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«Нову заповідь Я вам даю: 
Любіть один одного!»

Звернення єпископа Львівського і Галицького Філарета 
у зв’язку із політичною ситуацією в Україні

   З ОСОБЛИВИМ ЖАЛЕМ і острахом спостерігаю 
за ситуацією, що склалася останнім часом в нашій 
державі! Свята Церква, звісно, не може приймати 
участі у політичних процесах, оскільки Вона Бо-
гом  встановлений організм, що сполучає цей світ 
із світом Небесним. Відомо, що Українська Право-
славна Церква засудила політичне Православ’я, 
чим привела у відповідність Закони України про 
відокремлення Церкви та Держави і свою Апо-
стольську місію в сучасному світі.
   В той самий час, Церква – єдине джерело істини, 
яка завжди була і залишиться невідступною від 
Євангельського вчення. Свята Православна Церк-
ва об’єднує вірян з різними політичними переко-
наннями, на які вони мають право, як повноцінні 
громадяни своєї Батьківщини. Але неможливо 
спокійно спостерігати за тим, як насилля і нена-
висть набирають колосальних масштабів і почина-

ють володіти чадами однієї Церк-
ви різних соціальних і посадових 
статусів!
   Голос Церкви сьогодні лунає 
словами Христа: «Щоб були всі 
одно: як Ти, Отче, в Мені, а Я у 
Тобі, щоб одно були в Нас і вони, 
щоб увірував світ, що Мене Ти по-
слав» (Iоанн.17:21).
  Неприпустимо допустити, щоб 
сьогодні громадяни однієї Держави втопилися у 
ріках власної крові через свої переконання! Тому 
ми молимося до Вседержителя, щоб він наповнив 
наші серця любов’ю, як про це говорить Господь: 
«Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як 
Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По 
тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати 
любов між собою» (Іоанн. 13:34-35). 

    Нехай ніякі політичні провокації не змусять наші 
серця впустити диявольський дух – ненависть і 
лють!   Брати і сестри, бережімо свої душі у мирі 
і спокої, надії на Всевишнього – що є головним 
фактором у спілкуванні зі своїм Творцем!
    Прикликаю на всіх нас Боже благословення!

  Філарет
Єпископ Львівський і Галицький

   1 ГРУДНЯ 2013 року з благословення Блаженнішого 
Митрополита Київського і всієї України Володимира, 
правиця великомученика Георгія Побідоносця прибу-
ла до міста Львова, Небесним Покровителем якого 
вважається цей святий.
  Зустрічати святі мощі на Високий Замок вирушив 
хресний хід, який очолив Керуючий Львівською 
єпархією Преосвященніший єпископ Філарет, духо-
венство єпархії та численні вірні. По прибуттю мо-
щей був звершений молебень, після якого єпископ 
Філарет висловив подяку Блаженнішому Митро-
политу Київському і всієї України Володимиру та 
Святішому Патріарху Константинополя і Нового 
Риму Варфоломію І за можливість помолитися біля 
такої великої святині. Зі словами вдячності звернув-
ся владика Філарет також до членів делегації святої 
гори Афон, яка супроводжує ковчег з мощами.

ПРАВИЦЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ ПОБІДОНОСЦЯ 
ПЕРЕБУВАЛА У ЛЬВОВІ

     В урочистій зустрічі брали участь очільники обласної 
та міської влади – Голова облдержадміністрації Олег 
Сало та Міський голова Андрій Садовий.
   Під урочистий передзвін, зі співом тропарів і ве-
личання ковчег з десницею великомученика Георгія 
Побідоносця після хресного ходу центральними вули-

цями міста був перенесений до Свято-Георгіївського 
кафедрального храму.
   З моменту встановлення правиці в храмі розпочали-
ся богослужіння, які звершувалися цілодобово.
    Преосвященніший єпископ Філарет очолив всенічне 
бдіння великомученику Георгію о 17.00 год., а опівночі 
– Божественну Літургію. Владиці співслужило духо-
венство Львівської єпархії. 2 грудня Літургію о 8:00 
год. очолив духівник Львівської єпархії протоієрей 

Роман Коломийчук. Третю Божественну Літургію, о 
10:00 год. очолив обласний благочинний, настоятель 
Свято-Петропавлівського храму м. Жовкви протоієрей 
Стефан Хомин. 
   Наступної ночі до Свято-Георгіївського храму при-
були паломники з Івано-Франківської єпархії. Свяще-
ники Прикарпаття співслужили ключарю Георгіївської 
церкви протоієрею Миколаю Баранову за Божествен-
ною Літургією, а миряни мали можливість помолити-
ся біля святині та приступити до Святого Причастя.
  Вранці, 3 грудня, єпископ Львівський і Галиць-
кий Філарет очолив молебень з акафістом перед 
ракою з мощами великомученика Георгія. Ще раз 
вклонитися святині прибула делегація Львівської 
облдержадміністрації разом з головою – Олегом Са-
лом.

Продовження на стор. 3
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ЛІТОПИС ЕПАРХІАЛЬНОГО ЖИТТЯ

Світло православ’я

   13 жовтня, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
освятив камінь та заклав в основу нового храму на 
честь Почаївської ікони Божої Матері, що будується 
у місті Стебник.
 Його Преосвященству співслужили настоятель 
парафії священик Богдан Богера та протодиякон 
Олександр Іванченко.
  Владика привітав отця Богдана та парафіян з цим 
знаменним днем в житті їх парафії.

  13 жовтня, ввечері, напередодні свята Покрова 
Пресвятої Богородиці, єпископ Львівський і Галиць-
кий Філарет звершив Всенічне бдіння у Свято-По-
кровському храмі міста Борислава.
  Його Преосвященству співслужили благочинний 
Дрогобицького округу протоієрей Миколай Мандзюк, 
настоятель храму протоієрей Володимир Ільницький, 
протоієрей Володимир Возняк, священик Михаїл Ко-
ник, протодиякон Олександр Іванченко та протодия-
кон Георгій Суряднов.
   Насамкінець Владика привітав парафіян зі святом 
та побажав сил і здоров’я настоятелю.

 14 жовтня, у день свята Покрова Пресвятої 
Богородиці, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Божественну літургію в Свято-Покровському 
храмі м.Червонограда.
  Його Преосвященству співслужили намісник 
Свято-Онуфріївського монастиря архімандрит 
Севастіан (Деркач), благочинний Сокальського окру-
гу протоієрей Димитрій Улицький, благочинний міста 
Львова протоієрей Євгеній Щирба, архімандрит 
Феодосій (Оленич), благочинний Яворівського округу 
протоієрей Ігор Щирба, настоятель храму протоієрей 
Ігор Деркач, протоієрей Георгій Якубівський, 
протоієрей Назарій Швець, протодиякон Олександр 
Іванчнеко та протодиякон Георгій Суряднов.
    За Божественною літургією Преосвященніший Вла-
дика виголосив проповідь.
  Закінчилось Богослужіння Хресним ходом навко-
ло храму, після чого отець Ігор привітав Владику зі 
святом, подарувавши в пам’ять про службу ікону 
Богородиці вишиту парафіянами, а діти недільної 
школи віршами.

  21 жовтня в передмісті Севастополя Балаклаві (АР 
Крим) з благословення Блаженнішого Митрополита 
Володимира розпочала свою роботу VI Всеукраїнська 
конференція голів і представників єпархіальних 
молодіжних відділів та організацій. Форум проводить-
ся Синодальним відділом УПЦ по роботі з молоддю, 
за сприяння Сімферопольської єпархії і триватиме з 
21 по 25 жовтня.
  Урочисте відкриття конференції розпочалося з мо-
лебну, який відслужив вікарій Київської митрополії 
єпископ Обухівський Іона. За молебнем також мо-
лилися учасники – священнослужителі та миряни, 
які відповідають за роботу з молоддю в єпархіях 
Української Православної Церкви, а також представ-
ники православних молодіжних організацій і братств. 
У роботі беруть участь близько 140 учасників більш 
ніж з 40 єпархій Української Православної Церкви.
  Від Львівської єпархії у роботі конференції взяли 
участь голова єпархіального відділу у справах молоді 
протоієрей Назарій Швець та голова апологетичного 
центру єпархії протодиякон Георгій Суряднов.

   23 жовтня, в день пам’яті святителя Філарета, ми-
трополита Київського, небесного покровителя Преос-
вященного єпископа Філарета, в Свято-Георгіївському 
кафедральному храмі міста Львова було звершено 
святкове Богослужіння.
   Божественну Літургію очолив ключар Георгіївського 
храму протоієрей Миколай Баранов, якому 
співслужили духівник Львівської єпархії протоієрей 
Роман Коломийчук, протоієрей Андрій Гнатюк, свяще-
ник Димитрій Бадира, священик Володимир Каплун, 
протодиякон Олександр Іванченко, протодиякон 
Олександр Бабій, диякон Володимир Білошицький та 
ієродиякон Маркіан (Каюмов).
   Після Літургії отець Роман виголосив проповідь.
 Насамкінець було звершено подячний молебень 
за тезоіменитого владику, після якого отець ключар 
привітав паству з днем ангела Архіпастиря та поба-
жав йому сил в подальшому пастирському служінні 

на благо Православної Галичини.
   Напередодні, 22 жовтня, ввечері в храмі було звер-
шено Всенічне бдіння, яке очолив благочинний міста 
Львова протоієрей Євгеній Щирба.

  3 листопада, в неділю 19-ту після П’ятидесятниці, 
у Свято-Покровському храмі с. Баня Лісовецька 
(Моршин) було звершено соборне архієрейське 
Богослужіння, яке очолив архієпископ Білоцерківський 
і Богуславський Августин у співслужінні єпископа 
Івано-Франківського і Коломийського Пантелеімона, 
Керуючого Львівською єпархією єпископа Львівського 
і Галицького Філарета та єпископа Бородянського 
Варсонофія, вікарія Київської митрополії.
   Архієреї та духовенство з різних єпархій зібралися 
цього дня за Божественною літургією з нагоди 65-ліття 
благочинного Стрийського округу, настоятеля Свято-
Покровського храму с. Баня Лісовецька протоієрея 
Віктора Путятицького.
   На Малому вході під час Літургії єпископ Філарет на-
городив протоієрея Віктора правом ношення другого 
хреста з прекрасами.
   За Божественною літургією владика Філарет виго-
лосив проповідь на тему Євангельського читання.
   Вкінці Богослужіння Керуючий Львівською єпархією 
вручив отцю Віктору Відзнаку Предстоятеля 
Української Православної Церкви, а архієпископ Ав-
густин орден від Синодального відділу по взаємодії 
зі Збройними Силами та іншими військовими форму-
ваннями України.

