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Возлюблені у Господі 
всечесні отці, дорогі брати і сестри!
Вітаємо вас із найвеличнішим святом, з 

найпрекраснішим із торжеств – Воскресен-
ням Господа нашого Іісуса Христа. Це справ-
ді вселенський празник, вершина і твердиня 
спасення. «Христос воскрес із мертвих, – 
каже преподобний Феодор Студит, – і весь 
світ радіє. Своєю життєдайною смертю 
Христос зруйнував смерть – і всі, хто пере-
бували в пеклі, звільнилися з тенет. Хрис-
тос відкрив рай, зробивши його доступним 
для всіх». А преподобний Ніл Синайський 
стверджує: «Воскресення Христове – це 
мета Господнього Промислу щодо нас».

Воскресення Христове – воістину праз-
ників празник, бо в ньому вміщаються всі, 
без винятку, цілком усі празники. До Во-
скресення спрямовані всі події життя Гос-
пода Іісуса Христа, Його Пречистої Мате-
рі, апостолів; плід Воскресення – подвиги 
мучеників, преподобних, святих і, загалом, 
уся історія християнства. До Воскресення 
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Христос воскрес!

Христового ведуть старозавітні пророцтва і 
лише в ньому вони розкриваються, до ньо-
го зводиться все Євангеліє, і лише в світлі 
Воскресення стає предивно ясним Образ 
Боголюдини Христа та Його діло спасення. 
Лише у Воскресенні Христовім знаходять 
цілковите пояснення всі чудеса Спасителя, 
Його слова, усі новозавітні події. «До Свого 
Воскресення Господь Іісус навчав про вічне 
життя, а у Воскресенні показав, що Він – во-
істину Вічне Життя. До Свого Воскресення 
Він навчав про воскресення мертвих, а Во-
скресенням явив, що Він – воістину воскре-
сення мертвих. До Свого Воскресення на-
вчав, що віра в Нього переводить від смерті 
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 Смиренний        Смиренний
 
 
 з ласки Божої       з ласки Божої
 архієпископ Львівський і Галицький    єпископ Дрогобицький

Пасха Христова 2012 р., м. Львів

до життя, Своїм же Воскресенням явив, що 
переміг смерть і людям, ув’язненим смертю, 
приготував перехід від смерті у безсмертя» 
(преп. Іустин).

Невимовно дорогоцінною є благодать, яку 
подарував Спаситель роду людському Своїм 
Воскресенням. Ця благодать особливо про-
являється у тому, що через неї дарується 
прощення гріхів, нетління, безсмертя і жит-
тя вічне, бо всього цього люди аж ніяк не за-
служили. Тому всі дари Воскресення Хрис-
тового Свята Церква усвідомлює виключно 
як справу безмежної Божої любові і в своєму 
молитовному богословії багаторазово це ви-
знає, називаючи її «âå7ëb3z ìè7ëîñòü». У пас-
хальних та недільних богослужіннях дуже 
часто, наче радісний весняний грім, звучить 
переможний приспів: «Âîñêðå7ñå õðCòî7ñú áã¸ú% 
äà7ðózé ìb7ðîâè âå7ëb3þ ìè7ëîñòü».

У чудових пасхальних піснеспівах Церк-
ва прославляє оновлення людської природи, 
яке дароване нам Христовим Воскресенням: 
«ÕðCòî7ñú wn ìå7ðòâûõú âîñòà5% íà÷à7òîêú 
e6ñî7ïøèõú??? è6ñòëÜâøåå t6ñòåñòâî5 ðî7äà 
íà7øåãw âú ñåáÚ ñàìî7ìú w6áíîâè5» (Утреня 
4-ї Неділі по Пасці).

Христове Воскресення осяяло і просвіти-
ло всі кінці Всеcвіту, усю людську природу 
і все творіння, ним відкрилося світло Пре-
святої Тройці. «Íû7íÛ âñz6 è6ñïî7ëíèøàñz 
ñâÜòà% íá¸î æå è6 çåìëz5 è6 ïðåèñïw7äízz¹ 
äà ïðà7çäíóåòú e8áw âñz5 òâà7ðü âîñòà7íb3å 
õðCòî7âî% âú íå7ìæå e6òâåðæäà7åòñz» (канон 
Святої Пасхи, піснь 3).

Христос воскрес!
Воскрес, щоб і ми Його благодаттю во-

скресли зі всіх смертей наших, зі всіх наших 
гріховних гробів. А це вже залежить лише 

від нас, від нашого особистого бажання, зу-
силля, від нашої віри й духовної ревності. 
«Âîñòà7íè ñïz7é% è6 âîñêðåñíè5 wn ìå7ðòâûõú% 
è6 w6ñâÛòè7òú òz5 õðCòî7ñú» (Еф. 5, 14), – за-
кликає Апостол. Встаньмо, не спімо в гріхах, 
навіть у найменших, не спімо у пристрас-
тях. Збудімося, бо приспав нас гріх, приспав 
душу нашу сном смерті, – адже пристрасті 
вбивають душу… Воскреснімо із мертвих 
покаянням, розбудімо себе зі сну вірою, мо-
литвою, постом, милостинею! Й освітить 
нас Христос. І переможемо гріх, бо немає 
такого гріха, немає такої пристрасті, що їх 
не можна було б перемогти силою Воскрес-
лого Господа нашого Іісуса Христа, Єдиного 
Переможця усіх смертей у Всесвіті.

Христос воскрес!
Воскресла Непереможна Любов, (див. І 

Ін., 4, 16), Яка не може вмерти (пор. І Кор., 
13, 8). Любов спасла, врятувала Всесвіт, – 
стверджує святитель Іоанн Златоуст, – вона 
припинила давню ворожнечу на землі, вона 
з’єднала землю з небом, вона вчинила лю-
дей Ангелами… Любов змінює саму сут-
ність речей і нерозлучно несе із собою всі 
блага. 

Свята Любов, пронизуючи всіх – від пер-
ших до останніх, кожного – з голови до ніг, 
всіх із Собою поєднує, зв’язує та єднає і 
робить їх міцними й непохитними… Вона 
є Бог, з Яким і останні бувають першими, і 
перші – як останні… (преп. Симеон Новий 
Богослов).

Христос воскрес!
І серця наші переповнює неповторна пас-

хальна радість – радість, яка обіймає все 
єство, «радість, якої без любові не буває…» 
(святитель Тихон Задонський).

Воістину Христос воскрес!
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Архієпископ Львівський і Галицький 
Августин (Маркевич) 

ПРОПОВІДЬ 
НА СВЯТО БЛАГОВІЩЕННЯ 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

Благовіщення Пресвятої Богородиці ви-
різняється з-поміж інших свят тим, що воно 
поєднується з посто-
вими, або страсними, 
і навіть пасхальними 
днями. У колі церков-
них празників ми не 
знайдемо такого осо-
бливого свята, яке б 
мало стільки варіантів 
богослужінь. Нинішнє 
Благовіщення припа-
дає на Лазареву суботу, 
в яку святе Євангеліє 
оповідає нам про чудо 
воскрешення Лазаря 
(Іоан.11,1-45), що від-
булося в останні дні 
земного життя Господа 
нашого Іісуса Христа. 

Ізраїльському царю 
Соломону, який мав від 
Бога велику мудрість, за 
що й називався прему-
дрим, було відкрито ба-
гато таємниць як мину-
лого, так і майбутнього. 
І, зрештою, Соломон дійшов висновку про 
те, що в світі все повторюється: як сонце 
щодня сходить і заходить, лишень змінюєть-
ся його висота над горизонтом, так і в люд-
ському житті немає нічого нового. Немає та-
кого, чого б уже не було, і не буде такого, що 
вже раніше не з’являлося.

Я не здивую вас, коли нагадаю, що навіть 
воскресення Господа нашого Іісуса Христа 
як саме явище не було новиною. У Старому 
Завіті ми знайдемо відомості про померло-
го сина сарептської вдови, якого воскресив 
пророк Ілія (3Цар.17,17-24), про те, як мерт-
ві кості пророка Єлисея, торкнулися мерця, і 
той воскрес (4Цар.13,21). І, зрештою, Сам Іі-

сус Христос воскресив сина наїнської вдови 
(Лк.7,12-16), дочку начальника синагоги Іаі-

ра (Лк.8,40-56), а також 
чотириденного Лазаря, 
про якого ми сьогодні 
згадуємо (Іоан.11,1-45). 
У Старому Завіті Бог 
воскрешав померлих 
через праведних людей, 
а в Новому – це звершу-
вав Син Божий. Утім, 
усі ці воскрешення не 
були такими як воскре-
сення Христа, оскільки 
тіла воскрешених лю-
дей все ще залишалися 
смертними, підвладни-
ми наслідкам гріхопа-
діння. 

 У Старому Завіті ми 
знаходимо і факт воз-
несення пророка Ілії 
(4Цар.2,11) та правед-
ного Єноха (Бут.5,24), 
а також факт преобра-
ження пророка Мойсея, 
коли той сходив з гори: 

обличчя святого після розмови з Богом так 
сяяло, що він мусив покривати його, аби 
люди не лякалися і можна було на нього ди-
витися (Вих.34,29-34). 

А от щодо Благовіщення, то такого в іс-
торії ніколи не було й не буде! Навіть сам 
премудрий Соломон не відав, як станеться 
це подвійне чудо. Благовіщення є „благою 
звісткою” від Бога вибраній з усього роду 
людського дівчині, звістка про те, що вона 
стане матір’ю, залишаючись дівою і, більше 
того, не просто матір’ю, а Матір’ю Божою. 
Тому Свята Церква так особливо піднесено 
свідчить про це чудо. Ось Діва стає Матір’ю, 
залишаючись Дівою, тобто стає Тою, ким 
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Вона не була, при цьому залишаючись Тою, 
ким була. Більше того, важко уявити, що 
таке можливо, але це сталося: Діва зачала 
Самого Бога.

Ми віруємо, що Пресвята Тройця – Отець, 
Син, Святий Дух – Один Бог у Трьох Особах, 
Іпостасях. У момент Благовіщення відбува-
ється поєднання Творця зі Своїм творінням, 
тайна Боговтілення. Як це взагалі можливо? 
Як вмістити Невмістимого? Це виходить за 
межі людського розуму. Навіть святі Отці, 
з трепетом і благоговінням торкаючись цієї 
теми, в неї не заглиблювалися: „Щоби не 
вразило нас божевілля за те, що ми хотіли 
підгледіти тайни Божі”, – казали вони. Це 
таємниця нашої віри, нашого спасення. Її 
нам дещо привідкриває зворушливий, зміс-
товний і, я б навіть сказав, богонатхненний 
акафіст до Божої Матері „Радуйся, Невісто 
Неневісная”, вміщений у молитовниках, 
який дуже добре кожному читати щосубо-
ти, прославляючи нашу Заступницю, яка є 
справді Богородицею, бо завдякий Їй „Бог 
явився у плоті” (1Тим.3,16).

„Днесь спасенія нашего главизна, єже от 
віка таїнство явленіє”, – так тропар Благові-
щення називає свято початком нашого поря-
тунку від наслідків гріхопадіння прабатьків, 
від того, що сталося з ними після їхнього 
вигнання з Раю. Рятуватися нам слід і від 
тих речей, які на нас чигають і після нашого 
Хрещення. 

Господь сотворив людину за Своїм обра-
зом і подобою (Бут.1,26-27, 9,6). І цей об-
раз Божий ми або потьмарюємо і руйнуємо 
гріхом, або, живучи праведно, реалізуємо в 
собі його як подобу Божу, уподібнюємося 
Богові.

Візьмемо, до прикладу, таку рису образу 
Божого в людині, як розум. Ним, як і серцем, 
ми сприймаємо слово Боже, в яке або свідо-
мо вникаємо, складаючи його в своєму сер-
ці та намагаючись втілити в життя, або ж не 
сприймаємо взагалі. Пригадуємо притчу про 
сіяча, зерно якого – слово Боже – впало одне 
при дорозі, інше – на камінь, деяке птахи по-
дзьобали, а ще інше зійшло у доброму ґрунті 
і дало свій плід. Так і з розумом та мислен-
ням: врятовані ми чи ні від полону гріха в 
цьому плані, залежить від нашого старання.

Ведемо далі: воля. Воля пов’язана в нас зі 
страстями, похотями, вона подекуди перебуває 
в полоні лукавого, і тоді ми чинимо не так, як 
слід. Апостол Павло, називаючи себе „бідною 
людиною”, казав: „Не роблю я доброго, що 
хочу, але зле, чого не хочу, це чиню” (Рим.7,19). 
Часто ми маємо більше підстав, ніж апостол 
Павло, так сказати про себе, адже він принай-
мні щиро прагнув робити добро. Натомість ми, 
скажемо відверто, мало хочемо навіть для са-
мих себе. Ось, доказ: чи відчутно ми змінює-
мося після сповіді? Ми мало цього прагнемо, 
бо якби захотіли, то, напевно, щось таки роби-
ли, а так виходить, що хочемо лише на словах. 
Одна пристрасть тісно пов’язана з іншими, і 
потурання одній тягне за собою підпадіння під 
вплив інших. Зате, якщо людина докладе по-
трібних зусиль, щоб подолати хоча б одну зі 
своїх головних страстей, то Господь, бачачи її 
добру волю, подасть їй Свою допомогу. І тоді 
боротьба з рештою страстей вже не буде такою 
важкою, як людина собі уявляє. Це – щодо на-
шої волі. 

