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День П’ятидесятниці, Зішестя Святого Духа 
іменується Днем Святої Тройці, оскільки цього 
дня розкрилася світові дія всієї Святої Тройці – її 
Трьох іпостасей, і люди навчилися поклонятися і 
прославляти Три лиця єдиного Божества.

Одкровення про Святу Тройцю, а все, що ми 
знаємо про Бога, ми черпаємо з Божественного 
Одкровення, Божою милістю і промислом, було за-
тримане до часів Нового Заповіту, до тих пір, поки 
не прийшов в світ Син Божий, Господь наш Іісус 
Христос, що приніс повноту Божественного Одкро-
вення. Послання та зішестя Святого Духа, явилося 
послідовним явищем за подією прославлення Сина 
Божого, Господа нашого Ііуса Христа, оскільки він 
своїми стажданнями і смертю розрушив перепо-
ну спілкування Бога з людиною. Зійшовши в день 
П’ятидесятниці на апостолів та учнів христових у 
вигляді вогненних язиків, він і після зішестя ніко-
ли не залишав їх, але завжди діяв в них, а сьогодні 
діє в поширеній ними по свьому світу Церкві. Без 
Духа Святого не можливо увірувати в Іісуса Хрис-
та. Тільки силою і дією Святого Духа усвоюються 
заслуги Христові і виправдання, придбане Його 
стражданнями і смертю, і таким чином загальне ви-
куплення стає надбанням кожного особисто. В цьо-
му полягає дія святого Духа, яка розпочалася в день 
П’ятидесятниці і продовжується і в наші дні. 

Живоначальна Тройця – найвеличніша таємни-
ця. Свята Церква вчить нас, виходячи з Одкровення 
Божого, що Бог – єдиний по істоті і троїчний в осо-
бах – Отець, Син і Дух Святий. 

Отець є Бог, Син є Бог, Святий Дух є Бог, але 
це не три Боги, а три Божественних лиця є один і 
той же Бог, тому що всі три лиця мають одне і те 
ж єство, одне і те ж Божество, одну владу, одну 
славу, одне поклоніння. Бог один. Іпостасі святої 
Тройці не зливаються і не розділяються. І ця догма-
тична істина є основою Християнської віри. Свята 
Тройця – Бог Єдиний по суті і Троїчний в Особах: 
Отець, Син і Дух Святий – є найбільша таємниця 
християнської віри. Перед свідомістю шукаючого 
порятунку першою у ряді догматичних істин стоїть 
істина буття Бога, Єдиного сутністно і Троїчного в 
Особах. 

Важко і неможливо людському розуму повністю 
зрозуміти, що таке Бог Троїчний в Особах і Єдиний 
сутнісно. Як можуть бути три одним і один – трьо-
ма? Збагнути важко, але тому це і є Таїнство. Свята 
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Церква учить, що всяка таємниця, що стосується 
Божества і духовного життя, пізнається і осягається 
самим життям людини через зусилля і через релі-
гійний досвід. 

Щоб пізнати Божественну таємницю, людина 
повинна перш за все увійти до сфери божественної 
духовності, бо тільки подібним пізнається подібне. 
Охоронниця Божественного Одкровення і знання – 
свята Церква Христова веде людину по шляху по-
стійного пізнання. Вона дає нам в допомогу образні 
порівняння, символи. Бог, в Святій Тройці поклоня-
ємий, відкриває Себе світу і людям, настільки, на-
скільки це корисно і спасено людині, в історії домо-
будівництва нашого спасіння, у всьому оточуючому 
нас світі. Символ і присутність Святої Тройці ми 
бачимо у всьому і усюди. Своїм розумом і просвіт-
леною вірою ми можемо дійти до розуміння деяких 
таїн, якщо порівняємо їх з природними явищами. 
Так і з таємницею Святої Тройці. Подивимось на 
струмок. Він має джерело, русло і воду. Всі три речі 
в сукупності і складають струмок. І без будь якої з 
них він перестає ним бути. Подивимось на сонце. 

Ми бачимо лише одне тіло, ціле світло і ціле тепло. 
Однак світло не є сонячним колом чи теплом, як і 
тепло не є сонцем чи світлом. Три різні речі в одній 
істоті – нероздільні і різні одночасно. Поглянемо на 
дерево. Є одна річ, що починається з кореня, розви-
вається в стовбурі і завешується в листі та плодах. 
Три різні речі в одній. Ці порівняння взяті із мате-
ріального світу, який як ехо відображає нам Творця. 

Кожний з нас носить в собі образ Святої Тройці. 
Бог сказав при створенні Адама: «Створимо люди-
ну за образом Нашим, за подобою Нашою». Адам, 
по вченню Симеона Нового Богослова, завдяки єд-
нанню з Богом-Світлом, був по благодаті потрій-
ним: складався з тіла, душі і благодаті Божествен-
ного Духу. В нашій душі, яка в єстві своєму є образ 
Бога єдиного, є розум – образ Бога Отця; є пізнання, 
яке походить від розуму, – образ Сина; є любов, яка 
виходить від розуму, – образ Святого Духа. Ми – 
образ Святої Тройці, наше тіло – храм Божий. Буде-
мо гідними носіями образу і подоби Божої, гідними 
Отця, що створив нас, Сина, що викупив нас, і Духа 
Святого, що освятив нас.

 Прес-служба Львівської єпархії
29 квітня, в день, коли Православна Церква 

вшановує святих Жон Мироносиць, у Свято-Геор-
гіївському храмі, який тимчасово виконує функції 
кафедрального собору Львівської єпархії, а також у 
Свято-Троїцькому храмі у м. Львові після закінчен-
ня богослужіння відбулися хресні ходи, в яких, за 
традицією, хоругви, ікони та святе Євангеліє несли 
парафіянки храму. 
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Свята Церква у 
своєму богослу-
жінні в 3-ю Неділю 
після Пасхи про-
понує нам перене-
стися подумки від 
Голгофи до гробу 
Христового та до 
Його славного Во-
скресення, звістку 
про яке удостоїли-
ся сприйняти пер-
шими жони-миро-
носиці. Приклад 
жінок-мироносиць 
показує, як багато 
тепла, співчуття 
і любові Господь 
вклав в душу жін-
ки, яка, завдяки 
цьому, здатна на 
великі справи лю-
бові та самопо-
жертви, якщо вона 
буде жити у Хрис-
ті і з Христом, як заповідає апостол, «в не-
тлінній красі лагідного і мовчазного духу» 
(1 Петр. 3, 4).

Людський рід досяг свого вищого духо-
вного розвитку в Діві Марії. Піднявшись до 
небачених ангельських висот, Вона перевер-
шила їх, ставши «чеснішою Херувим і не-
зрівнянно славнішою від Серафим». Ставши 
Вратами Небесними, через які в світ прий-
шов Спаситель, Пресвята Діва на всі часи 
стала стягом жіночого єства, освяченого 
Божественною величчю. І якщо Матір Божу 
іменують «главізною нашого спасіння», то її 
треба визнати і главізною жіночого служін-
ня Христу і Його Церкві. Протоієрей Ми-
кола Агафонов пише: «На сторінках Єван-
гелія Господь часто звертається до жінок. І 
не тільки прощаючи гріхи, зцілюючи, але і 
розмовляючи з ними про таємниці Царства 
Божого. Варто уваги те, що вперше прямо і 
відкрито Господь вказав на Себе як Месію, 
тобто Христа, саме жінці (Ін. 4, 25-26). Як 

і апостоли, жін-
ки, що слідували 
за Христом, іме-
нували Його сво-
їм Учителем (Ін. 
20, 16). Правда, на 
відміну від апосто-
лів, яких Господь 
Сам обирав і за-
кликав на служін-
ня, жінки йшли за 
Ним виключно за 
покликом серця. 
Але хіба поклик 
серця не від Бога? 
Це говорить лише 
про те, що серця 
жінок здатні чути 
заклик Божий, не 
потребуючи його 
словесного під-
твердження.

Коли прийшли 
дні випробування, 
Спаситель говорив 

апостолам: «Нехай не тривожиться серце 
ваше; віруйте в Бога і в Мене віруйте» (Ін. 
14, 1). Але навіть вони, хоча любили Хрис-
та, проте злякалися і розбіглися. З Господом 
залишилися лише ті, про кого майже нічо-
го не розповідається в Євангелії до голгоф-
ських подій. Це були тихі, скромні жінки, 
котрі усюди ходили за Христом і служили 
Йому своїми статками (Лк. 8, 1-3). Тепер же, 
коли приниженого і понівеченого тортура-
ми Христа, як злочинця, вели на розп'яття, 
жінки були поруч. Серед скаженого натовпу, 
який нестямно верещав: «Розіпни, розіпни 
Його!", вони не здригнулися. Коли читаєш 
рядки Євангелія, то перед уявним погля-
дом постає зворушлива картина прямуючих 
за Христом на Голгофу жінок. Розгублені і 
налякані, ледве стримуючи ридання, вони 
йдуть у мовчазній скорботі. Майже не бача-
чи від сліз дороги, підтримуючи одна одну, 
вони слідують за своїм улюбленим Учите-
лем, зганьбленим і осміяним. Лише в любові 

 Свідки Воскресення

ЖОНИ МИРОНОСИЦІ
Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія, Іоанна, Марфа і Марія, Сусанна та інші.
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ці слабкі жінки черпають свої сили і йдуть 
до кінця.

Коли ж прийшов час і прославився Син 
Людський, то першим благу звістку про 
Своє воскресення Він дарував жінкам. «Ра-
дійте!», – говорив Він їм, наказуючи йти і 
розповісти апостолам про Його перемогу 
над смертю. А коли апостоли не повірили, 
Христос з'явився і «дорікав їм за невір’я та 
жорсткосердість, що не повірили тим, 
які бачили Його воскреслим» (Мк. 16, 14). 
В подвигу жон-мироносиць розкрилася вся 
висота жіночого служіння Богу та світу. 
Їхнє життя, за словами священномученика 
митрополита Серафима (Чичагова), «по-
вчальна і тепер для сучасних християнок». 
Наслідування мироносицям в жертовній лю-
бові і на місіонерському поприщі знаходило 
собі місце протягом всієї двотисячолітньої 
історії християнської Церкви. Важко пере-
оцінити роль жінки в збереженні православ-
ної віри і в нашій Батьківщині. Саме жінки в 
роки безбожних лихоліть і зберегли цю віру. 

Неділя жон-мироносиць традиційно вважа-
ється церковним "жіночим днем", коли в особі 
учениць Господа ублажаються чесноти жіночої 
душі.