   5 листопада, в день памяті апостола Якова, брата 
Господнього за плоттю, єпископ Львівський і Галиць-
кий Філарет звершив у Свято-Георгіївському кафе-
дральному храмі міста Львова Божественну літургію 
за чином апостола Іакова.
  Його Преосвященству співслужили ключар хра-
му протоієрей Миколай Баранов, духівник єпархії 
протоієрей Роман Коломийчук, благочинний 
Яворівського округу протоієрей Ігор Щирба, протоієрей 
Григорій Фарат, протоієрей Назарій Швець, протоієрей 
Георгій Якубівський, протоієрей Сергій Рєзніков, свя-
щеник Василій Шубчинський, протодиякон Олександр 
Іванченко, протодиякон Олександр Бабій, протодия-
кон Георгій Суряднов та диякон Євгеній Голуб.
    За Богослужінням Владика виголосив проповідь.
    Насамкінець єпископ Філарет за старанні труди на-
городив працівників храму: Серафима Дзігоєва ме-
даллю рівноапостольного князя Володимира та Гали-
ну Маркопольську орденом святої Анни.

   8 листопада, в день пам’яті великомученика Дими-
трія Солунського, єпископ Львівський і Галицький 
Філарет звершив Божественну літургію в храмі ве-
ликомученика Димитрія Солунського в с.Лосинець 
Турківського району Львівської області.
 Його Преосвященству співслужили благочин-
ний Турківського округу протоієрей Ілля Уруський, 
протоієрей Олексій Слобода, протоієрей Андрій 
Іванчик, протоієрей Василій Гасиджак, настоятель 
храму протоієрей Іоанн Черчович, ієромонах Володи-
мир (Козанчин), протодиякон Олександр Іванченко, 
протодиякон Георгій Суряднов та ієродиякон Маркіан 
(Каюмов).
   За Малим входом єпископ Філарет нагородив на-
стоятеля храму протоієрея Іоанна Черчовича правом 
ношення хреста з прикрасами.
  За Богослужінням Преосвященніший владика виго-
лосив проповідь.
   Після Літургії був звершений молебень великомуче-
нику Димитрію Солунському та Хресний хід навколо 
храму.
 Насамкінець настоятель подякував владиці за 
архіпастирський візит та наголосив на особливій 
радості від таких Богослужінь у житті православних 
галицьких парафій.
  У відповідь єпископ Філарет привітав парафіян з 
престольним святом та в знак благословення і на 
пам’ять про це святкове Богослужіння роздав всім 
іконки Божої Матері «Життєдайне джерело».

   11 листопада, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив молебень у лікувально-діагностичному 
центрі святої мучениці Параскеви його небесній 
покровительці. Стало доброю традицією щорічне 

звершення молебню святій мучениці у найближчий 
робочий день до дня її пам’яті у цьому медичному 
центрі.
 Його Преосвященству співслужили благочинний 
міста Львова протоієрей Євгеній Щирба та протоієрей 
Назарій Швець.
   За молебнем співало дияконське тріо у складі прото-
диякона Олександра Іванченка, протодиякона Георгія 
Суряднова та диякона Євгенія Голуба.
  Насамкінець Владика привітав весь персонал зі свя-
том та подарував копію Тихвінсько-Львівської ікони 
Божої Матері «Сльозоточива».

  17 листопада, у неділю 21-у після П’ятидесятниці, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив Бо-
жественну літургію в Свято-Троїцькому храмі міста 
Львова.
 Його Преосвященству співслужили члени 
єпархіальної ради та духовенство міста Львова.
     Під час Літургії Владика звернувся до всіх присутніх 
з архіпастирським словом та привітав з воскресним 
днем.
  Після Богослужіння Преосвященніший єпископ 
Філарет провів парафіяльні збори.

    20 листопада, ввечері, напередодні дня вшанування 
Собору Архістратига Михаїла та інших небесних Сил 
безплотних, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Всенічне бдіння у Свято-Михайлівському 
храмі села Піщани Стрийського району.
 Його Преосвященству співслужили благочинний 
міста Львова протоієрей Євгеній Щирба, настоятель 
храму протоієрей Петро Самоїл, протодиякон Олек-
сандр Іванчнеко та протодиякон Георгій Суряднов.
  За службою єпископ Філарет залишив пам’ятний за-
пис у Богослужбовому Євангелії.
   Після всього Владика привітав парафіян з престоль-
ним святом та подарував на пам’ять ікону Собору 
Архістратига Михаїла.

  21 листопада, в день вшанування Собору Архистра-
тига Михаїла та інших небесних Сил бесплотних, голо-
ва відділу у справах сім’ї Львівської єпархії  священик 
Михаїл Коник зустрівся із студентами соціально-
педагогічного факультету Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка та про-
читав лекцію на тему “Моральна проблематика абор-
ту крізь призму християнського  вчення”.
  За словами священика Михаїла: «Аборт спустошує 
внутрішній світ жінки, руйнує стосунки чоловіка та дру-
жини. Коли розірвано єдність батька, матері та дити-
ни – руйнується структура родини, а від так руйнуть-
ся суспільство... Аборт – моральне зло, понівечення 
християнських сімейних цінностей, що веде до зни-
щення нації та держави в цілому.”
  Студенська молодь активно обговорювала дану 
проблему та поставила до лектора ряд  запитань, 
що стосувались підготовки до подружнього життя та 
відносин в самій сім’ї.

  5 грудня, у п’яту річницю з дня смерті присно-
пам’ятного Патріарха Олексія II, єпископ Філарет 
звершив Божественну літургію у Свято-Георгіївському 
кафедральному храмі міста Льова.
   Його Преосвященству співслужило духовенство 
храму.
  Після Літургії єпископ Філарет звершив Чин 
відспівування новопреставленої інокині Анни (Андро-
ник), яка відійшла до Господа 2 грудня на 90-му році 
життя. Інокиня Анна з 1960 року була економкою  в 
архієрейському домі в місті Львові при дев’яти прав-
лячих архієреях на православній Галичині. Царство 
їй Небесне та вічна пам’ять.

   13 грудня, в день пам’яті апостола Андрія Перво-
званного, Керуючий Львівською єпархією, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет звершив святкове 
Богослужіння у Свято-Андріївському храмі селища 
Східниця.
   За Малим входом Преосвященніший Владика наго-
родив настоятеля храму протоієрея Романа Кононен-
ка правом ношення хреста з прикрасами.
   Вкінці Богослужіння було звершено Хресний хід на-
вколо храму, після чого єпископ Філарет звернувся зі 
святительським словом.
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    Продовження. Початок на стор.1
      Після читання Євангелія Владика Філарет виголо-
сив проповідь, в якій зауважив, що уривок з Євангелія 
святого апостола Луки вчить нас саме тому, що ми 
маємо бути вірними своєму сповіданню, не боятися 
виголошувати вірність Господу нашому Іісусу Христу, 
як це зробив великомученик Георгій. Адже він міг змов-
чати, та не став цього робити і, прийнявши страшні 
муки від царя земного – імператора Діоклетіана, отри-
мав вінець від Царя Небесного. «Мощі великомучени-
ка Георгія прибули до нас у складний для всієї країни 
і нашого міста час і ми всі ці дні молилися до угод-
ника Божого, щоб він перед Престолом Всевишнього 
Бога випросив для нас усіх напоумлення і терпіння, 
порозуміння і поваги, братньої любові одне до одно-
го» – зауважив владика Філарет.  Владика подякував 
також Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї 
України Володимиру та Святішому Патріарху Кон-
стантинополя і Нового Риму Варфоломію І за приїзд 
святині, ігумену монастиря Ксенофонт архімандриту 

ПРАВИЦЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГІЯ ПОБІДОНОСЦЯ 
ПЕРЕБУВАЛА У ЛЬВОВІ

Тисячі галичан вклонилися 
мощам великомучениці Варвари

 

    ХРЕСНИЙ ХІД з часточкою мощей великомучениці Варвари, який проходив 
парафіями Львівської єпархії протягом двох місяців та був приурочений святкуван-
ню 1025-річчя Хрещення Київської Русі, завершився 27 жовтня. З благословення 
правлячого архієрея єпархії владики Філарета, чесні мощі святої великомучениці 
побували в усіх парафіях, де до них приклались тисячі православних галичан в 
усіх кінцях Львівщини.
 Частка мощей (ліве ребро) великомучениці Варвари постійно знаходиться у 
Георгіївському кафедральному храмі міста Львова, та є однією із найшанованіших 
святинь Галичини. Це є найбільша частка мощей святої великомучениці в 
Українській Православній Церкві.
 1945 року Митрополит Київський і Галицький Іоанн передав в дар Георгіївській 
церкві у Львові – єдиній на той час Православній церкві Галичини – цю частку 
святих мощей. Саме тоді проїздом у Києві був настоятель храму протоієрей Се-
рафим Казновецький, який повертався з Помісного собору. Він же і привіз велику 
святиню до Львова.
    З того часу великомучениця Варвара стала вважатися ще однією покровитель-
кою Георгіївського храму та молитовницею про православних львів'ян, а день її 
пам'яті – ще одним храмовим святом у Георгіївській церкві.

