Павла
Свято велике. 

24 червня / 7 липня
Різдво чесного 
славного Пророка, 
Предтечі і Хрестителя 
Господнього Іоанна
Свято велике. 

29 серпня / 11 вересня
Усікновення глави 
Пророка, Предтечі 
і Хрестителя 
Господнього Іоанна
Свято велике. 

15 липня / 28 липня
Рівноапост. вел. князя 
Володимира, в Святому 
Хрещенні Василія
Свято велике. 

15 серпня / 28 серпня 
Успіння Пресвятої 
Владичиці нашої 
Богородиці і Приснодіви 
Марії
Свято двунадесяте, 
Богородичне. 

1 жовтня / 14 жовтня
Покров Пресвятої 
Владичиці нашої 
Богородиці і Приснодіви 
Марії
Свято велике, Богородичне. 
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НА ЗЦІЛЕННЯ ДУШІ ТА ТІЛА
У середу Страсної седмиці ми з матушкою Мариною зазвичай їдемо у Свято-Успенську Почаївську 

Лавру на «річне соборування»: перед великим святом – Пасхою Христовою, в Успенському Соборі тра-
диційно звершується загальне таїнство Єлеосвячення, або Соборування. У Велику Середу у Лаврі не так 
велелюдно як завжди, адже цими днями люди не їздять у паломництва, а воліють бути вдома, щоб 
підготуватися до свята Воскресіння Христового. Немає довгих черг до сповіді, є можливість без суєти 
прикластися до святинь, що ними так багаті храми Святої Почаївської гори. Проте, вірян все ж дуже 
багато, храм заповнений вщент… Придбавши по великій свічці, ми очікуємо початку таїнства Єлеос-
вячення. І ось на солею виходить ієромонах, який виголошує: «Брати і сестри! Коли будете підходити 
помазуватись, пам’ятайте, що досить буде помазання і від одного священика – ви отримаєте всю бла-
годать, так само, як би вас помазали сім священиків!» Пам’ятаю, колись ми з Мариною саме так бігали 
помазуватися: від одного отця до іншого, але нам обо’язково потрібно було помазатися сім разів! Тоді-
то і стало мені цікаво: а дійсно, – за церковними правилами скільки священиків повинні звершувати та-
їнство Єлеосвячення – сім, чи достатньо і одного? Скільки потрібно свічок і скільки разів тебе мають 
помазати? Відповіді на ці питання знайшлися у Православному катихизисі і богослужбових книгах.

Таїнство Єлеосвячення має 
євангельське походження, воно 
було встановлено Самим Хрис-
том. Євангелист Марк розповідає 
(6:7,12), що «покликавши Два-
надцятьох, почав Христос поси-
лати їх по двоє, і дав їм владу над 
нечистими духами… Вони піш-
ли і проповідували покаяння, ви-
ганяли багатьох бісів і багатьох 
хворих мазали оливою і зціляли». 
Згідно з цим свідченням, ще до 
голгофських страждань Спасителя 
існувало таке священнодійство, яке подавало допомогу 
хворим і тілесно, і духовно. Також про Таїнство Єлеос-
вячення говориться в посланні святого апостола Якова 
(5:14-15): «Чи хто з вас занедужає, нехай покличе пре-
світерів Церкви і нехай помоляться над ним, помазав-
ши його єлеєм в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить 
недужого, і підведе його Господь; і, якщо він гріхи вчи-
нив, простяться йому». 

До Єлеєосвячення людина повинна готуватися: вона 
сповідається і причащається Святих Тайн (причаститися 
можна і після здійснення Таїнства Соборування). Це Таїн-
ство звершується в церкві або вдома собором семи свяще-
ників, тому Єлеєосвячення ще називають «Соборування». 
Сім пресвітерів збираються тому, що при Єлеєосвяченні 
буває сім читань з Євангелій, сім молитов і стільки ж по-
мазаній. Число «сім» вибрано на честь семи дарів Святого 
Духа (дух премудрості й розуму, дух світла і міці, дух ве-
личі і благочестя, страх Господній), згадуваних у пророка 
Ісаї (Іс., 11:2-3), в наслідування числа молитов пророка 
Іллі, після яких розкрилося небо і пролився дощ (3 Цар. 
18:43), згідно числу семикратного занурення Неємана си-
ріянина в воду Йорданську, після чого він очистився від 
прокази (4 Цар., 5:14). Але Церква дозволяє звершення 
Єлеопомазання трьом і двом священикам, в крайньому 
випадку – і одному священикові (з умовою, щоб він здій-
снював Таїнство від імені собору священиків і вимовляв 
всі молитви, і справляв сім помазань).

