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9 листопада 2015 року в комплексі Білого дому відбулася 
зустріч Предстоятеля УПЦ Київського Патріархату Святійшого 

Патріарх Філарет відвідав Білий дім
ОФіЦійНим рЯдКОм

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, глави УГКЦ 
Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава Шев-
чука та Головного рабина Києва й України Якова Дов Блайха з 
представниками Адміністрації Президента США.

На зустрічі від Президента Сполучених Штатів Америки 
були присутні: від Ради національної безпеки – спеціальний по-
мічник Президента та старший директор з Єворпейських справ 
доктор Чарльз Купчан, директор по Україні Ерік Сіарамелла, 
директор зі глобальної взаємодії Лора Шульц; від Управління з 
конфесійних питань та сусідства й партнерства – спеціальний 
помічник Президента з конфесійних питань та сусідства й парт-
нерства Мелісса Роджерс; від Держдепартаменту США – рад-
ник з питань політики в Європі і Євразії в Бюро секретаря вірос-
повідання і глобальних питань Дженніфер Вістренд.

Релігійні лідери передали лист членів Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій – УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ в Україні, 
протестантських Церков (ВСОЄХБ, ЦХВЄУ, УХЄЦ, УЛЦ), а накож 
ДУМУ і ОІРОУ – Президенту США Бараку Обамі з проханням 
посилити гуманітарну допомогу Україні загалом та сприяння у 
доставці вже зібраної допомоги у рамках виконання програм 
«Партнерство заради миру» та «Державної програми парт-
нерства Національної Гвардії».

Під час всебічної дискусії були обговорені питання по-
дальшої підтримки України та зміцнення таким чином демо-
кратії та свободи в Європі й світі.

Святійшого Владику супроводжували перший проректор 
КПБА протоієрей Олександр Трофимлюк і голова управи со-
бору св. Андрія Первозваного м. Блумінгдейл Іван Яресько.

Прес-центр Київської Патріархії

28 листопада 2015 року Святійший 
Патріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет відслужив панахиду за жертва-
ми Голодомору - геноциду українського 
народу 1932-1933 років у національно-
му музеї «Меморіал пам’яті жертв Голо-
домору в Україні».

Під час заупокійного богослужін-
ня Його Святості співслужили Патрі-
арший намісник, митрополит Переяс-
лав-Хмельницький і Білоцерківський 
Епіфаній, єпископ Вишгородський Ага-

СвЯтійший Патріарх Філарет взЯв учаСть у держав-
Них ПОмиНальНих захОдах жертв ГОлОдОмОру

піт, керуючий справами Київської Па-
тріархії та столичне духовенство. За 
Панахидою також молилися: Предсто-
ятель Української автокефальної пра-
вославної церкви митрополит Макарій 
(Малетич), Предстоятель Української 
греко-католицької церкви Верховний 
архієпископ Києво-Галицький Святос-
лав (Шевчук).

Після Панахиди до присутніх звер-
нувся свідок Голодомору Микола Они-
щенко.

«Люди, це все було, я все це бачив… 
Я чув крики дітей. Це було страшно. У 
людей відбирали хліб. А хліб – це було 
життя. Віднімали хліб. Люди вмирали. 
Їх вбивав радянський режим. Ми має-
мо пам’ятати горе нашого народу. Вічна 
пам’ять загиблим. Вони нас єднають. Ми 
вас будемо пам’ятати і будемо берегти 
Україну», - зазначив у своїй промові сві-
док геноциду.

До присутніх з промовою звернувся 
Президент України Петро Порошенко.

Патріарше богослужіння у день свята Хрещення Господнього

22 січня 2016 року Святіший Патріарх Київський 
і всієї Руси–України Філарет взяв участь у держав-
них урочистостях з нагоди Дня Соборності України. 

Предстоятеля Київського Патріархату супроводжував 
Патріарший намісник митрополит Переяслав-Хмельни-
цький і Білоцерківський Епіфаній. Прем’єр-міністр Украї-
ни Арсеній Яценюк поклав квіти до пам’ятників Тараса 
Шевченка та Президента УНР Михайла Грушевського. Та-
кож у покладаннях квітів взяли участь члени Всеукраїн-
ської ради Церков та релігійних організацій, урядовці, на-
родні депутати України. Після урочистостей Святійший 
Патріарх Філарет спільно з Прем’єр-міністром України 
Арсенієм Яценюком поспілкувалися з журналістами. 

Нагадаємо, 22 січня 1919 року на Софійсь-
кій площі у Києві відбулося проголошення Акту 
возз'єднання Української Народної Республіки й 
Західноукраїнської Народної Республіки, що ознаме-
нувало собою об’єднання історичних українських зе-
мель в єдину незалежну Державу. Офіційно держав-
не свято День соборності України введено у 1999 році.

19 січня Православна Церква урочисто відзначає свято 
Богоявлення, Хрещення Господа Бога і Спаса нашого Ісу-
са Христа. Напередодні свята, 18 січня 2016 року ввечері, 
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філа-
рет відслужив у Володимирському кафедральному соборі 
Всенічне бдіння. Його Святості співслужили настоятель 
храму протоієрей Борис Табачек та духовенство кафе-
дрального собору. За богослужінням співали Патріарший 
хор Володимирського собору (регент Вероніка Матвієнко) 
та кліросний хор храму (регент Тетяна Солосич). В  самий 
день свята Богоявлення, Предстоятель Київського Па-
тріархату звершив Божественну літургію святителя Іоана 
Золотоустого у Володимирському кафедральному соборі. 
Величний собор та церковне подвір'я були наповнені віря-
нами, які прийшли до храму, щоб помолитись і прослави-
ти Бога за Його великі благодіяння, а також освятити воду. 
Вітаючи парафіян та всіх молільників, Патріарх Філарет 
виголосив слово на день свята, розкриваючи зміст та 
значення події Хрещення Господнього і Богоявлення для 
кожного християнина. "Сьогодні в народі кажуть: "Свят-
куємо водохреща", тобто освячення води. І справді Свята 
Церква в цей день освячує воду особливим чином і тому 
ця вода називається великою агіасмою, тобто особливо 
освяченою водою. Особливість цієї води полягає в тому, 
що вона не псується, тобто вона нетлінна. І на цей факт 
звернув увагу ще в 4 столітті святий Іоан Золотоустий. Він 
підкреслював у своїх проповідях, що вода, освячена в 

день Хрещення Господнього, – не псується. Навіть атеї-
сти й ті визнавали, що справді вода має такий характер, але 
пояснювали це тим, що опускається срібний хрест і через 
те, що вода доторкається до срібла не псується. Але коли 
опускали дерев’яний хрест на освячення, то вона теж не 
псувалась. Тобто сам факт, що вода ця не псується, збері-
гається не один рік, свідчить про те, що благодать Божа 
діє" – відзначив Предстоятель Київського Патріархату.

Святійший Патріарх Філарет і  урочистості з нагоди Дня Соборності України
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Церква – духовна основа, завдяки 
якій ми зможемо збудувати 

сильну, демократичну, європейську 
державу, – Митрополит Епіфаній
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«Ми мусимо собі і всьому світові ска-
зати - не забудемо злочинів Голодомору 
– геноциду та його винуватців; не зра-
димо ідеалів Революції Гідності; зроби-
мо все для національного, політичного, 
економічного відродження України, для 
її входження в європейську сім’ю віль-
них народів», - зазначив глава держави.

Після виступу Президента була ого-
лошена загальнонаціональна хвилина 
мовчання, по закінченні якої розпочала-
ся всеукраїнська акція «Запали свічку!».

Глава держави разом з дружиною та 
свідком страшних подій 1932-1933 років 
Миколою Онищенком встановили свіч-
ки пам’яті до основної частини Мемо-
ріалу. Свічки пам’яті було встановлено 
і від усіх областей України. Сяйвом лам-
падок, які встановили присутні на цере-
монії, вкрилися і пагорби навколо Ме-
моріалу.

В церемонії біля Меморіалу пам’яті 
жертв голодоморів в Україні також взяли 
участь глава Уряду Арсеній Яценюк, уря-
довці, Президент України 1991-94 Лео-
нід Кравчук, Президент України 1994-
2005 Леонід Кучма, Президент України 
2005-2010 Віктор Ющенко, представни-
ки дипломатичного корпусу, глави ре-
лігійних організацій, офіційні особи, 
представники громадськості, свідки го-
лодомору-геноциду 1932-33 років та со-
тні киян.

Патріарше 
БОГОСлужіННЯ 

у 25-ту 
Неділю ПіСлЯ 

П’ЯтдеСЯтНиЦі
У неділю 25-ту після П’ятдесятниці, в 

день свята ікони Божої Матері «Скоро-
послушниця» у Володимирському кафе-
дральному патріаршому соборі Києва 
Патріарх Філарет звершив урочисті бо-
гослужіння.

Напередодні неділі, 21 листопа-
да 2015 року, Святійший Патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-України Філарет 
звершив Всенічне бдіння у Володимир-
ському кафедральному соборі столиці.

У неділю вранці, 22 листорпада, Па-
тріарх Філарет у співслужінні Патріар-
шого намісника, митрополита Переяс-
лав-Хмельницького і Білоцерківського 
Епіфанія, митрополита Білгородсько-
го і Обоянського Іоасафа, архієпископа 
Чернігівського і Ніжинського Євстратія, 
архієпископа Кримського і Сімферо-
польського Климента, єпископа Василь-
ківського Лаврентія, вікарія Київської 
єпархії, єпископа Запорізького і Меліто-
польського Фотія, єпископа Вишгород-
ський Агапіта, намісника Михайлівсько-
го Золотоверхого монастиря, керуючого 
справами Київськогої Патріархії, першо-
го проректора Київської православної 
богословської академії протоієря Олек-
сандра Трофимлюка та інших викла-
дачів у священному сані, соборного й 
запрошеного духовенства звершив Бо-
жественну літургію свт. Іоана Золотоус-
того.

Звертаючись до вірних, Святій-
ший Патріарх пояснив відмінність во-
скресіння пророками та Господом на-
шим Ісусом Христом. «Щойно ми почули 
Євангельське читання про звершення 
Господом Ісусом Христом двох чудес: 
зцілення кровоточивої, через доторкан-
ня до одежі Ісуса Христа, друге, ще біль-
ше чудо, – воскресіння дочки начальни-
ка синагоги Іаіра.