Протягом двох місяців парафіями Львівської 
єпархії пройшов хресний хід з мощами 

великомучениці Варвари

«Глас» знову зазвучав у Сербії
 НА ЗАПРОШЕННЯ директора 
Міжнародного фестивалю «Глас 
Бєлграда», диригента хору «Святой Се-
рафим» Марка Пешича,  архієрейський 
хор «Глас» Свято-Георгіївського ка-
федрального храму Львівської єпархії 
відвідав м. Бєлград з концертною про-
грамою з 11 по 15 жовтня цього року. 
Поїздка відбулася з благословення Ке-
руючого Львівською єпархією Преосвя-
щенного єпископа Філарета.
 Програма перебування включа-
ла в себе участь у богослужіннях та 
концертні виступи. По прибутті у м. 
Бєлград, хористів поселили у палом-
ницькому домі монастиря «Раковиця». 
Цей древній монастир зараз є особли-
во відвідуваний паломниками, адже 
тут спочиває дуже шанований і люби-
мий народом Патріарх Сербський Па-
вел (1914 -2009 рр). Хористи відвідали 
місце поховання і вклонилися могилі 
великого подвижника Божого.
    12 жовтня хор «Глас» під керівництвом 
регента протодиякона Валерія 
Калінчука дав концерт духовної музи-
ки у храмі Святої Тройці в м. Бєлграді. 
У виконанні хору прозвучали твори 
російських та українських церковних 
композиторів і обробки монастирських 
розпівів. Перед виступом настоятель 
храму протоієрей Лазар звернувся до 
парафіян та гостей з пастирським сло-
вом, в якому подякував хору за черго-
ву зустріч на сербській землі, адже хор 
вже вдруге відвідує Сербію і має довгі 
творчі стосунки з хором «Святой Сера-
фим». 
 Наступного дня, в неділю, хор 
відспівав Літургію в цьому ж храмі. 
Богослужіння у храмі Святої Тройці 
звершується церковно-слов’янською 
мовою, тому можна сказати, що дійсно, 
духовенство, хористи та парафіяни 
молилися «єдиними устами і єдиним 

серцем». В той же день у храмі Воз-
несення Господнього, що розташова-
ний в історичному центрі Бєлграда, 
був даний другий концерт. Слухачі 
із захопленням сприйняли виступ 
українських співаків, які зуміли пере-
дати всю глибину, велич і красу право-
славного богослужбового співу. 
  14 жовтня, в день свята Покрови 
Пресвятої Богородиці, хор звершив 
паломництво в жіночий монастир у 
селищі Леш’є. Цього дня у монастирі 
було велике торжество, адже один із 
його храмів освячений на честь По-
крови Богородиці. З благословення 
духівника обителі – ігумена Іоанна, 
хор «Глас» відспівав Божественну 
літургію. Ігуменя святої обителі Таїсія 
та насельниці монастиря були приємно 
вражені співом архієрейського хору, 
який доповнив урочистість цього дня. 
Після Літургії хористи були запрошені 
на святкову трапезу, за якою ігумен 
Іоанн подякував хору за участь у 
святі обителі. Цікавою особливістю 
монастирської трапези був виступ 
сербського фольклорного ансам-
блю, який виконував народні церковні 
піснеспіви. 
    В останній день перебування в 
Сербії хористи помолились на Літургії 
в храмі монастиря «Раковиця» та по-
прощались із гостинним господарем 
Марком Пешичем. На молитовну 
пам’ять про перебування на святій 
сербській землі та у подяку за труди 
по організації поїздки, хористи, з бла-
гословення Преосвященного єпископа 
Філарета, вручили Марку Пешичу ікону 
Божої Матері «Тихвінська-Львівська 
Сльозоточива». Взявши благословен-
ня на дорогу від настоятеля Свято-
Троїцького храму отця Лазаря, «Глас» 
відбув в Україну. 

Протодиякон Валерій Калінчук

Алексію, котрий прибув, щоб забрати святиню, а 
також звернувся зі словами вдячності до голови 
Львівської держадміністрації Олега Сало за забезпе-
чення всіх умов для належного перебування десниці 
великомученика Георгія у нашому місті.
    Після молебна архімандрит Алексій благосло-
вив всіх присутніх на богослужінні вірних і під спів 
тропарів монахів-афонітів Преосвященний єпископ 
Філарет виніс раку з мощами з Свято-Георгіївського 
храму.
    Делегація вирушила у Свято-Преображенський мо-
настир Львівської єпархії, де перед мощами велико-
мученика Георгія духівник обителі протоієрей Зиновій 
Курило звершив молебень.
     Після цього делегація зі святинею вирушила за 
маршрутом у м. Київ.
Загалом за дводенний термін перебування святині 
у Львові, приклонитися до святої Правиці прийшли 
більше 10 тисяч людей.

Прес-служба
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   - Віруючі  люди називають сім’ю «Малою церквою». 
Народна мудрість свідчить: «Міцна сім’я – міцна дер-
жава». А от сучасний світ стає дедалі небезпечнішим 
для батьків і дітей. Ваше Преосвященство, які загрози 
для інституту сім’ї Ви можете визначити як найбільш 
руйнівні?
    - Сьогодні людство зіткнулося з неконтрольованістю 
власних деструктивних інстинктів. Відстоювання 
індивідуалізму і задоволення власних інстинктів при-
зводить до руйнації поняття сім’ї як «малої Церкви», 
адже гедоністичні настрої сучасного суспільства не 
можуть бути підвалинами традиційної християнської 
сім’ї.  Заперечення традицій, безвідповідальний 
індивідуалізм ведуть до нездорової конкуренції і 
конфронтації. І, на жаль, це спостерігається не лише 
у соціумі, але навіть у колі близьких людей, що  є 
першопричиною руйнації моральних норм сім’ї і 
суспільства в цілому.
  Сучасне суспільство шукає нові орієнтири свого 
життя, які далекі від християнських істин, які своїм 
існуванням заперечують факт самого буття в Бозі. 
Західні технології виховання: гендерна  ідеологія, 
пропагування шкідливих звичок під виглядом бо-
ротьби зі СНІДом, культивація насильства через 
ЗМІ, кінопродукцію та індустрію інтерактивних розваг 
тощо -  глибоко руйнують  поняття сім’ї і сімейного 
виховання. А основою цих нововведень у свідомість 
пересічного українця є впровадження технологій 
«ювенальної юстиції». І хоча у нашій державі немає  
єдиного закону про ювенальну юстицію, та існує ряд 
технологій, що є передумовами введення даної систе-
ми. Ювенальна юстиція –  це не якийсь певний влад-
ний орган, а ціла система установ та нормативних 
правил, що є контролюючим чинником над сім’єю. За-
гроза для сім’ї полягає у тому, що створюється інша 
система цінностей, і сучасна сім’я змушена жити за 
цією системою, в іншому випадку, з «інакомислячої» 
сім’ї будуть вилучені діти, щоб їх навчити мислити за 
системними поняттями ювенальної юстиції.
   Добре видно основну ідею  ювенальної юстиції, її 
основну спрямованість. Вона носить в собі, по суті, 
антихристиянський характер, вона робить ворогами 
батьків і дітей, вона руйнує можливість християнсь-
кого, і не тільки християнського, а просто морального 
виховання дітей.
   
   - Стосовно ЮЮ існують протилежні думки. Аполо-
гети  ЮЮ обіцяють, що її  запровадження зменшить 
підліткову злочинність і забезпечить права дитини. 
Ви, навпаки, вважаєте ЮЮ руйнівною силою. Чому?
    - Технології ювенальної юстиції несуть, справді, за-
грозливу та руйнівну силу для підвалин християнської 
моралі в цілому і, зокрема, тої частини, що стосується 
самої сім’ї і традиції сімейного виховання.  Спочатку 
хотілося б сказати про те, звідки взялася ювенальна 
юстиція. Ми  бачимо, що її впроваджують, як  тепер 
кажуть, «певні сили», не посилаючись на конкрет-
них людей чи органи влади, чи організації. Це все ті 
ж сили, які сьогодні управляють засобами масової 
інформації, а завдання цих сил полягає здебільшого 
в розпусті людей і руйнуванні християнського духу. В 
основному мета і зацікавленість ювенальної юстиції 
полягає не в тому, щоби дітей рятувати,  про це і розмо-
ви не може бути. Де, як не в сім’ї, краще жити дитині? 

«Церква відстоює недоторканість 
сім’ї і сімейного виховання дітей» – 

єпископ Філарет
Інтерв’ю з єпископом Львівським і Галицьким 

Філаретом
Де вона може отримати краще виховання, як не від 
батьків? Це інакші речі, які спрямовані на щось інше – 
на те, про що Господь попередив ще набагато раніше 
в Євангелії: «І ось піднімуться діти на батьків і вб’ють 
їх» (Мк. 13:12). Ми знаємо, що  ювенальна юстиція 
на Заході призвела до негативних наслідків, зокрема, 
зросту дитячого суїциду, дитячих психоневрозів тощо. 
Втручання у сім’ю спричинило й  руйнацію пошани до 
батьків та дорослих. Відстоювання повних прав дітей 
заперечує одну із основних функцій батьківства – ви-
ховувати. Так, наприклад, у Франції, дитину після 3-ох 
років можна лишень попросити зробити те чи інше, 
а якщо вона цього не бажає робити, то вона має на 
це беззастережне право. Дуже часто на Заході штучні 
технології ювенальної юстиції перетворюють дитину 
на своєрідний «товар», який передається з однієї 
прийомної сім’ї в іншу.
   Наша Церква не стоїть осторонь проблем, пов’язаних 
з введенням технологій ювенальної юстиції в Україні, 
розуміючи їх реальну загрозу для  сім’ї і держави в 
цілому. Так, 28 травня 2010 року Священний Си-
нод УПЦ виступив із зверненням, в якому зазначе-
но, що «Українська Православна Церква вважає 
за недоцільне впровадження в Україні системи 
ювенальної юстиції», і це дещо змінило в Концепції 
розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх 
в Україні. 4 лютого 2013 року на Архієрейському 
Соборі була прийнята «Позиція Церкви щодо рефор-
ми сімейного права і проблем ювенальної юстиції», в 
якій зокрема зазначається:  «Церква стверджує, що 
держава не має права на втручання у сімейне жит-
тя, крім випадків, коли існує доведена небезпека для 
життя, здоров'я і морального стану дитини та коли цю 
небезпеку не можна усунути через допомогу батькам 
і через методи переконання. При цьому дії державних 
органів повинні бути засновані на чітких і однозначних 
правових критеріях. Саме батьки повинні визначати 
методи і форми виховання дітей у межах, окреслених 
необхідністю забезпечення життя, здоров'я і мораль-
ного стану дитини. Це є Богом визначеним правом і 
обов'язком батьків. Неприпустимо, щоб втручання 
держави в життя окремих сімей, яке бачиться ви-
правданим лише у виняткових ситуаціях, призво-
дило до підриву інституту сім'ї прямим державним 
або громадським регулюванням сімейних процесів, 
до обмеження прагнення батьків виховувати дітей 
у традиційних культурних, релігійних, соціальних та 
інших цінностях».
   Як бачимо,  Церква активно відстоює недоторканість 
сім’ї і сімейного виховання дітей.
  В українському законодавстві не використовується  
термін «ювенальна юстиція», його замінено на 
«кримінальну юстицію для неповнолітніх». Хоча я вва-
жаю, що це, насправді, й надалі йде системне впро-
вадження на законодавчому та адміністративному 
рівнях технологій ювенальної юстиції паралельно з 
масовою інформаційною війною проти християнських 
моральних цінностей.