Прот. А. Шмеман в "Недільних бесідах" 
каже: "Гуркотіла людська історія, народжува-
лися і падали царства, будувалася культура, 
вирували кровопролитні війни, але завжди, 
незмінно над землею, над цією невиразною і 
трагічною історією світив образ жінки. Образ 
піклування, самовідданості, любові, співчут-
тя. І не будь цієї присутності, не будь цього 
світла, наш світ, незважаючи на всі його успі-
хи і досягнення, був би всього лише страшним 
світом. Можна не перебільшуючи сказати, що 
людяність людини рятувала і рятує жінка, і ря-
тує не словами, не ідеями, а ось цією самою 
мовчазною, турботливою, люблячою при-
сутністю. І якщо, незважаючи на все зло, що 
панує у світі, не припиняється таємне свято 
життя, якщо воно святкується в бідній кімна-
ті, за жебрацьким столом, так само радісно, як 
у палаці, то радість і світло цього свята – в ній, 
в жінці, в її любові і вірності, які ніколи не 
вичерпуються. "Вина не вистачило...". І поки 
вона тут – мати, дружина, наречена, – виста-
чить вина, вистачить любові, вистачить світла 
на всіх..."
За матеріалами інтернет-сайтів підготувала 

Г. Шевченко

Сьогодні, в Неділю жон-мироносиць, 
коли я йшов вночі на літургію в монастир 
Ставронікіта, я задумався про велику любов 
жон-мироносиць, що перевершила навіть 
мужність апостолів. Потім я згадав жон-
мироносиць нашої епохи і вирішив написа-
ти те, про що я думав у цей святий день. Як 
я дізнався, крім найбільшої мужності, яким 
володіє духовна любов, вона збирає навколо 
себе також всі інші чесноти. Очевидно, що 
любов є люблячою матір'ю всіх чеснот. Ті, 
які всю свою любов віддають Богові, отри-
мують всю любов Божу і, віддавши себе Бо-
гові, віддають себе людям. Ті ж, які люблять 
людей більше, ніж Бога, так як їх любов 
плотська – в хорошому сенсі або в погано-
му, – завжди залишаються плоттю, так само 

як ті, які земне люблять більше, ніж небес-
не, і самі залишаються грязивом. Ті, які зна-
ходять собі спокій в матеріальному світі і не 
турбуються про порятунок своїх душ, поді-
бні нерозумним курчатам, які не стукають в 
яєчну шкаралупу, щоб її розбити, вийти на-
зовні і радіти сонцю – звершити небесний 
політ до райського життя, – але залишають-
ся нерухомими і гинуть в яєчній шкаралупі. 
Люди, що мають відвагу, ніколи не бояться 
смерті. Тому вони подвизаються з ревноща-
ми і самозреченням. Вони завжди поставля-
ють смерть перед собою і думають про неї, 
а тому готуються до неї і подвизаються з ще 
більшою відвагою. Таким чином вони пере-
магають суєту і вже тут живуть у вічності та 
райській радості.

Старець Паїсій Святогорець
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Основним змістом четвертої глави Єван-
гелія від Іоанна є бесіда Христа з самарян-
кою: «...приходить Він до міста самарян-
ського, що зветься Сихар, поблизу землі, яку 
Яків дав синові своєму Йосифу» (Ін. 4: 5). 
Архімандрит Никифор (Бажанов) у «Біблій-
ній енциклопедії» говорить про самарян: 
«Назва ця у Новому Завіті застосовується 
до народу, який проживав у Самарії на місці 
засланих Ізраїльтян від царя Асирійського. 
Виселивши Ізраїльське населення, він по-
слав у їхню землю колонії зі своїх власних 
підданих. Останні змішалися між собою і 

одружувалися з дочками малочисельних Із-
раїльтян. Взявши шлюб, Самаряни боялися 
Єгови і водночас служили своїм власним 
богам, вважаючи, що Єгова є тільки охорон-
ним божеством, і в усьому діяли відповід-
но до язичницьких звичаїв своєї країни... Це 
сумнівне походження, ворожість до Євреїв, 
їхнє відділення від Іудеїв, заразом і богоша-
нування і спорудження ними свого відомого 
храму на горі Гаризим (див.: Лк. 9: 52–53; 
Ін. 4: 20, 21) породжували ледь не запеклу 
ворожнечу між Самарянами й Іудеями (див.: 

ПРО ПОКЛОНІННЯ БОГОВІ 
В ДУСІ ТА ІСТИНІ

Згідно зі Священним Преданням Самарянка, ім’я якої Фотинія (Світлана), у 66–
69 рр. постраждала за Христа при імператорі Нероні в Римі. Свята Фотинія на 
той час жила в Карфагені. Отримавши від Господа сповіщення про майбутнє своє 
страждання, вона вирушила в Рим і разом з синами Іосією і Фотином (Віктором) та 
сестрами Анастасією, Параскевою, Кіріакією, Фото й Фотидою добровільно при-
йшла до Нерона. Після численних мук, що не завдали їй шкоди, святу відвели в «Зо-
лотий будинок» Нерона, де вона навернула до Христа його дочку Домніну та 100 її 
рабинь. 
Через три роки, знову перетерпівши численні страждання та здертя шкіри, свя-

та мучениця Фотинія була вкинута в колодязь, де й померла. Разом з нею постраж-
дали за Христа обидва її сини, сестри та мучениця Домніна.

 Неділя про Самарянку
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Мф. 10: 5; Ін. 4: 9), так що сама назва Сама-
рянин вважалося для Іудеїв лайливим і пре-
зирливим словом (див.: Ін. 8: 48)».

 Під час бесіди зі Спасителем самарянська 
жінка переконалася в Його пророчому дару-
ванні. Тому вона не могла обійти стороною 
важливий релігійний момент: де місце для 
поклоніння Богові? «Розумна Біблія» під ре-
дакцією професора Лопухіна відзначає осо-
бливий погляд жителів Самарії з цього пи-
тання. Вони вважали, що «Ной, ковчег якого 
зупинився, за віруваннями самарян, на горі 
Гаризим, Авраам, Ісак та Яків, які також на 
цій горі приносили жертви – всі поклоняли-
ся саме на цій горі. Тут же порівняно недав-
но стояв ще й храм самарянський, зруйнова-
ний незадовго до Різдва Христового». Іудеї 
ж стверджували, що поклоніння Богові мож-
ливе лише в Єрусалимі.

Господь відповідає: «повір Мені, що над-
ходить час, коли будете поклонятись Отце-
ві і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви не 
знаєте, чому кланяєтесь, а ми знаємо, чому 
кланяємось, бо спасіння від іудеїв. Але 
прийде час, і прийшов уже, коли справжні 
поклонники кланятимуться Отцеві в дусі і 
істині, бо таких поклонників шукає Отець 
Собі. Бог є Дух, і ті, що поклоняються 
Йому, повинні поклонятися в дусі та істи-
ні» (Ін. 4: 21–24).

Архієпископ Аверкій (Таушев) зазна-
чає: «Господь надає перевагу іудейському 
богопоклонінню, маючи, звичайно, на ува-
зі той факт, що самаряни прийняли лише 
П’ятикнижжя Мойсея і відкинули пророчі 
писання, в яких було докладно викладено 
вчення про Особу і Царство Месії. Та й саме 
“спасіння [прийде] від Іудеїв”, оскільки 
Спаситель людства походить з іудейського 
народу».

Блаженний Феофілакт Болгарський так 
тлумачить слова Христа: «Істинними по-
клонниками називає тих, які живуть за Його 
законом, які не обмежують Бога місцем, як 
самаряни, або не вшановують Його служін-
ням тілесним, як іудеї, а поклоняються в дусі 
й істині, тобто душею, чистотою розуму».

Ці слова дали привід деяким стверджува-
ти, що Христос відкинув, заборонив усілякі 
зовнішні прояви поклоніння Богові: стоян-

ня на колінах, поклони, громадські богослу-
жіння і взагалі все те, що виходить за межі 
поклоніння духом.

Справді, лише обрядове поклоніння, 
без участі духу, буде нещирим і небого-
угодним. Проте істинне поклоніння духом, 
супроводжуване зовнішніми виразами ду-
шевного стану, анітрохи не применшує іс-
тинності поклоніння. Духовний письменник 
Б. І. Гладков у своїй праці «Тлумачення Єван-
гелія» каже, що якби Господь дійсно запере-
чував будь-яке зовнішнє вираження моли-
товного духовного настрою, то не приймав 
би такого поклоніння Собі від апостолів 
(див.: Мф. 14: 33), прокаженого (див.: Мф. 
8: 2), жінки хананеянки (див.: Мф. 15: 22) 
і багатьох інших; та й Сам, молячись Отцю 
Своєму в Гефсиманському саду, не молився 
б уклінно і не прихиляв би обличчя Свого 
до самої землі. Людина складається з духу і 
тіла, тіло має коритися духу, тому, якщо дух 
людини поклоняється Богові істинно, забу-
ваючи на час оточуюче, то як же тіло цієї 
людини може залишатися байдужим у та-
кому поклонінні? Як може такий справжній 
молитовний настрій духу не відобразитися 
у тілі молільника в тих зовнішніх рухах, які 
іноді мимоволі виказують навіть старанно 
приховуваний стан духу? Що ж стосується 
загальних молитов багатьох людей, які зби-
раються для спільної молитви, то Спаситель 
не тільки не заборонив їх, а навіть схвалив, 
сказавши: «Істинно... кажу вам: якщо двоє 
з вас погодяться на землі просити про вся-
ке діло, то, чого б вони не попросили, буде 
їм від Отця Мого Небесного, бо, де двоє чи 
троє зібрані в ім’я Моє, там Я серед них» 
(Мф. 18: 19–20).

Таким чином, новозавітному віруючому 
не обов’язково для поклоніння Богові звер-
шувати паломництво в Єрусалим чи інше 
місце. Воскреслий Спаситель наповнив слу-
жіння Богу новим змістом і формою. І від-
нині кожен християнин може здобути життя 
вічне, беручи участь у безкровній Жертві – 
святій Євхаристії, причащаючись Тіла і Кро-
ві Христових у будь-якій точці земної кулі.