Ісус Христос воскресив і сина наїн-
ської вдови, а також воскресив Лазаря, 
який вже розкладався. Ці чудеса свід-
чать про те, що Він є істинний Бог. Во-
скрешали і пророки як ви знаєте з Біблії. 
Яка різниця між тими воскресіннями 
пророків і воскресіннями, які звершу-
вав Ісус Христос? Різниця та, що Він не 
тільки воскресив інших, а й воскресив 
Самого Себе. І ті, які воскресали і через 

чудеса пророків, і через чудо Ісуса Хрис-
та помирали. Ніхто із них не залишив-
ся живим. А Ісус Христос воскрес і вже 
не помирає. І воскресіння попередни-
ків не змінювало природу людську. Що 
це означає? А те, що вони як були смерт-
ними так і залишились смертними, а тіло 
Ісуса Христа змінилось в своїй природі 
– стало безсмертним, тобто Ісус Христос 
вже ніколи не помирає і не може помер-
ти» – сказав Патріарх Філарет.

Також Святійший Владика наголосив 
на правильності людського шляху, який 
полягає в житті по правді та любові: «Лю-
дина повинна жити тільки по правді і 
любити. І якщо ми будемо жити по прав-
ді і будемо любити, то Господь своєю Бо-
жественною благодаттю допоможе нам і 
доказом того є святі».

За богослужінням молилися церков-
ний меценат Андрій Миколайович Ма-
цола із сім’єю, стараннями якого шано-
ваний образ був написаний і переданий 
влітку 2012 р. до Володимирського со-
бору зі святої гори Афон (монастиря До-
хіар), а також студенти, аспіранти, чис-
ленні парафіяни та паломники з інших 
єпархій.

За богослужінням співали три хорові 
колективи: Патріарший хор Володимир-
ського собору (регент – Вероніка Мат-
вієнко), хор Київської православної бо-
гословської академії (регент – диякон 
Юрій Мигаль) та кліросний хор Володи-
мирського собору (регент – Тетяна Со-
лосич).

Після літургії, перед створеним чен-
цями афонським списком з чудотворної 
ікони Пресвятої Богородиці «Скоропос-
лушниця», було прочитано акафіст, який 
завершився молитвою за Україну і вели-
чанням Цариці Небесній.

Після Богослужіння Святійший Па-
тріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет нагородив медаллю «За жер-
товність та любов до України» громад-
ського діяча, фахівця з економічних пи-
тань в системі державного управління, 
українознавця, генерал-полковника 
Українського реєстрового козацтва Йо-
шіхіко Окабе.

Особливістю цьогорічного бого-
служіння стало те, що частина молитов 
і піснеспівів буде звершена грецькою 
мовою – тією мовою, якою написаний 
Новий Завіт та оригінали основних бого-
службових текстів Православної Церк-
ви. Цим було підкреслено неперерв-
ний духовний зв’язок Церкви в Україні 
зі своєю Матір’ю Церквою Константино-
польською, від якої понад тисячу років 
тому Київ і вся Русь прийняли хрещення.

«Вже четвертий рік ікона Божої Ма-
тері «Скоропослушниця», написана 

афонськими монахами, перебуває у Во-
лодимирському соборі – говорить Свя-
тійший Патріарх Філарет. – І віруючі по-
любили цю святиню, моляться перед 
цією іконою, звертаються за заступни-
цтвом Божої Матері, яке особливо по-
трібне нашому народу в цей нелегкий 
час. Ікона називається «Скоропослуш-
ницею» тому, що Божа Матір милостиво 
вислуховує щирі молитви, звернені до 
неї, і скоро заступається за потребую-
чих, за даною їй від Бога благодаттю на-
дає допомогу.

Цього року виповнилося 1000 ро-
ків від часу упокоєння святого князя Во-
лодимира, Хрестителя Руси-України. За 
його проханням і повелінням візантій-
ське духовенство звершило хрещення і 
його самого, і міста Києва, і всієї Руси, та-
ким чином утвердивши наших передків 
у православній вірі. Істини, які сповіщені 
Богом через Євангеліє і проповідуються 
Церквою усім народам, найперше були 
записані давньою грецькою мовою, а 
потім були перекладені майже на всі 
мови світу. Так само і богослужіння спо-
чатку складалося грецькою мовою. Тому 
під час нашого свята частина молитов 
звучала цією мовою, мовою Євангелія і 
Святих Отців, щоб у цей ювілейний рік 
підкреслити наш історичний духовний 
зв’язок з Церквою Константинополя, бо 
вона для нас була Матір’ю, а не Москов-
ська Церква. Остання хоче переконати 
українців, що для нас вона – мати. Але 
не ми від них, а вони від Києва прийняли 
хрещення, тому не Москва, а Київ – ма-
тір міст Руських.

Наступного року також сповнюєть-
ся 1000 років духовних зв’язків Руси-
України з монастирями гори Афон. Бо 
1016 р. преподобний Антоній, уродже-
нець Любеча на Чернігівщині, пішов у 
це святе місце чернечих подвигів та ду-
ховного вдосконалення для того, щоби 
навчитися правил молитви, посту і уса-
мітненого монашого життя. А коли він 
досяг духовної досконалості, то його 
наставник благословив Антонію повер-
нутися на Батьківщину, щоб тут навча-
ти аскетичним правилам тих, хто бажає 
спасіння. Преподобний Антоній засну-
вав у Києві монастир Печерський, який 
став родоначальником чернецтва в на-
шій землі. Так що і у цій царині духо-
вності Українська Церква має своїми 
вчителями побожних грецьких афон-
ських монахів».

«Піснеспіви грецькою мовою, з ви-
користанням грецької мелодичної цер-
ковної традиції, вносять у богослу-
жіння особливу інтонацію – говорить 
регент Патріаршого хору Володимир-
ського собору Вероніка Матвієнко. – 

Адже саме з цією традицією хорового 
співу пов’язана поява церковної музи-
ки в Україні, яку за переданням привез-
ли до нас співаки з почту грецької царів-
ни Анни, дружини святого Володимира. 
Грецька мелодійна традиція відрізня-
ється від тієї, яка склалася пізніше в на-
шій Церкві. Бо традиції київського роз-
співу, чи розспіву Печерської лаври, а 
тим більше ближчі до нас за часом на-
писання авторські хорові твори епохи 
бароко чи початку ХХ століття у своїй 
основі мають багатоголосся. А грецька 
хорова традиція й дотепер значною мі-
рою спирається на сольний спів, коли 
хор виступає музичним фоном для го-
ловного виконавця.

У репертуарі нашого хору дав-
но є піснеспіви грецькою мовою або 
пов’язані з грецькою музичною тради-
цією, наприклад особливий Патріар-
ший Поліхроніон (Многоліття) або гімн 
на честь Божої Матері св. Нектарія Егін-
ського. Але з нагоди свята ми хочемо по-
радувати богомольців новими для нас 
піснеспівами грецькою мовою».

Появу ікони Пресвятої Богородиці 
«Скоропослушниця» старці Дохіарсько-
го монастиря відносять до часів св. Нео-
фіта, засновника обителі в Х ст. Але своє 
ім’я, відоме нам і сьогодні, образ отри-
мав тільки через сім сотень років. За мо-
настирським переказом 1664 року тра-
пезар на ім’я Ніл, проходячи за звичаєм 
повз ікону вночі із запаленою лучиною, 
почув від неї слова: «В майбутньому не 
наближайся сюди із запаленою лучи-
ною і не копти Мого образу». Монах ви-
рішив, що це жарт когось із братів, і, не 
сприйнявши всерйоз знамення, продо-
вжив ходити з лучиною повз ікону. Не-
забаром трапезар з волі Богородиці був 
позбавлений зору. Тільки тоді зрозумів 
Ніл, як він помилився. Монах став дні 
й ночі молитися перед святою іконою, 
просячи прощення. Так тривало, поки 
він знову не почув голос, який сповістив 
про прощення й прозріння. За перека-
зами, Божа Матір вимовила, що ікона її 
з цієї пори іменуватиметься Скоропос-
лушницею, бо «швидку всім, хто молить-
ся до неї, буду являти милість і вико-
нання прохань». Таким чином, це єдина 
серед сотень ікон Богородиці, ім’я якій 
дала сама Пресвята Владичиця.

Ікона Пресвятої Богородиці «Скоро-
послушниці» відома своїми чудесами. 
Тому і сьогодні, преклоняючи у Володи-
мирському соборі коліна перед списком 
Пресвятої Богородиці віруючі просять 
благодатної допомоги в прийнятті пра-
вильного рішення, зцілення від тілесних 
і душевних хвороб, захисту для рідних і 
близьких, миру для України.
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Прес-служба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)

  Блаженнійший Митрополит Київський і всієї 
України Епіфаній 12 жовтня 2019 року під час 
свого архіпастирського візиту на Рівненщину 
звершив освячення місця під будівництво храму-
каплиці на честь Пресвятої Богородиці у місті 
Вараш на прилеглій до Рівненської АЕС території.

 

Його Блаженству співслужили архієпископ 
Рівненський і Острозький Іларіон, єпископ 
Житомирський і Овруцький Паїсій та місцеве 
духовенство.
   Під час освячення також молилися Генеральний 
директор Рівненської атомної електростанції 
Павло Павлишин, Голова Рівненської обласної 
ради Олександр Данильчук, заступник голови 
Рівненської облдержадміністрації Світлана 
Богатирчук-Кривко, секретар Вараської міської 
ради Олександр Мензул та інші віряни.
  Після освячення Предстоятель виголосив 
першосвятительське слово, в якому звернув увагу 
присутніх на те, що храм будується в історичний 
час. «Новий храм покликаний в цьому місці 
об‘єднати християн навколо тих цінностей, які 
всі ми проповідуємо. Ми закладаємо цей храм в 
справді історичний рік і ця подія увійде в історію 
не тільки міста Вараша, і не тільки в історію 
цього славного підприємства – Рівненської 
атомної електростанції. Цей рік для нашої 
Церкви і України є справді історичним, тому 
що ми отримали довгоочікуваний Патріарший і 
Синодальний Томос про автокефалію Української 
Православної Церкви. Сьогоднішній день 
також є історичним, адже щойно завершилося 
засідання надзвичайного архієрейського Собору 
Елладської Православної Церкви, яка засвідчила 
і визнала автокефалію нашої помісної Української 

Православної Церкви», – сказав Митрополит 
Епіфаній.  «Треба бути вдячними Богові за всі 
ті благодіяння, які Він звершує в нашому житті. 
І сьогодні закладання храму також є свідченням 
милості Божої до кожного із нас, бо ми пам‘ятаємо 
про інші часи, коли храми руйнувалися. Зараз 
ми живемо в справді благоприємний час, коли 
ми можемо закладати храми, вільно будувати та 
збиратися в них», – додав Митрополит Епіфаній.  
Також Предстоятель побажав всім опіки Божої 
Матері, Її захисту від усього злого та допомоги 
Божої в розбудові української держави й Церкви.
  «Нехай Господь укріплює всіх, хто буде долучатися 
до побудови цього храму, а всім вам – керівництву 
атомної електростанції та всім, хто тут працює, 
бажаю, щоби Божа Мати завжди покривала усіх 
нас Своїм невидимим омофором та відганяла 
все те зле, що може траплятися на нашому 
шляху. Якщо ми з Богом і під покровом Божої 
Матері, то ми цей шлях та перешкоди здолаємо 
і разом надалі будемо радіти спільним успіхам у 
розбудові нашої незалежної української держави, 
в якій ми маємо розбудовувати вже свою визнану 
помісну Українську Православну Церкву. Адже 
Церква є тією духовною основою, завдяки якій 
ми зможемо збудувати ту країну, про яку ми всі з 
вами мріємо – сильну, демократичну, європейську 
державу. Нехай Господь в цьому допомагає 
нам», – сказав Предстоятель.  Після освячення 
Його Блаженство вперше відвідав Рівненську 
атомну електростанцію, високотехнологічне 
підприємство на якому трудиться вісім тисяч 
працівників.
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«Ми мусимо собі і всьому світові ска-
зати - не забудемо злочинів Голодомору 
– геноциду та його винуватців; не зра-
димо ідеалів Революції Гідності; зроби-
мо все для національного, політичного, 
економічного відродження України, для 
її входження в європейську сім’ю віль-
них народів», - зазначив глава держави.