   - ЮЮ як прапор піднімає «захист прав дитини». Як 
Ви, Ваше Преосвященство, оцінюєте це піклування  
про права дитини? 
    - Християнство від свого початку відстоювало пра-
ва людини, і дитини зокрема. Але права –  у світлі 
Христового віровчення. Те, що пропонує нам юве-
нальна юстиція, руйнує Євангельські істини. Церква 
через 5-у заповідь вчить нас шанувати своїх батьків, 
а ювенальна юстиція,  навпаки, проповідує непослух 
батькам, зневажання батьківського авторитету, що 
руйнує  корінь християнського розуміння батьківства 
і сім’ї в цілому.
   Коли виховувався я особисто, то в той час ніхто 
не говорив про «права дитини», але всюди на кож-
ному кроці відбувався «захист дитини». Сьогодні ми 
бачимо підміну цінностей: нібито і захист є, але він 
сьогодні направлений не на те, щоби захистити дити-

ну, а на те, щоб захистити такі її права, яких у неї по 
природі бути не може. Дитина покликана в світ Госпо-
дом, і батькам дана влада і повноваження від самого 
Господа виховувати дітей. Для того щоби звершувати 
добрі справи і жити за християнськими чеснотами та 
заповідями Господніми – так званого «права» не тре-
ба, а все решта від лукавого. Всі права, які лежать за 
межами Божої правди і Його впливу, є не що інше як 
протистояння зла добру.
   Треба подивитися на те, які засоби впроваджує 
ювенальна юстиція, з допомогою котрих ці «сили», ці 
органи намагаються виховувати дітей.  Дитину спону-
кають  жалітися на батьків, доносити на них у школі,  
в міліції та лікарні, по телефонах «довіри»,  говорити 
про те, що батько не дозволив проїхати на велосипеді 
у дощову погоду, що мати не дозволила з’їсти цукерку 
перед обідом, або батьки обмежують дитину в гро-
шах  або ж «не розуміють її» і т.п. І саме після цього 
починається так званий захист прав дітей. Спочатку 
батькам повідомлять компрометуючі їх  факти, а потім 
попередять: або ви будете «ставитись до своєї дити-
ни по-людськи» або…!  Ви бачите, що найжахливіше 
– дітей роблять ворогами батьків.
  Конвенція про права дитини  не відповідає ні 
християнській доктрині сім’ї, ні національним 
інтересам України, хоч містить  ряд пунктів, які ма-
ють цінність для нашого суспільства. Вона звужує 
права батьків, а права дитини виносить на пер-
ший план – права дитини є передусім. Тим самим, 
сучасні технології соціальної сфери ювенальної си-
стеми скеровані на протиставлення батьків і дітей, 
на конфлікт. Вони закликають дитину жити за своїм 
розумінням і сприйняттям світу. Технології ювенальної 
юстиції пропонують  антихристиянські цінності жит-
тя, за якими повинна жити сучасна дитина, а також, 
зазіхають на право батьків виховувати дітей у право-
славних традиціях, таких як піст, молитва, послух 
тощо.

      - Щодня  телебачення жахає глядачів різноманітними 
сюжетами про насильство в сім’ї. Та, напевне, ніхто 
краще за священика не знає, як насправді  живе  ро-
дина в сучасній Україні.  Невже проблема домашньо-
го насильства є настільки актуальною, щоб заповню-
вати собою телеекрани і шпальти газет? 
  - Я думаю, що ні, хоч категорично не заперечую, 
оскільки випадки домашнього насильства  сьогодні 
існують. І під впливом таких передач  ця прикра 
тенденція буде зростати. Сюжети насильства у сім’ї, 
які заповнюють телеекрани і шпальти газет, є нічим 
іншим як технологією промивання мізків, яка укорінює 
у свідомості нашого суспільства переконання про по-
всюдне насильство, а звідси прийняття висновку 
– нам потрібна обов’язково ювенальна юстиція, яка 
буде заглядати у кожну шпарку сім’ї, щоб не допусти-
ти  насильства.
  Сьогодні, як не прикро, ініціатива в руках 
феміністичних, так званих жіночих правозахис-
них, гендерних організацій і різноманітних західних 
благодійних фондів, які  під виглядом  відстоювання 
прав дітей та жінок та запобігання домашньому на-
сильству  створюють образ сім’ї як небезпечного се-
редовища для дитини. Через ЗМІ із свідомості наших 
людей витісняють християнське уявлення про те, що 
батько – голова сім’ї, мати – берегиня, сім’я – це лю-
бов, взаєморозуміння і взаємодопомога, а діти, щоби 
бути щасливими, мають слухатися і шанувати батьків.
   Я вважаю, що потрібно для нашої молоді показу-
вати більше позитивних прикладів сімейного благо-
получчя. Тому що екранізація насилля у сім’ї несе 
ще одну загрозу для нашого суспільства – це страх 
одружуватися: багато молодих людей сьогодні вва-
жають:  навіщо створювати сім’ю, краще жити в так  
званих громадянських шлюбах, воно, мовляв, може 
й відвернути насилля в сім’ї. Негатив, який ллється з 
екранів телевізорів, шпальт газет, інтернету, породжує 
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певний невроз цілого суспільства. А реальний при-
клад благополучності сім’ї буде народжувати й пози-
тивне відношення до створення сім’ї.

   - Малозабезпечені і багатодітні сім’ї отримують 
від держави  матеріальну допомогу через служ-
би соціального захисту, які працюють у кожному 
районі. Але от вже створено нову структуру – Цен-
три соціальної  служби для сім’ї, дітей та молоді, 
інакше кажучи, мережу соціальних працівників. Вони 
не мають жодної можливості матеріально допомага-
ти сім’ї , їх функція – збирати інформацію про стан 
справ в сім’ї  (матеріальний, побутовий, мораль-
ний, психологічний., здоров’я…) і  робити висновки 
щодо спроможності сім’ї  належно виховувати дити-
ну і забезпечувати її  права. Ваше Преосвященство, 
чи не вбачаєте Ви небезпеки для сім’ї в діяльності 
соцпрацівника?
    -  По-перше, наскільки мені відомо, нічого нового 
не створювалося. Служба у справах дітей створена 
давно,  в 2007 році її лише реформували, змінили на-
зву з «неповнолітніх» на «дітей» і розширили штат. 
А що стосується соціальних працівників (фахівців із 
соціальної роботи), то це збільшення штату центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді –    введе-
но нову штатну одиницю із певними функціональними 
обов’язками.
  По-друге, ми повинні чітко розмежовувати праців-
ників служби у справах дітей, які мають контролюючі 
функції, і фахівців із соціальної роботи, які мають 
функції соціальної допомоги сім’ї.
  Я думаю, що, якщо об’єднати ці обидві функції, 
то, звичайно, можна побачити західну технологію 
ювенальної юстиції.
  Наприклад, аналізуючи роботу соціальних праців-
ників у США, слід зауважити, що їхні функції поляга-
ють якраз у всебічній допомозі сім’ї. Тобто, завдання 
такого соцпрацівника – допомогти асоціальній сім’ї 
адаптуватися  до побутових реальностей сьогодення, 
а якщо ситуація не виправляється, поінформувати 
про це відповідні ювенальні органи.
    А тепер, що стосується фахівців із соціальної робо-
ти в Україні або, просто кажучи, соцпрацівників. Їхня 
функція – проінспектувати (різними засобами) кожну 
сім’ю, де є діти, скласти акти, сформувати бази да-
них, виявити сім’, які опинилися в складних життєвих 
умовах, і забезпечити їм соціальний супровід. Цей 
супровід означає  переважно організацію  консультацій 
із спеціалістами та постійний нагляд за ситуацією в 
сім’ї.
  Рішення про вилучення дитини соцпрацівник прийня-
ти не може. В Сімейному кодексі України чітко зазна-
чено, що вилучення дитини із сім’ї може відбуватися 
лишень за рішенням суду чи постановою прокурора, 
а це можливо тільки за умови реальної загрози життю 
і здоров’ю дитини. При тому створюється відповідна 
комісія з кількох представників компетентних органів.  
Проте слід пам’ятати, що саме документи та вис-
новки, подані соцпрацівником, можуть бути основою 
для рішення суду чи прокуратури щодо подальшої 
долі дитини і батьків. Як показав сумний досвід 
Полтавської області, де впроваджено пілотний про-
ект з ювенальної юстиції, фахівці з соціальної роботи 
можуть допуститися трагічних помилок.
   Тому я прихильник позиції Церкви, що має бути 
відповідальність соцпрацівників перед законом. Вва-
жаю, що  з ними потрібно проводити просвітницьку 
роботу щодо усвідомлення ними відповідальності 
перед Богом і суспільством. Упорядковуючи бази да-
них соціально незахищених сімей, вони повинні бути 
свідомі того. що цією інформацією будуть користува-
тися служби ювенальної юстиції, що може бути не-
безпечним для цих сімей.
      Зауважу, що, кожен з нас повинен, з одного боку, 
бути законослухняним, а  з іншого  - вміти відстоювати 
свої права і знати, які небезпеки чатують на нас у 
зв’язку із стрімкими змінами у суспільстві. Роздава-
ти направо-наліво свої персональні дані, довірливо 
підписувати якісь акти, брати участь у різних анке-
туваннях тощо – це не завжди безпечно. Краще сім 
разів подумати, щоб лише раз поставити десь свій 
підпис.