І, нарешті, серце. Серце є не лише орга-
ном перекачування крові в організмі. У ду-
ховному розумінні воно є джерелом усього 
того, що ми вже назвали: волі, розуму. Це 
центр духовного життя людини, тому й Свя-
те Письмо так часто про нього говорить. І як 
було б добре, якби людина почувалася об-
надієною, натхненною, бадьорою і в її серці 
не було б місця для гріха! 

Коли ми особисто відчуємо це, тоді з розу-
мінням разом зі Святою Церквою промовля-
тимемо: „Днесь спасения нашего главизна...” 
Сказано: „нашого”, бо йдеться про спасення 
всіх. Однак я вважаю, що не до кожного мо-
жуть мати стосунок ці слова. Якщо корабель 
тоне, то всім пасажирам кидають рятівні по-
яси, але люди ведуть себе по-різному: хтось 
схопився чи намагається схопитися за коло, а 
хтось нічого не робить – і тоне. Тому потрібно 
самому сприяти своєму порятунку, і тоді буде 
спасення від потоплення як у морських водах, 
так і в хвилях житейського моря страстей. Коли 
ж у цій справі будуть задіяні наші розум і воля, 
тоді й серце відчує початок нашого спасення. 
Амінь. 

Благовіщення Пресвятої Богородиці, 
2012 р., м. Львів
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 Праведники нашого часу

НА ЗАХИСТ АРХІМАНДРИТА ЄФРЕМА

7 квітня 2012 року 
Керуючому Львівською єпархією 
Української Православної Церкви 

Високопреосвященнішому архієпископу 
Львівському і Галицькому Августину 

виповнилось 60 років 
Ваше Високопреосвященство, дорогий Владико!
З почуттям любові та духовної радості дозвольте висловити 

Вам щирі сердечні вітання у День Вашого народження.
Повнота Божественної Любові закликає людину до буття з од-

нією метою – щоб вона була щасливою у вічному спілкуванні зі 
своїм Творцем; щоб за той час, який відпущений їй згори, люди-
на увійшла в міру свого земного покликання, реалізувавши вну-
трішній потенціал, закладений у її Богоподібності. Тому сьогодні, 

в знаменний День Вашого народження, бажаємо Вам невпинного долучення до Повноти Боже-
ственної Любові, Яка наповнювала б кожну мить Вашого життя справжнім щастям. 

Нехай же світло цієї немеркнучої божественної Любові дарує Вам сили зростити та примножи-
ти ті численні таланти, якими Господь, без сумніву, обдарував Вас. Всемогутня ж правиця Божа 
нехай супроводжує Вас у нелегкому служінні на користь Церкви Христової, освячуючи та благо-
словляючи кожен день і кожну мить Вашого життя. 
Многая і благая Вам літа!

Духовенство, чернецтво і всі вірні Львівської єпархії УПЦ

Світ продовжує стежити за справою архімандрита 
Єфрема, ігумена Ватопедського монастиря Святої гори 
Афон. Його звинувачують у навмисному введенні в 
оману грецьких чиновників й укладенні оборудки, вна-
слідок якої монастир Ватопед отримав дорогу нерухо-
мість. Угоду було визнано нечинною, суди тривають 
уже кілька років поспіль. У 2009 році розпочалася істе-
рія довкола Ватопеда: ченці пред'явили права на озеро 
Істаміду, де розташоване подвір'я монастиря. Історич-
но ця земля належала Ватопеду, проте держава вико-
ристала частину земель, запропонувавши натомість 
монастирю інші землі. Після зміни уряду та настання 

економічної кризи, новий уряд дійшов висновку, що 
раніше укладена угода є нерівноцінною. Відтак оби-
тель накрила хвиля піар-кампаній, в ході яких шукали 
особові рахунки ченців, які так і не знайдено. Тоді було 
заарештовано всі рахунки монастиря, а Ватопед опи-
нився в зоні економічної блокади.

Після повернення архімандрита Єфрема з Росії, 
куди він наприкінці 2011 року привозив Пояс Богороди-
ці, його заарештували й ув'язнили. У більшості чинов-
ників, що брали участь в тих переговорах і підписували 
папери, закінчився термін давності справи і підозри з 
них зняли. Під документами стоять підписи п'яти феде-
ральних міністрів і 40 замміністрів. Вони пропонують 
укласти угоду з обміну грамот про володіння нерухо-
містю. Звісно, чиновники могли діяти у своїх інтер-
есах, але чому тоді у цій справі проходив лише монас-
тир і лише отець Єфрем перебував у в'язниці (http://
www.pravmir.ru/delo-arximandrita-efrema/)?

Існує така думка, що справжні причини гонінь на 
отця Єфрема полягають у "спробі Євросоюзу десакра-
лізувати Афон, зруйнувати святиню, перетворити її на 
туристично-розважальний комплекс", а також у "ру-
софільській позиції" настоятеля Ватопеда, його вірі в 
православне відродження Росії (http://klin-demianovo.
ru/).

 Відтоді було організовано збір підписів на під-
тримку архімандрита Єфрема та групи підтримки в 
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соціальних мережах, де люди залишали свої підписи, 
надсилали слова підтримки. Елладська Православна 
Церква 12 січня офіційно попросила грецьку владу 
розглянути питання про звільнення отця Єфрема з-під 
варти. У Росії низка громадських організацій у зв'язку 
з арештом архімандрита пікетували грецькі посоль-
ства, а офіційний представник МЗС РФ Олександр 
Лукашевич заявив, що в Москві глибоко стурбовані 
рішенням судових органів Греції у справі настоятеля 
Ватопедського монастиря. Патріарх 
Московський і всієї Русі Кирило на-
правив президентові Греції Каро-
лосу Папульясу звернення, в якому 
висловив стурбованість із приводу 
арешту архімандрита Єфрема.

17 січня архієпископ Львівський 
і Галицький Августин направив 
Прем’єр-міністрові Грецького уря-
ду Лукасу Пападимосу, Президен-
тові Грецької республіки Карло-
су Папульясу, Міністрові юстиції 
Мільтіадісу Папаіоану та Прокуро-
рові Ареопагу Іоанісу Тендесу лист, 
в якому зазначив: 

«Нам стало відомо, що в дні, 
коли весь християнський світ 
святкує Різдво Спасителя люд-
ства – Господа нашого Ісуса Хрис-
та, насельники Ватопедского 
монастиря Святої Гори Афон за-
нурені в скорботу унаслідок того, 
що постановою Ради Апеляційного Суду м. Афіни їх 
духовний наставник архімандрит Єфрем взятий під 
варту.

Я особисто, духовенство, чернецтво й уся бого-
любива паства Львівської єпархії Української Право-
славної Церкви украй стурбовані таким рішенням 
органів юстиції Греції. Тому ми визнали необхідним 
піднести свій голос на захист ігумена Священної 
Обителі Ватопед і приєднати його до хору багатьох 
і багатьох православних вірян Греції, України, Росії, 
Білорусі і інших країн на підтримку відомого, шано-
ваного усім православним світом Старця.

Поважаючи державний суверенітет Греції, ми, 
проте, звертаємося до вас, вельмишановне панство, 
з проханням відмінити постанову Ради Апеляційно-

го Суду і звільнити з ув’язнення архімандрита Єфре-
ма. Сподіваємося на те, що ви докладете усіх зусиль 
для ухвалення гідного і справедливого рішення суду у 
цій справі.

Ми вважаємо, що безпрецедентне затягування 
справи викликане виключно політичними моти-
вами, про що свідчить відсутність переконливих 
фактів провини архімандрита Єфрема в інкриміно-
ваному йому злочині. Ми також вважаємо непри-
пустимими інформаційну війну і економічну блока-
ду, яким піддається Ватопедський монастир».

І ось, 29 березня 2012 року, Рада Афінського апе-
ляційного суду прийняла рішення про заміну попере-
днього ув'язнення настоятеля Ватопедського монасти-
ря Афона архімандрита Єфрема на його звільнення з 
обмежувальними умовами.

Згідно з вердиктом суду, отець Єфрем, що перебував 
з 28 грудня минулого року в камері афінської в'язниці 
Коридаллос, звільняється під грошову гарантію у роз-
мірі 300 тис. євро до судового процесу, дата якого ще не 
призначена. Архімандритові заборонено виїзд з району 
Святої гори Афон, а також із Греції взагалі. Він пови-

нен буде також регулярно з'являтися 
в поліцейському відділку в містечку 
Карієс на Афоні (http://www.itar-tass.
com/c1/378571.html).

Цими днями архієпископ Авгус-
тин отримав лист від архімандрита 
Єфрема, в якому Старець вислов-
лює Владиці свою щиру подяку за 
підтримку і розуміння.

"Ваше Високопреосвящен-
ство! Сходячи голгофським 
шляхом, наша священна братія, 
останнім часом, з особливим по-
чуттям переживає таїнство 
Хреста Господнього. Але, не 
прихиляючи коліна перед труд-
нощами, зі сподіванням звертає 
свій погляд на славне Воскресен-
ня і дякує Богові за допущені нам 
скорботи.

Перебуваючи у такому на-
строї, Високопреосвященніший 

владико, ми відчули Вашу щиру симонокиринейську 
підтримку в несенні цього благословенного випробу-
вання. Ви окрилили наші приголомшені і пригнічені 
душі. Із глибини серця дякуємо Вам і Вашій пастві 
за це. 

Будучи упевненими в тому, що Ви завжди під-
тримуватимете наш монастир у випробуваннях, 
просимо Вас не припиняти молитов за нього. На-
томість ми, із свого боку, молитовно бажаємо Вам 
всілякого духовного плодоносіння і перебуваємо в 
Розп’ятому й Воскреслому Христі, у любові до Ва-
шого Високопреосвященства.

Ігумен Священної і Чесної Великої Обителі Ва-
топед, архімандрит Єфрем".

Прес-служба Львівської єпархії
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Святитель Ігнатій Брянчанінов 

ПРО РЕВНІСТЬ ДУШЕВНУ Й ДУХОВНУ

 Із духовних джерел

Ченцеві потрібно дуже остерігатися плот-
ської і душевної ревності, що ззовні здається 
благочестивою, а по суті ж є – безрозсудною й 
душевно згубною. Мирські люди і багато-хто з 
чернецтва, через власне невідання вельми по-
хваляють таку ревність, не розуміючи, що її по-
роджують зарозумілість і гордість. Цю ревність 
вони називають ревністю по вірі, по благочес-
тю, по церкві, по Богу. Вона полягає в більш-
менш твердому осуді та у викритті моральних 
прогріхів ближніх, а також проступків проти 
церковного благочиння й чиноположення. Зве-
дені на манівці помилковим уявленням про 
ревність, нерозсудливі ревнителі гадають, на-
чебто, віддаючись їй, вони наслідують святих 
Отців і святих мучеників, забуваючи при цьому, 
що самі вони, ревнителі, – не святі, а грішники. 
Якщо святі викривали грішних і нечестивих, 
то викривали за велінням Божим, за обов'язком 
послуху Святому Духу, а не спонукувані свої-
ми страстями і демонами. Хто ж наважується 
мимовільно викривати брата або зробити йому 
зауваження, той ясно виявляє і доводить, що 
він вважає себе благорозумнішим й доброчес-
нішим ніж той, котрого він викриває, що він діє 
по захопленню страсті й по звабі демонськими 
помислами. Слід пам'ятати заповідане Спаси-
телем: "Что же видіши сучец, іже во оці бра-
та твоєго, бревна же, еже єсть во оці тво-
єм, не чуєши? Ілі како речеши брату твоему: 
остави, да ізму сучець із очесе твоєго:і се брев-
но въ оці твоєм? Лицеміре, ізми первєє бревно 
із очесе твоєго: і тогда узриши ізя’ти сучець 
изъ очесе брата твоего " «І що ти дивишся на 
сучок в оці брата твого, а колоди у твоєму оці 
не відчуваєш? Або як скажеш братові твоєму: 
дай я вийму сучок з ока твого, коли колода в оці 
Твоїм? Лицеміре! Вийми спершу колоду з ока 
твого і тоді побачиш, як вийняти сучок з ока 
брата твого» (Мф. 7,3-5). Що таке – колода? Це 
плотське мудрування, дебеле, мов колода, що 
позбавляє зору, який Творець подарував розуму 
та серцю. Людина, йдучи за плотським мудру-
ванням, ніяк не може правильно судити ні про 
свій внутрішній стан, ні про стан ближніх. Вона 
судить про себе й про інших так, як уявляє собі 

вона сама, і по 
тому, якими зда-
ються їй ближні 
по зовнішності, 
по її плотсько-
му мудруванню, 
тобто помилко-
во: і тому Слово 
Боже досить ві-
рно найменувало 
її лицемірною. 
Християнин, по 
зціленні себе Словом Божим і Духом Божим, 
одержує правильний погляд на свій душевний 
стан і на душевний стан ближніх. Плотське му-
дрування, вражаючи колодою ближнього, який 
грішить, завжди бентежить людину, нерідко 
губить, ніколи не приносить і не може прине-
сти користі, анітрохи не діє на гріх. Натомість, 
духовне мудрування діє винятково на душевну 
недугу ближнього, милуючи ближнього, зці-
ляючи і рятуючи його. Варто зауважити, що, 
для того, хто набув духовний розум, недоліки 
й погріхи ближнього видаються достатно ма-
ловажливими, оскільки їх як відкупив Спаси-
тель і вони зручно зцілюються покаянням, – ті 
самі погрішності й недоліки, які плотському 
розуму здавалися непомірно великими й ва-
гомими. Очевидно, що плотське мудрування, 
будучи саме колодою, і надавало їм такого ве-
личезного значення. Плотське мудрування ба-
чить у ближньому й такі гріхи, яких той зовсім 
не має: із цієї причини, захопившись безроз-
судною ревністю, людина зводить наклепи на 
ближнього й стає знаряддям та іграшкою від-
палих від Бога духів. Преподобний Пімен Ве-
ликий розповідав, що один чернець, вражений 
такою ревністю, піддався наступній спокусі: 
він побачив іншого ченця, який начебто лежав 
на жінці. Довго боровся чернець із помислом, 
що силував його напоумити грішників, і, наре-
шті, переможений ним, він штовхнув їх ногою, 
сказавши: годі вже! Тоді виявилося, що то були 
два снопи (з Алфавітного Патерика). 