Після виступу Президента була ого-
лошена загальнонаціональна хвилина 
мовчання, по закінченні якої розпочала-
ся всеукраїнська акція «Запали свічку!».

Глава держави разом з дружиною та 
свідком страшних подій 1932-1933 років 
Миколою Онищенком встановили свіч-
ки пам’яті до основної частини Мемо-
ріалу. Свічки пам’яті було встановлено 
і від усіх областей України. Сяйвом лам-
падок, які встановили присутні на цере-
монії, вкрилися і пагорби навколо Ме-
моріалу.

В церемонії біля Меморіалу пам’яті 
жертв голодоморів в Україні також взяли 
участь глава Уряду Арсеній Яценюк, уря-
довці, Президент України 1991-94 Лео-
нід Кравчук, Президент України 1994-
2005 Леонід Кучма, Президент України 
2005-2010 Віктор Ющенко, представни-
ки дипломатичного корпусу, глави ре-
лігійних організацій, офіційні особи, 
представники громадськості, свідки го-
лодомору-геноциду 1932-33 років та со-
тні киян.

Патріарше 
БОГОСлужіННЯ 

у 25-ту 
Неділю ПіСлЯ 

П’ЯтдеСЯтНиЦі
У неділю 25-ту після П’ятдесятниці, в 

день свята ікони Божої Матері «Скоро-
послушниця» у Володимирському кафе-
дральному патріаршому соборі Києва 
Патріарх Філарет звершив урочисті бо-
гослужіння.

Напередодні неділі, 21 листопа-
да 2015 року, Святійший Патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-України Філарет 
звершив Всенічне бдіння у Володимир-
ському кафедральному соборі столиці.

У неділю вранці, 22 листорпада, Па-
тріарх Філарет у співслужінні Патріар-
шого намісника, митрополита Переяс-
лав-Хмельницького і Білоцерківського 
Епіфанія, митрополита Білгородсько-
го і Обоянського Іоасафа, архієпископа 
Чернігівського і Ніжинського Євстратія, 
архієпископа Кримського і Сімферо-
польського Климента, єпископа Василь-
ківського Лаврентія, вікарія Київської 
єпархії, єпископа Запорізького і Меліто-
польського Фотія, єпископа Вишгород-
ський Агапіта, намісника Михайлівсько-
го Золотоверхого монастиря, керуючого 
справами Київськогої Патріархії, першо-
го проректора Київської православної 
богословської академії протоієря Олек-
сандра Трофимлюка та інших викла-
дачів у священному сані, соборного й 
запрошеного духовенства звершив Бо-
жественну літургію свт. Іоана Золотоус-
того.

Звертаючись до вірних, Святій-
ший Патріарх пояснив відмінність во-
скресіння пророками та Господом на-
шим Ісусом Христом. «Щойно ми почули 
Євангельське читання про звершення 
Господом Ісусом Христом двох чудес: 
зцілення кровоточивої, через доторкан-
ня до одежі Ісуса Христа, друге, ще біль-
ше чудо, – воскресіння дочки начальни-
ка синагоги Іаіра.

Ісус Христос воскресив і сина наїн-
ської вдови, а також воскресив Лазаря, 
який вже розкладався. Ці чудеса свід-
чать про те, що Він є істинний Бог. Во-
скрешали і пророки як ви знаєте з Біблії. 
Яка різниця між тими воскресіннями 
пророків і воскресіннями, які звершу-
вав Ісус Христос? Різниця та, що Він не 
тільки воскресив інших, а й воскресив 
Самого Себе. І ті, які воскресали і через 

чудеса пророків, і через чудо Ісуса Хрис-
та помирали. Ніхто із них не залишив-
ся живим. А Ісус Христос воскрес і вже 
не помирає. І воскресіння попередни-
ків не змінювало природу людську. Що 
це означає? А те, що вони як були смерт-
ними так і залишились смертними, а тіло 
Ісуса Христа змінилось в своїй природі 
– стало безсмертним, тобто Ісус Христос 
вже ніколи не помирає і не може помер-
ти» – сказав Патріарх Філарет.

Також Святійший Владика наголосив 
на правильності людського шляху, який 
полягає в житті по правді та любові: «Лю-
дина повинна жити тільки по правді і 
любити. І якщо ми будемо жити по прав-
ді і будемо любити, то Господь своєю Бо-
жественною благодаттю допоможе нам і 
доказом того є святі».

За богослужінням молилися церков-
ний меценат Андрій Миколайович Ма-
цола із сім’єю, стараннями якого шано-
ваний образ був написаний і переданий 
влітку 2012 р. до Володимирського со-
бору зі святої гори Афон (монастиря До-
хіар), а також студенти, аспіранти, чис-
ленні парафіяни та паломники з інших 
єпархій.

За богослужінням співали три хорові 
колективи: Патріарший хор Володимир-
ського собору (регент – Вероніка Мат-
вієнко), хор Київської православної бо-
гословської академії (регент – диякон 
Юрій Мигаль) та кліросний хор Володи-
мирського собору (регент – Тетяна Со-
лосич).

Після літургії, перед створеним чен-
цями афонським списком з чудотворної 
ікони Пресвятої Богородиці «Скоропос-
лушниця», було прочитано акафіст, який 
завершився молитвою за Україну і вели-
чанням Цариці Небесній.

Після Богослужіння Святійший Па-
тріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет нагородив медаллю «За жер-
товність та любов до України» громад-
ського діяча, фахівця з економічних пи-
тань в системі державного управління, 
українознавця, генерал-полковника 
Українського реєстрового козацтва Йо-
шіхіко Окабе.

Особливістю цьогорічного бого-
служіння стало те, що частина молитов 
і піснеспівів буде звершена грецькою 
мовою – тією мовою, якою написаний 
Новий Завіт та оригінали основних бого-
службових текстів Православної Церк-
ви. Цим було підкреслено неперерв-
ний духовний зв’язок Церкви в Україні 
зі своєю Матір’ю Церквою Константино-
польською, від якої понад тисячу років 
тому Київ і вся Русь прийняли хрещення.

«Вже четвертий рік ікона Божої Ма-
тері «Скоропослушниця», написана 

афонськими монахами, перебуває у Во-
лодимирському соборі – говорить Свя-
тійший Патріарх Філарет. – І віруючі по-
любили цю святиню, моляться перед 
цією іконою, звертаються за заступни-
цтвом Божої Матері, яке особливо по-
трібне нашому народу в цей нелегкий 
час. Ікона називається «Скоропослуш-
ницею» тому, що Божа Матір милостиво 
вислуховує щирі молитви, звернені до 
неї, і скоро заступається за потребую-
чих, за даною їй від Бога благодаттю на-
дає допомогу.

Цього року виповнилося 1000 ро-
ків від часу упокоєння святого князя Во-
лодимира, Хрестителя Руси-України. За 
його проханням і повелінням візантій-
ське духовенство звершило хрещення і 
його самого, і міста Києва, і всієї Руси, та-
ким чином утвердивши наших передків 
у православній вірі. Істини, які сповіщені 
Богом через Євангеліє і проповідуються 
Церквою усім народам, найперше були 
записані давньою грецькою мовою, а 
потім були перекладені майже на всі 
мови світу. Так само і богослужіння спо-
чатку складалося грецькою мовою. Тому 
під час нашого свята частина молитов 
звучала цією мовою, мовою Євангелія і 
Святих Отців, щоб у цей ювілейний рік 
підкреслити наш історичний духовний 
зв’язок з Церквою Константинополя, бо 
вона для нас була Матір’ю, а не Москов-
ська Церква. Остання хоче переконати 
українців, що для нас вона – мати. Але 
не ми від них, а вони від Києва прийняли 
хрещення, тому не Москва, а Київ – ма-
тір міст Руських.

Наступного року також сповнюєть-
ся 1000 років духовних зв’язків Руси-
України з монастирями гори Афон. Бо 
1016 р. преподобний Антоній, уродже-
нець Любеча на Чернігівщині, пішов у 
це святе місце чернечих подвигів та ду-
ховного вдосконалення для того, щоби 
навчитися правил молитви, посту і уса-
мітненого монашого життя. А коли він 
досяг духовної досконалості, то його 
наставник благословив Антонію повер-
нутися на Батьківщину, щоб тут навча-
ти аскетичним правилам тих, хто бажає 
спасіння. Преподобний Антоній засну-
вав у Києві монастир Печерський, який 
став родоначальником чернецтва в на-
шій землі. Так що і у цій царині духо-
вності Українська Церква має своїми 
вчителями побожних грецьких афон-
ських монахів».

«Піснеспіви грецькою мовою, з ви-
користанням грецької мелодичної цер-
ковної традиції, вносять у богослу-
жіння особливу інтонацію – говорить 
регент Патріаршого хору Володимир-
ського собору Вероніка Матвієнко. – 

Адже саме з цією традицією хорового 
співу пов’язана поява церковної музи-
ки в Україні, яку за переданням привез-
ли до нас співаки з почту грецької царів-
ни Анни, дружини святого Володимира. 
Грецька мелодійна традиція відрізня-
ється від тієї, яка склалася пізніше в на-
шій Церкві. Бо традиції київського роз-
співу, чи розспіву Печерської лаври, а 
тим більше ближчі до нас за часом на-
писання авторські хорові твори епохи 
бароко чи початку ХХ століття у своїй 
основі мають багатоголосся. А грецька 
хорова традиція й дотепер значною мі-
рою спирається на сольний спів, коли 
хор виступає музичним фоном для го-
ловного виконавця.