При здійсненні Таїнства Соборування на столі ставить-
ся блюдо з пшеницею. «Якщо пшеничне зерно, потра-
пивши в землю, не помре, то залишиться одне, а якщо 
помре, то принесе багато плодів» (Ін. 12:24; 1 Кор. 15:36-

38). Іншими словами, зерно сим-
волізує одночасно і нове нинішнє 
тілесне життя – одужання від хво-
роби, і початок іншого життя після 
смерті тіла – майбутнє воскресіння. 
Зверху на пшеницю ставиться по-
рожня посудина, в яку вливається 
чистий, без домішок, єлей. Єлей 
(масло) є речовиною Таїнства, ви-
димим людині засобом лікування 
тіла (як пише євангеліст Марк (Мк. 
6:13), апостоли «багатьох хворих 
мазали оливою і зціляли»). В мас-

ло додається вино в пам'ять крові Христової, пролитої на 
Хресті для духовного спасіння людей. З'єднання єлею з ви-
ном робиться в наслідування самарянина, який «наливши 
оливи й вина» (Лк. 10:34; Нова Скрижаль, ч. 6, гл. 14 § 5), 
перев'язав знайдену побиту людину. Біля посудини з єле-
єм водружається в пшеницю сім паличок, оповитих ватою 
для помазання. Тут же вставляють сім запалених свічок. На 
столі покладається Євангеліє і Хрест.

Священики в фелоні стають біля столу; всі присутні 
мають запалені свічки. Богослужіння Таїнства Собору-
вання складається з трьох частин: по-перше, молебного 
співу, по-друге, освячення єлею і, по-третє, власне по-
мазання єлеєм.

Третя частина богослужіння – Єлеопомазання.
Третю частину Єлеопомазання складають сім читань 

з Апостола, з Євангелія, сім молитов і сім помазувань 
оливою. Після кожного читання Євангелія вимовляється 
одна і та ж коротка єктенія, в якій моляться за здоров'я 
хворого і про прощення гріхів йому; потім читається ко-
жен раз особлива молитва про дарування хворому зцілен-
ня і прощення гріхів. Потім відбувається хрестоподібне 
помазання єлеєм при читанні молитви «Отче Святий» на 
чолі, ніздрях, щоках, губах, грудях, на руках з обох сто-
рін. Помазують ті частини тіла, через які гріх зручніше 
вселяється в душу людини. Молитва «Отче Святий» ви-
мовляється одним священиком, тим, який помазує оли-
вою. Після сьомого помазання перший священик, роз-
криває Євангеліє і покриває ним голову хворого, як би 
покладаючи руку Самого Спасителя, Котрий зцілював 
недужих через дотик. Читається особлива заключна мо-
литва. Потім хворий просить вибачення, що становить 
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приналежність молитов покаянних. Таїнство вважається 
закінченим, якщо ієрей освяченим єлеєм встиг недужого 
раз помазати і прочитати звершувальну молитву «Отче 
Святий». Після служби віруючі можуть забрати додому 
єлей, який залишився після Таїнства и використовувати 
його для помазання. 

Таїнство Соборування, як лікування, можна повторю-
вати. Єлеєосвячення над немовлятами не звершується, 
тому що в дитини не може бути свідомо скоєних гріхів. 
До Таїнства Соборування діти можуть приступати з того 
самого віку, коли вони допускаються до Сповіді, тобто 
з 7 років. Отже, основними моментами видимої сторо-
ни Таїнства Соборування є: 1) семикратне помазання 
освяченим єлеєм частин тіла хворого, 2) молитва віри, 
виголошена священиком при помазанні хворого; 3) по-
кладання на главу хворого Євангелія письменами вниз; 
4) молитва розгрішення.

Невидиму дію благодаті Божої, яка подається в Таїн-
стві Соборування, полягає в тому, що 1) хворий отримує 
зцілення і підкріплення для перенесення хвороб; 2) йому 
прощаються забуті і неусвідомлювані гріхи.

Окремо треба згадати про соборування людей, що 
перебувають у передсмертному стані. Іноді такі люди 
бояться цього таїнства, вважаючи, що воно призведе до 
швидкої кончини. Але терміни людського життя зале-
жать тільки від волі люблячого Бога, і Господь нерідко 
продовжує життя вмираючого саме з тією метою, щоб 
він міг гідно підготуватися до переходу в інший світ. Та-
їнство Соборування звільнить людину від вантажу тих 

гріхів, в яких вона і хотіла б, але вже не встигла, не змо-
гла покаятися у таїнстві Покаяння. 

В такому випадку цей єлей використовують при по-
хованні християнина – його виливають у труну перед 
тим, як закрити покришкою. Так що це Таїнство нагадує 
нам про вічне життя і готує нас до нього. 

* * *
Вранці Чистого Четверга Лаврою розноситься аро-

мат випічки: з ночі монахи печуть просфори і кулічі, які 
будуть освячувати у Велику Суботу. Прийнявши Святі 
Христові Таїни на ранній Літургії і попивши водички зі 
Стопочки, ми поспішаємо придбати печево. Яка ж смач-
на просфора почаївська! Свіжоспечена, рум’яна, з печа-
точкою: на моїй зображений преподобний Іов, у матуш-
ки Марини – просфора «Богородична».