Преподобний авва Дорофей розповідає, як 
під час перебування в обителі авви Серіда тра-
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пилося, що деякий брат огудив іншого брата, 
зведений безрозсудною ревністю, якій завжди 
сполучені підозрілість і помилкові думки, і яка 
багата на вигадки.

Монах обвинуватив, брата в тому, що той 
вранці крав із саду смокви та їв їх; проте ігумен 
виявив, що обмовлений того ранку перебував 
поза монастирем, в одному з сусідніх селищ, 
виконуючи доручення економа, і повернувся 
в монастир тільки під кінець Божественної лі-
тургії (Повчання 9-е преподобного Авви Доро-
фея). 

Якщо хочеш бути вірним, ревним сином 
Православної Церкви, то досягай цього че-
рез виконання євангельських заповідей щодо 
ближнього. Стережись викривати його! Не бе-
рись повчати його! Не берись і докоряти йому! 
Це – не з віри, а з безрозсудної ревності, заро-
зумілості, гордині. Якось Пімена Великого за-
питали: що таке віра? Святий відповідав: "Віра 
полягає в тому, щоб перебувати в смиренні і 
милувати" (Алфавітний Патерик), тобто упо-
корюватися перед ближніми й прощати їм всі 
кривди, всі їхні гріхи. Тому якщо безрозсудні 
ревнителі за початкову причину своєї ревності 
беруть віру, то нехай вони знають, що істинна 
віра (тут мається на увазі віра діяльна, а не 
догматична. Про різницю між ними див. До-
бротолюбіе ч. 2. Ченців Калліста та Ігнатія 
гл. 16-а), а отже, й істинна ревність, повинні 
виражатися в смиренні перед ближніми й у ми-
луванні їх. Надамо суд над людьми і викриття 
людей тим людям, на яких покладено обов'язок 
судити братів своїх й управляти ними. "Той, 
хто має неправильну ревність, – сказав святий 
Ісаак Сирін, – хворіє великою недугою. Ти, 
людино, що прагнеш мати ревність супроти 
чужих недуг, ти відцуралася здоров'я власної 
душі! Подбай старанно про здоров'я твоєї душі. 
Якщо ж бажаєш вилікувати немічних, то знай, 
що хворі більше потребують догляду за ними, 
аніж жорсткого викриття. Але ти, іншим не до-
помагаючи, сам себе вкидаєш у тяжку й боліс-
ну хворобу. Ця ревність в людях не визнається 
одним із видів премудрості, а належить до не-
дугів душі і є ознакою вбогості (духовного) ро-
зуму, ознакою крайнього невігластва. Початок 
премудрості Божої – тихість і лагідність, влас-
тиві великій і міцній душі. Ви бо сильні, гово-
рить Писання, немочі немічних носіть (Рим. 
15, 1), і: того, хто согрішає виправляйте духом 

лагідності (Гал. 6, 1.). Мир і терпіння зараховує 
Апостол до плодів Святаго Духа" ( Слово 89). 

В іншому слові преподобний Ісаак говорить: 
"Не зненавидь грішного, тому що всі ми грішні. 
Якщо ти заради Бога подвизаєшься проти нього 
(грішника), то пролий за нього сльози. Для чого 
ж ти ненавидиш його? Зненавидь гріхи його, а 
про нього помолись, і тим уподібнишся Хрис-
ту, Який не обурювався на грішників, а молився 
про них… І ми в багатьох випадках є посміхо-
вищем для диявола. Навіщо ж ненавидимо того, 
над ким сміється той самий диявол, що посмію-
ється й над нами? Навіщо ти, о людина, ненави-
диш грішника? Чи за те, що він не такий правед-
ний, як ти? Де ж твоя правда, коли в тебе немає 
любові! Чому ти не заплакав про нього, а женеш 
його? Дехто вважаючи, що вони здорово мірку-
ють про справи грішників, і (із цього приводу) 
гніваются на них, чинять так зі свого неуцтва" 
(Слово 90). Велике нещастя – зарозумілість! Ве-
лике нещастя – відкидання смиренності! Велике 
нещастя – той душевний устрій і стан, у якому 
чернець, коли його не кличуть і не питають, з 
усвідомлення свого достоїнства починає вчити, 
викривати, докоряти ближнім! Коли ж питають, 
то ти або утримайся від поради та висловлюван-
ня власної думки, як такий, що нічого не знаєш, 
або ж, при крайній нужді, скажи з найбільшою 
обережністю й скромністю, щоб не вразити себе 
марнославством і гордістю, а ближнього словом 
твердим і безрозсудним. 

Коли за працю твою у саду заповідей Бог 
сподобить тебе відчути в душі твоїй ревність 
Божественну, тоді збагнеш, що ця ревність буде 
спонукати тебе до мовчання й смиренності пе-
ред ближніми, до любові до них, до милування 
їх, до співчуття їм, як сказав святий Ісаак Сирін 
(Слово 38). Божественна ревність є вогонь, але 
вогонь, що не розбурхує крові! Він погашає в 
ній розгорячення, приводить у спокійний стан 
(Добротолюбіе, ч. 1. Бесіда преподобного Мак-
сима Капсокаліви із преподобним Григорієм 
Синаїтом). Ревність плотського мудровання за-
вжди пов’язана з закипанням крові, з навалою 
численних помислів і мрій. Наслідками сліпої 
і нерозумної ревності, якщо ближній їй стане 
противитися, звичайно бувають обурення на 
нього, злопам’ятність, мстивість у різних ви-
дах, а якщо скориться, то марнославна вдово-
леність собою, збільшення наших високорозу-
мія й зарозумілості. 
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 Вдосконалення чи довершеність?

ДОВЕРШЕНІСТЬ
Дбайте про дари більші, 
і я покажу вам шлях ще кращий.

(1 Кор. 12;31)
З початком Страсної седмиці підходять до свого логічного апогею, а з початком Пасхаль-

ної седмиці і завершуються, наші покаяльні подвиги і труди святого Великого посту. Ми бу-
ваємо вдоволені собою, оскільки в міру сил попостилися, покаялися, помолилися, і вже готові 
повернутися до звичного плину поза постового життя. Та, поки ми ще не поринули з головою 
в це звичне життя, поки ще не пізно, варто замислитися над питанням: а чи були в нас вза-
галі в цьому посуту якісь подвиги і труди?

Беззаперечно ми трудилися, може, й не гірше, ніж попереднього року, та пригадаймо, що 
спортсмена, який з року в рік показує стабільні однакові результати і більше не вдосконалює 
їх, перестає увінчувати за них, адже вони вже застаріли. Згадаймо святого апостола Пав-
ла, який сам про себе говорить, що багато потрудився (1 Кор. 15;10), але водночас засвідчує: 
«Браття, я не вважаю, що я вже досяг, а тільки, забуваючи те, що позаду, я пориваюсь впе-
ред. Прагну до мети, до почесті вишнього покликання Божого в Христі Іісусі» (Філ. 3;13-14). 
Цікаво з цього приводу пише великий педагог Н.Е. Пєстов. Розглянемо його статтю з деякими 
додатковими роз’ясненнями, які я, щоб не порушити плин слів автора, наводитиму в дужках.

Віруючих людей можна розділити на дві 
категорії. 

1. Люди, що мають віру, але які мертві за 
духом. Це ті люди, про яких Господь ска-
зав: "Не кожен хто говорить Мені: Господи! 
Господи! увійде в Царство 
Небесне, а той, хто виконує 
волю Отця Мого Небесного" 
(Мф. 7;21). Ці люди назива-
ють себе християнами, але в 
них "віра не має діла" (Іак. 
2;17), і вони не мають Хрис-
тових любові і смирення та 
є самовпевненими. Таких, на 
жаль, багато й серед тих, що 
відвідують церкви, і сповня-
ють християнські обряди. 

2. Істинні християни – це 
живі члени Церкви, що ви-
конують заповіді Христа, 
люблять Бога і ближнього та 
чинять справи милосердя. 

Цих останніх і слід у свою 
чергу поділити на дві групи: 
1) тих, що зростають духо-
вно і 2) тих, що перебувають у стані "довер-
шеності". 

Для пояснення цього наведемо анало-
гію. Людина досягши зрілого віку, має пев-
ну мускульну силу (за рахунок зміцнення 
м’язів паралельно з ростом скелету), більше 

не зросте (з припиненням росту скелету). У 
спортсмена ж, що постійно тренує мускули, 
ця сила увесь час зростає й може набагато 
перевершити силу звичайної здорової люди-
ни. 

Кожен християнин має як 
недоліки, так і чесноти. Сту-
пінь розвитку тих й інших 
залежить від умов, обставин 
і методів виховання в період 
формування людської осо-
бистості. Найчастіше, при 
досягненні зрілого віку, всі 
ці здатності стабілізують-
ся, тобто вже більше не змі-
нюються. Ріст припинився, 
і людині залишається ніби 
жити на відсотки з її пози-
тивних (духовних) здібнос-
тей і водночас проявляти до 
кінця життя певні недоліки, 
слабкости та недосконалість. 
Християнин у цьому випад-
ку ніби заспокоївся й підсві-
домо вирішив: "Вистачить із 

мене тих чеснот, які я маю". Він подібний 
у цьому випадку на фарисея з Господньої 
притчі, який, прийшовши в храм, дякував 
Господу за те, що не є грабіжником і крив-
дником, і що поститься та має можливість 
віддавати десятину (Лк. 18, 11-12). Незва-
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жаючи на те, що в такого християнина є й 
віра, і деякою мірою чесноти християнські, 
все-таки наявність недоліків, пристрастей і 
слабкостей забруднює його духовний одяг, 
послабляє його подвиги, зменшує дари бла-
годаті, віддаляє його від Христа. Подібного 
стану християнин повинен боятися. 

Людина піднімається духовно за закона-
ми росту, і нестрашно, якщо вона ще тільки 
дитина за духовним віком. Але біда, якщо 
людина не буде рости й особливо в любо-
ві й смиренності: це ознака духовного не-
благополуччя, росту що зупинився або, що 
ще гірше, ознака духовного вмирання. Св. 
Отці кажуть, що "одна душа, яка шукає до-
сконалості, в очах Господа дорожча за тися-
чі душ, які не прагнуть перетворення влас-
ного серця". Тому для християнської душі 
дуже небезпечна зупинка на шляху вдоско-
налення. Про це так говорить мудра ігуменя 
Арсенія: "Самовпевненість і вдоволенність 
своїми вчинками походить від абсолютного 
невідання власної душі, що дуже шкідли-
во, тому що веде до закостенілості. Люди-
на, яка хизується своїми вчинками, яка не 
усвідомлює всю недостатність своїх дій, не 
піде далеко".(Тобто, якщо людина задово-
лена тим, якою мірою вона поститься, мо-
литься, творить добро і не прагне ставати 
кращою, а втішається теперішнім станом). 
Про це ж пише й схіархимандрит Софро-
ній зі Старого Афона: "Часто буває так, що 
людина після деякого досвіду благодаті, не 
зростає в ній, а губить її; релігійне життя 
її зосереджується в мозку, як філософське 
розуміння". 