У репертуарі нашого хору дав-
но є піснеспіви грецькою мовою або 
пов’язані з грецькою музичною тради-
цією, наприклад особливий Патріар-
ший Поліхроніон (Многоліття) або гімн 
на честь Божої Матері св. Нектарія Егін-
ського. Але з нагоди свята ми хочемо по-
радувати богомольців новими для нас 
піснеспівами грецькою мовою».

Появу ікони Пресвятої Богородиці 
«Скоропослушниця» старці Дохіарсько-
го монастиря відносять до часів св. Нео-
фіта, засновника обителі в Х ст. Але своє 
ім’я, відоме нам і сьогодні, образ отри-
мав тільки через сім сотень років. За мо-
настирським переказом 1664 року тра-
пезар на ім’я Ніл, проходячи за звичаєм 
повз ікону вночі із запаленою лучиною, 
почув від неї слова: «В майбутньому не 
наближайся сюди із запаленою лучи-
ною і не копти Мого образу». Монах ви-
рішив, що це жарт когось із братів, і, не 
сприйнявши всерйоз знамення, продо-
вжив ходити з лучиною повз ікону. Не-
забаром трапезар з волі Богородиці був 
позбавлений зору. Тільки тоді зрозумів 
Ніл, як він помилився. Монах став дні 
й ночі молитися перед святою іконою, 
просячи прощення. Так тривало, поки 
він знову не почув голос, який сповістив 
про прощення й прозріння. За перека-
зами, Божа Матір вимовила, що ікона її 
з цієї пори іменуватиметься Скоропос-
лушницею, бо «швидку всім, хто молить-
ся до неї, буду являти милість і вико-
нання прохань». Таким чином, це єдина 
серед сотень ікон Богородиці, ім’я якій 
дала сама Пресвята Владичиця.

Ікона Пресвятої Богородиці «Скоро-
послушниці» відома своїми чудесами. 
Тому і сьогодні, преклоняючи у Володи-
мирському соборі коліна перед списком 
Пресвятої Богородиці віруючі просять 
благодатної допомоги в прийнятті пра-
вильного рішення, зцілення від тілесних 
і душевних хвороб, захисту для рідних і 
близьких, миру для України.

Вітання з нагоди 87-ліття народження 
Святійшого Патріарха 

Київського і всієї Руси-України Філарета
23-го  січня  1929  року  в  селі Благодатно-

му  у  сім’ї  Меланіїї  і Антона  Денисенків  народився 
хлопчик,  якому  Божим Провидінням  при-
значено  бути Предстоятелем  Помісної 
Української  Православної  Церкви Київсько-
го Патріархату. Від  імені  Вікаріату  Помісної 
Української  Православної  Церкви Київського  Патріар-
хату  в  США  і Канаді  і  від  усіх  вірян  з  північно аме-
риканського  континенту поздоровляємо Вашу Святість 
з 87 річницею від дня народження.Святійший  Владико,  
Ваша величезна  і  корисна  праця  у Христовому вино-
граднику піднімає гідність  кожної  свідомої українсь-
кої  людини,  відроджує приспані  душі  і  приєднує  до 
новітнього  відродження  нашої Святої  Церк-
ви  і  морального відродження  українського  народу.
Ваша  мудра,  розміркована  і нелегка  пра-
ця  в  розбудові Помісної Української Православної 
Церкви  Київського  Патріархату  і Української Держа-
ви заслуговує на найглибшу  і  найщирішу  пошану всіх  
українців  не  тільки православного,  а  і  греко-католи-
цького  населення поза межами України. Ми  тішимося,  
що  маємо  Вірного Сина  Української  Нації  – Святій-
шого  Отця  нашого  -  на Проводі  Помісної  Україн-
ської Православної  Церкви  Київського Патріархату.   
З  щирою  і  правдивою  пошаною схиляємо наші го-
лови перед Вами і просимо Вашого благословення. 

Бажаємо  Вам,  Святійший Владико,  міцно-
го  здоров’я, незгасаючої  сили  і  всього найкращо-
го.   Многі  і  щасливі  літа,  Святійший Владико!

Прот. Віктор Полярний, Секрета Вікаріату 
Української Православно Церкви 

Київського Патріархату      
в США й Канаді

На честь 87- ої річниці з дня народження Його Святості патріарха Філарета 
«Поетичним рядком»

Патріотичний дух й любов у Вас від Бога
А ще життя дароване Творцем

Торуйте шлях - така ж у Вас дорога
Радіти всім, бо з Вами ми ідем! 

І  хай благословить Всевишній  довголіття
Апостоли з»єднаються з земним.
Радіймо разом ми на цьому світі
Хотіли б довго перебувати з ним.  

Фашизм Москви не пройде нашим полем,
 І  Ваша Святість твердила не  раз: 

 Любов’ю, вірою, своїм сердечним болем,
 Аби надія об’єднала нас. 

 Робили все, щоб так утвердив й час.
 Еліту творите у рідній Україні

 То Вам й хвала довіку і віднині!
Щиро Ваш, Олег Чорногуз (м. Київ) 

З роси і води Вам, Ваше Святосте! Многая літа!
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ВЕЛИКОДНЄ ВІТАННЯ НАСТОЯТЕЛЯ КАТЕДРИ СВЯТОГО АНДРІЯ 
ПЕРВОЗВАНОГО І СЕКРЕТАРЯ ВІКАРІАТУ УПЦ КП в США й КАНАДІ

“Цей день, що його створив нам Господь, 
радіймо й веселімось сьогодні” (Пс. 117, 24). 

Щиро вітаю вас, дорогі брати і сестри, з радіс-
ним святом світлого Христового Воскресіння! 

Христос Воскрес! В  ці  тяжкі  часи  випробуван-
ня українського  народу  і  нам  личить найбільше  
радіти  і  веселитися Воскресінням  Христовим,  бо  
й  наш народ  силою  своєї  Святої  Церкви недав-
но  воскрес  після  довгого  сну  в неволі недругів 
українського народу.Отже, звернімося з почуттям 
любові й братерства  у  Христі,  звернімося  від щи-
рого  серця  до  всіх  наших  братів  – дітей нашої Ма-
тері України  –  радісним вітанням Христос Воскрес! 
Христос Воскрес, переміг смерть і ми, з Божою 
поміччю, переможемо всі наші злидні й негаразди! 
Під  час  Великодніх  богослужінь  ми співаємо  пас-
хальні  стихири  -  як  щезає дим,  так  нехай  щезнуть  
вороги  наші,  і як прах розсипається від лиця вітру, 

так нехай  розвіються  їхні  злі  думки знищити  дер-
жаву  нашу  Українську. Господи,  втихомир  тих,  хто 
противиться  заповідям  та  постановам Твоїм.  
Поверни  їм  пам’ять  Твоєї заповіді: Блаженні 
миротворці, бо вони синами Божими назвуть-
ся. З  правдивою  щирістю  і  любов’ю  в Хри-
сті  забудьмо  всяку  незгоду, обнімімо один одно-
го і всі разом йдімо до  остаточної  мети  -  мети   
повного відродження  нашої  рідної  Церкви, 
повної  незалежності  нашої  Матері України.  Кро-
куймо  всі  до  світла воскресіння  й  вільного  життя 
українського народу. Наша  Свята  Помісна  Україн-
ська Православна  Церква  Київського Патріархату 
звертається до тих людей, яким  доля  нашої  Церкви  
і  Матері України  не  є  байдужою  і  закликає об’єд-
натися  в  Єдину  Помісну Українську  Православ-
ну  Церкву Київського Патріархату, на чолі Якої є і 
повинен завжди бути лише Вірний Син української  
нації.  Провідник  нашої Святої  Церкви  повинен  
завжди поділяти  радість  і  горе  українського на-
роду.  Тому,  хто  заважає об’єднанню українського  
православ’я  в  одну Помісну  Українську  Право-
славну Церкву  Київського  Патріархату,  той працює  
проти Бога,  а  Бог посоромлений не буває. Вітаємо  з  
святом  Воскресіння Христового  Святійшого  Отця  
нашого Патріарха  Київського  і  всієї  Руси-України 
ФІЛАРЕТА. Вітаємо  з  світлим  Воскресінням Госпо-
да  нашого  Ісуса  Христа  ієрея Михайла і паніматку 
Мар’яну Лещишин, Голову парафіяльного уряду пана 
Івана Яреська  з  його  дружиною  Памелою, сестрит-
ство  Святої  Софії,  братство Святого  Андрія,  цер-
ковний  хор  під керуванням  пана  Богдана  Кулешко, 
парафіян і прихожани Громади Святого Андрія,  Вас  
і  Вашу  родину  і  всіх християн  в  Україні  і  по  всьо-
му  світі розпорошених - Христос Воскрес! Пересе-
лаємо  Вам  найкращі побажання,  благаємо  Воскрес-
лого Ісуса  Христа, щоб поблагословив Ваші добрі  
наміри  й  дії,  обдарував  Вас Своїми  дарами  щастя,  
здоров’я  і  всім найкращим.      Ми  всі  благаємо  
Господа  Бога нашого,  щоб  утвердив  Державність 
України  і  Святу  Помісну  Українську Православну  
Церкву  Київського Патріархату на віки вічні. А  нам  
усім  на  цій  землі,  Воскреслий Сину  Божий,  єдино-
мисліє і братолюбіє пошли  та  щоб  у  нас  вселилася 
незрадлива  і  щира  любов  до  нашої Святої  Україн-
ської  Церкви  і  Матері України.    Христос  Істин-
ний  Бог  наш,  що воскрес  з  мертвих,  що  смертю  
смерть подолав  й  тим,  що  в  гробах  життя дарував,  
за  молитви  Пречистої  Своєї Матері,  святих  слав-
них  і  прехвальних апостолів і всіх святих помилує 
і спасе нас,  бо  Він  милосердний  і чоловіколюбець.
 

ХРИСТОС ВОСКРЕС!     
ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

Митрофорний  протоієрей 
 Віктор Полярний   

«Вісті з діаспори»
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«Ми мусимо собі і всьому світові ска-
зати - не забудемо злочинів Голодомору 
– геноциду та його винуватців; не зра-
димо ідеалів Революції Гідності; зроби-
мо все для національного, політичного, 
економічного відродження України, для 
її входження в європейську сім’ю віль-
них народів», - зазначив глава держави.

Після виступу Президента була ого-
лошена загальнонаціональна хвилина 
мовчання, по закінченні якої розпочала-
ся всеукраїнська акція «Запали свічку!».