Чистий Четвер. Після сповіді і причастя на душі дій-
сно чисто і легко, та ще й після таїнства Єлеосвячення з 
душі виметені всі дрібні камінці гріхів, назбирані про-
тягом року! Щоб не пошкодити кулічі, тримаємо їх у 
кульочках на колінах. Святкові, ароматні, посипані ро-
жевим цукром з буквами ХВ… Виникає передчуття свя-
та… Але до Пасхи ще три дні, а зараз ми їдемо у наш рід-
ний Свято-Георгіївський храм слухати 12 євангельських 
читань про страсті Господа нашого Іісуса Христа, під 
час яких ми будемо запалювати велику свічку, придбану 
у Почаївській Лаврі. 

Чому одну, а не 12 свічок? Про це – наступного разу! 
За матеріалами православних інтернет-видань 

підготувала Ганна Шевченко 

 Святині Львівщини

ПЕЧЕРНИЙ МОНАСТИР В РОЗГІРЧЕ
Історія створення печерних храмів та монастирів 

сягає корінням глибокої старовини. Ще на зорі христи-
янства катакомби Стародавнього Риму, які по суті були 
підземними спорудами, використовувалися першими 
християнами для звершення богослужінь та спільних 
молитов за часів гонінь. На Сході печерні монастирі 
вперше з'явилися у Палестині в IV столітті. Ще раніше 
печери використовувалися ченцями-відлюдниками для 
молитовного усамітнення подібно до того, як святий 
апостол Іоанн Богослов жив у печері на острові Патмос 
і де він, натхненний благодаттю Святого Духа, створив 
останню новозавітну книгу – Апокаліпсис.

Поява печерних монастирів на Русі стала продовжен-
ням східних традицій. Саме такі обителі відповідали духу 
давніх християнських подвижників, які прагнули в глибо-
кому мовчанні й тиші чистим розумом та серцем служити 
Богові. Так в XI столітті виник найвідоміший на Русі Ки-
єво-Печерський монастир, засновником якого був батько 
руського чернецтва преподобний Антоній, який приніс 
традицію печерного усамітнення зі Святої гори Афон.

Серед давніх монастирів на території Галичини та-
кож відомі печерні обителі. На основі результатів архео-
логічних досліджень варто зауважити, що середньовічне 
чернече житлобудівництво на землях Прикарпаття в за-
гальних рисах відповідало місцевим традиціям житлобу-
дівництва. Гористий рельєф сприяв появі та паралельно-
му функціонуванню в добу середньовіччя двох основних 
типів чернечих жител: печерних порожнин, вирубаних у 
кам’яній основі, та штучних заглиблених або наземних 
будівель, споруджених на відкритій місцевості з буді-

вельного матеріалу. Ще з давніх пір Прикарпаття відзна-
чалося значною кількістю печерних порожнин. 

Відомий археолог і мистецтвознавець Богдан Януш у 
міжвоєнний період зафіксував в Галичині залишки 45 пе-
черних монастирів. Зокрема, печерний монастир біля села 
Розгірче (Стрийський р-н Львівської обл.), який зберігся до 
наших днів. Це цілий монастирський комплекс, який зна-
ходиться в печерах і представляє собою унікальний зразок 
скельного сакрального будівництва XIII-XVI століть.

Перша письмова згадка про Розгірче з'явилася ще у 
XV столітті. Проте, життя на території нинішнього Роз-
гірчого тривало задовго до появи у печерах ченців. За да-

Так виглядав монастир у ХІХ ст.
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ними археологічних розкопок, перші люди тут господа-
рювали ще за сім століть до нашої ери. На валі, недалеко 
від згаданих скель, науковці знайшли залишки великої 
печі для випалу керамічного посуду. А у ній – металевий 
ніж, який також датують VII століттям до нашої ери. Та-
кож поряд були і керамічні черепки. 

Сам монастир знаходиться на південно-східній око-
лиці села на узвишші, з якого гарно проглядається вся 
навколишня місцевість і долина річки Опір. Скельні пе-
чери монастиря розташовані в два яруси. На першому 
рівні два приміщення, а на другому (до якого ведуть схо-
ди) одне приміщення.

Дослідники вважають нижню велику печеру житловою 
кімнатою (келією), до якої примикала комора, а верхню пе-
черу – монастирською церквою. До церкви вели двоє две-
рей, про що свідчать врубки для масивних одвірків. Вікна 
мали дерев’яне обрамлення з решітками, ймовірно були 
перекриті круглим вітражним склом. Знизу до церкви ве-
дуть витесані у скелі 18 сходинок, біля яких вертикальні 
отвори. Вони використовувались для кріплення конструк-
ції дерев’яних перил. Праворуч на рівні входу підтесана 
неширока площадка, яка веде до місця, де кріпився образ. 

Зараз тут видовбана прямокутної форми невелика ніша. 
Стіни печерного монастиря розписані різними написами, 
найстаріший з яких відноситься до 1675 року.