     - Дітей, яких вилучають з сім’ї, передають у прийомні 
родини, зокрема, закордон. Пересічний громадянин 
скаже: «Ну і добре. Там  дитина не знатиме біди». А 
яке Ваше ставлення до практики міжнародного вси-
новлення? 
   - Негативне. Я не знаю, що гірше ще можна уявити, 

про яке виховання дитини може йти мова. А коли їх 
відбирають, в які сім'ї їх віддають або в які установи 
направляють? Вони що, там, з чужими людьми, отри-
мають найкраще, отримають любов? Любов  є тільки 
в сім’ї!  На Заході  в багатьох країнах вже узаконе-
но, що,  коли дітей забирають, їх нерідко віддають в 
так звані сім'ї одностатеві, де відбувається цілковите 
розбещення цих дітей. Крім того, практично не мож-
ливо відстежити,  де ці, наші всиновлені  за кордо-
ном  діти, як складається їх доля. Наприклад, якщо 
наші дипломатичні представництва  могли б щось 
довідатись про усиновлену дитину до її 16-ти років, 
то після 16-річного віку – нічого невідомо, і прикладів 
є безліч. Прикрим фактом для Церкви є й те, що діти, 
яких всиновлюють за кордоном, у більшості своїй 
поривають зв’язок з Матір’ю Церквою, порушується 
традиція, християнське  виховання.

     - УПЦ  висловила своє негативне ставлення до за-
провадження в Україні ЮЮ. Та, на превеликий жаль, 
процес введення цієї руйнівної системи не зупинився. 
Чи залишаються у Церкви якісь можливості впливати 
на ситуацію?
   - Ми з Вами говорили про те, що Церква не стоїть 
осторонь державотворчих процесів, їй не байдужа 
доля її дітей. Тому Церква шукає можливість вплину-
ти  на ситуацію в Україні, щоб убезпечити сім’ю від 
негативних впливів ювенальних технологій.  Маємо 

надію, що з Божою допомогою, здоровим силам гро-
мадянського суспільства вдасться ввести юстицію 
для неповнолітніх в такі межі, в яких вона захищати-
ме сім’ю та дитинство, а не руйнуватиме їх.
 Насамперед, Церква молиться за благополуч-
чя кожної сім’ї, щоб Господь не допустив руйнації 
одвічних норм християнської сімейної моралі.
 Сучасний священик має бути обізнаний щодо 
сьогоднішніх загроз моральному і духовному життю. 
Для вірян слово священика – єдина беззаперечно 
достовірна інформація, надійна підтримка у складних 
ситуаціях і дороговказ у плутанині  сучасних  життєвих 
доріг. Тому вважаю за потрібне інформування свя-
щенства в цьому напрямку через проведення пев-
них семінарів, круглих столів, через православні 
ЗМІ  тощо. Священик, як проповідник і порадник, по-
винен бути компетентним у наданні допомоги сім’ї 
в тій чи іншій ситуації, що складається у сучасному 
глобалізаційному суспільстві.
 Також в Церкві існують профільні відділи, які 
співпрацюють з державними органами влади, гро-
мадськими організаціями, батьківськими комітетами 
щодо збереження традиційних християнських 
сімейних цінностей.
 - Дякуємо за відповіді, Ваше Преосвященство. 
Сподіваємося на співпрацю. 

Марія Алтухова 
Батьківський комітет Львівщини

Сім’я - основа Церкви і держави
У Львові пройшла ювілейна Міжнародна науково-практична 

конференція присвячена питанням сім’ї та сімейного виховання
  ОСЬ ВЖЕ 5 РОКІВ поспіль Львівщина збирає на науковий форум захисників цінностей традиційної 
православної сім’ї. Вперше, в цьому році, з благословення єпископа Львівського і Галицького Філарета, 
конференція пройшла у самому Львові. Головним організатором дводенного форуму виступив Відділ у спра-
вах сім’ї Львівської єпархії спільно з Інформаційно-просвітницьким відділом.  
   23 вересня у Актовій залі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького роз-
почала свою роботу V ювілейна Міжнародна науково-практична конференція з питань сім'ї та сімейного вихо-
вання: "Сім'я - основа Церкви і Держави".
   Відкрилася конференція пленарним засіданням, в якому взяли участь Голова Синодального відділу з пи-
тань сім'ї єпископ Ровеньківський і 
Свердловський Пантелеімон, Керу-
ючий Львівською єпархією єпископ 
Львівський і Галицький Філарет, голова 
відділу з питань сім'ї Львівської єпархії 
священик Михаїл Коник, президент 
АНО "Семья России", співробітник 
апарату Патріаршої комісії з питань 
сім'ї та захисту материнства Гали-
на Григоріївна Алексєєва, голова 
правління Всеукраїнського об'єднання 
"Союз православних жінок" Ольга 
Валеріївна Коваленко.
  Єпископ Пантелеімон зачитав 
Вітальний адрес Блаженнішого 
Митрополита Володимира до 
учасників конференції та подякував 
за багаторічну ініціативу до пошуку шляхів вирішення проблем сучасної сім’ї а також подякував Керуючому 
єпархією за його сприяння у підвищенні авторитету цього наукового форуму.
   Єпископ Філарет привітав всіх, кому небайдужі сімейні цінності та виголосив доповідь на тему "Шлюб і су-
часне суспільство". Також були заслухані інші слова привітання. Наприкінці Пленарного засідання владики 
відповіли на ряд запитань, які виникли у студентів медуніверситету та учасників конфренції а також єпископ 
Пантелеімон з благословення Блаженнішого Митрополита Володимира нагородив орденом Української 
Православної Церкви преподобної Анастасії Київської голову Львівського осередку Союзу православних 
жінок України Валентину Щербань.
  Продовжилась робота Конференції майстер-класом доктора медичних наук із Хорватії Антуана Лісєца, ви-
ступом священика Лібора Галіка з Чехії та інших науковців в галузі захисту сім’ї та традиційних родинних 
цінностей.
   Перший день роботи конференції закінчився у Львівському драматичному театрі імені Марії Заньковецької, 
в якому Валентина Щербань презентувала виставу «Мама Маріца - дружина колумба», головною темою якої 
є великий недолік суспільства - пересуд та нерозуміння чужих проблем. 
   24 вересня в рамках Конференції працював Форум Всеукраїнського громадського об’єднання «Союз пра-
вославних жінок». В його роботі взяли участь голови обласних та міських осередків. Вони запропонували 
конкретні кроки роботи в єпархіях і соціальних центрах по підтримці неблагополучних сімей та розглянули 
заходи з популяризації традиційних сімейних цінностей  у сучасному суспільстві.
  Головний редактор журналу "Самарянка" Катерина Немчинова презентувала виставку "Сім'я - формула 
любові", яка відкрилася одночасно з конфренецією.
    Пересувна фотовиставка «Сім'я: формула любові» - проект-переможець конкурсу «Православна ініціатива».
Головна мета фотовиставки - популяризація сімейних цінностей, привернення уваги до родинних традицій, 
виховання відчуття краси й радості материнства.
     На фотовиставці представлені роботи фотомитців з Дніпропетровська, Києва,  Вінниці, Кривого Рогу й Санкт-
Петербурга. Крім того на фотовиставці відвідувачі побачили серію родинних дореволюційних фотографій із 
приватних архівів.
    Вкінці роботи конференції була прийнята резолюція щодо захисту традиційних сімейних цінностей у сучас-
ному українському суспільстві. Конференція пройшла плідно, учасники домовились продовжити співпрацю 
наступного року. Анна Шевченко
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СВЯТЕ ТАЇНСТВО ЛЮБОВІ І ЄДНАННЯ
Чимало статей, наукових досліджень та книг написано про проблеми 

сім’ї, її становлення та розвиток, але ця тема і досі залишається
 невичерпною, позаяк автори дуже мало акцентують увагу на питанні 

духовних підвалин подружнього життя. Відкривачі численних 
матеріалістичних теорій усіляко намагаються своїми безглуздими 

твердженнями звести нанівець одну з найважливіших істин, а саме, 
що подружжя є Святим Таїнством. Про сім’ю, як Божу інституцію 

розмовляємо зі священиком Михаїлом Коником, 
головою відділу у справах сім’ї Львівської єпархії, який розповість 
читачам не лише про канонічні аспекти подружнього життя, але й 