Перебуваючи в цьому стані, вона нерідко 
гадає, начебто володіє духовними знаннями, 
не розуміючи, що таке відсторонене розумін-
ня, хоча б і мало в минулому підтвердження 
досвідом деякої благодаті, насправді є пере-
кручуванням слова Божого, і Св. Писання, 
власне кажучи, залишається для неї "кни-
гою, запечатаною сімома печатями" (Откр. 
5, 1). Про це ж саме пише і свят. Ігнатій 
Брянчанінов: "Ті, хто стверджують, що нині 
неможливо християнинові стати причасни-
ком Святого Духа (тобто не шукають нових 
дарів Святого Духа, бо вдовольняються вже 
здобутими раніше), суперечать Св. Письму й 
заподіюють душам своїм найбільшої шкоди. 

Вони, не бачачи в християнстві ніякої осо-
бливо високої мети, не відаючи про неї, не 
намагаються її досягти і, навіть не роздуму-
ють про неї, вдовольняючись лише зовніш-
нім набуттям деяких чеснот, чим позбавля-
ють себе християнської досконалості. Що 
гірше за все – вони, вдоволені своїм станом 
і визнаючи себе, через своє зовнішнє пово-
дження, такими, що вже досягнули вершини 
духовного життя, не тільки не можуть мати 
смирення, духовної убогості, сокрушення 
серця, а й впадають у зарозумілість і само-
звеличування". 

Як пише архімандрит Іоанн (Крестьян-
кін), "життєва хода християнина має бути 
безперестанним сходженням на гору Божу: 
і нехай при цьому не бентежить нас те, що 
нвйревніша й найсильніша людина, досвід-
чена у сходженні, не уникає "уступів" й "па-
дінь". Тому нам необхідно, кожному в своїй 
мірі, наслідувати святих подвижників у їхніх 
подвигах і зусиллях у духовному сходженні 
та боятися тієї самовпевненості й самовдо-
воленості собою, які породжує доверше-
ність. Добре, якщо ми будемо мати мудрих 
духовних наставніків, які могли б постійно 
виявляти наші недоліки й стежити за нашим 
сходженням по сходинкам духовного "під-
йому". За відсутності таких проводирів слід 
уважно вивчети духовну літературу з питань 
духовного вдосконалення й розвитку в собі 
здатності до самоспостереження, дослухаю-
чись до себе. Саме духовне вслухання в себе 
і дозволить почути в житті Божі викриття 
наших недоліків та спонуку виправлення 
через слова наших ближніх, а також через 
обставини життя.

Підводячи підсумки написаному Н. Е. 
Пєстовим, ми легко можемо побачити і свою 
закоренілість в теперішньому, як нам може 
видаватися «стабільно непоганому стані», 
в завершенні духовного росту. Ми повинні 
разом з апостолом Павлом забувати і не три-
матися за те, чого ми вже досягли, всіляко 
скеровувати себе до досконалості, якій не-
має меж, бо Господь хоче щоб наше вдоско-
налення ніколи не завершувалося, і досяга-
ло Його Святості (Мф. 5;48). Тому кінець 
посту і Пасхальні торжества не повинні для 
нас ставати кінцем роботи над собою.

Священик Павло Давиденко
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СОРОК МУЧЕНИКІВ СЕВАСТІЙСЬКИХ – 
ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК У 

ДРОГОБИЦЬКІЙ ВИПРАВНІЙ КОЛОНІЇ № 40 
22 березня цього року за-

суджені ВК-40 у м. Дрогоби-
чі, що є членами православ-
ної громади з нетерпінням 
очікували гостей, які мали 
завітати до них на престоль-

ний празник – день пам’яті Сорока мучеників 
Севастійських. 

На КПП прибулих зустрів психолог устано-
ви лейтенант внутрішньої служби Хрунь Б.І. і 
провів їх у кімна-
ту, яку адміністра-
ція закладу нада-
ла православній 
громаді для бого-
служінь. Для звер-
шення святкового 
молебня приїхали 
зі Стебницької па-
рафії священик 
Роман Кононен-
ко та псаломщик 
Владислав Туряб. 
Їх супроводжувала 
помічник архієпис-
копа Августина з тюремного служіння, член 
Громадської ради при Обласному Управлінні 
пенітенціарної служби України Оксана Кос-
тенко.

Восени засуджені розпочали у цьому при-
міщенні ремонт, який ще триває. Гості застали 
останні приготування до святкування. Хлопці 
розвішували на стінах ікони, які написав засу-
джений Ігор Савченко. А також встановлювали 

підсвічники, виготовлені умільцями установи. 
Треба зауважити, що від часу заснування гро-
мади богослужіння вперше звершувалось саме 
цього дня, на престольний празник.

Перед святковим молебнем до священика 
підійшов один із засуджених з проханням по-
ставити свічку за здоров’я і за упокій своїх 
близьких. Тоді староста громади Євген Шадрін 
роздав свічки усім засудженим. Під час молеб-
ня отець Роман окропив все приміщення і всіх 

засуджених свя-
тою водою. Після 
богослужіння він 
звернувся до вірян 
зі словами пропо-
віді, в якій розповів 
про свято Сорока 
мучеників Севас-
тійських, а також 
про те, як потрібно 
поводитись під час 
Великого посту, 
щоб гідно зустріти 
Світле Христове 
Воскресіння.

Оксана Костенко привітала засуджених з 
престольним празником, передала вітання від 
архієпископа Августина і вручила їм гостинці, 
придбані на пожертви парафіян Свято-Георгі-
ївського храму у м. Львові.

На пам’ять про свято отець Роман благосло-
вив присутніх іконками.

Прес-служба Львівської єпархії
Фото Оксани Костенко
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 Зрада

ІУДА
З часів Євангельських подій людство не знає імені ганебнішого і нижчого, ніж ім’я Іуди 

Іскаріота. Історію про те, як один з найближчих учнів Христа за тридцять срібняків відпра-
вив свого Божественного Вчителя на розп’яття, знають сьогодні навіть люди, що жодного 
разу в житті не читали Біблію. Але у тих, хто читав Євангельську розповідь про зраду Іуди, 
неминуче виникає ряд запитань. 

Чому для того, щоб вказати на Христа, Іуда 
обрав такий зухвалий спосіб? Він відкрито ві-
тає Христа, нітрохи не приховуючи своїх на-
мірів віддати Його в руки слуг первосвяще-
ників. Якщо Іуда ненавидів Іісуса або просто 
зкам'янів серцем і був до Нього байдужий, 
то чому він наклав на себе руки? Адже лише 
смерть того, без кого життя 
втрачає всякий сенс, може 
штовхнути людину на само-
губство. Виходить, Іуда лю-
бив Христа? Але тоді чому 
він з такою легкістю віддав 
Іісуса в руки тих, хто засудив 
Його до смерті? Історія з пла-
тою за зраду тільки посилює 
подив. Євангельський текст 
недвозначно свідчить, що 
Іуда зрадив свого Вчителя за 
тридцять срібняків. Але якщо 
вони були метою і причиною 
зради Іуди, то чому після ви-
конання свого задуму він з 
такою легкістю повертає ці 
срібняки назад? А якщо вони не були для Іуди 
цінністю, то заради чого він пішов на зраду, що 
коштувала життя йому самому?

Євангеліє розповідає про зраду дуже скупо 
і це цілком природно, бо Євангеліє – це історія 
нашого спасіння, а не історія зради Іуди. Деякі 
відомості про Іуду, що подані в Біблії, можуть 
пролити світло на його похмуру історію. Апос-
тол Іоанн у своєму Євангелії наводить один 
важливий факт, не знаючи якого неможливо 
зрозуміти внутрішніх спонук Іуди. Річ у тому, 
що Іуда був – злодій. 

Іуда був скарбником апостольської громади. 
У його розпорядженні були досить значні суми, 
оскільки серед прихильників Іісуса були багаті 
жінки, зцілені Ним від злих духів і невиліков-
них хвороб. Всі вони служили Христу своїм 
майном. Грошові справи апостолів вів – Іуда. 
Суми, що роздавались жебракам, не були під-
звітними, ніхто не зміг би перевірити, чи роз-
дав Іуда гроші, чи привласнив їх частину. Ця 

непідзвітність, ймовірно, в недобру годину і 
спокусила Іуду. 

Зрозуміло, що скористатися вкраденим ба-
гатством Іуда міг лише за однієї умови: якщо 
апостольська громада припинить своє існуван-
ня. Після арешту Христа навіть найвірніші учні 
в страху розбіглися хто куди. І ось тут виникає 

новий ряд запитань. Замість 
того, щоб забрати зібраний 
скарб, додавши до нього пла-
ту за зраду, і зажити, нарешті, 
собі на втіху, Іуда зкінчує жит-
тя самогубством. Очевидно 
лише, що ні тридцять срібня-
ків, ані зібраний ним крадений 
скарб більше не були для Іуди 
головною цінністю в житті. 
Але що ж могло знецінити в 
очах злодія маєток, який він 
планомірно накопичував про-
тягом трьох років? 

Учні визнали в Христі Ме-
сію. Але вони, як і всі іудеї, 
бачили в Месії земного пра-

вителя, який, після приходу до влади, зробить 
Ізраїль найсильнішою і найбагатшою країною 
на землі. Месія-цар мав би, за їх уявою, підпо-
рядкувати собі всі народи миру. До самого Воз-
несення Його вони були упевнені, що Господь 
стане, нарешті, земним царем Ізраїлю. Себе ж 
учні Христа бачили найближчими помічника-
ми і співправителями Месії і навіть сперечали-
ся про те, хто з них буде головніший в новому 
уряді Ізраїльського царства. Іуда, звичайно, не 
був тут виключенням.

Якщо Христос стане царем, то він, Іуда стане 
царським скарбником, тобто найвпливовішою 
людиною в Ізраїлі після Месії. У своїх мріях він 
вже уявляв, як розпоряджається не апостоль-
ською грошовою скринькою, а казною найба-
гатшої держави за всю історію людства. Після 
небувалого дива – воскресіння мертвого Лазаря 
– навіть ті іудеї, які раніше намагалися побити 
Христа камінням, побачили в Ньому Месію. 
Коли Іісус входив до Єрусалиму, жителі столи-
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ці надавали Йому царські почесті, вистилаючи 
Його шлях своїм одягом. 

І раптом виявилось, що Христос не збира-
ється царювати. Ізраїльська казна, до якої зо-
ставалася лише пара кроків, ставала для Іуди 
недосяжною. Всі тлумачі Священного Писання 
одностайно стверджують, що Іуда зрадив Спаси-
теля за прямим навіюванням диявола. Євангель-
ський текст прямо свідчить про це: “Увійшов же 
сатана в Іуду, що прозвав Іскаріотом, одного з 
числа Дванадцяти, і він пішов, і говорив з перво-
священиками і начальниками, як Його зрадити 
їм” (Лк.22:3-4). Найбільшою пристрастю Іуди 
була любов до грошей. А найзаповітнішим ба-
жанням, можливо – посада казначея в царстві 
Месії, де він зміг би красти величезні суми. Але 
Христос не поспішав ставати релігійним і полі-
тичним лідером Ізраїлю. Прийшовши до Єруса-
лиму, Він не почав виганяти первосвящеників і 
старійшин, щоб законно посісти їхнє місце. Всі 
плани Іуди зруйнувалися. У цей момент сатана, 
очевидно, і підказав йому думку, яка штовхнула 
його на зраду. Іуда знав, що первосвященики і 
фарисеї, боячись Іісуса, дали наказ: “якщо хто 
дізнається, де Він буде, то оголосив би, щоб 
узяти Його”. Іуда також знав, що Христос ухи-
лявся від прямого конфлікту з властями. 

І ось, підбурюваний сатаною, він вирішує зра-
дити Христа, для того, щоб спровокувати відкри-
те зіткнення первосвящеників з Месією. Перемо-
га Іісуса в цьому конфлікті не викликає у нього 
сумніву. Адже він бачив всю силу Месії, бачив, 
як за Його велінням воскресають мертві, як пе-
ред Ним вщухає буря, як злі духи беззаперечно 
підкоряються Йому. Хто ж зможе убити Месію? 
Засліплений жадобою багатства і нашіптуванням 
сатани, Іуда зраджує Христа. Але при цьому на-
віть думки не припускає, що Його можуть убити. 
Адже в Іісусі, що переміг первосвящеників, була 
вся його надія, всі сподівання на майбутнє. 