На думку істориків, печерний комплекс зазнав у сво-
єму розвитку ряд перебудов. Час його найбільшого роз-
квіту припадав на XIV-XVI століття

З даху монастиря відходить стежка наверх до воріт, 
напевне головних. Це два великих каменя, які стоять по 
обидва боки дороги та напевно слугували ворітьми до 
укріплення. Крім згаданих скель, існує ще одна скеля із пе-
черою і відбитими на ній грецькими хрестами. Вона також 
знаходиться на північному схилі хребта і віддалена від по-
передніх скель майже на 200 м у південно-західному на-
прямі. За часів Київської Русі монастир у Розгірчі міг бути 
частиною оборонних укріплень і сполучатися із розташо-
ваною за 15 км наскельною фортецею у сусідньому Буб-
нищі (село у Болехівському р-ні Івано-Франківської обл.).

Відвідання печерного монастирського комплексу у 
с. Розгірче дає можливість черговий раз пересвідчитись 
у стійкій традиції східного православного чернецтва на 
теренах Галичини.

Степан Бецко, м. Львів

Сучасний вигляд пам’ятки Верхній ярус монастирського комплексу

 Просто чудо...

«ПРОСІТЬ І ОДЕРЖИТЕ, 
ЩОБ РАДІСТЬ ВАША БУЛА ПОВНА» (Іоан 16,24)

На острові Кіпр, на гірському масиві Троодос, на висоті 1392 метри розташова-
ний один з найчудовіших монастирів, названий на честь ікони Божої Матері «Тро-
одітісса». 

Заснування монастиря пов'язують з появою на Кіпрі ікони, яка, за переказами, 
була написана євангелістом Лукою і привезена на острів в період іконоборства чен-
цем-подвижником. Він прибув на острів близько 762 року і жив у монастирі св. 
Миколая в Акротірі, поки на VIІ Вселенському соборі не було відновлено іконо-
шанування. Після торжества Православ'я чернець пішов з монастиря в більш від-
окремлене місце, забравши з собою ікону. Цим місцем стала печера неподалік від 
сучасного монастиря. Невідомий чернець помер, ікона, здавалося, була втрачена 
назавжди. Але через роки святиня явилася і на місці її обрітення в 990 році засно-
вується монастир. 

Один благочестивий пастух з сусіднього села помітив незвичайне таємниче 
світло над горою. Він дістався до печери і знайшов у ній чудотворну ікону Богома-

У неділю, 6 лютого минулого року у свято-Георгіївській церкві у м. 
Львові архієпископ Августин звершив Божественну літургію, після якої 
благословив для поклоніння віруючим нову ікону Божої Матері «Трооді-
тісса», до якої моляться жінки, що страждають на безпліддя.

Львівська ікона Божої Матері 
Троодітісса
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тері і перед нею затеплену лам-
паду. Мешканці навколишніх 
місць вирішили будувати поряд 
з печерою храм на честь Богоро-
диці. Ктиторам (будівельникам) 
храму з'явився Ангел і вказав 
місце, де повинен бути побудо-
ваний храм, – в 500 метрах на 
захід від печери. Через декілька 
місяців монастир був побудова-
ний, і в його храмі була розміще-
на чудотворна ікона. У 1799 році 
святиня монастиря була прикра-
шена срібним окладом завдяки 
праці іконописця Івана Крита. 

Чудотворна ікона Божої Ма-
тері Троодітісса відома тим, що 
за молитовними зверненнями 
до неї багато бездітних жінок 
отримували і отримують дар ді-
тонародження, зцілюються від 
недуг, перед якими виявляються 
безсилими найкращі лікарі. Про 
чудесні прояви Божественної 
Волі, незалежно від національ-
ності і віросповідання прохачів, 
паломникам розповідає монах 
Варнава. Зазвичай він виносить 
зі своєї келії велику картонну ко-
робку з фотографіями щасливих мам з радісними усміх-
неними дітьми. Ці фотографії, надіслані з Греції, Данії, 
Німеччини, Росії, Голландії, Південної Африки та інших 
країн, – один із знаків подяки Богородиці та монастирю. 
А фотографій в картонній коробці отця Варнави стає все 
більше.

Чудотворна ікона Троодітісса, якщо поглянути на неї 
з вівтарної боку, незвичайна. Прямо в дошку, з іншого 
боку якої написано лик Богородиці, встромився камінь. 
Є давній монастирський переказ про те, як одна безді-
тна жінка, що молила Богородицю про дитину, дала обі-
тницю: якщо Господь пошле хлопчика, то віддасть його 
вихованцем в монастир. Якщо дівчинка, то виростить її 
благочестивою християнкою. Господь почув ці молитви, 
і у жінки народився син. Коли він підріс, мати віддала 
його на послух в монастир. Через деякий час не витри-
мало серце матері, вона захотіла побачити своє чадо і за-
брати його додому. І в той момент, коли жінка вела сина 
з монастиря, проходячи повз ікони, на підлітка зі стіни 
впав камінь. Ікона як би прикрила собою хлопчика, при-
йнявши удар на себе. З того часу в іконній дошці так і 
залишився шматок гострої гірської породи.