Глава держави разом з дружиною та 
свідком страшних подій 1932-1933 років 
Миколою Онищенком встановили свіч-
ки пам’яті до основної частини Мемо-
ріалу. Свічки пам’яті було встановлено 
і від усіх областей України. Сяйвом лам-
падок, які встановили присутні на цере-
монії, вкрилися і пагорби навколо Ме-
моріалу.

В церемонії біля Меморіалу пам’яті 
жертв голодоморів в Україні також взяли 
участь глава Уряду Арсеній Яценюк, уря-
довці, Президент України 1991-94 Лео-
нід Кравчук, Президент України 1994-
2005 Леонід Кучма, Президент України 
2005-2010 Віктор Ющенко, представни-
ки дипломатичного корпусу, глави ре-
лігійних організацій, офіційні особи, 
представники громадськості, свідки го-
лодомору-геноциду 1932-33 років та со-
тні киян.

Патріарше 
БОГОСлужіННЯ 

у 25-ту 
Неділю ПіСлЯ 

П’ЯтдеСЯтНиЦі
У неділю 25-ту після П’ятдесятниці, в 

день свята ікони Божої Матері «Скоро-
послушниця» у Володимирському кафе-
дральному патріаршому соборі Києва 
Патріарх Філарет звершив урочисті бо-
гослужіння.

Напередодні неділі, 21 листопа-
да 2015 року, Святійший Патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-України Філарет 
звершив Всенічне бдіння у Володимир-
ському кафедральному соборі столиці.

У неділю вранці, 22 листорпада, Па-
тріарх Філарет у співслужінні Патріар-
шого намісника, митрополита Переяс-
лав-Хмельницького і Білоцерківського 
Епіфанія, митрополита Білгородсько-
го і Обоянського Іоасафа, архієпископа 
Чернігівського і Ніжинського Євстратія, 
архієпископа Кримського і Сімферо-
польського Климента, єпископа Василь-
ківського Лаврентія, вікарія Київської 
єпархії, єпископа Запорізького і Меліто-
польського Фотія, єпископа Вишгород-
ський Агапіта, намісника Михайлівсько-
го Золотоверхого монастиря, керуючого 
справами Київськогої Патріархії, першо-
го проректора Київської православної 
богословської академії протоієря Олек-
сандра Трофимлюка та інших викла-
дачів у священному сані, соборного й 
запрошеного духовенства звершив Бо-
жественну літургію свт. Іоана Золотоус-
того.

Звертаючись до вірних, Святій-
ший Патріарх пояснив відмінність во-
скресіння пророками та Господом на-
шим Ісусом Христом. «Щойно ми почули 
Євангельське читання про звершення 
Господом Ісусом Христом двох чудес: 
зцілення кровоточивої, через доторкан-
ня до одежі Ісуса Христа, друге, ще біль-
ше чудо, – воскресіння дочки начальни-
ка синагоги Іаіра.

Ісус Христос воскресив і сина наїн-
ської вдови, а також воскресив Лазаря, 
який вже розкладався. Ці чудеса свід-
чать про те, що Він є істинний Бог. Во-
скрешали і пророки як ви знаєте з Біблії. 
Яка різниця між тими воскресіннями 
пророків і воскресіннями, які звершу-
вав Ісус Христос? Різниця та, що Він не 
тільки воскресив інших, а й воскресив 
Самого Себе. І ті, які воскресали і через 

чудеса пророків, і через чудо Ісуса Хрис-
та помирали. Ніхто із них не залишив-
ся живим. А Ісус Христос воскрес і вже 
не помирає. І воскресіння попередни-
ків не змінювало природу людську. Що 
це означає? А те, що вони як були смерт-
ними так і залишились смертними, а тіло 
Ісуса Христа змінилось в своїй природі 
– стало безсмертним, тобто Ісус Христос 
вже ніколи не помирає і не може помер-
ти» – сказав Патріарх Філарет.

Також Святійший Владика наголосив 
на правильності людського шляху, який 
полягає в житті по правді та любові: «Лю-
дина повинна жити тільки по правді і 
любити. І якщо ми будемо жити по прав-
ді і будемо любити, то Господь своєю Бо-
жественною благодаттю допоможе нам і 
доказом того є святі».

За богослужінням молилися церков-
ний меценат Андрій Миколайович Ма-
цола із сім’єю, стараннями якого шано-
ваний образ був написаний і переданий 
влітку 2012 р. до Володимирського со-
бору зі святої гори Афон (монастиря До-
хіар), а також студенти, аспіранти, чис-
ленні парафіяни та паломники з інших 
єпархій.

За богослужінням співали три хорові 
колективи: Патріарший хор Володимир-
ського собору (регент – Вероніка Мат-
вієнко), хор Київської православної бо-
гословської академії (регент – диякон 
Юрій Мигаль) та кліросний хор Володи-
мирського собору (регент – Тетяна Со-
лосич).

Після літургії, перед створеним чен-
цями афонським списком з чудотворної 
ікони Пресвятої Богородиці «Скоропос-
лушниця», було прочитано акафіст, який 
завершився молитвою за Україну і вели-
чанням Цариці Небесній.

Після Богослужіння Святійший Па-
тріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет нагородив медаллю «За жер-
товність та любов до України» громад-
ського діяча, фахівця з економічних пи-
тань в системі державного управління, 
українознавця, генерал-полковника 
Українського реєстрового козацтва Йо-
шіхіко Окабе.

Особливістю цьогорічного бого-
служіння стало те, що частина молитов 
і піснеспівів буде звершена грецькою 
мовою – тією мовою, якою написаний 
Новий Завіт та оригінали основних бого-
службових текстів Православної Церк-
ви. Цим було підкреслено неперерв-
ний духовний зв’язок Церкви в Україні 
зі своєю Матір’ю Церквою Константино-
польською, від якої понад тисячу років 
тому Київ і вся Русь прийняли хрещення.

«Вже четвертий рік ікона Божої Ма-
тері «Скоропослушниця», написана 

афонськими монахами, перебуває у Во-
лодимирському соборі – говорить Свя-
тійший Патріарх Філарет. – І віруючі по-
любили цю святиню, моляться перед 
цією іконою, звертаються за заступни-
цтвом Божої Матері, яке особливо по-
трібне нашому народу в цей нелегкий 
час. Ікона називається «Скоропослуш-
ницею» тому, що Божа Матір милостиво 
вислуховує щирі молитви, звернені до 
неї, і скоро заступається за потребую-
чих, за даною їй від Бога благодаттю на-
дає допомогу.

Цього року виповнилося 1000 ро-
ків від часу упокоєння святого князя Во-
лодимира, Хрестителя Руси-України. За 
його проханням і повелінням візантій-
ське духовенство звершило хрещення і 
його самого, і міста Києва, і всієї Руси, та-
ким чином утвердивши наших передків 
у православній вірі. Істини, які сповіщені 
Богом через Євангеліє і проповідуються 
Церквою усім народам, найперше були 
записані давньою грецькою мовою, а 
потім були перекладені майже на всі 
мови світу. Так само і богослужіння спо-
чатку складалося грецькою мовою. Тому 
під час нашого свята частина молитов 
звучала цією мовою, мовою Євангелія і 
Святих Отців, щоб у цей ювілейний рік 
підкреслити наш історичний духовний 
зв’язок з Церквою Константинополя, бо 
вона для нас була Матір’ю, а не Москов-
ська Церква. Остання хоче переконати 
українців, що для нас вона – мати. Але 
не ми від них, а вони від Києва прийняли 
хрещення, тому не Москва, а Київ – ма-
тір міст Руських.

Наступного року також сповнюєть-
ся 1000 років духовних зв’язків Руси-
України з монастирями гори Афон. Бо 
1016 р. преподобний Антоній, уродже-
нець Любеча на Чернігівщині, пішов у 
це святе місце чернечих подвигів та ду-
ховного вдосконалення для того, щоби 
навчитися правил молитви, посту і уса-
мітненого монашого життя. А коли він 
досяг духовної досконалості, то його 
наставник благословив Антонію повер-
нутися на Батьківщину, щоб тут навча-
ти аскетичним правилам тих, хто бажає 
спасіння. Преподобний Антоній засну-
вав у Києві монастир Печерський, який 
став родоначальником чернецтва в на-
шій землі. Так що і у цій царині духо-
вності Українська Церква має своїми 
вчителями побожних грецьких афон-
ських монахів».

«Піснеспіви грецькою мовою, з ви-
користанням грецької мелодичної цер-
ковної традиції, вносять у богослу-
жіння особливу інтонацію – говорить 
регент Патріаршого хору Володимир-
ського собору Вероніка Матвієнко. – 

Адже саме з цією традицією хорового 
співу пов’язана поява церковної музи-
ки в Україні, яку за переданням привез-
ли до нас співаки з почту грецької царів-
ни Анни, дружини святого Володимира. 
Грецька мелодійна традиція відрізня-
ється від тієї, яка склалася пізніше в на-
шій Церкві. Бо традиції київського роз-
співу, чи розспіву Печерської лаври, а 
тим більше ближчі до нас за часом на-
писання авторські хорові твори епохи 
бароко чи початку ХХ століття у своїй 
основі мають багатоголосся. А грецька 
хорова традиція й дотепер значною мі-
рою спирається на сольний спів, коли 
хор виступає музичним фоном для го-
ловного виконавця.

У репертуарі нашого хору дав-
но є піснеспіви грецькою мовою або 
пов’язані з грецькою музичною тради-
цією, наприклад особливий Патріар-
ший Поліхроніон (Многоліття) або гімн 
на честь Божої Матері св. Нектарія Егін-
ського. Але з нагоди свята ми хочемо по-
радувати богомольців новими для нас 
піснеспівами грецькою мовою».

Появу ікони Пресвятої Богородиці 
«Скоропослушниця» старці Дохіарсько-
го монастиря відносять до часів св. Нео-
фіта, засновника обителі в Х ст. Але своє 
ім’я, відоме нам і сьогодні, образ отри-
мав тільки через сім сотень років. За мо-
настирським переказом 1664 року тра-
пезар на ім’я Ніл, проходячи за звичаєм 
повз ікону вночі із запаленою лучиною, 
почув від неї слова: «В майбутньому не 
наближайся сюди із запаленою лучи-
ною і не копти Мого образу». Монах ви-
рішив, що це жарт когось із братів, і, не 
сприйнявши всерйоз знамення, продо-
вжив ходити з лучиною повз ікону. Не-
забаром трапезар з волі Богородиці був 
позбавлений зору. Тільки тоді зрозумів 
Ніл, як він помилився. Монах став дні 
й ночі молитися перед святою іконою, 
просячи прощення. Так тривало, поки 
він знову не почув голос, який сповістив 
про прощення й прозріння. За перека-
зами, Божа Матір вимовила, що ікона її 
з цієї пори іменуватиметься Скоропос-
лушницею, бо «швидку всім, хто молить-
ся до неї, буду являти милість і вико-
нання прохань». Таким чином, це єдина 
серед сотень ікон Богородиці, ім’я якій 
дала сама Пресвята Владичиця.