поділиться власним досвідом.
    - Отче Михаїле, сьогодні досить гостро постає про-
блема розлучень, кількість яких щоразу зростає. Чи 
свідчить це про замалу активізацію діяльності Церкви 
в цьому напрямі?
    - Сучасне суспільство переживає кризи в багатьох 
аспектах свого буття. Але особливу тривогу викликає 
руйнування інституту сім’ї, яке стає ознакою сучас-
ного суспільства. Нерозуміння сутності сімейних 
стосунків, непідготовленість до вступу в шлюб при-
зводять до сумної статистики – збільшення кількості 
розлучень.
  Сьогодні, на жаль, ми дедалі частіше стаємо 
свідками пропаганди створення сім’ї на принципах, 
що суперечать Слову Божому і нормам, які ще не так 
давно вважалися нормами загальнолюдської моралі. 
У популярних шоу, серіалах, газетах та книгах про-
пагують гріх, прищеплюють думку про природність і 
нормальність, навіть модність, подружніх зрад, розпу-
сти, загалом, усього того, що насправді руйнує сім’ю.
На мою думку, нині українське суспільство потребує 
катехізації та місіонерства 
більше, ніж аборигени. 
Стирається межа між до-
зволеним і забороненим у 
всіх сферах людського жит-
тя. Зокрема, і в сім’ї, яка 
найчастіше створюється не 
добровільно та свідомо, а 
з «поважних» причин – че-
рез вагітність нареченої чи 
з примусу батьків. А отже, 
внаслідок гріха подружжя 
вже від початку створення 
приречене невдовзі попо-
внити когорту розлучених.
   Ще в юнацькі роки разом 
з іншими ентузіастами я 
брав участь у конференціях 
на тему подружніх взаємин, 
а також їх організовував, 
оскільки віддавна цікавився 
цими питаннями. І доте-
пер, обіймаючи посаду го-
лови відділу у справах сім’ї, намагаюся і далі вно-
сити власну лепту у розв’язання сімейних проблем. 
Наприклад, нещодавно наш відділ у справах сім’ї 
провів V Ювілейну міжнародну науково-практичну 
конференцію з питань сім’ї та сімейного виховання 
на тему: «Сім’я – основа Церкви і держави», а та-
кож видаємо газету «Мала Церква», якою і є сім’я як 
складова Тіла Христового – Його Церкви. Реалізуємо 
ряд проектів на захист батьківства, материнства та 
сімейних цінностей.
    Не можу стверджувати, що Церква є малодіяльною 
у духовно-просвітницькій діяльності, особливо щодо 
підготовки до подружнього життя, а лише підкреслю, 
що потребує підсилення місіонерська ланка її ро-
боти. Треба й поза межами Церкви вчити мирян 
євангельських цінностей, тобто священики мають ста-
ти місіонерами, а ще більше – на власному прикладі 
показати, якою ж Господь хоче бачити сім’ю.
   - За певних умов Церква може скасувати шлюб. А як 
же: «Що Бог з’єднав, хай людина не розлучає?»
      - Це надзвичайно важке питання, оскільки торкається 
різних аспектів подружнього життя. Пригадуєте, 
коли фарисеї запитали Іісуса, який наголошував на 
нерозривності подружжя, чому ж Мойсей звелів дати 
розвідний лист і відпускати жінку, Христос відповів: 
«Задля жорстокості сердець ваших… спочатку ж не 

було так». Ще до гріхопадіння Господь створив Ада-
ма і Єву, благословивши їхній союз як Таїнство, але 
згодом внаслідок гріха людство знецінило величний 
Господній дар. Так і сьогодні є чимало сімей, які, на-
приклад, й не мали наміру одружуватися, але че-
рез те, що дівчина завагітніла, змушені були задля 
людського ока стати під вінець. Тому Церква може й 
скасувати такий шлюб, оскільки подружжя взяло його 
недобровільно. Це лише одна з умов для скасування 
шлюбу, але досить вагома й, на жаль, дуже поширена 
нині.
  - Чи траплялися випадки, коли до Вас за порадою 
зверталися подружні пари, які хотіли зберегти сім’ю? 
І що насамперед Ви їм рекомендували як священик?
   - Безперечно, що траплялися. По-перше, треба на-
голосити, що більшість подружніх пар уже до шлю-
бу мали статеві стосунки з іншими, а це – громіздкий 
багаж гріхів, зокрема блуда, який подружжя тягне з 
собою, створюючи сім’ю. Тому, звикнувши постійно 
міняти партнерів, чоловік або дружина раніше чи 

пізніше покинуть 
другу половинку за-
ради іншої, оскільки 
не мали чіткого 
усвідомлення, що 
подружжя – це не 
співжиття, а цілісна 
єдність і душ, і тіл, до 
чого покликав люди-
ну Господь. Для таких 
обітниця подружньої 
вірності – пуста фра-
за. Йде мова про сек-
суальну залежність 
молоді як одну з 
найбільших проблем 
сьогодення. Адже 
вступити у статевий 
акт із іншою особою – 
означає з’єднатися з 
нею не лише тілесно, 
але й духовно. Своєю 
чергою, людина, яка 

чинить перелюб, нищить власну сім’ю, тобто нефор-
мально подружжя вже не існує, оскільки лише в сім’ї 
Господь благословляє статеві стосунки. Вихід із цієї 
складної ситуації – єдиний: і дружині, і чоловікові тре-
ба «сісти за стіл переговорів», зробити намір прости-
ти один одного, а найважливіше – покаятися перед 
Господом. Словом, розпочати подружнє життя з нуля.
Крім того, перелюб чи дошлюбні стосунки можуть 
стати причиною безпліддя як наслідку гріха, що також 
сьогодні є поширеним явищем.
  Багато молодих людей починають «сімейне» жит-
тя в так званих «цивільних шлюбах» (які по суті є 
нічим іншим, як блудним співжиттям), нібито, щоб 
перевірити себе. Але ж своїми сумнівами вони 
свідчать про відсутність глибини почуттів і справжньої 
любові і від самого початку налаштовують себе на не-
вдачу. А що найголовніше, вони не просять благосло-
вення на свій надто серйозний і важливий крок, не 
просять благодаті й допомоги Божої на спільне життя.
   - Якщо б Вас попросили написати власну методику 
подружнього життя, з яких пунктів вона б складалася?
  - Найперше, на чому хочу наголосити, – це роль 
чоловіка й дружини. Чоловік, згідно з Божим Сло-
вом, завжди має бути головою сім’ї, а дружина – 
його помічницею. За словами протоієрея Миколая 
Пестова, сім’ю можна порівняти із Святою Трійцею, 

де чоловік – мов Отець Небесний, Син Божий – мов 
діти, а Дух Святий – мов дружина. Жінці відведено 
особливу роль, адже знаємо, що Дух – це вмістилище 
благодаті Божої. Так і дружина має наповнювати сім’ю 
любов’ю, завжди підживлювати її миром та ласкою, 
плекати в дітях повагу до батька, співставляючи його 
з Отцем. Це не означає, що хтось у сім’ї є меншим, а 
хтось – більшим. Перед Господом і чоловік, і дружина 
рівні особистості, але для гармонії Бог визначив кож-
ному його покликання.
   Другим пунктом методики подружнього життя я б 
виділив самопожертву, особливо чоловіка. Бо до цьо-
го його покликав сам Бог. Під час вінчання звучать такі 
слова з Біблії: «Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Хри-
стос полюбив Церкву», віддавши заради неї життя. 
Так і чоловік має жертвувати усім заради дружини та 
дітей. Типовим явищем сьогодні є безвідповідальність 
чоловіків у подружжі, невміння вирішити проблеми, 
що свідчить про їхню незрілість.
 - Отче Михаїле, ваше покликання, певно, 
найвідповідальніше та найважче, адже Вам дово-
диться виконувати роль не лише голови сім’ї, але й 
священика. Чи вдається зберегти баланс?
   - Мені дуже подобається вислів святого Іоана Зла-
тоустого, що двері дому священика ніколи не мають 
бути зачиненими, а сам дім має бути скляним та 
прозорим. Я намагаюся не лише бути головою сім’ї, 
але і служити іншим. Тобто коли посеред ночі хтось 
постукає в мої двері й попросить допомогти, маю без-
застережно поспішити на поміч, відклавши всі свої 
справи. Згідно з християнським тлумаченням, свяще-
ник біля вівтаря – це Пастир, а люди позаду в храмі 
– це його паства, яку має провадити. Так має бути не 
лише  в священичій сім’ї, але й в кожній сім’ї зокрема.
   - А як ви обирали дружину, за якими критеріями?
  - Змалку я мріяв стати священиком, тому добре 
усвідомлював, що моя дружина має бути, насампе-
ред, побожною і скромною, аби розділити зі мною 
священиче служіння. Слава Богу, так і сталося. Ми 
з дружиною навчалися на одному факультеті, мали 
спільні інтереси, разом брали участь у наукових то-
вариствах. Вона допомагає мені в усьому, завжди 
підтримує, завжди розуміє. Тому, вважаю, що ще од-
ним критерієм обрання дружини, хоча невирішальним, 
має бути подібність уподобань.
   - Як долаєте конфлікти? Чи компроміс – єдиний ме-
тод їх вирішення?
   - Ми з дружиною настільки розуміємося, що в нашій 
сім’ї практично ніколи не спалахують конфлікти. 
Я є прихильником того, що завжди можна знайти 
компроміс, але якщо не вдається, тоді слід одному 
поступитися, інакше виникне сімейна головоломка. 
Тут знову йдеться про самопожертву, адже інакше й 
бути не може, коли хочеш зберегти сім’ю.
   - У вихованні дітей застосовуєте пряник чи кнут, чи 
те і те?
    - Ми з дружиною маємо троє дітей і ще ніколи нікого 
з них не карали. Я проти авторитарного методу ви-
ховання. Для мене єдиний підхід до дитини – це по-
казати власний приклад. Якщо дитина бачитиме, що 
між батьками панує любов, то й вона виявлятиме те 
ж саме почуття до них та до ближніх. Бачачи, як ми 
стаємо до молитви, вони почали й самі копіювати нас 
і цікавитися, що ж ми таке робимо. Впевнений, що 
на схилі віку вони стануть для нас розрадниками й 
помічниками. Хоча й розумію, що діти – це дар Божий, 
а не наша власність, тому намагаюся не бути для них 
суворим «виховатилем», а люблячим батьком.