* * *
Зліва від входу у Свято-Георгіївський храм, у м. Льво-

ві, у куточку, високо на стіні, там, де зразу і не побачиш, 
вже рік випромінює благодать ікона Божої Матері «Тро-
одітісса». Тихо, без урочистого дзвону, без зустрічного 
хресного ходу вона зайняла своє місце. Так непомітно 
буває входить в наше життя чудо, і часом нам потрібно 
підняти очі вгору, щоб зрозуміти звідки воно прийшло.

Історія появи цієї дивовижної ікони у Львові про-
ста – маленький паперовий образочок привіз з острова 
Кіпр Андрій, який проходив там навчання у молодіж-
ному таборі, і подарував його своїй подрузі Світлані. 
«Візьми, – сказав хлопець, – на Кіпрі ця ікона дуже ша-

нована, їй моляться жінки, щоб 
мати дітей!» Світлана, якій по-
добався Андрій, засміявшись, 
взяла образочок, та відповіла 
йому: «Для того, щоб мати дітей 
потрібно спочатку мати чолові-
ка!» З того часу злетіло кілька 
років, перш ніж Андрій назвав 
Світлану коханою дружиною, 
а з маленького образочка Світ-
лана зробила список ікони для 
Свято-Георгіївського храму, в 
якому вони вінчались. Тим ча-
сом образочок мандрував від 
подруги до подруги. Невдовзі 
після того, як дівчина отрима-
ла подарунок, вона розповіла 
про чудотворну ікону Трооді-
тіссу подрузі Катерині, яка ніяк 
не могла завагітніти. Катерина 
попросила у неї образочок по-
молитися. «Коли тобі прине-
сти ікону назад?» – запитала 
вона. «Принесеш тоді, коли вже 
буде непотрібно!» – відповіла 
Світлана. Незабаром Катери-
на принесла образок і сказала: 
«Вже….» Зараз у неї двійко чу-
дових діточок! 

Відтоді багато жінок молилися цій іконі, а скіль-
ки копій з образочка було зроблено! Одна копія по-
їхала навіть в Одесу! Ось лист, який прислала Марга-
рита, яка навмисне приїхала у Львів щоб взяти ікону 
для своєї подруги: «…в 30 лет Наташка (до этого 
не болевшая ничем, не делавшая абортов) и муж её 
Димка, прожив вместе лет 5, поняли, что не могут 
забеременеть… очень мало шансов доктора давали... 
Она обратилась к батюшке, взяла благословение на 
ЭКО... я ей передала ту иконку, что ты мне дала... 9 
нелёгких, но прекрасных месяцев ожидания чуда… и 
вот – два они явили себя всему свету)))) Смысл жиз-
ни появился – Евгения и Мария, два рыжих солнечных 
лучика с голубыми глазами!» Ще одну копію зробили 
для родини священика з Житомирщини. Його дружи-
на – матушка Тетяна не могла виносити плід. Невдовзі 
після цього Світлана зустріла їхню бабусю, яка меш-
кає у Львові. Вона вела за ручку онуку, вимолену у Бо-
жої Матері перед цією іконою. До моменту написання 
статті у цій родині вже двоє дітей.

Донечка народилася за молитвами до цієї ікони у бла-
гочестивої родини, яка довго не мала діточок, та коли 
вони зробили пожертву на кіот для ікони, яка вже була 
написана, то Матір Божа явила їм милість – вони стали 
батьками.

Треба зауважити, що Світлана писала ікону Божої 
Матері Троодітіссу, будучи вагітною, а дописавши, піш-
ла у пологовий будинок родити синочка Микитку. І ця 
історія повторилась! Народилась донечка в ще одній 
молодій родині, яка кілька років чекала на дитятко, аж 
доти, доки молода дружина не стала писати цю ікону. За-
кінчувала роботу вона вже непразною.

Здається, час придбати картонну коробку для фо-
тографій…

Підготувала Ганна Шевченко

У Свято-Георгіївському храмі, у м. Львові
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 Відгомін Різдва

“ЯКО ПО СНЕГУ ПУТЕШЕСТВОВАЛ АНСАМБЛЬ…”
Вони дістались до вокзалу дуже 

швидко. Однак по дорозі, що виво-
дила на фасад головної залізничної 
будівлі міста Львова, транспорт 
створив величезний корок. Маши-
ни і маршрутки підвозили лижни-
ків, серед яких були і ті, хто жадав 

„реколекцій” за перевалом. Від них очікувалось за-
співати Літургію і концерт; вони ж очікували роз-
говітись на щедрій монастирській трапезі. Однак… 
однак до відправлення залишилося 10 хвилин, а 
вони – у 500 метрах від перону. Є один лиш тенор 
та бас, які перестали вже і думати про обіцяну тра-
пезу: немає навіть регента, хоча нарешті є всі нотні 
папки! Як вони встигли – залишиться таємницею, 
вкритою потом і стресом усіх; а останній, хто вбіг, 
почув за своєю спиною свист автоматичних две-
рей електропотягу „Львів – Мукачево”. Ансамбль 
"Канонъ" вже вкотре встиг в останню мить увійти в 
історію приміських і не тільки сполучень.