Протоієрей 
Миколай Баранов
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Духівник Патріарха Кирила 
схіархімандрит Ілій (Ноздрин) 

Звернімося до видовища, 
яке показує сучасність. Що по-
винні сказати ми про себе? Як 
жити, як чинити нам? Відпо-
відь на ці запитання знаходимо 
в древніх ченців: вони перед-
бачили наше становище; вони 
і наперед описали образ дій у 
цьому стані. "В останні часи, – 
сказав один із них, – ті, хто по 
істині працюватимуть Богові, 
розсудливо сховають себе від 
людей і не будуть робити по-
серед них знамень і чудес, як 
у цей час. Вони йтимуть шля-
хом ділання, розчиненого сми-
ренням, і в Царстві Небесному 
виявляться більшими за Отців, 
що прославилися знаменнями" 
[4-та відповідь преподобного Ніфонта.]. Яка фунда-
ментальна настанова, яка розрада для нас у цих про-
рочих словах знаменоносного й духоносного Отця! 
Через збільшення спокус, через суцільне їх пануван-
ня, через забуття євангельських заповідей і зневажен-
ня їх всім людством – для бажаючого спастися слід 
віддалитися від суспільства людського в самотину зо-
внішню й внутрішню. Через практично майже повне 
зникнення благодатних наставників, через зростання 
кількості лжеучителів, зведених бісівською звабою 
(прелестю), які тягнуть увесь світ у цей обман, необ-
хідне життя, розчинене смиренням, необхідне найре-
тельніше життя за євангельськими заповідями, необ-
хідне поєднання молитви із плачем про себе й про все 
людство, необхідна обережність щодо будь-якого за-
хоплення розгоряченням, яке думає здійснити справу 
Божу одними лише силами людськими – без діючого 
й звершуючого Свою справу Бога. 

Святитель понад століття тому вів мову про 
майже цілковите зникнення благодатних настав-
ників у духовному житті. Яке це важливе застере-
ження для всіх нас, адже саме тепер, коли в людей 
з’явився вільний доступ до духовної літератури, під 
впливом прочитаного або почутого про досвід духо-
вного керівництва в минулі століття багато ниніш-
ніх християн кинулися на пошуки старців. Але істин-

них старців було мало завжди, 
а особливо тепер, як про це 
пише святитель Ігнатій. Всі-
ма знаний подвижник Троїце-
Сергієвої Лаври архімандрит 
Кирил Павлов, на запитання 
яких старців він знає, відповів, 
що старців не знає, лише ста-
риків (тобто досвідчених ду-
хівників). В теперішній же час 
віруючі готові бачити мало не 
в кожному монахові «старця». 
Така омана небезпечна неми-
нучими помилками в духовному 
житті довірливих християн, 
які сліпо йдуть за непевними 
«старцями», забуваючи наста-
нову святих отців, про те що 
слід бути обережним, звіряти 

слова свого духівника з Євангелієм і вченням визна-
них Церквою святих і лише тоді їх виконувати. Такий 
шлях важчий, та це шлях Православ’я, а звалювати 
всі рішення на «авторитети» – радше ближчий влас-
тиво католицизму – папізму, і це помилковий шлях. 
Звичайно, для звірення, потрібно читати Євангеліє і 
святих, від чого християн ніхто і ніколи не звільняв.

Той, хто прагне спасення, нехай спасе свою душу, 
– сказано залишку християн, сказано Духом Божим. 
Себе спасай! Блаженний, якщо знайдеш одного ві-
рного співробітника в справі спасення – це великий і 
рідкісний у наш час дар Божий. Остережися, бажаючи 
спасти ближнього, щоб він не захопив тебе в поги-
бельну прірву. Останнє трапляється щогодини. 

Святитель вчить нас, щоб миряни не захоплю-
валися учительством і спокусою спасати тих, що 
духовно гинуть, бо недосвідчений в духовному жит-
ті швидше нашкодить, ніж допоможе, а якщо і до-
поможе, то часто підпадає спокусі гордості через 
свою «досвідченість» і цим губить свою душу. Це не 
означає, що потрібно бути байдужим до спасення 
ближніх, але слід бути вкрай обережним і не відда-
вати всього себе. Один досвідчений духівник говорив, 
що в наш час тому, хто тоне (в духовному сенсі), не 
можна протягувати руку допомоги, а тільки палку, 
щоб в разі коли потопаючий відтягуватиме тебе від 

 Cлово святителя

СЛОВО СВЯТИТЕЛЯ ІГНАТІЯ 
ПРО ШЛЯХИ СПАСЕННЯ

Для християнина застереження Господа нашого Іісуса Христа і Його святих апостолів 
про стан людства в останні часи завжди актуальні. Особливо повчальним тут для нас може 
бути завершальне слово подвижника благочестя дев’ятнадцятого століття святителя Іг-
натія Брянчанінова до книги «Отечник». У ній автор пише про повчання і подвиги древніх 
отців, а на останок говорить про те, як ми в наш час повинні звершувати справу свого спа-
сення. Нижче я подаватиму слова святителя без лапок, а власні роздуми-коментарі писати-
му курсивом, щоб відрізняти їх від тексту оригіналу.
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твого спасення, можна було відпустити йому палку 
й утекти (руку ж, тобто самовідданість, вирвати з 
руки потопаючого буває часом майже неможливо). 
У цьому ж значенні ми повинні бути обережними 
і в виборі товариша чи подруги, яким ми довіряємо 
себе як нашому співробітнику в справі спасення, бо 
нині знайти таку людину це великий і рідкісний дар 
Божий.

Відступлення попущено Богом: не спокусись зу-
пинити його немічною рукою твоєю. Утримайся, вбе-
режись від нього сам – і цього з тебе досить. Пізнай 
дух часу, вивчи його, щоб по можливості уникнути 
впливу його.

Ми повинні бачити всю ненормальність духу на-
шого часу, знати про його боговідступництво, але 
для того, щоб самому не загинути, можливо, підка-
зати ближньому, проте не спокуситися зупинити 
це в глобальних масштабах, від чого застерігає нас 
святитель. 

"Нині майже немає істинного благочестя, - гово-
рить уже Святитель Тихон за сто років перед цим, – 
нині – одне лицемірство" (Том 14, лист 13.). Бійся ли-
цемірства, по-перше, у собі самому, потім – в інших: 
бійся саме тому, що воно – у характері часу і здатне 
заразити будь-кого при найменшому відхиленні в лег-
коважну поведінку. Не подвизайся на показ людям – 
але в таємниці для свого спасення, перед очима Бога, 
– і очиститься твоє поводження від лицемірства. Не 
засуджуй ближніх, віддаючи суд над ними Богові, – 
і очиститься серце твоє від лицемірства. Переслідуй 
лицемірство в собі, виганяючи його з себе; ухилися 
від заражених ним мас, що діють і навмисно, і не-
свідомо в напрямку його, що прикривають служіння 
світу служінням Богові, шукання тимчасових благ – 
шуканням благ вічних, що прикривають личиною свя-
тості порочне життя й душу, цілком віддану страстям.

Підготував священик Павло Давиденко 

Цього року виповнюється 
рівно десять років з дня об-
рітення мощей преподобного 
Амфілохія Почаївського. Про 
цього святого угодника Божо-
го написано достатньо багато 
матеріалів, спогадів, сказано 
людьми багато теплих, вдячних 
слів. У моєму житті цілих два-
надцять років пов’язані з пере-
буванням поруч із нетлінними 
останками преподобного Ам-
філохія Почаївського: три роки 
до обрітення мощей преподо-
бного і дев’ять після прослав-
лення нетлінних останків цьо-
го святого монаха, цілителя і 
чудотворця. Це були роки мого 
навчання в Почаївській духо-
вній семінарії і несення мною 
послуху викладача та чергово-
го вихователя цього духовного 
навчального закладу. Я не буду, мабуть, перека-
зувати те, що вже написано про преподобного, це 
можна прочитати з книг, а спробую написати свою 
посвяту цьому угодника Божого.

Коли я вступив у Почаївську семінарію, – а це 
було за три роки до прославлення преподобного, – я 
не знав і подумати не міг, що в Почаївській Лаврі, 
крім вшанування Матері Божої і преподобного Іова 
Почаївського, в народі є ще особливе любовне почи-
тання пам’яті Амфілохія Почаївського, або як його 
більше пам’ятали люди, – отця Іосифа (це монаше 

 До 10-річчя прославлення

ПАМ’ЯТІ ПРЕПОДОБНОГО 
АМФІЛОХІЯ ПОЧАЇВСЬКОГО 

Ікона преп. Амфілохія Почаївського 

ім’я преподобного до прийняття 
ним великої схими). Але дуже 
швидко ситуація змінилася. 
Деякі старші семінаристи крім 
щоденного відвідання святинь 
Почаївського монастиря, люби-
ли також ходити коли дозволяв 
вільний час, в Почаївський скит 
– монастир і на монастирське 
кладовище. Почали ходити і 
ми – кілька друзів першокурс-
ників. І от на монастирському 
кладовищі я побачив явище, 
якого я раніше не знав, – почи-
тання усопшого монаха до його 
церковного прославлення. Це 
пошанування переважно було 
виявом вдячності сотень людей 
(це те що я бачив, насправді ж 
їх було, напевно, набагато біль-
ше) і виявлялось в служінні па-
нахид на могилці преподобного 

та просто заупокійних й подячних молитов людей, 
які за життя угодника Божого отримали допомогу 
і спасіння Боже від багатьох душевних і тілесних 
недугів молитвами святого. Я багато чув вдячних 
розповідей людей про милості Божі і зцілення за 
молитвами преподобного Амфілохія Почаївського і 
дуже шкодую, що не записував їх, але деякі все ж 
таки потрібно згадати.

Якось одна жінка з Росії приїхала на могилку 
і розповіла, що преподобний ще за життя молит-
вами зцілив її від останньої стадії цирозу печін-
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На могилі старця Амфілохія

Старець з дітками

ки, коли лікарі повністю 
відмовилися від неї, і от 
вона після смерті Амфі-
лохія старається з вдяч-
ності майже щороку при-
їжджати на його могилу. 
У моїй присутності чоло-
вік з Почаєва розповідав 
друзям про те, як наш 
цілитель врятував йому 
ногу. Мужчина, будучи 
тоді ще підлітком, упав 
з мотоцикла і сильно по-
ранив ногу, яка почала 
гнити. Лікарі з Кременця 
і Радивилова одностайно постановили: ногу ампу-
тувати, інакше – смерть. Його батьки і він були у 
відчаї, але мама відмовилася від операції, поки не 
порадиться з отцем Іосифом. Преподобний відмо-
вив їх від ампутації і сам за кілька днів поставив 
хворого на ноги. Він зробив довжелезний розтин 
ноги, вичистив гній, зашив і помазував хворе міс-
це своїми мазями. Цей чоловік при мені задирав 
штанину і показував довгий рубець після того чу-
десного зцілення. Ми, семінаристи, водили екс-
курсії по Лаврі, і якось 
одному з моїх найкращих 
друзів довелось провести 
екскурсію лікарям – хі-
рургам (які брали участь 
у науковому зібранні в 
Тернополі, а згодом у них 
була запланована куль-
турно - туристична про-
грама з відвідинами По-
чаївської Лаври). Серед 
цих лікарів був і старий 
лікар – хірург з Почаєва. 
Коли мій товариш, нині 
він також священик у 
Кам’янець – Подільській 
єпархії, розповідав хірургам про те, як преподо-
бний зцілював людей, лікарі з недовірою постави-
лися до його розповідей. Але на захист оповідача 
став почаївський лікар і підтвердив, що отець Ам-
філохій справді лікував людей і, більше того, якщо 
до нього, тобто цього лікаря – хірурга, зверталися 
люди з важкими внутрішніми травмами, чи пере-
ломами, за які він по молодості і малій практиці 
боявся братися, то часто він відправляв їх до мона-
ха, який жив у будинку на цвинтарі (преподобний 
справді жив в цей час на цвинтарі). Після того, як 
преподобний їх зцілював, вони поверталися до лі-
каря, і той виписував їм лікарняний лист, що ні-
бито він їх лікував, адже монах довідок не міг ви-
писати, а в радянський час без них не можна було 
повернутися до місця праці або навчання.