Ірина Михаць
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схиігумена Савви 
  Схиігумен Савва (Остапенко) (1898-1980 рр.) 
відомий багатьом православним християнам як вели-
кий подвижник і учитель. 
    Народився майбутній угодник Божий 11 листопада 
( ст. ст. ) 1898 року в день пам'яті Іоанна Милости-
вого в простій християнській родині на Кубані. Його 
батьки Михайло і Катерина Остапенко відрізнялися 
глибокою вірою і благочестям. У сім'ї було восьмеро 
дітей. У 1904 році малий Миколка був відданий на на-
вчання в церковно-приходську школу, де був одним із 
здібних учнів. З малих років хлопчина прислуговував 
у храмі, співав у церковному хорі. Одного разу взимку, 
ледь не потонувши в ополонці, він сильно застудився 
і захворів. Під час хвороби відчув бажання бути свя-
щеником. Якось він навіть хотів таємно від батьків 
втекти з ченцем-паломником, але той умовив дитину 
почекати рік-другий.
   У 1911 році Микола закінчив 2-класне училище, в 
1914 році - достроково у зв'язку з початком Першої 
світової війни призваний до армії.
  З 1917 року служив уже в лавах Червоної Армії. 
А після Громадянської війни - закінчив військово-
технічне училище зі званням військового техніка і 
працював за фахом.
  До 1931 року служив інженером-прорабом, потім  
закінчив Московський будівельний інститут і до 1945 
року працював інженером-будівельником.
  У 1946 році успішно складає іспити до Духовної 
семінарії при Троїце-Сергієвій Лаврі. Незабаром 
намісник Лаври архімандрит Іоанн клопоче перед 
Святішим Патріархом про постриження Миколи Оста-
пенко в чернечий чин. При постригу йому було дано 
ім'я Савва, на честь Савви Сторожевського (Звениго-
родського). У Лаврі він ніс послух економа.
    В одній із розмов зі своїм восприємником єпископом 
Веніаміном отцю Савві було дано 4 основних заповіді:
 1. Для того щоб керувати народом і бути мудрим 
і досвідченим наставником, треба багато читати 
святоотцівських книг.
  2.  Нікому, навіть родичам, на життєві теми листів не 
писати.
  3.  Бути серед священнослужителів останнім, тобто 
знехтувати честолюбство, не прагнути нагород, поче-

стей і підвищення сану.
   4. Нести хрест благодушно.
 Невдовзі отець Савва переводиться в Свято-
Успенський Псково-Печерський монастир, в якому, 
згодом, приймає велику схиму. Свято-Успенський 
Псково-Печерський чоловічий монастир був заснова-
ний більше 500 років тому. У роки найжорстокіших ра-
дянських гонінь XX-го століття він залишався єдиною 
чоловічою обителлю на території СРСР, не закритою 
більшовиками. Завдяки цьому монастир не лише 
зберіг стародавні чернечі традиції, а й став дивним 
садом, де розцвіло  Богоносне старчество.
  Помер схиігумен Савва  (14) 27 липня 1980 і був 
похований у печерах при великому скупченні народу.
У продовженні багатьох десятиліть цей великий ста-
рець був образом любові, чистоти, доброти і духовної 
мудрості. Він простою і ясною мовою роз'яснював 
Євангеліє і святоотцівські писання. Люди приїжджали 
до нього з усієї країни, в тому числі – із Галичи-
ни. У Львівській єпархії вже багато років читається 
неусипаєма Псалтир за вказівками і з благосло-
вення схиігумена Савви. Наші парафіяни, які мали 
можливість спілкуватися з великим старцем, завжди 
молитовно вшановують його пам’ять та свідчать про 
його благодатне життя, силу молитов, проповідей і по-
вчань. Схиігумен Савва і нині продовжує допомагати 
людям через свої труди: своїми книгами він запалює 
охололі серця, зміцнює стражденних, вселяє істинний 
дух віри.

В дні посту перед Різдвом Господа нашого Іісуса Христа пропонуємо нашим читачам роздуми 
схиігумена Савви Псково-Печерського про покаяння. 

ПРО ПОКАЯННЯ
   «У безодні гріховності валяючись, незвідану мило-
сердя Твого закликаю безодню», - просимо ми Госпо-
да, вірячи і сподіваючись, що милості Господні пере-
вищують усі наші гріхи.
   За відступ від Божих заповідей і за невиконання їх, 
гнів Божий продовжується і збільшується над кожним 
з нас доти, доки ми не усвідомлюємо всієї глибини 
нашого падіння, нашої провини перед Богом і поки ми 
не принесемо гідного, правдивого покаяння у всіх на-
ших злочинах і нечестивих справах; поки ми не ста-
немо голосити і кликати до Бога з глибини серця про 
прощення і помилування.
  Що ж називається гідним, істинним покаянням? 
Істинним покаянням називається таке покаяння, при 
якому ми каємося не тільки словами, а й серце наше 
болить і засмучується через вчинені гріхи. Коли ми 
маємо твердий намір виправитися, перестати грішити 
і загладити свої гріхи добрими справами.
  Улюблені, ми, як євангельський митар, повинні 
віддавати кожному скривдженому нами вдвічі. Інакше 
як загладити те зло, яке сталося від наших гріхів? 
Хіба пробачить нам ображений нами, якщо не по-
бачить наше щире розкаяння і благу зміну? А якщо 
жорстокість наша продовжує викликати страждання 
інших , то як ми можемо сподіватися, що Господь буде 
милостивим до нас?
   Душа наша вся в ранах і виразках, і цю хворобу 
душі будемо лікувати таїнством покаяння. Таїнство 
покаяння - це таємниця, яку не можна осягнути ро-
зумом, а осягається вона тільки вірою. Багато пере-
шкод буває на шляху порятунку, якщо ми не прино-
симо плодів покаяння, тобто не виправляємося. Не 
будемо відкладати покаяння на майбутнє, тому що, 
чим більше ми відкладаємо звернення до Господа, 
тим більше душа наша грубіє. Гріх від повторення пе-

реходить в звичку, потім в порок, від якого вже важко 
буває позбутися.
  Багато хто з легковажності вважають, що покаян-
ня полягає лише в перерахуванні гріхів на сповіді. 
Таке машинальне перерахування гріхів, без глибоко-
го, болісного жалю про них, без серцевого плачу, без 
наміру більше не грішити і без подальшого виправлен-
ня не є покаянням, а є лицемірством і блюзнірством.
   Возлюблені, будемо приступати до таїнства сповіді 
із зажуреним серцем і з покаянними сльозами. Сльо-
зи жалю пом'якшують нашу скам'янілість, потряса-
ють душу, усувають від нас гордість і самолюбство. 
«Плачте, - кажуть святі отці, - бо це один з багатьох 
шляхів в Царство Небесне».
   Журитися про гріхи потрібно не лише на сповіді, а 
кожен день. Стаючи на молитву, треба згадувати все 
минуле життя: скільки скоєно злочинів проти закону, 
скільки нанесено образ ближнім і т. д. І якщо ми бу-
демо постійно так мислити, жалкувати про гріхи і ка-
ятися, то Господь пошле рясні сльози, які прийдуть із 
бальзамом для хворої душі. Христос прийде в наше 
серце, що плаче, за правдивою обітницею Своєю: 
«Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені».
  Таїнство покаяння очищає серце. Знищити гріх - 
значить насадити в серці протилежні гріхові чесно-
ти. Будемо усвідомлювати свою нікчемність; будемо 
благодушно переносити наклепи, докори. Убоїмося 
фарисейського самозвеличування, тому що тільки 
смиренність і усвідомлення себе грішником залуча-
ють благословення Боже.
  Возлюблені, будемо просити Господа, щоб Він 
допоміг нам покаятися, будемо кликати до Нього: 
«Розсіяний розум мій збери, Господи, і скрижаніле 
серце моє очисти: яко Петру, дай мені покаяння; яко 
митарю - зітхання, і яко блудниці - сльози» . Принесе-
мо Господу істинне покаяння і навчимося добру, щоб 
наслідувати нам Царство Небесне! Амінь.

РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ 
ЄПИСКОПА ЛЬВІВСЬКОГО І 

ГАЛИЦЬКОГО 
ФІЛАРЕТА

ВОЗЛЮБЛЕНІ У ХРИСТІ ОТЦІ, БРАТТЯ І СЕСТРИ!
  Щиросердечно вітаю вас із величним празником 
Різдва Христового! У цю священну ніч нас ради і на-
шого ради спасіння на грішну землю приходить Спа-
ситель, приходить, щоб зруйнувати стіну, яку спорудив 
гріх між творінням і Творцем, щоб дарувати оновленій 
людині радість богоспілкування і життя вічне. 
   Не в розкоші, не в пишних царських палатах, не 
в знатності і багатстві з’явилося на землі Воплоче-
не Слово Боже, – Бог прийшов до людей в убогому 
вертепі. Не маючи навіть дитячої колиски, Богодитя 
поклалося у ясла… І все Своє життя пройшов Син 
Божий, не маючи де голови приклонити (див. Мф.,8: 
20), аж поки не приклонив її на Хресті. 
   «Що є гірше від вертепу? Що смиренніше від пелен, 
в яких просіяло Божества Твого багатство?» – співає 
Церква в день Різдва Христового» (Іпакоі).
  Яким же глибоким смиренням назнаменувалося 
перше пришестя у світ Єдинородного Сина Божого, 
Господа нашого Іісуса Христа!
   «Смиренномудріє – це риза Божества, в яку зодя-
глося Слово Боже, ставши людиною, і через нього 
бесідувало з нами», – каже про смирення преподоб-
ний Ісаак Сирін (Слово 53).
    Тому Різдво Христове можна назвати святом Боже-
ственного смирення, що всіх нас навчає, перш за все, 
цієї основної християнської чесноти, без якої спасти-
ся неможливо.
  «Бачиш спасительну тайну! Безначальний, Безко-
нечний, Всесильний Бог і Творець для твого спасен-
ня, для зцілення твоєї гордості, невірства, непослуху, 
лукавства Себе умалив, щоб тебе навчити високот-
ворного смирення, щоби тебе навчити лагідності, по-
слуху, терпеливості, незлобія, милосердя і співчуття. 
Бачиш, як Він навчає тебе Власним прикладом, і не 
лише навчає, але і всі сили Божественні готовий по-
дати тобі, щоб ти абсолютно змінився на краще і по-
вернув собі всі дорогоцінні риси образу Божого: про-
стоту і дитяче незлобіє, лагідність, смирення і послух, 
тверду і непохитну віру в Бога і в діла Його, щоб ти 
покинув лукаве невірство, вихваляння, чванливість, 
нестійкість думки, самоволіє, крадіжки, вбивства. По-
глянь, що нині навколо нас твориться, на кого стала 
подібна людина, що назива себе християнином? Чи не 
на лютого звіра, який терзає і пожирає жертву свою?» 
– наскільки актуальні в наш час ці натхненні слова 
святого праведного Іоанна Кронштадського, сказані 
ним на Різдво Христове в далекому1906 році…
   А жахлива гординя сучасних людей, навіть тих, хто 
вважає себе православним християнином, ще куди 
більша… Люди не мають найменшого бажання сми-
ритися в лагідності, милосерді, незлобії, у співчутті не 
тільки один перед одним, але і перед Самим Богом, 
перед християнським ученням, перед голосом Святої 
Церкви, перед Її священними канонами та установ-
леннями.
   Нині, у пресвітлий празник Різдва Христового, Свята 
Церква в Апостольському читанні нагадує нам, що ми 
– сини Божі по благодаті: «ТЬмже e6же5 нЬси ра7бъ% 
но сы7нъ№ а8ще ли сы7нъ% и6 наслЬдникъ Бжёb3й B^иёсъ 
ХрCто7мъ» (Гал.4: 7). Тож берімо приклад зі Спаса на-
шого, – убогого Дитяти, сповитого у яслах. Навчімося 
від Нього всеціло віддаватися волі Божій, навчімося 
Божественного смирення, пам’ятаючи, що Бог гордим 
противиться, а смиренним дає благодать (див. Іак.,4: 5).
    Принесімо до Вифлеємських ясел наше сокрушен-
не і смиренне серце і поклонімся Богу і Спасу нашо-
му, взиваючи: «B^иёсе% Снёе Бжb3й% воплоти7выйсz на7съ 
ра7ди% сла7ва ТебЪ!» (Акафіст Різдву Христовому).
   Возлюблені! Вступаючи в Новий, 2014 рік благості 
Божої, вознесімо хвалу Всевишньому за рік минулий, 
за все, що дарував нам у ньому Господь. Особливо 
возблагодарімо Бога за те, що нашу єпархію відвідали 
великі святині: частиця Чесного Животворящого Хре-
ста Господнього, частиці мощей святих угодників Бо-
жих – рівноапостольних Костянтина і Єлени та дес-
ниця великомученика Георгія Побідоносця, який є 
покровителем нашого кафедрального храму, і всієї 
Богоспасаємої Галичини. Безліч людей прийшла до 
нашого храму поклонитися цим святиням, вірні чада 
Церкви отримали від них духовну втіху та благосло-
вення, зцілилися від недуг душевних і тілесних.
 Зі святом Різдва Христового, з наступаючим 
Новоліттям вітаю всіх! 
    Христос раждається! Славіте!