І ось вони тут – у Карпатах. „Б’ютіфул Карпати! 
Верховино, рідна мати!” – справедливо зазвучав пі-
сенний уривок відомого львівського гурту. Ці чарівні 
та близькі до Львова гори, разом з тим, є воротами 
майже до іншої країни. „Ну ось, почалось, – поду-
мав уважний читач, – і цей зараз буде обстоювати 
ідеї „відокремлення русинів”, вже добре відомі нам 
з вуст закарпатського отця Димитрія Сидора”. „Та 
ні, – відповім я читачеві, – всі ми єдині у православ-
ній вірі нашій, всі ми від Русі єдиної. Просто край 
наш Галицький наклав на нас тягар величі титульної 
нації. Важко під цим тягарем визнавати відмінності 
людей теренів навіть сусіднього краю”. 

Однак одразу по приїзді у Воловець їм усе зда-
лось іншим. Їх привітно зустрів водій „бусика”. 
Саме він почав вивозити їх з районного містечка 
у казкові засніжені гори. Ну чим не Льюїсова каз-
ка про країну Нарнію, де Львів вже майже місяць 
є всього-навсього сірим нудним замком без жодної 
сніжинки, а закарпатський перевал – шафою-пере-
ходом до чарівної Нарнії. Щоправда, забираючись 
вище у гори, водій змінив свою привітність на стур-
бованість, а останню – на перші краплинки поту. 
Дорога була непрохідною. Баси ансамблю мусили 
доводити свій почесний статус „основи і потужнос-
ті” хоча б у штовханні „бусика”. Вже пізніше ігу-
мен пояснить наївним хористам, що місцевий водій 
професійно набивав ціну для зворотного заїзду, але 
вони, як дітки, вірили і переймалися разом з ним. 
Це додавало відчуття справжньої пригоди. Водієві 
вони все одно вдячні, і я думаю: вони хочуть ще! 

Нарешті монастир! Свято-Успенський чоло-

вічий монастир у селі Кічерне – засніжений гай 
Божої Матері. Слава Богу, їм вдалося втекти! Від 
інтернету, скайпу, однокласників; від тих, хто „в 
контакті”, і тих, хто „фейсом у буці”. Від МТС-у і 
Лайфу втекли, а от від Київстару – ні! Одна з ним 
була спокуса. Всіх спокушав дзвінками на „мате-
рик” (тепер, православний читачу, ти знаєш, який 
оператор є кращим для втечі від нього ж – вибір за 
тобою)! Головне, що вони тут. Щоб заспівати різд-
вяну Літургію, концерт колядок, вечірню і ще одну 
Літургію – наступного дня. Вони тут, щоб причас-
титися разом, щоб почути слово ігумена і братії, 
щоб разом розговітися (ну то й що, що без м’яса), 
щоб почути рідкісні закарпатські колядки. Вони 
тут, щоб намилити один одного різдвяним снігом 
(поза межами монастиря, звичайно).

Хоча це не зовсім втеча від світу. Монастир, в 

який їх запросили, сам є духовною столицею того 
морально-чистого сільського світу, який, на жаль, 
втратило місто. Тут і дітиська від 3-х до 17-ти ро-
ків, які обліпили в щирому захопленні жартівливо-
го і люблячого ігумена: тут і селяни, які додають 
до монастирської праці свою велику лепту. Це хоч 
і маленька, проте справжня столиця Православ’я. 
Тут разом спасаються і колишній греко-католик, 
монах зі Львова (ерудований і мовчазний), і по-
слушник з далекого Красноярського краю (Росія), 
заочник-студент КДС. Останній, вивчивши трохи 
українську в Києві, мусить починати вивчення 
русинської мови, рідної для Закарпаття. Слово 
„айно!” він каже уже майже як місцевий, і з наді-
єю стверджує: „Здесь я хочу остаться до сконча-
ния века”. 

Духовним ядром обителі є, звичайно ж, закар-
патські монахи і послушники з різних кутків Укра-
їни. Тому під час Служби тут можна почути як 
„Господи, помилуй” з російською вимовою, так і 
щире українське „Тебі, Господи”. Додамо сюди ще 
й абсолютно іншу традицію співу, наближену до ві-
зантійської та балканської спадщини. Закарпатська 
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Церква успадку-
вала її від перебу-
вання у Сербсько-
му Патріархаті 
аж до 1949 року. 
До цього долу-
чається ще й лю-
бов отця ігумена 
до візантійської 
культури, іконо-
пису і співу. Чи 
то жартома, чи то 
цілковито серйоз-
но він називає с. 
Кічерне останнім 

бастіоном колишньої імперії ромеїв. І ми отриму-
ємо справжній „втрачений (читай – партесним спі-
вом і італійським живописом) рай” для любителів 
православних старожитностей, зокрема і для таких, 
що є учасниками запрошеного зі Львова провізан-
тійського ансамблю1. 