Ікона Пресвятої Богородиці «Скоро-
послушниці» відома своїми чудесами. 
Тому і сьогодні, преклоняючи у Володи-
мирському соборі коліна перед списком 
Пресвятої Богородиці віруючі просять 
благодатної допомоги в прийнятті пра-
вильного рішення, зцілення від тілесних 
і душевних хвороб, захисту для рідних і 
близьких, миру для України.

Вітання з нагоди 87-ліття народження 
Святійшого Патріарха 

Київського і всієї Руси-України Філарета
23-го  січня  1929  року  в  селі Благодатно-

му  у  сім’ї  Меланіїї  і Антона  Денисенків  народився 
хлопчик,  якому  Божим Провидінням  при-
значено  бути Предстоятелем  Помісної 
Української  Православної  Церкви Київсько-
го Патріархату. Від  імені  Вікаріату  Помісної 
Української  Православної  Церкви Київського  Патріар-
хату  в  США  і Канаді  і  від  усіх  вірян  з  північно аме-
риканського  континенту поздоровляємо Вашу Святість 
з 87 річницею від дня народження.Святійший  Владико,  
Ваша величезна  і  корисна  праця  у Христовому вино-
граднику піднімає гідність  кожної  свідомої українсь-
кої  людини,  відроджує приспані  душі  і  приєднує  до 
новітнього  відродження  нашої Святої  Церк-
ви  і  морального відродження  українського  народу.
Ваша  мудра,  розміркована  і нелегка  пра-
ця  в  розбудові Помісної Української Православної 
Церкви  Київського  Патріархату  і Української Держа-
ви заслуговує на найглибшу  і  найщирішу  пошану всіх  
українців  не  тільки православного,  а  і  греко-католи-
цького  населення поза межами України. Ми  тішимося,  
що  маємо  Вірного Сина  Української  Нації  – Святій-
шого  Отця  нашого  -  на Проводі  Помісної  Україн-
ської Православної  Церкви  Київського Патріархату.   
З  щирою  і  правдивою  пошаною схиляємо наші го-
лови перед Вами і просимо Вашого благословення. 

Бажаємо  Вам,  Святійший Владико,  міцно-
го  здоров’я, незгасаючої  сили  і  всього найкращо-
го.   Многі  і  щасливі  літа,  Святійший Владико!

Прот. Віктор Полярний, Секрета Вікаріату 
Української Православно Церкви 

Київського Патріархату      
в США й Канаді

На честь 87- ої річниці з дня народження Його Святості патріарха Філарета 
«Поетичним рядком»

Патріотичний дух й любов у Вас від Бога
А ще життя дароване Творцем

Торуйте шлях - така ж у Вас дорога
Радіти всім, бо з Вами ми ідем! 

І  хай благословить Всевишній  довголіття
Апостоли з»єднаються з земним.
Радіймо разом ми на цьому світі
Хотіли б довго перебувати з ним.  

Фашизм Москви не пройде нашим полем,
 І  Ваша Святість твердила не  раз: 

 Любов’ю, вірою, своїм сердечним болем,
 Аби надія об’єднала нас. 

 Робили все, щоб так утвердив й час.
 Еліту творите у рідній Україні

 То Вам й хвала довіку і віднині!
Щиро Ваш, Олег Чорногуз (м. Київ) 

З роси і води Вам, Ваше Святосте! Многая літа!
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«Ми мусимо собі і всьому світові ска-
зати - не забудемо злочинів Голодомору 
– геноциду та його винуватців; не зра-
димо ідеалів Революції Гідності; зроби-
мо все для національного, політичного, 
економічного відродження України, для 
її входження в європейську сім’ю віль-
них народів», - зазначив глава держави.

Після виступу Президента була ого-
лошена загальнонаціональна хвилина 
мовчання, по закінченні якої розпочала-
ся всеукраїнська акція «Запали свічку!».

Глава держави разом з дружиною та 
свідком страшних подій 1932-1933 років 
Миколою Онищенком встановили свіч-
ки пам’яті до основної частини Мемо-
ріалу. Свічки пам’яті було встановлено 
і від усіх областей України. Сяйвом лам-
падок, які встановили присутні на цере-
монії, вкрилися і пагорби навколо Ме-
моріалу.

В церемонії біля Меморіалу пам’яті 
жертв голодоморів в Україні також взяли 
участь глава Уряду Арсеній Яценюк, уря-
довці, Президент України 1991-94 Лео-
нід Кравчук, Президент України 1994-
2005 Леонід Кучма, Президент України 
2005-2010 Віктор Ющенко, представни-
ки дипломатичного корпусу, глави ре-
лігійних організацій, офіційні особи, 
представники громадськості, свідки го-
лодомору-геноциду 1932-33 років та со-
тні киян.

Патріарше 
БОГОСлужіННЯ 

у 25-ту 
Неділю ПіСлЯ 

П’ЯтдеСЯтНиЦі
У неділю 25-ту після П’ятдесятниці, в 

день свята ікони Божої Матері «Скоро-
послушниця» у Володимирському кафе-
дральному патріаршому соборі Києва 
Патріарх Філарет звершив урочисті бо-
гослужіння.

Напередодні неділі, 21 листопа-
да 2015 року, Святійший Патріарх Ки-
ївський і всієї Руси-України Філарет 
звершив Всенічне бдіння у Володимир-
ському кафедральному соборі столиці.

У неділю вранці, 22 листорпада, Па-
тріарх Філарет у співслужінні Патріар-
шого намісника, митрополита Переяс-
лав-Хмельницького і Білоцерківського 
Епіфанія, митрополита Білгородсько-
го і Обоянського Іоасафа, архієпископа 
Чернігівського і Ніжинського Євстратія, 
архієпископа Кримського і Сімферо-
польського Климента, єпископа Василь-
ківського Лаврентія, вікарія Київської 
єпархії, єпископа Запорізького і Меліто-
польського Фотія, єпископа Вишгород-
ський Агапіта, намісника Михайлівсько-
го Золотоверхого монастиря, керуючого 
справами Київськогої Патріархії, першо-
го проректора Київської православної 
богословської академії протоієря Олек-
сандра Трофимлюка та інших викла-
дачів у священному сані, соборного й 
запрошеного духовенства звершив Бо-
жественну літургію свт. Іоана Золотоус-
того.

Звертаючись до вірних, Святій-
ший Патріарх пояснив відмінність во-
скресіння пророками та Господом на-
шим Ісусом Христом. «Щойно ми почули 
Євангельське читання про звершення 
Господом Ісусом Христом двох чудес: 
зцілення кровоточивої, через доторкан-
ня до одежі Ісуса Христа, друге, ще біль-
ше чудо, – воскресіння дочки начальни-
ка синагоги Іаіра.

Ісус Христос воскресив і сина наїн-
ської вдови, а також воскресив Лазаря, 
який вже розкладався. Ці чудеса свід-
чать про те, що Він є істинний Бог. Во-
скрешали і пророки як ви знаєте з Біблії. 
Яка різниця між тими воскресіннями 
пророків і воскресіннями, які звершу-
вав Ісус Христос? Різниця та, що Він не 
тільки воскресив інших, а й воскресив 
Самого Себе. І ті, які воскресали і через 

чудеса пророків, і через чудо Ісуса Хрис-
та помирали. Ніхто із них не залишив-
ся живим. А Ісус Христос воскрес і вже 
не помирає. І воскресіння попередни-
ків не змінювало природу людську. Що 
це означає? А те, що вони як були смерт-
ними так і залишились смертними, а тіло 
Ісуса Христа змінилось в своїй природі 
– стало безсмертним, тобто Ісус Христос 
вже ніколи не помирає і не може помер-
ти» – сказав Патріарх Філарет.

Також Святійший Владика наголосив 
на правильності людського шляху, який 
полягає в житті по правді та любові: «Лю-
дина повинна жити тільки по правді і 
любити. І якщо ми будемо жити по прав-
ді і будемо любити, то Господь своєю Бо-
жественною благодаттю допоможе нам і 
доказом того є святі».

За богослужінням молилися церков-
ний меценат Андрій Миколайович Ма-
цола із сім’єю, стараннями якого шано-
ваний образ був написаний і переданий 
влітку 2012 р. до Володимирського со-
бору зі святої гори Афон (монастиря До-
хіар), а також студенти, аспіранти, чис-
ленні парафіяни та паломники з інших 
єпархій.

За богослужінням співали три хорові 
колективи: Патріарший хор Володимир-
ського собору (регент – Вероніка Мат-
вієнко), хор Київської православної бо-
гословської академії (регент – диякон 
Юрій Мигаль) та кліросний хор Володи-
мирського собору (регент – Тетяна Со-
лосич).

Після літургії, перед створеним чен-
цями афонським списком з чудотворної 
ікони Пресвятої Богородиці «Скоропос-
лушниця», було прочитано акафіст, який 
завершився молитвою за Україну і вели-
чанням Цариці Небесній.

Після Богослужіння Святійший Па-
тріарх Київський і всієї Руси-України 
Філарет нагородив медаллю «За жер-
товність та любов до України» громад-
ського діяча, фахівця з економічних пи-
тань в системі державного управління, 
українознавця, генерал-полковника 
Українського реєстрового козацтва Йо-
шіхіко Окабе.

Особливістю цьогорічного бого-
служіння стало те, що частина молитов 
і піснеспівів буде звершена грецькою 
мовою – тією мовою, якою написаний 
Новий Завіт та оригінали основних бого-
службових текстів Православної Церк-
ви. Цим було підкреслено неперерв-
ний духовний зв’язок Церкви в Україні 
зі своєю Матір’ю Церквою Константино-
польською, від якої понад тисячу років 
тому Київ і вся Русь прийняли хрещення.

«Вже четвертий рік ікона Божої Ма-
тері «Скоропослушниця», написана 

афонськими монахами, перебуває у Во-
лодимирському соборі – говорить Свя-
тійший Патріарх Філарет. – І віруючі по-
любили цю святиню, моляться перед 
цією іконою, звертаються за заступни-
цтвом Божої Матері, яке особливо по-
трібне нашому народу в цей нелегкий 
час. Ікона називається «Скоропослуш-
ницею» тому, що Божа Матір милостиво 
вислуховує щирі молитви, звернені до 
неї, і скоро заступається за потребую-
чих, за даною їй від Бога благодаттю на-
дає допомогу.