Та приїжджали не лише ті, які знали угодника 
Божого за життя, а й ті, що почули про нього від 

очевидців вже після смер-
ті. Приїжджали на мо-
гилку, просячи помочі в 
складних життєвих ситу-
аціях, хворобах, душев-
них немочах, і, з милості 
Божої, багато з них отри-
мували те, що просили. 
Багато хто після молит-
ви біля могилки помазу-
вався оливою з лампади 
при гробі преподобного, 
деякі брали землю з під 
надгробного пам’ятника 
і зберігали як святиню, а 

також прикладали до хворих місць. Залишилось ба-
гато письмових свідчень про поміч Божу і зцілення 
по заступництву преподобного Амфілохія за допо-
могою оливи з його лампадки і земельки. Мені осо-
бисто неодноразово траплялось слухати вдячні роз-
повіді людей. Біля могилки особливо відчувалась 
благодать Божа. Бувало, коли до могилки підходи-
ли люди, одержимі нечистим духом, то вони навіть 
не могли наблизитися впритул до могилки – ніби 
якась невидима сила не пускала їх. А злі духи в цих 

людях пручалися, намага-
ючись забрати цю людину 
від гробу, напевно, боя-
чись бути вигнаними за 
молитвами преподобного.

Ми, друзі семінаристи, 
перед екзаменами, якщо 
дозволяв вільний час, лю-
били прийти помолитися 
на монастирський цвин-
тар до могилки преподо-
бного Амфілохія та інших 
захоронених монахів Лав-
ри. Здебільшого, після та-
ких відвідин, іспити скла-
дали з Божою ласкою.

Пам’ятаю трепетні дні обрітення нетлінних 
останків угодника Божого. Хоча на самому підні-
манні мощей з могили були присутні лише монахи, 
однак відразу ж по принесенні в Лавру деяким се-
мінаристам пощастило побувати біля новообріте-
них нетлінних останків. Багатьом семінаристам як 
святиню дали часточки гробу преподобного і його 
одеж.

Мощі преподобного Амфілохія поклали у гро-
ті храму преподобного Іова Почаївського, поруч із 
срібною ракою святого, за ігуменства якого у XVII ст. 
монастир став Лаврою. Господь прославляє свя-
тих угодників через чудеса, що звершуються над 
людьми, які вшановують їхню пам’ять.

Одна жінка з міста Жовкви розповіла про ви-
падок, який стався з нею. Після невдалого падіння 
зимою на лід вона сильно забила руку, так, що не 
могла навіть повноцінно володіти нею. Під час по-
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їздки до Почаєва, помолившись, і приклавшись до нетлінних 
останків преподобного Амфілохія Почаївського, вона відчу-
ла полегшення, а через декілька днів рука зовсім перестала 
боліти. Чув я також і інші подібні розповіді. Та й про себе 
самого можу засвідчити, що і в мене бували випадки полег-
шення хвороб після молитви до преподобного Амфілохія По-
чаївського біля його нетлінних мощей.

Нині, в десяту річницю прославлення преподобного Ам-
філохія Почаївського, його нетлінні мощі почивають в новій 
срібній раці і є провідником Божої благодаті для всіх, хто з 
вірою і любов’ю приступає до них, просячи молитовного за-
ступництва у святого цілителя і чудотворця Божого.

Священик 
Павло Давиденко

Пісня парафіян Мостиської 
громади на честь прп. Амфілохія
Багато святих із любов’ю несли свій хрест

І не жаліли себе.
Є серед них Амфілохій Почаївський

Він дякував Богу за все!

Бог йому дав цінний дар прозорливості,
Силу зціляти людей.

Випросить нам, Амфілохій Почаївський
Все для душі дороге!

«У православних є зброя безцінная.
Біблія, Хрест і вода!»

Так, нас учив Амфілохій Почаївський,
Цим подолаєм врага!

«Якби ви знали, який піст солодкий є!»
Старець любив говорить.

Віру кріпив, Амфілохій Почаївський,
Щоб було легше нам жить!

Скорбящих втішає, біси виганяє,
Од напастей нас береже,

Як на землі після смерті Почаївський
Наш Амфілохій живе!

Благодаренія Богу приносимо,
Матері божій поклін,

Бо, там де Амфілохій Почаївський,
Вічно лунатиме дзвін!

Мощі преподобного Амфілохія

У листопаді 1973 р. минуло 350 років від дня вбивства 
уніатського архієпископа Йосафата Кунцевича. Ієрархія УК 
церкви відзначила цю річницю спеціальним архіпастир-
ським посланням, а католицька преса рядом дифірамбічних 
статей. І як завжди, коли мова йде про трагічний вітебський 
випадок, так і цим разом з-поміж рядків дотичних статей віє 
в напрямку вірян Православної Церкви хоч і вміло прихо-
вувана, але відчутна неприязнь і догана. Власне це змушує 
читача до роздумування і веде його в глиб давноминулого. 
Але крім віддавна знаного, нічого нового, підтверджуючого 
зміст тих статей, він там не знаходить. Тож вертається з тієї 
екскурсії зо ще одним ствердженням, що католицькі розпо-
віді про Й. Кунцевича ґрунтуються не на дійсності, не на 
фактах, тільки на спеціяльно спрепарованих матеріялах.

Різниця думок
Йосафат Кунцевич - це ім’я й прізвище, що на їх згадку 

в уяві одних з’являється людська постать недосяжного для 
людини ідеалу, створена майстерністю людської винахідли-
вости й збуялою фантазією. Для інших, у світлі автентич-

 Протиотрута брехні

ФАКТИ І ФАНТАЗІЇ ПРО ЙОСАФАТА КУНЦЕВИЧА
(збережена орфографія оригіналу)  

Останнім часом у ЗМІ все частіше можна натрапити на матеріали, присвячені відомому своєю жорстокістю у 
ставленні до православних Йосафату Кунцевичу. У матеріалах здійснюються чергові спроби «по-новому» перегляну-
ти діяльність Кунцевича у справі «об’єднання» Православної Церкви Західної Русі з папським Римом. Черговий раз, 
за висловом дослідника унії доцента Київської Духовної Академії протоієрея Олексія Добоша, «всі злодіяння минулого 
старанно вуалюються, навіть сама історія України зараз переписується «прокатолицькими» діячами…».

Пропонуємо увазі читачів матеріал тижневика «Український голос», що виходить у Канаді з 1910 р. і є нео-
фіційним органом Української греко-православної церкви Канади.

них історичних фактів, постать та – це символ нелюдяности 
й безсердности, символ жорстокого інквізитора й запамо-
рочливого сліпого фанатитизму. Зафіксовані історією факти 
з діяльности Й. Кунцевича людям тим не відомі, їх старанно 
приховується від них.

А це ж власне вони, ті факти, а не людська фантазія, 
показують його у властивому насвітленні. Ідеалізування 
особи Й. Кунцевича ніколи не прикриє його справжнього 
духового обличчя. Усі ті похвальні тиради це лиш чергове 
вибілювання найревнішого ширителя унії. Самі вже тіль-
ки лаконічні уривки з Кунцевичового листа до литовського 
канцлера Лева Сапєги свідчать про відсутність в його пси-
хіці приписуваних йому чеснот.

Польські свідчення
Польський історіограф минулого століття граф Валері-

ян Красінський пише: «… переслідування неуніатів прово-
дилося із особливою суворістю якою передусім відзначався  
архієпископ  полоцький Йосафат Кунцевич …» («Валькі ре-
лігійне в Польсце», стор. 317. Лондон 1883).
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Тінь «душехвата» Кунцевича 
над православною святинею - 

Почаївською Лаврою

Чітку картину тієї «особливої суворос-
ті» дає нам писемна відповідь канцлера Л. 
Сапєги на Кунцевичевого листа; в ній він 
без пардону вказує єпископові на його не-
властиві вчинки, думки й пропозиції. Тут 
наведемо лише кілька маркантніших фраг-
ментів з того листа. «Тобою керує не любов, 
а сила», пише Сапєга, «тому нічого дивно-
го, що влада твоя наражається на спро-
тив. Повідомляєш мене, що життя твоє 
в небезпеці; гадаю, що це з твоєї власної 
провини».

Згоджуючись з Й. Кунцевичем, що наслі-
дування побожности старожитних єписко-
пів, їхньої науки й лагідности це річ похваль-
на, Л. Сапєга радить єпископові: «читай їх 
життєписи, та не знайдеш, щоб вони скла-
дали оскарження в трибунали Антіохії чи 
Константинополя, коли тим часом усі суди  
зайняті твоїми скаргами. Кажеш, що виму-
шений шукати оборони… Христос, будучи 
переслідуваним, не шукав її… Ти повинен по-
дібно чинити, замість розсилати провока-
ційні листи або виголошувати погрози; та-
кого прикладу Апостоли не давали».

І далі: «Твоє преосвященство вважає, 
що може нищити «схизматиків» і сти-
нати їм голови. Євангеліє повчає проти-
лежне. Унія завдала великої шкоди: чиниш 
насилля над сумлінням і замикаєш церкви, 
так що християни помирають як невірні, 
без відправи і Причастя. Коли твої вчинки 
викликають заворушення, одразу пишеш до нас, що слід ви-
гнати з краю противників унії; нехай Бог береже аби край 
наш був зганьблений такою ворожнечею! Кого ж ти на-
вернув своєю суворістю? Ми не відмовляємо жидам і маго-
метанам у місцях для молитви, ти однак замикаєш святині 
християнські» (там само стор. 318).