Вже друга ніч у монастирі, а саме – перша го-
дина ночі, а вони ніяк не закінчать обговорювати 
свої враження про все побачене і пережите (да не 
осудить їхні балакучі молоді душі досвідчений 
у православному паломництві читач). Де ще мо-
жуть по-справжньому, а не віртуально – „во мре-
же интернетной” – обговорити суттєві і корисні 
для спасіння речі молоді люди? Так, в монастирі. 
І вони не були у цьому пориві винятком. Місцеві 
підлітки і малеча повернулись до монастиря з ко-
ляди о першій годині ночі (чи можлива така сво-
бода творчості у місті? скільки батьків посивіло 
б від переживань)! Невсипущі хлопці ансамблю 
(окрім чемного регента), почувши крізь стіни 
келій дитячу коляду, спустились до трапезної – 
подивитись, як місцеві колядники звітують сво-
єму наставнику. Усе, що вони заслужили за своє 
віншування і спів (а сума була чималою, отож 
приховаємо її і не будемо спокушати наш моло-
діжний хор можливістю заробітків на Закарпатті) 
– усе до решти дітки віддали отцю iгумену (який, 
власне, і підготував їх коляду) на недільну школу. 
Отець, жартуючи, не міг вирішити, як витратити 
ці гроші – чи то на плазмовий телевізор для муль-
тфільмів на Успіння (тобто з правом їх перегляду 
один раз на рік), чи то для єгипетського загару 
братії. Щира дитяча любов до ігумена протрима-
ла малечу у монастирі ще годину, а хлопці муси-

ли поберегти сили для ранкової Літургії і тому 
повернулися до келій. 

Наступного ранку на Службі, вже починаючи 
з малої ектенії, хористи ансамблю почули грецькі 
возгласи ігумена, який відповідав їхньому візантій-
ському „Κύριε ελέησον” не тільки мовою „ромеїв”, 
але й дивним балканським тембром молодого голо-
су. Дай Бог йому сил! І на це ще мав час: готувався 
до грецької Літургії вночі, після дитячої навали, – 
хоча і в його очах, завжди світлих і веселих, від-
чувалась втома. Мабуть, важко бути віссю такого 
різнобарвного православного мікросвіту... Але об-
личчя отця ігумена завжди сяє тихим світлом до-
броти і духовної радості.

І ось вони на горі. Розговілися, розспівали-
ся, ну а тепер можна і снігом один одного вмити. 
Куди тільки ділось показове „благочестіє” ансамб-
лю давньої церковної пісні з помпезною назвою 
„Канонъ”! Стільки емоцій назовні! Дітки просто 
вже місяць не бачили снігу. Пробач їх, благочести-
вий читачу! Якби ти був тоді серед них – нападав би 
або захищався теж, повір. Навіть автор усього цьо-
го „плетенія словес”, який знімав увесь той веселий 
процес на камеру, не був захищений своїм статусом 
репортера. 

Нарешті доста – втомилися! Та головне – наре-
шті втерли регенту носа. Вона заслужила за свої: 
„де купол?”, „повітряний стовп”, „тихше, тенори!”, 
„баси – ви де?” і „дякую” – замогильним голосом. 
Ось така вона – помста православного хориста: на 
червоному, хоча й усміхненому обличчі регента її 
видно дуже яскраво! Хоча, дай Бог їм тільки так 
і мститися. І забувати образи так швидко, як тане 
сніг на носі у монастирській трапезній після їхньо-
го гірського побоїська.

Ну що ж, читачу! Вони заспівали б і тобі свою 
коляду. Так само, як у горах над монастирем... Але 
старий Гутенберг не заклав ідеї звучання музики у 
друкований текст. Тому чекай їх наступного року: 
може, вони приїдуть і до тебе. Отож готуй, чим зу-
стрічати! А на сім слові... будьмо здорові! Будьмо 
здорові! Будьмо здорові!

Віктор Яшин, 
учасник ансамблю “Канонъ”, м.Львів

1 Прихильникам західних традицій співу і живопису не вар-
то сперечатись з автором цього есе, попередньо не вступивши 
у дискусію з відомим авторитетом нашої церкви, а саме – з Іг-
натієм Брянчаніновим. Свт. Игнатий, еп. Кавказький. Понятие 
о ереси и расколе. (Православный христианин №№ 5, 6, 7). Ще 
легше знайти цю інформацію за матеріалами сайту: http://www.
canto.ru/index.php?menu=public&id=agios.00
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13 лютого у Львівському єпархіальному управ-
лінні архієпископ Августин прийняв групу палом-
ників, членів дитячого православного руху «Вест-
ники» з м. Москви, Росія.