Чи хотів Іуда смерті Христа? Ні, тому що 
це було йому невигідно. Чи любив Іуда Хрис-
та? Ні, Іісус був для нього всього лиш засобом 
для придбання багатства. При такій мотивації 
стає зрозумілим дивний спосіб, обраний зрад-
ником: вночі в саду Гефсиманському вказати 
стражникам на Христа. Іуда поцілунком про-
сто засвідчив свою пошану володарю, який 
ось-ось переможе своїх ворогів. Сатана наві-
яв Іуді, що Христос неодмінно прийме виклик, 
змете первосвящеників, римських окупантів 
і Сам запанує в Ізраїлі. Але лукавий обдурив 
Іуду, як і повинен був обдурити отець брехні 

нещасну людину, яка загрузнула в болоті сво-
їх пристрастей і осліпла від блиску примарних 
скарбів. Думка про те, що Спаситель відмо-
виться від Хресного Подвигу, спокусившись 
земним царством, дійсно сатанинська. Цією 
думкою диявол спокушав Христа в пустелі, 
перед виходом Його на проповідь Євангелія. 
Цю ж думку злий дух намагався вселити апос-
толові Петру, коли той почав відмовляти Хрис-
та від спокутних (іскупительних) страждань, і 
відразу отримав від Нього жорстку відповідь: 
“Відійди від Мене, сатана! Ти Мені спокуса! 
Тому що думаєш не про те, що Боже, але що 
людське”. Спаситель добре знав, хто намагав-
ся говорити з Ним через зрадженого учня. Та-
кож знав Він і кому повірив Іуда. Перед самим 
приходом зрадника із загоном стражників Іісус 
сказав учням: “Вже небагато Мені Говорити з 
вами; бо йде князь миру цього і в Мені не має 
нічого”. Князем світу цього Христос називав, 
звичайно ж, не Іуду, а сатану. Який в черговий 
раз, тепер через учня-зрадника хотів звабити 
Спасителя спокусою земного панування. Але 
Господь йшов Хресним Шляхом, заради якого і 
прийшов в цей світ. Сатана залишився ні з чим, 
а разом з ним збанкрутів й Іуда.

Коли Іуда дізнався про смертний вирок, ви-
несений Христу, він зрозумів, що всі його пла-
ни зруйнувалися. Він став винуватцем смерті 
найбільшого праведника, він втратив право 
іменуватися учнем Месії. Але найстрашнішою 
втратою, напевно, було те неотримане багат-
ство, яке Іуда вже вважав своїм. Все скінчилося 
для Іуди, все, заради чого він жив, виявилося 
примарою і брехнею, глумливою насмішкою 
диявола. І коли в Євангелії ми читаємо, що Іуда 
розкаявся, не потрібно обманюватись шляхет-
ним звучанням цього слова. Зрадник оплакував 
не Месію, якого безвинно віддав на смерть. Він 
оплакував свою посаду скарбника Месії, що не 
відбулася, яку, як йому здавалося, він сам у себе 
відняв, зрадивши Христа на смерть. Цю втрату 
він пережити не зміг. А на справжнє покаяння 
виявися нездатний. 

Закінчити сумну розповідь про зраду Іуди 
хочеться словами свт. Іоанна Златоуста: 

“Зазначте, це ви, сріблолюбці, і подумайте, 
що стало зі зрадником? Як він і грошей по-
збувся, і погрішив, і душу погубив свою? Така 
тиранія грошолюбства! Ні сріблом не скорис-
тувався, ні життям теперішнім, ні життям 
майбутнім, але вдавився”.

За матеріалами журналу «Фома»
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Перші християни благоговійно 
зберігали, часто ризикуючи жит-
тям, святі речі із земного життя 
Спасителя. Історія їх віднайдення, 
зберігання – чудесна, дивна, і ви-
кликає водночас духовний трепет 
і сум, вдячність, радість, щастя 
від близькості до нас Бога. Ті, хто 
йшов до Христових реліквій із ві-
рою, чистим серцем і любов’ю, 
завжди отримували благодать, чу-
десну допомогу, зцілення. А коли 
Він ішов, народ тиснув Його. «А 
жінка одна, що дванадцять років хворою на 
кровотечу була, що ніхто вздоровити не міг її, 
підійшовши ззаду, доторкнулась до краю одежі 
Його, – хвилі тієї спинилася їй кровотеча» (Лк. 
8. 43-48). 

Однією з таких реліквій, що допомагають 
нам відчути реальну історичну Особистість Іі-
суса Христа, є плат святої Вероніки. Початок 
історії збереження цієї реліквії за зрозумілих 
причин мало вивчений, проте існує християн-
ське Передання про ті святі події.

Священне Передання ототожнюється святу 
праведну Вероніку з неназваною в Євангеліях 
на ім'я кровоточивою жінкою, яка отримала 
зцілення, доторкнувшись до одягу Спасителя. 
Кровоточива жінка походила з Кесарії Філіп-
пової (Панеади) на півночі Палестини. Згідно 
Передання, після зцілення вона зробила брон-
зову статую Спасителя, біля підніжжя якої рос-
ла цілюща трава, що допомагала кровоточивим 
жінкам Ця скульптура була знищена при імпе-
раторі Юліані Відступнику (ІV ст.). Згодом пра-
ведна Вероніка приєдналася до Церкви і, свято 
поживши, мирно відійшла до Господа. Пам’ять 
святої Вероніки Православна Церква звершує 
12 (25 за н. ст.) липня.

З пам'яттю святої Вероніки пов'язано пере-
каз про Нерукотворний образ стражденного 
Спасителя. Свята Вероніка перебувала в Єру-
салимі під час засудження Христа. Коли Спаси-
тель ніс Свій хрест на Голгофу, вона слідувала 
за Ним в натовпі. Побачивши Його, знесилено-
го під тягарем хреста, вона зглянулася над Ним, 
напоїла Його водою, платом (рушником) витер-
ла Його скривавлене обличчя. Прийшовши до-

дому, свята Вероніка виявила, що 
на платі закарбувався лик Христа. 

Свята Вероніка обтерла об-
личчя Спасителя, вкрите потом 
і кров'ю. Але якщо вважати, що 
вологий лик Христа міг залишити 
на полотні свій природний відби-
ток, то цей відбиток міг бути лише 
безформно плоским і непомірно 
широким: опукле обличчя людини 
на платі іншим і не може відобра-
зитися, коли всі частини обличчя 
доторкнуться до нього. Якщо ж ми 

бачимо лик Спасителя відображений на платі 
подібно до того, як на фотографічній пластинці 
відображається будь який опуклий предмет, то 
це – свідчення про те, що зображення виникло 
чудесним чином. 

На вулиці Via Dolorosa («Шлях Скорботи») у 
Єрусалимі знаходяться чотирнадцять зупинок 
Хресного шляху Спасителя. На шостій зупинці 
паломники можуть бачити колонну, яка вказує 
на місце, де розсташовувався будинок святої 
Вероніки і де вона своїм платом, змоченим хо-
лодною водою, витерла лик Господа.

Цей плат Вероніки згодом потрапив до Риму 
і став тут відомим під ім'ям Нерукотворного 
образу. Відрізняється цей образ від традицій-
ного для Східної Церкви Нерукотворного об-
разу тим, що на чолі Спасителя зображується 
терновий вінець.

Римський переказ VІІ ст. свідчить, що імпе-
ратор Тиверій, отримавши від Понтія Пілата 
звіт про всі події життя Іісуса Христа та Його 
розп'яття, надіслав 
до Палестини до-
вірену особу для 
більш точного ін-
формування і, мож-
ливо, з таємною 
надією отримати 
зцілення від своєї 
недуги.

Праведна Вероні-
ка, зберігаючи свя-
те зображення, як 
неоціненний скарб, 
від якого звершува-

 Скарби віри

ПЛАТ ВЕРОНІКИ 

Колона, що вказує на місце 
зустрічі св. Вероніки 

з Господом
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лись численні зцілення, прибула 
до Риму і постала перед Тиверієм. 
При одному погляді на лик Христа 
імператор отримав зцілення. Ймо-
вірно, що саме це чудо й спонука-
ло його внести в сенат пропозицію 
зарахувати Іісуса Христа до рим-
ських богів. Сенат відхилив цю 
пропозицію, і тоді Тіверій в знак 
своєї вдячності Христу поставив 
Його статую серед своїх домашніх 
богів.

У 608 р. папа Боніфацій IV по-
містив плат Вероніки разом з іншими святими 
реліквіями у Пантеоні, колись язичницько-
му капищі, а тепер – храмі істинного Бога. У 
705 р. папа Іоанн VII наказав спорудити новий 
ковчег для зберігання Нерукотворного зобра-
ження. Коли у 845 р. святий плат був перене-
сений в базиліку святого Петра у Ватикані, то в 
Пантеоні залишилася лише скринька, напис на 
якій свідчив: "У цій скриньці був перенесений 

Плат Вероніки

з Єрусалиму до Тіверія Августа 
плат страстей Господа нашого Іі-
суса Христа".

Хроністи свідчать, що у 1191 
році папа Целестин III показував 
французькому королю Філіпу Ав-
густу «Вероніку», тобто ту саму 
тканину, на якій Іісус Христос ві-
добразив свій лик, і зображення 
було настільки чітке, що «лик Іі-
суса Христа можна бачити аж до 
нині» (тобто аж до цього часу). 

У теперішній базиліці святого 
Петра всередині одного з пілонів, що підтри-
мує купол, облаштована каплиця, де зберіга-
ється плат Вероніки. У деякі урочисті дні Свя-
тий плат виноситься для поклоніння віруючих. 
Коли 6 січня 1849 р. цей Нерукотворний лик 
був показаний народу, всі були здивовані ясніс-
тю зображення та помітили, що копії його, які 
можна бачити у багатьох храмах християнсько-
го світу, досить точно відтворюють оригінал.

Степан Бецко, м. Львів

Воскресення Христо-
ве завжди пов’язувалося у 
свідомості людей з визво-
ленням від гріха, диявола і 
смерті. Христос, як істин-
ний Бог і як істинна люди-
на, випробував на собі всю 
повноту страждань і смерті, 
тієї смерті, якою повинна 
була вмерти кожна вітха 
людина, і зруйнував саме 
поняття смерті. «Христос 
воскресе із мертвих, смер-
тію смерть поправ, і сущим 
во гробіх живот даровав», 
– свідчить тропар світло-
го Христового Воскресен-
ня. Оскільки самого моменту Воскресення, як 
свідчить Євангеліє, ніхто не бачив, то в право-
славній канонічній іконографії зображення мо-
менту Воскресення замінюється іконою «Схо-
дження в пекло», де зображено визволення 
людей від уз вічної смерті. 

Основою для цієї іконографії послужили 
творіння Євсевія Олександрійського «Слово 
про сходження Іоанна Предтечі в пекло» і Єпі-

фанія Кіпрського «Слово 
про погребіння тіла Госпо-
да нашого Іісуса Христа», 
написані в четвертому сто-
літті, а також апокрифічне 
Євангеліє Никодима, в яко-
му приводиться розповідь 
про сходження Іісуса Хрис-
та в пекло.

Іконографія «Сходжен-
ня в пекло», яка у візантій-
ському іконописі остаточно 
сформувалася до XII століт-
тя, являє собою симетричну 
композицію зі Спасителем 
в центрі. Навколо фігури 
Христа коло – мандорла (з 

грецької – слава), яке символізує світло прине-
сене Іісусом Христом в пітьму пекла. Христос 
своїми ногами стоїть на зламаних воротах пе-
кла навхрест складених, що символізує пере-
могу над пеклом. Обабіч розміщені зображення 
старозавітних пророків і праотців, серед яких 
Давид, Соломон, Іоанн Предтеча, Адам, Єва, 
Авель. На деяких ізводах мандорла Христа зо-
бражена в формі еліпса з загостреними кутами, 

ІКОНОГРАФІЯ ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО
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в одній руці Спасителя – хрест, другу він простя-
гає коліноприклоненому Адаму. На псковській 
іконі ХV століття Спаситель простягає праву 
руку Адаму і ліву Єві. Гірки, які підносяться над 
фігурами, символізують вишній світ і являються 
своєю світлістю і висотою певним протипостав-
ленням чорній бездні пекла.

До XVI століття композиція ікони подекуди 
значно ускладнюється: з’являються зображен-
ня ангелів, фігура диявола в печері пекла, мерт-

ві, що встають з гробів. Для древньоруського 
живопису характерна подвійна назва ізографії 
воскресіння – «Сходження в пекло – Воскре-
сіння Христове», що свідчить про благоговійне 
відношення до самого моменту воскресіння, 
який, як вже згадувалось не описаний єванге-
лістами.

За матеріалами книги 
«Енциклопедія православної ікони. 

Основи богослов’я ікони»

Чому Христос після Свого Воскресення 
сказав Марії Магдалині: «Не доторкайся до 
Мене» (Ін. 20, 17), а апостолу Фомі сказав: 
«Подай пальця свого сюди і подивися руки 
Мої ...» (Ін. 20, 27)?

Марії Магдалині Господь заборонив тор-
катися до Нього, бо вона вже повірила в Його 
Воскресення. Фома ж, прозваний «невіру-
ючим», потребував підкріплення своєї віри, 
і тому Христос наказав йому наблизитися і 
власноруч доторкнутися до Себе: «Дай па-
лець твій сюди і подивись на руки Мої; по-
дай руку твою і вклади в ребра Мої, і не будь 
невірним, а вірним» (Ін. 20, 27). Господь 
звелів Фомі наблизитися й доторкнутися до 
Себе для затвердження у вірі не тільки його 
самого, а й інших апостолів. 