Філарет, єпископ Львівський і Галицький
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ПАН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
   ПОДОРОЖ до Великого Новгороду з самого по-
чатку була для нас продовженням паломництва до 
Константинополя - тим більше що у них є певний 
зв'язок (навіть не один): зокрема у Новгороді знахо-
диться третій за рахунком храм Святої Софії, до того 
ж єдиний діючий та не перетворений на музей. Але 
і крім Святої Софії, Новгород сам по собі - хай і не 
«матір міст руських», але одна з колисок Святої Русі 
- це точно. Отож з місць, де зародилося і розвивало-
ся Православ'я, продовжуємо шлях в місця, де воно 
розквітло і, що найважливіше, пишно квітне донині! 
   За логікою речей ми не могли дорогою до Новгоро-
да оминути і другу Софію – Софію Київську. Написано 
про неї багато, та й більшість православних українців, 
мабуть, бачили її своїми очима, тож не варто зараз 
зупинятись на цьому храмі. Але думаю Ви пого-
дитесь, що Софія Київська – один з найголовніших 
храмів країни, перетворений на музей – справляє на 
віруючу, церковну людину, одночасно з захопленням 
його красою, досить гнітюче враження: дім Божий не 
повинен бути музеєм, в ньому має звучати молитва 
і відбуватися Богослужіння! Тим більше очікуваною 
була зустріч з Софією Новгородською. 
  Насправді, Новгород – ближчий українцям ніж це 
може здатись на перший погляд. На жаль зараз 
в Україні не згадують про те, що князь Володимир, 
до того як стати князем Київським, був князем Нов-
городським; і Ярослав Мудрий теж був князем Нов-
городським. Та й князь Олег, який і переніс столи-
цю Русі до Києва, теж прийшов з Новгорода. Отож 
державність Київської Русі походить повністю з Нов-
города (а от Православна віра йшла вже зворотнім 
шляхом).
  Перший цікавий факт, який робить місто вартим 
відвідування, це те, що Новгород – одне з небагатьох 
руських міст, яке не піддалось татаро-монгольській 
навалі (хоча й платило данину), а значить в ньо-
му збереглися унікальні пам'ятки давньоруської 
архітектури домонгольського періоду. Під «пам'ятками 
давньоруської архітектури» звісно ж розуміємо храми 
XI—XII ст, яких на Україні майже не залишилось. 
  Другий цікавий факт знову ж таки ріднить його 
з Константинополем – одна з найперших зга-
док про  Новгород (Немогард) міститься у творі 
візантійського імператора Костянтина Багрянородно-
го «Про управління імперією» (949 р.) Також Новго-
род згадується в «Повісті временних літ». Згідно неї 
саме новгородці запросили Рюрика княжити на Русі 

і саме Новгород він зробив столицею новоствореної 
держави (до речі там ще досить збереглись залишки 
Рюрикового городища).
  Останньою особливістю Новгорода є те, що він 
завжди був і залишається розділеним на дві частини - 
Софійську і Торгову сторону, межею між якими є річка 
Волхов. Цей факт мав величезний вплив на історію 
міста. 
  Отож починаємо з Софійської сторони. Центром 
Софійської сторони є Кремль, а серцем Кремля 
– є звісно ж Софія Новгородська. Вона насправді 
справляє враження і притягує погляд з будь-якої 
точки Кремля. Ззовні вона майже не нагадує свою 
«матір» Святу Софію (як і Софія Київська, до речі), 
вона зовсім не схожа на візантійські церкви. Зверху 
її прикрашають п’ять традиційних руських куполів-
маківок – на вершині хреста головного куполу можна 
розгледіти золотого голуба. За легендою, він побачив 
розправу над новгородцями, вчинену Іваном Грозним 
і скам'янів від жаху. Пізніше Богородиця відкрила од-
ному з ченців, що цей голуб посланий на підтримку 
місту - і поки він не злетить з хреста, місто буде ним 
оберігатись. І те що Свята Софія збереглася протя-
гом стількох століть (встояла навіть після прямого 
німецького бомбардування!) – це найкращий доказ 
покровительства Богородиці над Новгородом. 
  Всередині собор примушує стримати подих. Ве-
личезний іконостас, грандіозні розписи на стінах. 
В ньому є багато святинь – чудотворна ікона Божої 
Матері «Знамення» (яка не раз рятувала місто від 
нападів), ікона Софії, Премудрості Божої, в головно-
му іконостасі, мощі княгині Ірини (дружини Ярослава 
Мудрого), її сина Володимира, князя Мстислава. 
    Атмосфера тиха, камерна. Навіть галасливі туристи 
стихають. Фотографувати заборонено. Відчувається 
що це діючий храм. Служба в ньому навіть в звичай-
ний день урочиста і хвилююча,  душа відчуває таку 
благодать, що на очі навертаються сльози… Важко 
усвідомити в якому ти місці – один з перших храмів 
Русі, саме тут відбувались перші богослужіння, на 
тому ж місці стояли давні предки…
   Хоча Софія Київська все ж таки старша за Новго-
родську і новгородці досі болісно сприймають цей 
факт. Проте Софія Новгородська – перший храм, який 
був повністю збудований і розписаний слов’янами! 
Його побудував молодий син Ярослава Мудрого 
– Володимир, а на освячені храму в 1046 році був 
присутній сам великий князь Ярослав Мудрий і княги-

ня Ірина (Інгигерда). 
  Про Інгигерду варто сказати декілька слів, тим більш 
що її життя пов’язано з Новгородом. Вона була доч-
кою короля Швеції Олафа і царювала з Ярославом 
Мудрим в Новгороді з 1019 року. Тут же вона при-
йняла східний (православний) обряд хрещення з 
ім'ям Ірина (співзвучне з Інгігердою). Після переїзду 
до Києва Велика княгиня заснувала  перший на Русі 
жіночий монастир в ім'я своєї покровительки - святої 
великомучениці Ірини та, за звичаєм того часу, не 
тільки дбала про монастир, але і керувала ним (уявіть 
собі – княгиня і ігуменя!). В кінці життя повернулася 
до Новгороду і овдовівши в 1054 році, прийняла чер-
нечий постриг з ім'ям Анна і померла тут же, прийняв-
ши перед смертю схиму. Цікаво, що постриг Ірини-
Інгігерди був першим у великокнязівському роді, саме 
з нього почалася традиція постригу руських князів та 
князівень після закінчення володарювання. 
   Але повернемось до Кремля. Крім Софійського Со-
бору увагу привертає пам’ятник «Тисячоліття Русі» 
- монумент, споруджений у Великому Новгороді в 
1862 році на честь тисячолітнього ювілею леген-
дарного запрошення варягів на Русь. Це величез-
на дзвоноподібна композиція, на якій зображено всі 
ключові фігури історії Русі і Росії – від Рюрика до Ми-
коли I. Але одразу ж кидається в очі його «релігійна 
спрямованість» – вінчає пам’ятник група з двох фігур 
- ангела з хрестом у руці (уособлення Православної 
церкви) і колінопреклонної жінки (уособлення Русі). А 
серед ключових історичних фігур присутні всі визначні 
духовні постаті – від Князя Володимира і Княгині Оль-
ги, Кирила і Мефодія, Антонія і Феодосія Печерських, 
Нестора Літописця і Сергія Радонезького до Тихона 
Задонського і Феофана Прокоповича. Поглянувши на 
цей пам’ятник одразу ж розумієш, що саме Церква є 
плоттю і основою Русі.
   Ще в Новгородському Кремлі (який є досить вели-
кий за площею, та весь входить до списку Всесвітньої 
Спадщини ЮНЕСКО), знаходиться Історичний му-
зей, Філармонія, Софійська дзвіниця. Кремль також 
має 9 веж, більшість з яких також мають «церковні» 
назви, до прикладу: Воскресенська,  Златоустівська, 
Покровська, Спаська, Борисоглібська, Пречистенсь-
ка, Митрополича. 
(Продовження у наступному номері).

Денис Булавін
Світлини автора