Таке то напоумлення зробила світська людина духо-
вному архипастиреві, визнаному за втілення всіх християн-
ських чеснот – за святого. Лист Л. Сапєги нещадно викри-
ває Кунцевичеві злодіяння, а заодно тим самим показує й 
фактичну його сильветку. 

В доступних нам історичних матеріялах не знаходимо 
свідоцтва про чесноти, що ними так щедро обдаровано 
«мученика». Чи можливо уявити собі, щоб з очей Й. Кун-
цевича променіла «погідність і веселість» у хвилині, коли 
він писав, що йому вільно нищити «схизматиків?» Чи це з 
лагідности його вдачі виникла в нього думка про стинан-
ня голів «схизматикам»? Чи це доброта серця подиктува-
ла йому домагатися вигнання своїх кровних братів з їхніх 
споконвічних насиджених прадідівських земель? Ні! То де 
ж, питаємо, та благородність його серця? Де його готовість 
усім помагати? Де його «лагідність і милосердя, доброзич-
ливість і смиренність, услужливість і жертвенність для всіх 
людей»? Де, коли й у чому практично проявились в його 
служінні всі ті благородні, християнські прикмети людсько-
го характеру?

Убивство Й. Кунцевича
У літописі сказано: «Місяця апріля, у Вітепську будучи 

уніят владика Іасафат, всі церкви под унією, тілько єдина 
не под унією, і он взявши того священика православного в 
ланцюх на Воскресеніє Христово. Мішчане, ужалившися 
священика, найшли на двор владичий, добуваючи єго. А они, 
запершися в дворі моцно, і боронилися, з двору стріляли, і 
застрілили владичії слуги єдного міщанина, котрий міл двох 
синов вдатних. Тії з жалю великого по своєм отці моцно 
до двору добивалися, а, добившися, прибігши єден і ударив 
владику бартою, і убили єго на смерть, і в воду кинули». 
(О. А. Бевзо. „Львівський літопис і Острозький літопи-
сець”, стор. 135). До речі в літописі неточність щодо часу, 
Й. Кунцевича вбито в неділю 12 листопада 1623 р.

У наведеному випадку не можливо достерегти Кунце-
вичевого наслідування Доброго Пастиря Христа, немає в 

ньому навіть натяку на нього. Отуманений 
недугою фанатизму він лише ревно розтя-
гував над православним народом накине-
ну чужинцем сіть римського папства; оку-
тував його нею щоразу сильніше, душив 
його й витискував з нього гіркі сльози й 
голосні розпучливі ридання.

А в нього ж у келії, за твердженням ка-
толицького отця духовного, завжди Біблія 
була відкрита. Тож читав хіба про дру-
гу найбільшу заповідь «люби ближнього 
свого як самого себе», читав, що «хто вас 
не прийме й ваших слів не послухає» – ли-
шить.

Любов і милосердя, – це одні з най-
головніших християнських чеснот. Але 
Й. Кунцевич не застосовував їх у практиці. 
Відцуравшись своєї дійсно рідної Право-
славної Церкви, він жорстоко пересліду-
вав її – став її катом. Це факт, – не вигадка 
ненависників «духової величі» Кунцевича, 
це, повторюємо, історичний факт і лежить 
він важким тягарем на його пам’яті. З жит-
тєпису Й. Кунцевича дізнаємось, що «для 
самої схизми не було в нього пощади». 
Оця, власне, ненависть, що штовхала його 
до завдавання православним християнам 
постійних душевних і тілесних страж-
дань, довела до вітебської трагедії. Не 
заплющуймо очей на діла «святого», він 
сам зготував собі передчасну смерть, упав 
жертвою власних учинків.

Об’єктивізм не звалюватиме вини тільки й виключно 
на тих, що, доведені до розпачу, втратили нерви й укороти-
ли єпископові життя, зверне увагу на особу «смиренного» 
єпископа. І, безперечно, ствердить, що це якраз він спри-
чинився до трагедії, він її спровокував. А тоді напевне до-
велося б декому пересідати з лавки суворих прокурорів на 
лавку адвокатів.

Є голоси, щоправда обережні й несміливі, що хотіли б, 
здається, відокремити нас від вітебської трагедії: україн-
ський народ, мовляв, зовсім до неї непричетний. Так, тільки 
ж факт, що Й. Кунцевич діяв на терені Білорусії ані трохи не 
зменшує його провини супроти українського православного 
народу. Суть бо справи не в тому, де бушувала лють його 
фанатизму, кого він ним тиснув, тільки в тому – за що.

Наслідки
Убивство Й. Кунцевича зробило Вітебськ ареною поль-

ської кривавої розправи. З історії ніхто її не викреслить і 
ніяка логічна акробатика звірячої огиди не злагіднить. Це 
факт історичний – гидкий, брутальний, жорстокий, нелюд-
ський, безсердний, дикунський, – але факт. Ми неспромож-
ні забути його так, як забуваємо бачене в сні щось гидке. Ми 
не можемо, вдавати, що весь жах тієї розправи не існував. 
Його примара з’являється перед нами на саму лише згадку 
спричинника розправи.

Ми можемо простити своєму братові, збаламученому 
єзуїтською мораллю, його зраду, але не зможемо забути 
його несамовитого переслідування зрадженої ним Церкви 
та нестямного насильства над сумлінням її вірних. Ми ні-
коли не спроможемось на забуття Кунцевичевого тиранства 
й заподіяного ним лиха, бо це була б велика невдячність і 
несправедливість а навіть глум над давно зотлілими в зем-
лі нашими братами й сестрами, що протягом століть несли 
тягар знущання в обороні релігійного й національного об-
личчя народу.

Минуле безслідно не щезає; з покоління в покоління 
переказуються «добродійства» Й. Кунцевича, спроваджені 
ним на православний народ. Інквізиторська жорстокість 
періоду його єпископського служіння живе, житиме в поко-
ліннях найближчого прийдешнього як і в поколіннях дуже-
дуже далеких від нас. Житиме вічно.

(„Український Голос”, № 50, 11 грудня, 1974)
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Увагу відвідувачів вірменського двори-
ка у Львові (вул. Вірменська 7/9) неодмінно 
привертає пам’ятна колона, що є складо-
вою частиною ансамблю Вірменського ка-
федрального собору. Колона виконана у ка-
мені та зведена на ступінчастому п'єдесталі 
у стилі барокко. Вона встановлена в центрі 
дворика поруч з колишнім палацом вірмен-
ських архієпископів.

У 1726 р. на колоні було встановлено фі-
гуру святого Христофора. Aвтором скуль-
птури вважається придворний скульптор 
князів Вишневецьких Крістіан Сейнер. 
Саму колону було збудовано на кошти фун-
датора чергової перебудови вірменського 
собору у 1723 р. судді та керівника вірменської колегії 
Христофора Августиновича.

Святий мученик Христофор жив у III ст. по РХ і по-
страждав у часи правління імператора Деція Траяна. Свя-
тий був високого зросту і володів незвичайною силою. 

Ще до власного хрещення святий Христофор спо-
відував віру в Христа, викривав тих, хто переслідував 
християн. Децій надіслав за ним 200 воїнів, мученик 
підкорився і разом з ними попрямував до імператора. По 
дорозі відбувалося багато чудес: в руках святого розцві-
ла суха тростина, по його молитві примножилися хліби. 
Воїни, що супроводжували святого, увірували в Христа 
і були хрещені разом з ним антіохійським єпископом – 
священомучеником Вавилою.

Імператор Децій вирішив хитрістю змусити Хрис-
тофора відмовитися від його віри. Він прикликав двох 
жінок-блудниць і наказав їм схилити святого до прине-
сення жертви римським богам. Але вони самі були на-
вернені Христофором до віри в Христа та оголосили себе 
християнками, за що були піддані катуванням і померли 
мученицями.

Після тривалих тортур імператор наказав страти-
ти святого Христофора. Це трапилося у 250 році, в Лі-
кії (Мала Азія). Свята Православна Церква вшановує 
пам’ять святого мученика Христофора 9 (22 за н. ст.) 
травня.

Ім’я Христофор з грецької означає „христоносець”. 
З цим пов’язане цікаве передання про святого Христо-
фора, який до свого хрещення мав ім’я Репрев. Одного 
разу невідомий маленький хлопчик попросив Репрева 
перенести його на інший берег річки. Святий легко поса-
див дитину на плечі та рушив убрід через річку. Дивним 
чином його ноша з кожним кроком ставала все важче і 
важче, аж доки не стала взагалі непідйомною.

Велетень, зібравши всі свої сили, застиг посеред 
бурхливого потоку. І тоді Немовля промовило громовим 
голосом: "Я - Христос, Спаситель Світу, який взяв на 
себе весь тягар гріха. Сьогодні ти тримав на собі найтяж-
че, що тільки є на світі. Тож відтепер ти станеш Христо-
фором, тобто тим, хто ніс самого Христа". Це диво стало 
вінцем життя святого Христофора, удостоєнного явлен-
ня Спасителя світу та нового християнського імені.

Зважаючи на це, передання мученика Христофора 
стали вшановувати як святого покровителя мандрівни-

ків. Починаючи з XII ст., цей сюжет мав 
великий вплив на західну іконографію, яка 
незмінно зображає Xристофора з Немов-
лям Христом в момент переправи через 
річку. 

У східній церковній традиції святого 
Христофора зображали у вигляді юнака 
зодягнутого у шати патриція або обладун-
ки воїна. Найбільш незвичайна та цікава 
іконографія святого Христофора, зображу-
ваного в зооморфному вигляді, з головою 
собаки. 

Згідно із легендою святий Христофор 
мав собачу голову від народження, бо по-
ходив із країни кінокефалов - людей з со-

бачими головами. З кінокефалами іноді ототожнювали 
хананеїв, оскільки співзвучне слово „канинеі” походить 
від латинського canis - собака. Коли ж майбутній святий 
був хрещений, він набув людського вигляду. За іншою, 
досить пізньою, легендою, що мала поширення на Кіпрі, 
святий Христофор мав гарну зовнішність, але, бажаючи 
уникнути спокуси, просив Господа дати йому потворне 
обличчя, після чого і став схо-
жим на собаку. 

У Константинопольському 
синаксарі (збірнику історичних 
відомостей про свята та святих) 
вказується, що собакоголовий 
вигляд святого та його похо-
дження з країни кінокефалів і 
антропофагів (людожерів) слід 
розуміти символічно, як стан 
брутальності та лютості під час 
перебування його язичником.