Багато вчених вірять тільки своєму досві-
ду, тому, що бачать і до чого доторкаються 
особисто. Перебуваючи в сумніві, апостол 
Фома повів себе подібно такому ученому: він 
побажав спочатку побачити, потім вже по-
вірити, спершу доторкнутися, потім тільки 
утвердитися у вірі. Цей урок усім нам для на-
уки. Всі люди: вчені та неуки, розумні й нео-
свічені, багаті і бідні, – покликані до пізнан-

ня Істини. Господь не засудив Фому за його 
невіру, але, назвавши блаженним, віддав пе-
ревагу тим людям, які увірували в Господа, 
не бачивши Його, і виявили довіру, не дотор-
кнувшись. 

Цілком ймовірно, що Марія Магдалина, як 
і багато учнів Спасителя, думала, що Хрис-
тос воскрес і тепер має затвердити Своє цар-
ство на землі, подібно царювання Давида, 
тому Господь їй і сказав: «Не доторкайся до 
Мене» (Ін. 20, 17), немов бажаючи сказати, 
що з такими думками до Нього приступати 
не можна.

Архієпископ Аверкій Таушев так розмір-
ковує над забороною Христа доторкатися 
до Нього: «Господь хотів цим сказати Ма-
рії: «Залиш Мене, бо тобі не можна бути зі 
Мною невідлучно, не утримуй Мене, а йди і 
проповідуй Моє воскресення, Мені ж нале-
жить тепер вже не залишатися більше з вами, 
а піднестися до Отця Небесного». У ранко-
вій недільній стихирі 8-го гласу ми знаходи-
мо прекрасне пояснення цієї заборони: «Єще 
земная мудрствуєт жена: тім же і отси-
лаєтся не прикасатися Христу».

Протоієрей Миколай Баранов

 У пошуках віри

ВІРА ЧИ ПІЗНАННЯ?
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В усі дні від 
Великодня і до 
П'ятидесятниці ві-
руючі повинні мо-
литися стоячи, 
бо земні поклони 
символізують не-
гідність занепалої 
людини. "Бо при 
всякому схилянні 
колін ми дією по-
казуєм те, що грі-
хом впали на зем-
лю", – зауважує св. 
Василій Великий. 
Оскільки ж сугубий 
спогад про гріхопа-

діння є несумісним з торжеством перемоги над його 
наслідками, то скасовуються і колінопреклоніння. 

Згідно з іншим церковним звичаєм, врата у ві-
втарі, як Царські, так і бічні, не повинні закривати-
ся в день Пасхи і на всю Світлу седмицю цілу добу. 
Вівтар же, за поясненням св. Симеона Солунського 
(XV ст.), знаменує собою небо. Тому відкриті врата 
вівтаря зримо нагадують про те, що Воскресінням 
Господа назавжди розкрилося для нас небо, зачине-
не колись падінням прародителя Адама. 

У Світлий тиждень дзвони можуть освячувати 
повітря своїм радісним голосом день і ніч, тому 
"що у Воскресінні відбулася Божественна перемога 
над древніми ворогами людства – дияволом і смер-
тю". Так само, і велика кількість світла в храмах 
служить символом того, "що з часу Воскресіння 
Спасителя темне царство сатани пало, і люди стали 
ходити у світлі лиця Божого".

До числа особливих пасхальних обрядів нале-
жить освячення артоса, червоних яєць та деяких 
інших страв. Артос – в перекладі з грецької мови 
означає просто "хліб". У нас же цим терміном по-
значається "всеціла просфора з хрестом, на ній 
зображеним", або ж із зображенням Воскресіння 
Христового. Артос освячується по закінченні пас-
хальної Літургії і покладається на аналої, поруч з 
образом Воскресіння Господнього у Царських врат, 
де і перебуває у всю Світлу седмицю. При цьому 
під час щоденного Хресної ходи, що здійснюється 
в цей тиждень, навколо храму обноситься і артос, 
який займає потім своє місце. У Світлу суботу, піс-
ля закінчення Літургії, у всіх храмах над артосом 
читається священиком особлива молитва, в якій він 
просить, "щоб всі, хто їсть артос, тілесного і душев-
ного благословення і здоров'я сподобилися". Потім 

артос розділяють, щоб нагадати ті п'ять хлібів, яки-
ми Господь чудесно наситив в пустелі безліч наро-
ду. Артос вкушається віруючими замість антидору, 
натщесерце.

Той же сенс має і куліч, який випікається вірни-
ми. Цей солодкий хліб є не що інше, як "домашній 
артос". За формою він також схожий з просфорою 
– артосом церковним.

Цілування і загальноприйняті фрази при хрис-
тосуванні є святою пасхальною спадщиною, пере-
даною нам, згідно древньоцерковної традиції, са-
мими апостолами і їх учнями. Зустрічаючись один 
з одним в перші дні після Воскресіння Спасителя, 
вони радісно вигукували "Христос воскрес!" і ві-
тали один одного захопленим, братнім цілуванням. 
"То ж пам’ятаймо й ті святі цілування, які, при бла-
гоговійних обіймах, даємо один одному", – нагаду-
вав своїй пастві св. Іоанн Златоуст. Таким чином, 
взаємні цілування, якими в святі дні Воскресення 
Христового віруючі вітають один одного, є видими-
ми ознаками того, що ворожнеча наша зруйнована, 
і ми смертю і Воскресенням Спасителя знову має-
мо можливість спілкування з Богом. 

Звичай же дарувати при цьому яйце, і неодмін-
но червоне, пов'язують з ім'ям св. Марії Магдали-
ни. Подібно апостолам вона пройшла багато країн 
з Євангельською проповіддю. Прийшовши в Рим, 
Марія, за словами візантійського історика Никифо-
ра Калліста (XIV ст.), постала перед імператором 
Тиверієм і, піднісши йому червоне яйце, сказала: 
"Христос воскрес!" – із цих слів почала свою про-
повідь. В давнину дарування яйця, як між іудеями, 
так і іншими народами Азії, було знаком пошани 
і робилося в день нового року, в день народжен-
ня і в інших важливих випадках, наприклад коли 
приходили на уклін до вельмож і багатіїв. І тому 
не дивно, що бідна Марія, прийшовши в знамени-
тий і гордий Рим проповідувати Ім'я Розіп'ятого, 
постала перед імператором із звичайним даром 
бідних людей. Слі-
дуючи проповіді 
Марії Магдалини як 
давні, так і нинішні 
християни вжива-
ють для Велико-
днього подарунка 
червоне яйце, що 
символізує одно-
часно животворящу 
смерть і Воскре-
сення Спасителя. 
Кожен знає, що з 

 Світла седмиця

ВЕЛИКОДНІ ОБРЯДИ І ЗВИЧАЇ
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мертвої шкаралупи яйця наро-
джується життя, котре було до 
цього прихованим, так з труни 
(місця смерті і тління) засяяв 
Жизнодавець Христос і повста-
нуть в майбутньому і всі померлі 
– в життя вічне! Тому Пасхальне 
яйце нагадує нам один із догма-
тів нашої віри і як би служить 
видимим знаком Воскресення 
мертвих, застава якого – Воскресення Христа, Пе-
реможця смерті. Червоний же колір, що звичайно 
застосовується при фарбуванні великодніх яєць, 
вказує на спокутування людського роду виливом 
крові Боголюдини. Тому, даруючи один одному в 
день свята Воскресення Спасителя червоне яйце, 
ми висловлюємо свою радісну впевненість у тому, 
що й самі колись звільнимося від тління, смерті 
і перейдемо в нетлінне безсмертя! Сам же звичай 
христосування великодніми яйцями перейшов до 
нас з Візантії. Він зберігається у всіх Православ-
них Церквах. За старих часів благочестиві добро-

дії роздавали при христосуванні 
величезну кількість яєць – до со-
рока тисяч.

Велика радість про воскресло-
го Господа перетворює побут всіх 
християн, і навіть найсуворіші 
подвижники стримують до Вели-
кодня свої подвиги. З церковної 
історії відомо, що "батько христи-
янського чернецтва" єгипетський 

пустельник св. Антоній Великий (III-IV ст.) одягав 
в день Пасхи підрясник з пальмового листя. Його 
сучасник, св. Пахомій, готував собі "розкішний" 
великодній стіл – зелень з оливковою олією (бо в 
інші дні року споживав тільки сухий хліб). Згідно 
древніми церковними постановами (Апостольськи-
ми) вірні повинні бути вільними від роботи в усі 
дні Світлої седмиці, щоб мати можливість молити-
ся в храмі і слухати повчання пастирів. "В продовж 
семи днів ми збираємося і пропонуємо вам духовну 
трапезу", – говорив парафіянам св. Іоанн Златоуст.

Ганна Шевченко

Дорогі браття, сестри та співвітчизники!
Мені, як наміснику Свято-Успенської Почаїв-

ської Лаври, перш за все монаху, в ці дні Велико-
го посту менше всього хотілося б вести мову про 
суєтне та мирське. Але події останнього часу на-
вколо нашої святині змушують це робити.

Наша Почаївська Лавра має давню і славну 
історію. Сама Пресвята Богородиця обрала це 
місце для того, щоб відкрити перед змученим 
людом скарбниці благодаті Божої. Від 1240 року, 
коли вперше явилася Божа Матір на Почаївській 
горі, і до наших днів не припиняється тут потік 
Божих дарів. Святині Почаївського монастиря 
відомі на весь християнський світ. Люди зна-
ходять тут відраду змученим душам, цілющі 
сльози покаяння і оновлення душі у святих Та-
їнствах Православної Церкви. А хтось поверта-
ється звідси і свідком справжнього Божого чуда.

Але чомусь ніяк не можуть безбожні сили 
залишити у спокої це мирне місце. З перших 
днів української незалежності Почаївська Лав-
ра стала об’єктом якоїсь настирливої неприязні 
з боку тернопільського обласного політикуму. 
Мінялися назви партій, приходили і відходили 
Уряди та Президенти. Але в Тернопільській 
обласній раді, в регіональних засобах масової 

інформації і на мітингах постійно звучала одна 
і та ж тема – Почаївська Лавра належить не 
до тієї конфесії. Їм не подобається як в Лаврі 
служиться, співається, проповідується, як про-
водяться ремонти, будуються нові храми і ще 
багато чого іншого збурює цих людей.

12 січня 2012 року у Верховній Раді зареє-
стрований законопроект № 9690, який передба-
чає повернути забрані радянською владою цер-
ковні споруди Почаївської Лаври їх законному 
власнику – канонічній Українській Православ-
ній Церкві в особі релігійної громади чоловічого 
монастиря Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Що за повернення? Нагадаю вам, що в 60-х 
роках минулого століття безбожники намага-
лися розігнати братію монастиря, закрити Лав-
ру та перетворити її в музей. Для цього вони 
одних саджали в тюрми, других в психлікарні, 
інших вивозили на вокзали та в ліса і іншими 
всілякими методами змушували покинути мо-
настир. В результаті чого із 150 насельників 
обителі залишились тільки 15. Особисто знаю 
сповідників тих часів, які по декілька разів пе-
ребували в місцях позбавлення волі за те, що не 
хотіли покидати монастир. Але після заключен-
ня вони знову поверталися в обитель. Милістю 

 Інтриги навколо Почаївської Лаври

ЗВЕРНЕННЯ НАМІСНИКА 
СВЯТО-УСПЕНСЬКОЇ ПОЧАЇВСЬКОЇ ЛАВРИ
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Божою та їхнім спо-
відницьким муж-
нім подвигом Лавру 
відстояли. Вона не 
була закрита. Од-
нак її приміщення і 
все лаврське майно 
були конфісковані.

Ви знаєте, що 
було на території 
Лаври до 2000 року? 
На території монас-
тиря у відібраних 
спорудах розмісти-
ли музей атеїзму, лі-
карню, поліклініку, пральню, аптеку, аптечний 
склад, неврологічну лікарню, адміністратив-
ний корпус неврологічної лікарні, РТП, ПМК, 
сільгоспхімію, сільгосптехніку та ряд інших 
організацій. А інші будівлі були заселені. Було 
конфісковано також численне майно і землі, 
котрі вже нам ніхто не поверне, і на які ми на-
віть не претендуємо. Інші споруди в тому числі 
Успенський Собор, Троїцький Собор, Дзвіни-
ця, Монастирські келії з 1960 року були пере-
дані в платну оренду. Слід зауважити, що, крім 
плати за оренду, за кошти монастиря постійно 
проводилися капітальні і поточні ремонти.

Але як започатковувалися монастирі? І кому 
належить їх майно?

Іноки заселяли пустинні місця та печери для 
усамітнення та молитв. Люди приходили для 
спілкування, порад і давали кошти на молитву. 
За ці гроші іноки розбудовували монастир. Так 
що все монастирське майно та будівлі являєть-
ся власністю монастирської сім’ї. А якщо хтось 
і жертвував, то жертвував без корисної цілі у 
славу Божу. Не дивлячись на те, що лаврське 
церковне майно хоч і було монастирським, його 
конфіскували та ще й брали орендну плату.