Цей рух був започаткований з благословення 
приснопам’ятного Партіарха Московського і всієї 
Русі Алексія ІІ. Основними напрямами діяльності 
руху «Вестники» є організація літніх та зимових 
тематичних таборів, краєзнавчі експедиції і палом-
ницькі поїздки, організація церковних свят, бла-
гочинні акції, допомога при відродженні храмів, 
учнівські конференції, шефство над дитбудинками.

Архієпископ 
Августин позна-
йомив гостей з іс-
торією Львівської 
єпархії і Свято-
Георг і ї вського 
храму, показав їм 
свою бібліотеку 
зі стародруками, 
а також розповів 
про цікавинки, які 
привіз зі своїх по-
дорожей. 

Діти поділи-
лися з Владикою 
своїми враження-

ми від поїздки. Відразу по приїзді у м. Львів па-
ломники вирушили до Свято-Успенської Лаври у 
Почаєві. Наступного дня помолися на Божествен-
ній Літургії у храмі Всіх Святих у с. Сопошин, 
після чого, у супроводі членів молодіжного брат-
ства цього храму, вирушили у м. Великі Мости, 
звідки помандрували на місце, де був монастир 
святителя Петра Ратенського у с. Двірці. Вони 
також побували на території Преображенського 
храму, який зараз належить іншій конфесії. Піс-

ля цього паломники відвідали меморіал у с. Воля 
Висоцька, присвячений подвигу льотчика Петра 
Нестерова, який у 1914 році під час Першої Сві-
тової війни вперше здійснив повітряний таран. 

Екскурсію старовинним містом Жовквою для 
гостей провів видатний історик Віктор Заслав-
ський. Тут вони відвідали церкву на честь свя-
тих Апостолів Петра і Павла. Повернувшись у с. 
Сопошин, діти увечері мали зустріч з сільською 
молоддю за власною програмою. Гості влаштува-
ли конкурси, виконали класичні і народні танці, 
потім всі разом пили чай і співали. Розповідаючи 

владиці Августину про подорож, діти захоплено 
говорили про те, що були приємно вражені при-
йомом, який їм влаштували, гостинністю гали-
чан. І тепер вони дещо інакше дивляться на деякі 
події з історії як свого, так і нашого народу. Під 
час зустрічі Владика поспілкувався з керівни-
ками групи щодо діяльності руху. Потім вручив 
усім іконки. 

Після зустрічі діти помолилися на вечірньому 
богослужінні, приклалися до святинь у Свято-Геор-
гіївському храмі і вирушили на прогулянку Льво-
вом. Відтак відбулося спілкування гостей з членами 
молодіжного братства Львівської єпархії.

Прес-служба Львівської єпархії

 Наши гості

«ВЕСТНИКИ» У ЛЬВОВІ 

Архієпископ Августин приймає групу паломників 
з м. Москви

У с. Двірці

Зустріч з сільською молоддю у с. Сопошин
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 Дитяче свято

ЗИМОВІ ІГРИ
Вже другій рік поспіль перед 

початком сирної седмиці недільна 
школа Свято-Троїцького храму у м. 
Львові влаштовує дитячі ігри та са-
модіяльний концерт.

19 лютого цього року після піз-
ньої Божественної літургії хлоп-
чики та дівчатка із захопленням і 
великим задоволенням прийняли 
участь у таких зимових забавах, 
як катання на санках, перетягу-
вання канату, кидання снігових 
кульок. В теплих класах недільної 
школи діти мали можливість ви-
явити свої таланти у вікторині, 
конкурсі малюнку та складанні 

зображення храму з мозаїки. За участь в кожному конкурсі малюки отримували жартівливі 
нагороди. 

Потім маленьких парафіян пригощали чаєм з млинцями. Під час гостини діти разом зі своїми 
батьками читали вірші, співали пісеньки та показували сценки. 



20 СВІТЛО ПРАВОСЛАВ’Я, №3, 2012

Çàñíîâíèê ³ âèäàâåöü:
Ëüâ³âñüêå ºïàðõ³àëüíå óï ðàâë³ííÿ Ó Ï Ö Ðåäàêö³éíà ðàäà:

священик Сергій Рєзніков – в.о. головного редактора, 
священик Павло Давиденко, Степан Шоханов, 
Ганна Шевченко

 Àäðåñà ðåäàêö³¿:
79008, ì. Ëüâ³â, 

âóë. Êîðîëåíêà, 3
Ðåºñòðàö³éíå ñâ³äîöòâî 

ÊÂ–975
Âèõîäèòü ç 1.01.1994 ð.

Íàêëàä: 1500

Сайт Львівської єпархії Української Православної Церкви: http://upc.lviv.ua/

20 СВІТЛО ПРАВОСЛАВ’Я, №3, 2012

Напередодні Великого Посту наші діти привчаються про-
водити традиційну Масляну радісно та не забуваючи про 
християнське благочестя.

Диякон Максим Тиртишний, 
фото Михайла Пархоменка, Ігоря Юрченка 