Цього року виповнилося 1000 ро-
ків від часу упокоєння святого князя Во-
лодимира, Хрестителя Руси-України. За 
його проханням і повелінням візантій-
ське духовенство звершило хрещення і 
його самого, і міста Києва, і всієї Руси, та-
ким чином утвердивши наших передків 
у православній вірі. Істини, які сповіщені 
Богом через Євангеліє і проповідуються 
Церквою усім народам, найперше були 
записані давньою грецькою мовою, а 
потім були перекладені майже на всі 
мови світу. Так само і богослужіння спо-
чатку складалося грецькою мовою. Тому 
під час нашого свята частина молитов 
звучала цією мовою, мовою Євангелія і 
Святих Отців, щоб у цей ювілейний рік 
підкреслити наш історичний духовний 
зв’язок з Церквою Константинополя, бо 
вона для нас була Матір’ю, а не Москов-
ська Церква. Остання хоче переконати 
українців, що для нас вона – мати. Але 
не ми від них, а вони від Києва прийняли 
хрещення, тому не Москва, а Київ – ма-
тір міст Руських.

Наступного року також сповнюєть-
ся 1000 років духовних зв’язків Руси-
України з монастирями гори Афон. Бо 
1016 р. преподобний Антоній, уродже-
нець Любеча на Чернігівщині, пішов у 
це святе місце чернечих подвигів та ду-
ховного вдосконалення для того, щоби 
навчитися правил молитви, посту і уса-
мітненого монашого життя. А коли він 
досяг духовної досконалості, то його 
наставник благословив Антонію повер-
нутися на Батьківщину, щоб тут навча-
ти аскетичним правилам тих, хто бажає 
спасіння. Преподобний Антоній засну-
вав у Києві монастир Печерський, який 
став родоначальником чернецтва в на-
шій землі. Так що і у цій царині духо-
вності Українська Церква має своїми 
вчителями побожних грецьких афон-
ських монахів».

«Піснеспіви грецькою мовою, з ви-
користанням грецької мелодичної цер-
ковної традиції, вносять у богослу-
жіння особливу інтонацію – говорить 
регент Патріаршого хору Володимир-
ського собору Вероніка Матвієнко. – 

Адже саме з цією традицією хорового 
співу пов’язана поява церковної музи-
ки в Україні, яку за переданням привез-
ли до нас співаки з почту грецької царів-
ни Анни, дружини святого Володимира. 
Грецька мелодійна традиція відрізня-
ється від тієї, яка склалася пізніше в на-
шій Церкві. Бо традиції київського роз-
співу, чи розспіву Печерської лаври, а 
тим більше ближчі до нас за часом на-
писання авторські хорові твори епохи 
бароко чи початку ХХ століття у своїй 
основі мають багатоголосся. А грецька 
хорова традиція й дотепер значною мі-
рою спирається на сольний спів, коли 
хор виступає музичним фоном для го-
ловного виконавця.

У репертуарі нашого хору дав-
но є піснеспіви грецькою мовою або 
пов’язані з грецькою музичною тради-
цією, наприклад особливий Патріар-
ший Поліхроніон (Многоліття) або гімн 
на честь Божої Матері св. Нектарія Егін-
ського. Але з нагоди свята ми хочемо по-
радувати богомольців новими для нас 
піснеспівами грецькою мовою».

Появу ікони Пресвятої Богородиці 
«Скоропослушниця» старці Дохіарсько-
го монастиря відносять до часів св. Нео-
фіта, засновника обителі в Х ст. Але своє 
ім’я, відоме нам і сьогодні, образ отри-
мав тільки через сім сотень років. За мо-
настирським переказом 1664 року тра-
пезар на ім’я Ніл, проходячи за звичаєм 
повз ікону вночі із запаленою лучиною, 
почув від неї слова: «В майбутньому не 
наближайся сюди із запаленою лучи-
ною і не копти Мого образу». Монах ви-
рішив, що це жарт когось із братів, і, не 
сприйнявши всерйоз знамення, продо-
вжив ходити з лучиною повз ікону. Не-
забаром трапезар з волі Богородиці був 
позбавлений зору. Тільки тоді зрозумів 
Ніл, як він помилився. Монах став дні 
й ночі молитися перед святою іконою, 
просячи прощення. Так тривало, поки 
він знову не почув голос, який сповістив 
про прощення й прозріння. За перека-
зами, Божа Матір вимовила, що ікона її 
з цієї пори іменуватиметься Скоропос-
лушницею, бо «швидку всім, хто молить-
ся до неї, буду являти милість і вико-
нання прохань». Таким чином, це єдина 
серед сотень ікон Богородиці, ім’я якій 
дала сама Пресвята Владичиця.

Ікона Пресвятої Богородиці «Скоро-
послушниці» відома своїми чудесами. 
Тому і сьогодні, преклоняючи у Володи-
мирському соборі коліна перед списком 
Пресвятої Богородиці віруючі просять 
благодатної допомоги в прийнятті пра-
вильного рішення, зцілення від тілесних 
і душевних хвороб, захисту для рідних і 
близьких, миру для України.

Люди віруючі, коли аналізують новітню історію Церкви, 
схильні до жанру альтернативної історії. Надто коли 

думають про церковне розділення, вони ставлять собі за-
питання, що було б, якби... Сьогодні ми точно знаємо від-
повідь на одне запитання з тих численних "якби"... Якби 
не патріарх Філарет з його мрією та непокірністю, Украї-
на втратила б шанс на власну Помісну Церкву, а частина 
української пастви не мала би ґрунту, на якому будується 
єдина Церква, а може навіть більше - не мала б ґрунту 
для власного заспокоєння після моральних травм, які 
отримала від Московського патріархату. Напевно, саме 
тому патріарх Філарет залишається частим гостем ефірів, 
улюбленцем преси. Напевно тому про це сокровенне ро-
динне свято Різдва нам хочеться поговорити саме з ним.
- Ваша Святість, Вам приписують таку фразу: "Любов 
без правди -слабкість. Правда без любові -жорстокість". 
- Ці слова належать не мені, а преподобному Ісідо-
ру Пелусіотському. Я лише їх запам'ятав і цитую.
 - Мені здається, що наші еліти так і не навчилися 
говорити мовою правди. Як ставиться Церква до таких 
понять, як брехня з необхідності, до можливості допу-
стити меншу брехню, щоб уникнути більшого зла?
- Справа в тому, що і мала брехня є неправда, і велика 
брехня - неправда. Тому гріх і малий - є гріхом, і великий 
-є гріхом. Тільки різниця між ними: той великий, а той 
малий. Так і різниця між малою брехнею і великою тільки 
в розмірі, а за якістю, сутністю одне й інше належать до 
неправди. Наша проблема полягає в тому, що у нас в осно-
ву суспільного життя в багатьох речах закладена неправ-
да. Неправда в тому, що у нас є закони несправедливі: або 
створені, або використовуються для окремої групи людей, 
для їхнього збагачення, для утримання влади. Неправда 
і в тому, що закони не виконуються. Неправда і в тому, 
що суди у нас дуже часто несправедливі. Всі знають, як 
суди виносять рішення в залежності від того, хто скільки 
заплатив. Неправда управління виявляється у великому 
соціальному розшаруванні - величезній прірві між неба-
гатьма надзвичайно заможними і багатьма незаможними. 
А для того, щоби суспільство добре існувало і був спокій, 
потрібна правда, справедливість в суспільному житті.
- Як Ви вважаєте, чи не потрібно було би знову для 
політиків запровадити присягу на Біблії?
- Справа в тому, що можуть і на Біблії присяга-
ти, а потім цю присягу порушувати. Зараз депута-
ти, державні службовці, судді складають присягу?
- Складають. 
- Складають на вірність Конституції. А в Конституції 
сказано, що ми несемо відповідальність перед Богом 
і перед народом, перед Україною. Якщо ви несете від-
повідальність перед Богом, то чому ви порушуєте прав-
ду Божу? Ви ж присягу даєте. Якщо вони порушують 
присягу на вірність Конституції, то і присягу на Біблії 
також порушуватимуть. Але нехай знають, що за пору-
шення всякої присяги є відповідальність перед Богом.
- Ми з вами говоримо перед Свят-вечором. Я натрапила 
на соціологічне дослідження, яке каже, що у багатьох 
країнах Європи Різдво перетворюється на нагоду поїсти, 
мати кілька вихідних, отримати подарунки. У Вас нема 
відчуття, що ми щось втрачаємо, так і не набувши? 
- Різдво Христове в Україні святкується як релігійне свя-
то, це очевидно. Але Різдво Христове перетворилося і на 
народне свято. І тому Різдво Христове - це подарунки, це 
святкові обіди, це колядки. Оце стає звичаєм народним. А 
релігійна основа Різдва Христового зовсім інша. Вона не 
у подарунках, а в тому, що Син Божий -Бог, Творець світу, 

став людиною для того, щоби визволити людину від гріха 
і від смерті. Бо людина сама подолати в своїй природі гріх 
і смерть не може. Тому потрібно було Богові стати люди-
ною, щоби подолати в людській природі гріх і смерть. Тому 
в колядках, які народ співає, сказано: "Ой, радуйся земле - 
Син Божий народився". Чому земля повинна радіти, тоб-
то людський рід чому повинен радіти? Бо народився Син 
Божий. Для чого Син Божий народився? Для того, щоби 
людський рід спасти від гріха і від смерті. Оце є основа 
свята Різдва Христова -нагадування кожному про спасін-
ня і  вічне життя, про відповідальність за  духовне життя.