Історія іконописного вшану-
вання святого сповнена проти-
річ. З одного боку неодноразово 
ставилося питання про непри-
пустимість його зображень з го-
ловою собаки, з іншого - подібні 
ікони продовжували з'являтися і 
побутувати. З XVIII в. святий Христофор зображується 
тільки в образі людини.

Мощі святого мученика Христофора спочатку збері-
галися у Константинополі. Згодом його чесна глава була 
перенесена на острів Раб у Хорватії. Коли нормани втор-
глися на острів і взяли в облогу місто Раб, городяни вине-
сли мощі святого Христофора на міські стіни. Чудесним 
чином вітер змінив напрямок і ворожі кораблі віднесло 
від острова. Одна з великих середньовічних фортець 
м. Раб названа на честь святого Христофора.

Рука святого мученика зберігається в Іспанії у соборі 
святого апостола Якова м. Сант'яго-де-Кампостела.

Православні галичани мають можливість молитовно 
вклонитись часточці святих мощей мученика Христо-
фора, яка зберігається у мощевику Свято-Георгіївського 
храму м. Львова. 

Святий мучениче Христофоре, моли Бога о нас!
Степан Бецко, м. Львів

 Лики святих на вулицях міста

СВЯТИЙ ХРИСТОФОР – 
ПОКРОВИТЕЛЬ ПОДОРОЖУЮЧИХ

Пам’ятна колона 
із зображенням 

св. мч. Христофора
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 Сторінка духовної безпеки

ІКОНА В АВТОМОБІЛІ: ЧИ ДОПОМОЖЕ? 
У час економічного буму та технічного прогресу для багатьох частиною життя стає ко-

ристування особистим транспортом. Зазвичай це автомобіль. Як правило, більшість із во-
діїв - люди віруючі. Тому виникає необхідність в освяченні машини. Проте, дехто вважає до-
статнім обмежитися розміщенням у салоні улюбленого авто лише іконки. Але після цього, на 
жаль, мало хто звертає увагу на свою поведінку, як у автомобілі, так і в особистому житті.

Сьогодні, на жаль, ба-
гато людей ставляться до 
Таїнств Церкви по язич-
ницьки - споживацьки. 
Тобто я прийшов у храм, 
замовив жерцеві, на-
приклад, освятити авто, 
жрець це виконав, і все 
- тепер Бог зобов'язаний 
мене захищати незва-
жаючи ні на що. А як 
же - адже сам батюшка 
молився! А я, доречі, гроші заплатив! А ікона буде для 
мене таким собі оберегом. Я не потраплю в аварію, 
мені не загрожуватимуть непередбачені витрати на ре-
монт авто і т. д. Загалом, я свій обов'язок виконав.

Вочевидь, що з таким ставленням очікувати від 
Бога допомоги навряд чи варто. Тим більше якщо 
водій після цього нехтує правилами дорожнього 
руху, курить за кермом, вживає лайливі слова. Він 
повинен розуміти, що на нього з ікони дивиться Сам 
Господь, в його автомобілі тепер присутня благодать 
Святого Духа, яка зійшла під час освячення. А поді-
бною поведінкою людина відганяє від себе цю бла-
годать, відштовхує допомогу Божу, знову залишаю-
чись один на один з навколишньою дійсністю.

Освячення автомобіля та ікона в його салоні - це 
свідчення того, що водій вірить у Бога і готовий ви-
конувати Його заповіді. А суть заповідей Христових 
багато в чому відображена в законах світських. Тому 
якщо ми, наприклад, перевищуємо швидкість руху, 
то тим самим порушуємо і заповіді Божі, оскільки 
ризикуємо здійснити смертний гріх - збити або трав-
мувати людину. Те ж стосується пасків безпеки, не 
використовуючи які, водій відкидає милість Божу, 
розум конструкторів і може загинути, і в цьому є від-
тінок самогубства. Що також є тяжким гріхом.

Звичайно, бувають у житті випадки, коли пору-
шити правила дорожнього руху необхідно. Але це 
крайні випадки, і це не повинно ставати тенденцією.

Будь-яка людина може розраховувати на милість 
Божу. Навіть про тих, хто не має в автомобілі ікон, 
Господь піклується. Він робить все, що для людини 
буде порятунком. Але якщо і сам водій молиться, він 
може сподіватися на сугубу, особливу допомогу Божу.

Якщо ж водій щось робить неправильно, звер-

шує вчинки шкідливі 
для її душі чи для ото-
чуючих, наприклад, не 
вічливо поводить себе 
на дорозі, порушує пра-
вила, лається та нервує 
інших учасників до-
рожнього руху, Господь 
буде намагатися зці-
лити її. Саме як Лікар, 
адже все це є наслідком 
душевної недуги. І ліки, 

звичайно, будуть, і терапія - спочатку поблажлива. 
Якщо не допомагає, то буде вжито сильніших засо-
бів, аж до оперативного втручання. Якщо є надія на 
покаяння - Бог збереже людину. Адже Йому відомі 
наміри нашого серця. Як це було з апостолом Пав-
лом, коли він знищував християн, нічого не сталося. 
І нам відомо, скільки апостол Павло згодом зробив 
для справи поширення християнства.

Важливим є також душевний стан у якому ми сі-
даємо за кермо. Якщо людина в гніві робить ремонт, 
бере в руки молоток і починає нервово працювати, 
то напевно вона щось зіпсує або по пальцю себе 
вдарить. Так само і за кермом - водій лається, вва-
жає інших гіршими за себе і неповороткими, його 
мало не трясе, а в нього в руках машина страшної 
сили. І наявність ікон не вбереже його від біди. Все 
визначає внутрішній стан, а не зовнішній.

Споживацьке ставлення до святинь у людей є. 
Саме тому в церкві частіше просять, ніж дякують 
Богові. Але часто буває, що порятунок людини по-
чинається з прохання про благополуччя, потім від-
буваються важливі духовні події у житті людини, і 
вона починає вже дякувати.

Отже, після звернення до Бога за допомогою 
ми просто зобов'язані змінитися - внутрішньо. І не 
важливо, за чим ми звернулися. Виявляється, ре-
лігія - це не казка, де все відбувається «за щучим 
велінням, за моїм хотінням». Тут потрібно попра-
цювати, попрацювати над собою, тільки тоді буде 
результат. Те ж стосується автомобіля: хочемо до-
помоги від Бога в дорозі - давайте робити те, що 
Сам Господь нам сказав. Тобто слід розпочати жити 
по Його заповідям ... ну хоча б спробувати ...

Джерело інформації: glagol.kneparhia.ru
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У квітні-травні 2012 року у ні-
мецькому місті Трір відбувалося 
«Високе паломництво» - подія, 
свідком якої можна стати лише 
кілька разів на століття. Метою 
«Високого паломництва» для ба-
гатьох прочан, в тому числі право-
славних, стало поклоніння унікаль-
ній святині християнства – хітону 
Господа нашого Іісуса Христа.

Місто Трір розташоване на за-
хідному кордоні німецької землі 
Рейнланд-Пфальц є одним з най-
давніших міст Німеччини. Після 
розділу Римської імперії на Східну 
та Західну Трір декілька десятиліть 
(до 387 р.) був столицею Західної 
Римської імперії, де з 306 по 316 рік 
правив рівноапостольний Костян-
тин Великий, який після низки ре-
форм дарував християнам свободу 
віросповідання та затвердив у своїх 
володіннях християнство як дер-
жавну релігію. Місто відвідувала 
мати імператора Костянтина - рів-
ноапостольна Єлена, яка як відомо, 
схилила сина до християнської віри 
та відшукала у 326 році на Святій 
Землі багато святинь, пов'язаних з 
різними обставинами земного життя Іісуса Христа. Серед 
віднайдених нею реліквій було Його вбрання - хітон. Про 
хітон Спасителя розповідається в Євангелії від Іоанна: «Во-
їни ж, коли розіп'яли Ісуса, взяли одежу Його і поділили на 
чотири частини, кожному воїну по частині, і хітон; хітон був 
не шитий, а весь тканий зверху» (Ін. 19, 23).

Туніка - давньоримська одіж, різновид сорочки, носила-
ся під тогою. Цей елемент чоловічого одягу у стародавніх 
греків називався хітон - широка вільна сорочка з рукавами з 
льону або вовни (до колін або нижче). За часів земного життя 
Спасителя цей чоловічий одяг був дуже простого крою: до-
вгий шматок матерії складався удвічі і зшивався по краях. 
Нагорі залишали отвори для рук і робили розріз для голови. 
Цілісне одіяння ткали на достатньо широкому верстаті, рука-
ви робилися короткими або довгими. 

За розпорядженням святої Єлени цей хітон був перевезе-
ний в Трір і залишений там навічно, а імператор Костянтин 
у 326 році розпочав будівництво собору на честь Пресвятої 
Богородиці, де і зберігався хітон Іісуса Христа. Рівноапос-
тольний імператор розпорядився побудувати для цієї безцін-
ної святині біля єпископської церкви більш величний храм, 
підмурівком якого слугував, за переказами, переданий в дар 
християнській громаді Тріра будинок, де зупинялася та жила 
рівноапостольна Єлена. Частина її мощей (глава) зберігаєть-
ся нині в крипті Трирського кафедрального собору святого 
Петра, що будувався в кілька етапів з 336 по 380 рік, а потім 
з ХI по ХVI століття.

У центрі собору - головний вівтар, а праворуч від нього 
знаходиться спеціальний вхід в каплицю-святилище з хіто-
ном Христа. Підійти до ковчега зі святинею не можна, його 
можна лише оглядати на певній відстані крізь загратоване 
скло. Спочатку погляд зупиняється на висячому золотому 
хресті на тлі вечірнього неба з яскравими зірками з гірсько-
го кришталю. Під хрестом знаходиться рясно прикрашений 

коштовностями срібний ковчег. Під 
товстим склом лежить вбрання Іі-
суса Христа.

Трірську святиню через побо-
ювання втрати, знищення або роз-
крадання в період безперервних 
воєн та міжусобиць ретельно хова-
ли в потаємних місцях. Проте відо-
мо, що перебуваючи у Трірі хітону 
Спасителя вклонялися святитель 
Афанасій Великий (335 і 340 рр.), 
святитель Мартін Милостивий 
(370-380рр.), учасники Трірського 
Собору (386 р.).

Згідно літописних даних, у 1196 
році одежу Іісуса Христа замурува-
ли у вівтарі на східному крилосі, де 
вона знаходилася кілька століть.