В 90-х роках ХХ століття Україна осудила 
тоталітарну політику колишнього Радянсько-
го Союзу. Президентами України були видані 
Укази і Розпорядження, які передбачали по-
вернення Церкві забраного майна. В західному 
регіоні на основі цих розпоряджень були по-
вернуті культові споруди всім конфесіям, крім 
канонічної Української Православної Церкви.

Треба зауважити, що обласною держадмі-
ністрацією в Тернопільській області парафіям 
Української Греко-Католицької Церкви станом 

на 1 січня 2003 року 
передано у влас-
ність 669 храмів, з 
яких 264 являються 
пам’ятниками істо-
ричного значення. 
Греко-католицькій 
громаді в місті Льво-
ві передано у влас-
ність древні пам’ятки 
історичного і куль-
турного значення: 
Собор Святого Юра, 
Онуфрійовський мо-
настир, Преображен-

ський собор, церква святого Андрія та ряд інших 
храмів і церковних споруд. Чомусь, не дивлячись 
на їх історичне значення, ці споруди не були вне-
сені у перелік споруд, які не підлягають повер-
ненню, куди внесли споруди Почаївської Лаври, 
хоча являються не менш древніми за лаврські. З 
приводу цього ніхто не дискутував та не прово-
див ніяких громадських слухань.

Милістю Божою, стараннями братії з 2000-
го року добилися, щоб власні лаврські будівлі 
орендувати безкоштовно. Недруги православ’я 
постаралися нас роззброїти тим, що споруди 
Лаври ввели у Кременецько-Почаївський дер-
жавний історико-архітектурний заповідник, з 
якого в 2003 році з Божою допомогою вдалося 
вийти. Тоді лаврські споруди були передані на 
баланс Державного комітету у справах будівни-
цтва та архітектури. Але щоб в подальшому ці 
споруди не були повернуті їх законному влас-
нику  – Церкві, в 2008 році їх внесли в перелік 
споруд, що не підлягають поверненню. За ініці-
ативою братії Лаври для відновлення історичної 
справедливості депутатами був зареєстрований 
законопроект № 9690 від 12 січня 2012 року.

Христопродавці, єретики, розкольники, орга-
нізували ініціативну групу в Тернополі, склали 
звернення до керівництва держави з вимогою за-
блокувати цей законопроект, та знову ж поверну-
ти в зону заповідника лаврські споруди, які рані-
ше були з нього виведені. Це продуманий спосіб 
як підняти свій рейтинг перед майбутніми пар-
ламентськими виборами серед жителів західних 
регіонів України. Використовуючи національні 
почуття людей ці «патріотичні зозуленята» повто-
рюють слова старої пісні: «московська церква», 
«москалі», «хочуть передати нашу національну 
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святиню Москві», 
«Почаївську Лавру 
приватизовують».

Насправді ні про 
яку приватизацію 
мова не йдеться. Так 
можуть говорити 
тільки люди, котрі не 
читали законопро-
ект № 9690, в якому 
ясно написано, що 
будівлі, які були віді-
брані у Церкви, ма-
ють бути повернені в 
її законну власність і за ними зберігається статус 
пам’яток культури. Закон не передбачає привати-
зацію, а тільки повернення власності, яка була ві-
дібрана у Православної Церкви в ХХ столітті. На 
жаль, певними силами перекручується і спотво-
рюється суть цього законопроекту для свідомого 
введення широких мас людей в оману. Усе це ро-
биться з єдиним розрахунком – ні в якому разі не 
допустити повернення забраних державою спо-
руд у власність Почаївського монастиря. До того 
ж, однією з висунутих розкольниками і уніатами 
вимог є включення Лаври до зони заповідника. 
Люди, які виступають з такими вимогами, втра-
тили віру у Бога або не мали її і, як наслідок, пе-
реслідують лише одні політичні цілі, обманюючи 
при цьому довірливих земляків.

Для тих, хто не знає, хочу пояснити, що з 
1990 року Українська Православна Церква яв-
ляється незалежною та самостійною в своєму 
управлінні (Грамота Патріарха Олексія ІІ від 27 
жовтня 1990 року). В своєму листі № 1338 від 
29 грудня 1993 року до Міністра Юстиції Укра-
їни Онопенко В.В. Патріарх Московський та 
всієї Русі Олексій ІІ в черговий раз наголошує: 
«Украинская Православная Церковь с октября 
1990 года канонически является независимой 
и полностью самостоятельной в своем управ-
лении. Какой-либо административно-финан-
совой подотчетности Московской Патриархии 
не существует. В связи с этим мы заявляем, что 
Московская Патриархия не имеет никаких пре-
тензий на какое бы то ни было движимое или 
недвижимое церковное имущество Украинской 
Православной Церкви».

Для віруючих та розумних людей цього до-
статньо, щоб розібратися про статус нашої 
Церкви і зрозуміти кому належать її споруди 

та майно. Наша 
канонічна Україн-
ська Православна 
Церква – це єдина 
церква на території 
України, яка визна-
на світовим Право-
славієм. А так звані 
Київський Патріар-
хат та УАПЦ не ви-
знані ні однією з По-
місних Церков світу. 
Вони являються 
національно-укра-

їнськими розкольницькими організаціями, які 
втратили зв'язок із Єдиною, Святою, Соборною 
і Апостольською Церквою, заснованою Самим 
Господом нашим Іісусом Христом. Але, нажаль, 
в наш лукавий час правда видається за неправду, 
а неправда за правду, про що написано в Святому 
Писанні: «Все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и 
обманщики будут преуспевать во зле, вводя в за-
блуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:12-13). По-
чаївська Лавра – це православна святиня і нам 
треба знати її історію, що заснували цю обитель 
не представники інших конфесій і єретики з за-
ходу, а православні іноки, які в 1237 році при-
йшли з Києва – «матери градов Русских».

Браття та сестри! Хочу вас застережити, щоб 
ви були уважними при сприйнятті інформації 
яка розповсюджується у ЗМІ. Треба зрозуміти, 
що відібрані, конфісковані безбожниками у 60-х 
роках ХХ століття споруди Почаївської Лаври 
не приватизовуються, а повертаються – повер-
таються у законну власність канонічній Україн-
ській Православній Церкві. Однак ми бачимо, 
що ворог роду людського диявол в різні часи 
обурювався проти Правди Божої, проти Святого 
Православ’я і взагалі проти всього, що оберігає 
святе та чисте, яке допомагає людству відшукати 
Христа, увірувати в Нього та вічно бути з Ним.

«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте 
мужественны, тверды» (1 Кор. 16:13), «ибо 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить» (1 Петр. 5:8).

 + Володимир
Митрополит Почаївський,
Вікарій Київської Митрополії,
Намісник Свято-Успенської 
Почаївської Лаври
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 Сторінка духовної безпеки

ЄРУСАЛИМСЬКИЙ ХЛІБ 
ЧИ «ФАРИСЕЙСЬКА ЗАКВАСКА»?

Містами та селами поширюється нове «православне диво» – так званий «єрусалимський 
хліб». До того ж поширюється ця «благодать» великими кроками за найактивнішої участі 
наших православних парафіянок. Що ж являє собою цей хліб (закваска)?

Ця закваска нібито з Єрусалима 
(треба визнати – дуже зручна версія, 
«високодуховна» і абсолютно не 
піддається перевірці), виготовлена 
під час Великодня. Вона переда-
ється з рук в руки. Передавати по-
трібно обов'язково трьом-чотирьом 
хорошим людям з неодмінним нака-
зом поширити її такій же кількості 
людей. Відповідно, число «облагодіяних» зростає в 
геометричній прогресії. Готується вона за спеціаль-
ною технологією з використанням святої води, збері-
гається в святому кутку біля ікон. Потім з неї печеться 
хліб і з'їдається. Навіщо? Ну, тут фантазія може бути 
надзвичайно широкою: «для щастя», «щоб не хворі-
ти», щоб отримати «благодать», і, як то кажуть, що 
самі собі побажаєте. Але найголовніше: не забути по-
ширити потрібній кількості людей, інакше тобі буде 
погано.

Фактично, це «православний» аналог «листів щас-
тя», які під страхом покарання потрібно переписати в 
кількох примірниках і підкинути іншим людям.

Закваска ця передається у наших храмах, на хрес-
них ходах нашими ж парафіянками, декотрі з яких 
вже багато років ходять до церкви, регулярно спові-
даються та причащаються, не раз були на прощах у 
монастирях. Та виникає закономірне й страшне запи-
тання: чому? Чому духовне життя дуже багатьох на-
ших православних людей (особливо жінок) зводиться 
в результаті до дрімучого язичництва?

Здається, тут багато причин. Одна з них – психоло-
гічна установка більшості людей на те, щоб «мати», 
а не «бути». Ця тема добре розроблена філософом 
Еріхом Фроммом у його знаменитій книзі «Мати 
чи бути?». Ми не намагаємося знайти осмисленість 
свого існування, нас не хвилює проблема Гамлета: 
«бути чи не бути». Перш ніж стати «людиною», ми 
стаємо «споживачем», «накопичувачем» скарбів на 
землі, якими б ці скарби не були: матеріальними чи 
«духовними». Дуже часто ми прагнемо отримувати 
блага від людей і від Бога, навіть не замислюючись: 
чи потрібні нам ці блага? Адже, як часто буває, кожне 
придбання, крім задоволення, приносить і нову про-
блему (Як у анекдоті: без автомобіля ніяк не можна – і 
за шинами треба з'їздити, і за бензином, і в гараж ...). 
Православна жінка не замислюється, коли бере «єру-
салимську закваску» – навіщо вона їй потрібна, і чому 

раптом їй стало мало інших благо-
датних «хлібів» – артоса, антидора, 
пасок, просфор, не кажучи вже про 
найважливіший Хліб нашого життя 
– Тіло Христове? Мабуть, спрацьо-
вує одвічний принцип: кашу маслом 
не зіпсуєш, благодаті забагато не бу-
ває!

До того ж важливе значення має 
сам принцип передачі «закваски»: від хорошої люди-
ни до хорошого, від православної тітоньки – до право-
славної. А якщо процес передачі відбувається під час 
Хресного ходу або ж у храмі – так це взагалі знімає 
всі питання. Місце благодатне, хліб благодатний, та 
й сама я теж не ликом шита: десять років охороняю 
свічник, була на Валаамі, старців цілу юрбу бачила ..!

Як казав один поет (архієпископ Іоанн Шахов-
ський): «сатана – он старый вор: не веди с ним раз-
говор». Сатана спритно використовує зовнішній анту-
раж благочестя, щоб ще вірніше втягнути людину в 
спокусу. До того ж, спокушена парафіянка сама стає 
спокусницею, залучаючи трьох-чотирьох довірливих 
осіб до бісівського дійства. А коли жінка розбереться 
в тому, що вона просто зробила дурницю, вплутав-
шись в «хлібну» авантюру, то вона тепер зобов'язана 
буде знайти ту, яка спокусила її, і тих кого спокусила 
вона сама, та оголосити: «дурні ми всі» ... Завдання 
для совісті не з легких.

Але це все не головне. Головне інше, більш глибо-
ке і куди більш сумне. Як не сумно визнати, але біль-
шість православних парафіян, які вважають себе суто 
церковними, віруючими людьми, насправді такими не 
є, а часто є повною протилежністю того, чим себе вва-
жають. Багато з тих, хто прийшов до Церкви реаль-
но прийшли шукати не Бога, не Христа, а «релігію», 
тобто систему зовнішніх релігійних дій, обрядів, 
установлень, виконуючи і споживаючи які, людина 
сподівається забезпечити собі тепле місце в Царстві 
Божому. Тільки Самому Богу немає місця в цьому 
царстві. Рай без Бога – ось те, що шукають багато 
християн (тільки називається це не «християнство», а 
«комуністичне язичництво»). Хто з нинішніх христи-
ян може вигукнути разом з митрополитом Веніаміном 
(Федченковим): «Господи! Якби мені довелося виби-
рати: бути без Тебе в Раю або з Тобою у пеклі – я хотів 
би бути і в пеклі, але з Тобою»!

Ми ж у нашому церковному житті шукаємо і про-
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повідуємо «устав», «піст», «свята», «молитви», «бла-
гочестя» – але не Христа. Саме через це збочення суті 
християнства усе й відбувається: і «єрусалимські за-
кваски», і «старці» з «вичитками», і «кому молитися 
від чаклунів ...», та інше. Ми приходимо до Церкви і 
знаходимо не Христа, а самих себе, наш початковий 
неофітскій порив до Бога швидко затихає, і ми знову 
починаємо вовтузитися у своєму егоїзмі, і намагаємо-
ся сховатися від Світла на покаянних хресних ходах, в 
«давньоруських розспівах» та інших вигаданих нами 
«духовностях». 