Існує кілька версій щодо того, 
коли вперше видобули зі схованки 
та продемонстрували вірним Трір-
ську святиню. Одна з них свідчить, 
що це сталося в 1512 році за напо-
легливим проханням імператора 
Максиміліана. У документах собо-
ру значиться, що хітон виставляли 
для огляду і поклоніння лише 18 
разів за всю історію виставлявся 
Святий Хітон для загального огля-

ду паломників. Це було в 1512,1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 
1524, 1531, 1538, 1545, 1655, 1810, 1844, 1891, 1933, 1959, 
1996, 2005 роках.

Нерегулярно, кілька разів у році, без попереднього оголо-
шення або сповіщення паломників, а також, не приурочуючи 
цю подію до якихось свят, служителі собору дозволяють бо-
гомольцям увійти до каплиці-святилища, де з дотриманням 
найсуворіших умов зберігається хітон Господа нашого Іісуса 
Христа. В соборній хроніці є документальні записи про те, 
як у різні роки відбувалися чудеса і була явлена допомога 
Божа багатьом людям, що зуміли доторкнутися до святині 
або помолитися біля неї.

Що стосується автентичності трирського хітона, то хра-
нителі святині стверджують, що встановити це в наші дні є 
практично неможливим, хоча вчені та фахівці, які вивчали в 
різні роки хітон, сходяться на думці, що датувати його слід I 
століттям по Р.Х. Дослідження, що проводилися в 1890-1891 
роках, свідчать, що одежа Іісуса Христа «виконана з лляної 
(бавовняної) тканини коричневого кольору і на одязі немає 
шва». Інша експертиза показала, що на хітоні виявлений той 
самий склад рослинного пилку, який зустрічається на відо-
мій Туринській плащаниці.

Служителі собору з жалем констатують, що через трива-
ле і часто неправильне зберігання cтан хітону викликає зане-
покоєння: в деяких місцях, особливо в численних складках, 
ослабли або розійшлися нитки.

Для жителів Тріра та численних паломників, що прибу-
вають сюди з Німеччини або з-за кордону, святе вбрання «є 
символом Спасителя». І хоча віруючі люди навряд чи потре-
бують матеріального підтвердження своєї віри, але їм при-
ємно усвідомлювати, що майже в самому центрі Західної 
Європи знаходиться ще одна велика святиня, яка свідчить 
про земне життя Господа нашого Іісуса Христа.

Підготувала Галина Балацька, м. Львів

 Скарби віри

ХІТОН СПАСИТЕЛЯ
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6 травня, день пам’яті 
святого великомученика 
Георгія Побідоносця, на 
честь якого освячений ка-
федральний храм Львів-
ської єпархії УПЦ, і який 
вважається Небесним По-
кровителем міста Львова, 
завжди особливо урочисто 
святкується львів’янами.

Цього року молитовно 
розділити радість свята і 
взяти участь в урочистос-
тях прибув Преосвященні-
ший єпископ Дніпродзер-
жинський і Царичанський 
Володимир. Владика Во-
лодимир вперше відвідує 
Львівську єпархію, проте 
він тут бажаний гість, його 
усі радо вітали. У Дніпро-
дзержинській єпархії діє 
Покровський Михайлів-
ський жіночий монастир, 
настоятелькою якого є 
всечесна ігуменя Іуліанія 
(Загорулько), в минулому 
– парафіянка саме Свято-
Георгіївської церкви, яку 
пам’ятають і шанують 
парафіяни. Разом з влади-
кою Володимиром прибув 
насельник Свято-Возне-
сенського чоловічого мо-
настиря Луганської єпар-
хії ігумен Іоанн (Сухін). 
Розділив радість свята з 
львів’янами також риз-
ничний Почаївської Свято-
Успенської Лаври архімандрит Нікон (Орлюк). 

Святкову Божественну Літургію звершили архіє-
пископ Львівський і Галицький Августин та єпископи 
Дніпродзержинський і Царичанський Володимир та 
Дрогобицький Філарет, яким співслужили: секретар 
Львівської єпархії протоієрей Богдан Білас, настоя-
тель Свято-Георгіївського храму протоієрей Роман 
Коломийчук, намісник Свято-Онуфріївського чоло-
вічого монастиря Львівської єпархії архімандрит Се-
вастіян (Деркач), архімандрит Нікон (Орлюк), ігумен 
Іоанн (Сухін), духовенство і чисельні вірні. 

Після читання Євангелія Преосвященніший єпис-
коп Володимир виголосив проповідь, в якій, зокре-
ма, нагадав вірним, що кожен, хто уповає на Госпо-
да і слухняний Йому, той не буде осоромлений (Лк. 

5:5,6), і в цьому святий 
великомученик Георгій є 
для християн прикладом 
того, як потрібно твердо 
вірити, щиросердечно лю-
бити Бога і творити волю 
Його. Кожен, хто має своїм 
Небесним Покровителем 
великомученика Георгія 
хай має впевненість, що 
святий є надійним поміч-
ником у несінні життєвого 
хреста на шляху до обите-
лей Отчих.

Перед причастям зі 
словом до вірних на тему 
євангельського читання 
звернувся ігумен Іоанн. 
Він наголосив, що коли ми 
приходимо в храм Божий 
то отримуємо там зцілен-
ня у церковних Таїнствах, 
подібно до розслабленого, 
котрий прийшов у купаль-
ню. Він носив своє ложе з 
собою, то ж нам, як і йому, 
потрібно докласти зусиль, 
щоб коли ми вийдемо з 
храму, прямувати за Хрис-
том. Треба носити своє 
ложе – тобто пам’ятати про 
хворобу гріховну, прагнути 
боротися зі своїми гріхами, 
щоб диявол не спокусив 
нас і ми знову не впали у 
розслаблення духовне.

По закінченні бого-
служіння архієпископ Ав-
густин привітав з Днем 

Ангела інокиню Георгію (Коротких) та парафіян-іме-
нинників. З нагоди 80-річчя з Дня народження вручив 
грамоту Блаженнішого Митрополита Київського і всі-
єї України Володимира парафіянці Шрамко Т.І. А та-
кож за церковні заслуги та з нагоди 40-річного ювілею 
з Дня народження вручив паламарю Свято-Георгіїв-
ського храму Колихову В.Г. нагороду Блаженнішого 
Митрополита Володимира – орден Святого великому-
ченика Георгія Побідоносця. 

Владика привітав парафіян з престольним святом 
і красно подякував гостям за те, що вони вшанували 
святого великомученика Георгія, піднісши спільні мо-
литви у храмі на честь Небесного Покровителя цієї 
парафії.

Прес-служба Львівської єпархії

ПРЕСТОЛЬНИЙ ПРАЗНИК У ЛЬВОВІ 
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ЛЬВІВ’ЯНИ МОЛИТВЕННО ПОМ’ЯНУЛИ 
ПОЛЕГЛИХ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 

День Перемоги у Великій Вітчизняній війні пара-
фіяни Львівської єпархії традиційно відзначають мо-
литвами за здоров’я і спасіння живих ветеранів, та за 
упокій душ полеглих воїнів за богослужінням у хра-
мах та на меморіалах: Марсовому Полі і Холмі Слави.

9 травня перед початком Божественної Літургії у 

Свято-Георгіївському храмі архієпископ Августин 
звершив заупокійну літію, на якій молився повний 
дип-корпус Генерального Консульства Російської Фе-
дерації у м. Львові на чолі з Генеральним Консулом 
Астаховим Ю.О. Після Літургії, яку також звершив 
Владика Августин, усі вирушили на меморіал Мар-
сове Поле. Тут архієпископ Августин у співслужінні 
протоієрея Миколая Баранова, священика Андрія Гна-
тюка, протодиякона Олександра Іванченка, хористів 
архієрейського хору під керівництвом протодиякона 
Валерія Калінчука та чисельних вірних звершив пана-
хиду. Разом із ними молився вікарій Львівської єпархії 
Преосвященніший єпископ Дрогобицький Філарет. 
Також були присутні представники ветеранських та 
громадських організацій м. Львова.

Владика Августин звернувся до ветеранів і всіх, 
хто прийшов пом’янути героїв зі словами привітання 
і подяки.

Потім духовенство, вірні і делегація Консульства 
РФ попрямували на Холм Слави, де також була звер-
шена панахида. Архієпископ Августин також звершив 
заупокійну літію біля пам’ятника воїнам російської 
армії, що загинули в боях під Львовом у 1914-15 ро-
ках. Меморіал відвідали Голова облдержадміністрації 
Костюк М.Д., Начальник Академії Сухопутних військ 
Збройних Сил України генерал-лейтенант Ткачук П.П., 
Командувач Західного Оперативного Командуван-
ня генерал-лейтенант Думанський Ю.А., Начальник 
Західного регіонального управління Державної при-
кордонної служби України генерал-лейтенант Горбен-
ко А.І., Начальник Львівської Укрзалізниці Піх Б.П., 
Начальник обласного управління УМВС генерал-ма-
йор Рудяк О.В., Голова Львівської обласної Ради ве-
теранів генерал-майор Грубий О.І., Голова православ-
ного військового братства на честь св.вмч. Димитрія 

Солунського Кузнецов О.І., представники військових 
та громадських організацій.

Архієпископ Августин та єпископ Філарет були 
присутні на церемонії покладання квітів представника-
ми державної влади і керівництва міста Львова, а також 
при проходженні почесної варти перед меморіалом.

У богослужіннях та урочистих заходах на Марсо-
вому Полі та на Холмі Слави разом з іншими взяли 
участь члени Львівської застави Федерації скаутів 
«Галицька Русь», а також їхні друзі – скаути з м. Киє-
ва. Колона молоді прийшла з державними прапорами, 
чим викликала вдячні відгуки від ветеранів.

Цього ж дня Владика відвідав Будинок для осіб 
похилого віку у м. Львові, де привітав з Днем Пере-
моги найстарішого не лише в Україні, а й, напев-
не, в усьому пострадянському просторі військово-
го льотчика – майора авіації у відставці Володіна 
Григорія Єфимовича, якому 25 січня цього року ви-
повнилося 100(!) років. Володін Г.Є. – парафіянин 
Свято-Пантелеїмо-
новської домової 
церкви геронто-
логічного закладу, 
брав участь у боях 
на фронтах Вели-
кої Вітчизняної 
війни, за подвиги 
був удостоєний 11 
нагород.

Владика Авгус-
тин щиросердечно 
привітав ветерана 
зі святом і вручив 
йому гостинці, а 
також пообіцяв, що 
найближчим часом 
члени Молодіжного братства Львівської єпархії та 
скаути, які беруть над ним шефство, проведуть для 
ветерана екскурсії найвидатнішими пам’ятками міста 
Львова.