Люди роками «ходять» у храм, але в результаті їх 
найбільше продовжують хвилювати питання: яку мо-
литву прочитати в тій чи іншій ситуації, скільки днів 
повинна горіти лампада за небіжчиком, чи можна в 
піст споживати рослинне масло. Багато наших пара-
фіян твердо впевнені, що Бог – це кнопка, слід лише 
дізнатися, як і скільки разів на неї натиснути, щоб 

пепсі-кола налилася в протягнуту склянку. Ось лише 
маленький приклад такої спроби «підмастити» Бога: 
заздравна записка, перераховано кілька імен, припис-
ка внизу: «завжди бути здоровими» ... І це не випад-
ковий анекдот – це наше парафіяльне життя у своїй 
буденності.

Тому «єрусалимська закваска» – це лише один з ба-
гатьох варіантів тієї «закваски фарисейської», від якої 
закликав нас стерегтися Христос. Ім'я тієї закваски – 
егоїзм і лицемірство, зовнішнє напускне благочестя, а 
вірніше буде сказати – гра «в благочестя». Найбільше 
на світі слід боятися стати «професійними православ-
ними», людьми повністю закритими святенництвом 
(«релігією») від Бога та ближніх. Як сказав о. Олек-
сандр Шмеман: «Христа люблять святі та грішники, а 
релігійні люди Його розіп'яли ...»

Священик Олексій Плужніков
(подається за матеріалами сайту «Правкнига.ru»)

СВЯТА КНЯГИНЯ
Згідно з рішенням Священого Синоду Білоруської Православної Церкви у 2012 році широко 

відзначається 400-та річниця від дня упокоєння святої праведної Софії, княгині Слуцької (+ 
1612). Нажаль життєвий подвиг угодниці Божої мало відомий за межами Білорусі, хоча 
свята княгиня Софія увійшла в історію Православ’я на території Західної Русі як подвиж-
ниця, яка поєднувала у своєму благочестивому житті особисті християнські чесноти з 
непохитною стійкістю у захисті та сповіданні святої прабатьківської Православної віри. 

 До 400-тої річниці від дня упокоєння

Одна з найбільш шанованих святинь Слуцько-
го Свято-Михайлівського собору – ікона праведної 
княгині Софії з часточкою її святих мощей. Ще за 
життя сучасники вважали княгиню святою. Завдяки 
її наполегливості та бажанню зберегти віру предків 
Слуцьк увійшов в історію Західної Русі як форпост 
Православ'я у часи насадження унії.

Народилася Софія 1 травня 1585 в сім'ї слуць-
кого князя Юрія. Предки Софії були нащадками 
великого князя Ольгерда з роду Рюриковичів. Родо-
начальником князів Слуцьких став онук Ольгерда, 
Олелько. Під вмілим керуванням Олельковичів до 
XV століття Слуцьк став одним із найбільш значу-
щих міст Великого Князівства Литовського. 

Ймовірно, життя Софії склалася б зовсім інак-
ше, якби не страшне горе: впродовж року маленька 
княжна стала круглою сиротою – спочатку помер-
ла мати, а незабаром й батько. Слідом за ними по-
кинули цей світ найближчі родичі князівни Софії, 
обоє рідні брати князя Юрія. Опіку над дівчинкою 
взяли родичі матері, спочатку Жмудський староста 
Юрій Ходкевич, потім брестський староста Ієронім 
Ходкевич. Софія стала єдиною спадкоємицею всіх 
володінь роду Олельковичів.

Доля багатої сироти ненабагато солодша, аніж 
доля бідної. Різниця полягає лише в тому, що бід-

на – зайвий рот для рідні, що її прихистила, багата 
– спокуса для менш заможних родичів. Софія, як 
найбагатша сирота у всьому князівстві, стала най-
бажанішою нареченою, яку можна було вигідно 
посватати. Цим й зайнялися опікуни юної княжни: 
уклали вигідну угоду з магнатами Радзивіллами, 
згідно з якою Софія, досягнувши повноліття, пови-
нна була стати дружиною Януша Радзивілла. Таким 
чином, опікуни намагалися не тільки влаштувати 
особисте щастя дівчинки, але й її коштом розраху-
ватися з власними боргами.

Поки родичі вирішували її майбутнє, Софія шу-
кала розради у вірі, навчившись з ранніх років з усі-
ма своїми бідами та печалями звертатися до Бога. В 
її родині було чимало благочестивих християн, що 
зберегли вірність Православній Церкві. Її дід Юрій-
Олелько у своєму духовному заповіті просив синів 
триматися Православ'я, дбати про Слуцькі церкви 
та монастирі. Батько Софії суворо виконував запо-
віти князя. 

Юна княжна також твердо вирішила зберігати 
віру предків. Їй, яка лише досягла повноліття, ви-
стачило твердості та мужності наполягти на тому, 
щоб неминучий шлюб (в такі умови поставили 
княжну опікуни), був укладений тільки за право-
славним чином і дітей неодмінно хрестили у вірі її 
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предків. За деякими свідченнями Янушу Радзівіллу 
довелося звернутися до папи Римського за дозво-
лом вінчатися у Православній Церкві, а також на-
далі хрестити дітей в Православ'ї.

Одруження княжни Софії Юріївни з князем 
Янушем Радзивіллом відбулося 1 жовтня 1600 р. за 
православним обрядом в одному з храмів Бреста.

У той час вже була укладена церковна унія, і Со-
фія переконала свого чоловіка випросити у поль-
ського короля дозвіл зберегти у Слуцкому князів-
стві православне віросповідання, не примушувати 
її підданих до прийняття унії. Охоронна грамота 
була видана, і, завдяки благочестивій княгині, її 
турботі про віру предків, Слуцьк увійшов в історію 
як єдине місто, яке уникнуло насильницького на-
вернення в уніатство, місто, яке стало твердинею 
Православної віри. У місті було створено Слуцьке 
Преображенське братство, яке надавало духовну, а 
за потребою й матеріальну підтримку прихильни-
кам Православ'я. У тяжкі для православних вірую-
чих часи благочестива княгиня піклувалася про ма-
теріальне становище монастирів та бідних парафій. 
Робила не лише щедрі грошові пожертви, а й влас-
норуч вишивала золотом та сріблом священицькі 
облачення. Виділяла чималі кошти на будівництво 
нових храмів.

Благочестивій княгині не судилося залишити 
після себе нащадків, не було кому передати діді-
вський заповіт берегти Православну віру. Софія 
померла навесні 1612 року, після важких пологів. 
Князь Януш гірко оплакував смерть дружини. Су-
муючи за нею та поважаючи її релігійні переконан-
ня, князь, під час передачі в спадщину Радзивіллам 
Слуцьких володінь, ставив неодмінну умову: збері-
гати в князівстві Православ'я. 

Пам'ять про 
благоче стиву 
княгиню збері-
галася в народі. 
Майже відразу 
після смерті її 
стали вшано-
вувати як святу 
покровительку 
матерів та вагіт-
них жінок. Мощі 
Софії виявилися 
нетлінними, біля 
її гробниці від-
бувалися чудеса. 

Офіційна ка-
нонізація Право-
славною Церк-
вою святої Софії княгині Слуцької відбулася у 1984 
році. Пам'ять святої відзначається 19 березня (1 квітня 
за н. ст.). Тривалий час нетлінні мощі княгині Софії 
спочивали у Слуцкому Свято-Троїцькому монастирі. 

У безбожні 30-і роки XX століття вони потрапи-
ли до анатомічного музею. Нині мощі святої кня-
гині знаходяться в Свято-Духовому кафедральному 
соборі в Мінську. 

Православні білоруси не забувають свою покро-
вительку, йдуть до неї з печалями та бідами, про-
сячи про заступництво: «Блаженная мати Софіє, 
нетлінієм мощей і чудес сіянієм почти тя Бог; поми-
нающе твоє праведноє житіє, тя молим іспросити 
тілесем нашим здравіє і душам спасеніє».

Підготував  випускник Мінської духовної ака-
демії та семінарії чтець Андрій Верещинський, 

м. Львів

15 березня 2012 року на 98 році життя відійшла до Господа най-
старіша парафіянка Свято-Георгіївського храму в м. Львові, старо-
ста храму, ветеран Великої Вітчизняної війни, капітан медичної 
служби у відставці ТРАПЕЗНІКОВА ГАЛИНА СЕРГІЇВНА.

Поховання відбулося 16 березня у м. Луцьку, де Галина Сер-
гіївна провела останні дні життя. Попрощатися з померлою зі 
Львова прибули парафіяни та клірики Свято-Георгіївського та 
Свято-Троїцького храмів у м. Львові. Архієпископ Августин, 
який в цей час перебував у м. Києві, висловив співчуття родині і 
надіслав прощальний вінок квітів.

Чин відспівування новопреставленої раби Божої Галини звер-
шив архімандрит Аліпій (Сапіга) у співслужінні протодиякона 
Валерія Калінчука у Свято-Покровському кафедральному соборі 
у м. Луцьку. Літію на міському кладовищі звершив настоятель 
Свято-Троїцького храму у м. Львові протоієрей Володимир Ша-
рабура.

Царство Небесне та вічна пам’ять новопреставленій.

«В ПУТЬ ВСІЯ ЗЕМЛІ ... » 
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Äèòÿ÷à 
 ñòîð³íêà

В
еликоднього тижня за-
біліли всі хати, ніби 
вбратись у білі сороч-

ки, лишень одна маленька хатка 
край села стояла як сиротина, 
без білої одежини...

У тій хатці жила бідна вдовиця. Попала 
вона в тяжку слабість і більше жодної помо-
чі не мала, окрім семилітнього сина. Семенко 
був дуже добрий синок: і слухняний, і тихий, і 
роботящий. Товариші любили його, як рідного 
брата, а отець духовний і вчитель – як рідного 
сина. А мати – то вже за ним пропадала. Він, 
бувало, як дівчина, й ложки помиє, і хмизу на-
збирає, й корову догляне, одним словом, усе, 
на що тільки його слабких сил стало. А упо-
равшись із роботою, не відступить від мами. 
Вона, бідна, лежить на ліжку, а він бере кни-
жечку та стане читати так гарно і складно, що 
аж мама радіє. 

Так він і тепер читав і втомився. Наостанку 
сказав:

– Мамо, мамо, післязавтра вже Великдень, а 
ми які свята будемо мати?

Мама глянула на нього, і рясні сльози по-
котипася по її обличчю, бо жаль стало доброї 
дитини. А потім сказала:

– Синочку, якби лише Бог дав мені одужати, 
якось воно буде.

А малому закрутилися сльози в очах, хотів 
щось сказати, але хтось пробіг попід вікна. 
Семенко вийшов з хати і побачив свого шкіль-
ного товариша Василька, що прибіг його від-
відати.

Поговоривши дещо між собою, хлопці ввій-
шли до хати. Василько побачив, що в їхній хаті 
сумно. Не побілено, пасочок не напечено і ні-
чого не приготовлено на Великдень. Вийшли 
хлопці знову на двір, а Василько питає:

– Чому у вас нічого не зварено, не спечено?
– А хто, – каже Семенко, – буде варити, коли 

мама хвора?
Засмутився Семенко, та й Василькові стало 

(великоднє оповідання)

жаль його. Прийшов Василько додому, а мама 
його тоді якраз виймала з печі великодні паски. 
Василько глянув на паски та й каже:

– Мамо, а ви мені спекли пасочку?
– А як же, дитино, спекла, та ти знаєш, що 

я всім домашнім усе по пасочці печу. Ось твоя 
пасочка!

– А яка вона гарна! Мамо, я собі зараз її ві-
зьму.

– Та куди ти її візьмеш? Я всі до комори за-
несу, та і твою теж.

– Ні, мамусю, дозвольте, я її сам сховаю, 
коли вона моя.

– Про мене, візьми, лише дивись, щось нині 
не їсти, бо то не годиться.

– Ні, мамуню, я не буду їсти.
Взяв Василько свою пасочку, вибіг на двір, 

дав її Семенкові: «Дарую тобі цю пасочку, щоб 
і ви мали свята». Семенко прибіг радісний до 
хати і каже: «Не журіться, мамуню, будемо і ми 
мати свята. Подивіться, яку пасочку мені Ва-
силько подарував». Мати зітхнула, подивилася 
на святі образи і сказала: «Бачиш, сину, що Бог 
нікого в біді не залишає, хто лише у нього ми-
лість має».

До Василькової мами прийшла сусідка й 
спитала, як їй паски вдалися. Господиня повела 
її до комори, показала все печиво й додала, що 
найкраща паска – Василькова.

– Васильку, – сказала вона, – ану покажи 
свою пасочку. Василько почервонів, як буряк. 
Стоїть і словечка не промовить. А потім розпо-
вів, що заніс її Семенкові, бо вони бідні.

– Ви, мамо, не гнівайтесь на мене, – закінчив 
Василько, – що я йому свою пасочку подарував.

Мама поцілу-
вала свою дити-
ну, нав'язала цілу 
скатертину пасок, 
солонини, ковбас 
та писанок і по-
слала Васильком 
бідній удовиці.