Прес-служба Львівської єпархії

Заупокійне богослужіння на Марсовому Полі Урочистості на Холмі Слави

Архієпископ Августин 
і ветеран війни Володін Г.Є.
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 Пасхальні гастролі

АРХІЄРЕЙСЬКИЙ ХОР «ГЛАС» В СЕРБІЇ  
Архієрейський хор «Глас» під керівництвом 

протодиякона Валерія Калінчука відвідав Сер-
бію з 20 по 24 квітня 2012 року з концертною 
програмою, складеною з церковних піснеспі-
вів, а також українських народних пісень та 
творів світських композиторів. 

Поїздка відбулася на запрошення сербського 
чоловічого камерного хору «Святий Серафим» 
і особисто керівника і диригента хору – Мар-
ка Пешіча. Адже два хори вже кілька років 
підтримують дружні стосунки, обмінюючись 
досвідом у царині церковного хорового співу. 
Хор «Святий Серафим» у 2010 році проїздом 
побував у м. Львові, де у Свято-Георгіївсько-
му храмі співав на вечірньому богослужінні і 
там познайомився з хористами «Гласу», який 
є архієрейським хором і супроводжує співом 
богослужіння у тимчасовому кафедральному 
соборі. Потім на запрошення «Гласу» сербські 
хористи взяли участь у Фестивалі «Культура і 
духовність як багатство Європи», що відбув-
ся в м. Трускавці Львівської області в травні 
2011року.

Позаду залишились майже 1000 кілометрів 
шляху, 4 кордони, – і хористів привітала свя-
та сербська земля, овіяна подвигами святителя 
Савви Сербського, святого великомученика Ла-
заря, царя сербського та преподобного Феодо-
ра Острозького!

Виступи хору «Глас» проходили у столиці 
Сербії м. Бєлграді. Перший концерт відбувся 
в суботу увечері в храмі Святої Тройці, насто-
ятелем якої є протопресвітер Лазар Манігода. 
Після концерту духовної музики хор виконав 

українські народні пісні та авторські твори 
українських композиторів на імпровізованому 
концертному майданчику біля храму.

У неділю хор «Глас» співав Божественну 
літургію за соборним богослужінням у Свято-
Троїцькому храмі. Під час Літургії дияконське 
служіння звершував співак хору «Глас» диякон 
Євгеній Голуб.

Другий концерт духовної музики відбув-
ся увечері 22 квітня в храмі Преображення 
Господнього, настоятелем якого є протоієрей 
Олександр Петрович. Після концерту відбулась 
дружня бесіда з настоятелем храму та парафі-
янами.

Хористи проживали в паломницькому кор-
пусі жіночого монастиря Раковиць на честь 
святих Архангелів Михаїла і Гавриїла. 

23 квітня львів’яни помолилися на ранково-
му богослужінні в монастирі і вклонилися мо-
гилі патріарха Павла, який тут похований.

Цього дня Марко Пешіч провів для «Гла-
су» екскурсію по місту Бєлграду. Хористи 
відвідали собор святителя Сави Сербського, 
собор святого Апостола і Євангеліста Марка, 
подвор’я Московського Патріархату, соборний 
храм та будівлю Сербської Патріархіїї, а також 
прогулялися центральними вулицями серб-
ської столиці.

В той же день хор «Глас», сповнений вра-
жень та приємних спогадів, попрямував в Укра-
їну, куди благополучно повернувся 24 квітня 
2012 року. 

Протодиякон Валерій Калінічук

Виступ хору «Глас» 
в храмі Преображення у м. Бєлграді 

Собор святителя Сави Сербського у м. Бєлграді
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20 травня 2012 року у церковній громаді не-
чуючих на честь святителя Філарета Київсько-
го, яка діє при Львівській єпархії сталася радіс-
на подія. Цього дня у святій купелі народилась 
від води і Духа младенець Анастасія.

Таїнство Хрещення звершив священик Во-
лодимир Каплун. Минулого року за благосло-
венням архієпископа Львівського і Галицького 
Августина цього молодого священика, який 
вміє звершувати богослужіння мовою жестів.

Хрещеною мамою немовлятка Настусі стала 
Тетяна Шоханова, яка вже багато років спіл-
кується з цією родиною. Вона також здійснює 
сурдопереклад Божественної літургії для чле-
нів громади.

В проповіді отець Володимир наголосив, 
що велика відповідальність лежить на батьках 

РАДІСНА ПОДІЯ 
У ЦЕРКОВНІЙ ГРОМАДІ 

НЕЧУЮЧИХ

і хресних в духовному вихованні дитини. Бать-
ки повинні бути зразком для неї, адже недо-
статньо просто охрестити маля. Сьогодні стало 
модним хрещення, але батьки не задумуються 
над змістом цього важливого Таїнства. Хресні 
батьки також не усвідомлюють того, що нази-
ватися «хресним» чи «хресною» недостатньо, 
потрібно самому зростати духовно щоб допо-
могти йти цим шляхом похреснику. У Євангелії  
Господь розповідає притчу про двох людей, які 
побудували будинки: один на піску, а інший – 
на камені. Почався сильний вітер і зруйнував 
будинок, побудований на піску. А будинок на 
камені вистояв. Якщо молода сім’я не почне бу-
дувати своє життя на камені – Христі, то вона 
не зможе встояти перед вітрами життєвих спо-
кус.

На завершення отець Володимир мовою 
жестів побажав молодій сім’ї Божої допомоги 
і заступництва Божої Матері.

Прес-служба Львівської єпархії

 Почаївські семінаристи у Львові

ПОРІВНЯЛЬНЕ БОГОСЛОВ’Я НА ПРАКТИЦІ 
З 1994 року архієпископ Львівський і Га-

лицький Августин викладає в Почаївській ду-
ховній семінарії порівняльне богослов’я. За 
традицією, Владика після кожного семестру 
запрошує студентів на практичні заняття з ка-
толицизму і протестантизму у м. Львів.

І цього року, 3 травня студенти ІІІ курсу від-
відали Львівську єпархію УПЦ, де мали змогу 
провести практичне заняття в рамках навчаль-
ної програми. Групу очолив Сторчовий Сергій 
Володимирович, який веде предмети «Історія 
Церкви» та «Латинська мова».

Після Божественної літургії у Свято-Геор-
гіївському храмі, яку своїм співом прикрасили Семінаристи у Свято-Георгіївському храмі
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семінаристи, на них чекала екскурсія полікон-
фесійним Львовом з його пам’ятками архітек-
тури і музеями, що її провели ієродиякон Афа-
насій (Габрись) та учасники Молодіжного хору 
Свято-Георгіївської церкви у м. Львові.

Під час відвідин військового храму свв. апп. 
Петра і Павла (збудованого єзуїтами у 1610-
1630 рр. та відкритого як культова споруда у під-
порядкуванні УГКЦ 6 грудня 2011 року),  Свято-
Юрського греко-католицького та Католицького 
кафедральних соборів, семінаристи спілкувалися 
з представниками цих гілок християнства. Гості 
також відвідали музеї: історії релігії, зброї «Ар-

Біля церкви Св. Миколая (УГКЦ) 
із с. Кривка у Шевченківському гаю

Екскурсія у колишньому єзуїтському костелі, 
а нині соборі Петра і Павла (УГКЦ)

сенал», архітектури і побуту «Шевченківський 
гай» та львівський некрополь «Личаківське кла-
довище», де вшанували пам’ять убієнного про-
топресвітера Гавриїла Костельника і видатних 
діячів минувшини – Маркіяна Шашкевича, Со-
ломії Крушельницької, Станіслава Людкевича, 
Миколи Колесси, Володимира Івасюка та інших.

На завершення програми семінаристи побу-
вали в академічному українському драматич-
ному театрі імені Марії Заньковецької. Вдячні 
спудеї покидали древнє місто з надією на по-
дальші зустрічі з ним.

Оксана Маліновська

Äèòÿ÷à 
 ñòîð³íêà

ВЕЛИКОДНІ РАНКИ 
В СВЯТО-ТРОЇЦЬКІЙ ПАРАФІЇ 

Ми дуже любимо нашу не-
дільну школу, тому що тут за-
вжди відбувається щось цікаве. 

У Світлий 
Понеділок у 
нашому храмі 

служив владика Августин. 
Після Літургії ми показа-
ли святкову виставу «Тере-
мок». У ній розповідається 
про добру дівчинку Настю, 
яка жила в лісовій хатинці і 
допомагала тваринкам. На 
Пасху вона пішла до храму. 
Тим часом до хатинки при-
бігли звірі, птахи, комахи, 
які принесли дівчинці різні 
пасхальні подарунки і ласо-
щі. Кожен герой співав свою 

пісеньку, а потім повернулася Настя і всі спі-
вали разом. 

Вистава дуже сподобалася глядачам. Архіє-
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пископ Августин подякував Ірині Олександров-
ні, регенту дитячого хору, за гарний виступ. На 
згадку про це свято, окрім чудових вражень, усім 
нам залишиться ще й фотографія з Владикою.

Ще один пасхальний ранок відбувся у день 
Жінок-мироносиць. Уже три роки поспіль наша 
недільна школа влаштовує в цей день концерт 
для мам і бабусь. Цього року у концерті взяли 
участь 38 учнів віком від трьох до дев’ятнадцяти 
років. Концерт почався зі сценки про те як свята 
Марія Магдалина прийшла до імператора Тибе-
рія. На очах усіх глядачів біле яйце перетвори-
лося на червоне. А далі були серйозні і веселі 
пісні і вірші, сценки, дитячі виступи на різних 
музичних інструментах: піаніно, акордеоні і 
навіть на кларнеті. Дівчата в гуцульських кеп-
тариках і віночках співали і танцювали жартів-
ливі коломийки. Усім сподобалось, як Максим 
і Юля показали сценку на вірш Маршака «Вот 

какой глупый котёнок». А Дмитро так серйозно 
і зворушливо прочитав оповідання «Мати», що 
деякі глядачі аж плакали. Йшлося про горбато-
го хлопчика, якого дражнили і ображали діти. 
Йому було дуже важко і боляче, він злився, на-
віть коли на нього просто звертали увагу. І тіль-
ки материнська любов змогла втішити хлопчика, 
навчити його прощати несправедливість людей і 
ставати добрішим.

Після заключної пісні «Мамині руки» ми 
подарували матусям і бабусям весняні кві-
ти – тюльпани. Потім ми пішли з татусями на 
подвір’я грати у спортивні ігри, а мами і дорос-
лі дівчата тим часом накривали на стіл. І тут 
мам чекав ще один подарунок – пиріг, який спе-
кла для них Софія. Всі були дуже задоволені 
таким чудовим святом.

Учениця Недільної школи
Євгенія Чупахіна, 10 років