- Я завжди вважала, що люди, які  пішли в радянський час до 
семінарії  - незвичайні. Як Ви вирішили стати  священиком?  
- Я навернувся до Бога через смерть  батька. Смерть бать-
ка була поштовхом  до питання, чи Бог існує, чи не існує.  
Якщо Він не існує, як нас вчили тоді в  школі, то зі смертю 
людина  перетворюється в небуття, просто  зникає. Тому, 
якщо це правда, що  людина перетворюється в небуття, 
то  мого батька немає. Бо він загинув на фронті, на війні. 
А як же немає його,  коли я його люблю? Кого я люблю - 
не  існуюче? Хіба можна любити не  існуюче? Не можна. А 
якщо я люблю, і  це реально я люблю, то любов  засвідчує, 
що батько і після смерті  повинен існувати. Якщо він існує,  
значить є вічне життя. А якщо є вічне  життя, то є і Бог, 
якому я повинен  служити насамперед, а не земній владі,  
яка Його заперечує. І ось оце  переконання мене привело 
до того, що  я поступив в семінарію, потім в  академію 
і став священнослужителем -бажання служити Богові.  
- Я колись говорила зі священиком  із Заходу. Він ка-
зав, що  пострадянські країни після  радянської влади 
переживають  захоплення вірою та Церквою, але  Єв-
ропа це також переживала. А  зараз там церкви по-
рожні. Як Ви  думаєте, чи можливе таке, що ми  пе-
реситимося Церквою, втратимо  інтерес до неї?
 - Я з ним не згоден. Не треба  забувати, що в історії 
діє не тільки  людина, а діє і Бог. Бог, який прийшов  на 
Землю спасти людину від гріха. І  незважаючи на те, що 
в християнстві є  відступлення від християнських іде-
алів,  від християнського способу життя, -перемогти 
християнство означає  перемогти Бога, Христа Спасите-
ля.  Можливо перемогти Христа  Спасителя?  - Ні.  - Так, 
не можливо. І тому  християнство перемогти не мож-
ливо.  Християнство є і буде існувати до кінця  історії, 
до кінця світу. Так, воно буде  терпіти випробування, 
буде  відступлення, але переможеним не  може бути. 
Тому що зло ніколи не  переможе добро.  Колись в ра-
дянський період чиновник  мені казав: у 1980-му році 
ми  вступаємо в комунізм, і місця Церкві в  комунізмі 
не буде. Я цій людині сказав, що якщо буде комунізм  

Філарет, Патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату
 «До нас у Володимирський собор перейшло багато вірян із Лаври» 
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Патріарх Філарет звершив панахиду за спокій душ 
розстріляних мирних учасників Революції Гідності 

20 лютого 2016 року у Свято-Михайлівсь-
кому Золотоверхому соборі відбулися поми-
нальні Богослужіння за спокій душ розстріля-
них мирних учасників Революції Гідності.
Саме Михайлівська Золотоверха обитель стала при-
хистком для побитих мирних протестувальників 30 
листопада 2013 року і у скрутні дні лютого 2014 року. У 
храмах монастиря було організовано місце перепочин-
ку, склади та навіть операційні для потреб майданівців.
Братія монастиря відслужила Божественну літургію 
після якої було звершено панахиду, яку очолив Святій-
ший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Його Святості співслужили: патріарший наміс-
ник митрополит Переяслав-Хмельницький і 

Білоцерківський Епіфаній, архієпископ Чер-
нігівський і Ніжинський Євстратій, наміс-
ник монастиря єпископ Вишгородський Агапіт, 
братія монастиря та духовенство міста Києва.
Предстоятель Української Православної Церкви 
Київського Патріархату звернувся до присутніх: 
"Ваші Преосвященства, всечесні отці, шановний Пе-
тро Олексійович Порошенко, президент України, 
дорогі браття і сестри. Ми сьогодні зібралися у дру-
гу річницю Київського Майдану для того, щоб помо-
литися за спокій душ спочилих наших кращих синів 
та дочок України. І перед кожним із нас виникає пи-
тання: вони існують лише у нашій пам’яті, чи вони 
існують реально? Віра наша вчить, що Господь ство-
рив людину безсмертною душею і тому те, що ство-
рив Бог – не зникає. Якщо це так, то і душі померлих 
не зникають, вони продовжують існувати в іншому 
житті. Тому вони віддали своє життя за нашу держа-
ву, за наш народ, за нашу свободу, віддали тому що 
любили. Якщо ми любимо їх за те, що вони полюби-
ли нас і Бога, то ми повинні бути їм вдячними і наша 
вдячність повинна виявлятился не лише у пам’яті 
про них, а молитися за них, щоб Господь дарував їм 
блаженне життя в мирі, радості і любові, любові до 
Бога. Тому ми й молимося сьогодні і постійно моли-
мося за те, щоб Господь дарував їм Царство небесне 
і вічний спокій. Слава Ісусу Христу. Слава Україні".

За богослужінням молився Прези-
дент України Петро Олексійович Порошен-
ко разом з дружиною Мариною Порошенко.
Після панахиди Святійший Патріарх ра-
зом з Президентом запалив поминальні лам-
пади біля пам’ятного стенду із зображеннями 
бійців “Небесної сотні”, розміщеного у Вар-
варинському приділі Михайлівського собору.

Вічна пам’ять Героям!

У 2016 році буде пізня Пасха
Цього року Великдень припадає на трав-

неві свята - Пасху святкуємо 1 травня. А це 
віщує холодну весну і досить ранню зиму.

Нинішня зима затягнеться на чотири міся-
ці – весь березень часом очікуються дощі з мо-
крим снігом і заморозки. Перша декада квітня 
холодніша, ніж зазвичай. Літня погода з торіш-
ніх майже п’яти місяців встановиться в трьох з 
половиною: з середини травня до перших днів 
вересня. Посушливими будуть травень і чер-
вень, а липень і серпень – з рясними зливами, 
перемежованими сильними засухами. На жаль, 
вересень-листопад виявляться традиційно осін-
німи, а тривалого тепла в жовтні, званого в на-
роді «бабиним літом», може не бути зовсім. Зима 
2016-2017 рр. також настане раніше терміну: 

морози і снігу можуть бути вже в листопаді

№9 (2017 рік)

Відкритий лист щодо порушення прав віруючих УПЦ КП 
на Кіровоградщині

Управління Кіровоградської єпархії Української 
Православної Церкви Київського Патріархату 
заявляє про відверті та нахабні порушення прав і 
свобод людини і громадянина органами виконавчої 
влади Кіровоградщини та їх керівниками.
Управління Кіровоградської єпархії Української 
Православної Церкви Київського Патріархату 
заявляє про відверті та нахабні порушення прав і 
свобод людини і громадянина органами виконавчої 
влади Кіровоградщини та їх керівниками: 
головою Кіровоградської обласної державної 
влади С. Ларіним, головою Новоархангельської 
районної державної адміністрації О. 
Кожухарем, іншими посадовими особами.
Згідно зі ст. 19 Конституції України «Органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України».
Згідно зі ст. 35 Конституції України «Церква і 
релігійні організації в Україні відокремлені від 
держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не 
може бути визнана державою як обов’язкова».
Кіровоградські чиновники вважають, що 
незнання законів дозволяє їм довільно 
розширяти вимоги до інших, звужувати власні 
обов’язки, розпоряджатися життям громад 
Київського Патріархату на власний розсуд.
Вже тривалий час на Кіровоградщині влада 
вчиняє дискримінаційні дії щодо вірних 
Української Православної Церкви Київського 
Патріархату. Коли мова йшла про банальне: 
надання переваги Московському Патріархату в 
інформаційному просторі, відмови у виділенні 
землі під будівництво кафедрального собору (хоча, 
наприклад, громадам Московського Патріархату 
земельні ділянки виділяються в будь-яких місцях, 
де б тільки не побажали), всупереч законодавству 
отримання від нас орендної плати за землю (тому 
ж Московському Патріархату ділянки надаються в 
постійне користування), наші священнослужителі 
та вірні не нарікаючи, терпляче несли цей 
хрест, виконуючи своє християнське служіння.

Але перед цими виборами владоможці від 
ігнорування та дрібних покусувань перейшли 
до цинічних на зухвалих дій відносно релігійних 
громад УПЦ КП. Спочатку була позбавлена 
місця служіння громада Преподобних Агапіта 
та Даміана Києвопечерських м. Кіровограда, 
яка молилася в пристосованому приміщені при 
обласному онкологічному диспансері Пізніше 
робилися спроби захоплення недобудованого 
храму Апостола і євангеліста Луки в с. Пушкове 
Голованівського району та земельної ділянки 
громади Преображення Господнього в м. 
Гайвороні. В усіх цих діях не останню роль 
грали голови місцевих райдержадміністрацій.
Та найбільше відзначився у служінні Московській 
Патріархії голова Новоархангельської 
райдержадміністрації О. В. Кожухар. У 
липні 2012 року він неодноразово викликав 
настоятеля громади Рівноапостольного князя 
Володимира УПЦ КП смт Новоархангельськ 
о. Іллю Совича і, застосовуючи улещування 
та погрози, намагався примусити його 
перейти до Московського Патріархату.
В цей же час В. Ф. Демішкан обманним шляхом 
отримав оригінали установчих документів 
громади, вважаючи, що їх наявність дає 
йому право перевести громаду в УПЦ МП.
Для відновлення документації громада 
Рівноапостольного князя Володимира смт 
Новоархангельськ 02 серпня цього року скликала 
парафіяльні збори, на яких було знайдене 
оптимальне рішення - прийняти статут в новій 
редакції. Всі необхідні документи цього ж дня 
було надано в обласну державну адміністрацію 
для реєстрації прийнятих змін. Хочемо 
наголосити, що мова йшла не про юрисдикційну 
зміну, не про ліквідацію чи реорганізацію 
громади, а лишень про зміни до статуту з метою 
його актуалізації. Реакція обласної адміністрації 
на цей простий крок викликали здивування і 
розчарування одночасно. Почалося безпідставне 
затягування розгляду документів, роздмухування 
конфлікту навколо громади, звинувачення у 
незаконному проведенні парафіяльних зборів.

cerkva.info

«Офіційним рядком»
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“Адреси доброти”

З турботою про сиріт і захисників України                              
Найперше хочемо сердечно подякувати 
тим, хто доброчинно глибоко  сягає 
власної кишені щоб допомогти захисникам 
України. Зокрема, пані Тетяні Ясинській 
( Silver  Spring, MD.,) , котра замовила 
дві харчові пачки для наших воїнів.  Так 
само пані Лідії Ємець з Каліфорнії 
що в 13-ту річницю упокоєння Якова 
Сидоровича Ємця  потурбувалася 
про поранених вояків та їхні  родини.
Ми зворушені тим, що Ви відгукнулися 
на наш заклик допомогти провести 
традиційне свято в сиротинці м. Дніпро 
під назвою «Українське Різдво». Свої 
пожертви надіслали: знову ж таки 
добродійки  Тетяна Ясинська та 
Лідія Ємець, Віктор Бабанський ( 
Watchung, N.J.), Оля Карпенко (  Mon-
roe, MI.,). Маємо надію що це лише 
початок нашої спільної шляхетної справи. 
Традиційно допомагає з року в рік 
видавати релігійний додаток  щомісячника 
«Бористен»  бюлетень «Наша Церква» 

Володимир Могучий з штату Ню-
Джерзі.  Ось і знову він поважно допоміг 
нашому духовному виданню.  Нехай 
Вам гарно працюється і святкується!

На світлині: Добродій Володимир Могучий 
попри час що рікою пливе  залишається 

сповненим енергії та націленості на 
шляхетні справи. 
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Різдвяний піст, як і Великий, є багатоденним постом три-
ває протягом 40 днів. У період 2015-2016 постити починають з 
28.11.2015 року і закінчують 06.01.2016 року. Крім того Різдвя-
ний тост називається також Пилиповим, тому що йде слідом 
за днем пам’яті апостола Пилипа.

Відразу ж рекомендуємо дізнатися, коли в 2016 році Ве-
ликдень і Масляна.

Як був введений Різдвяний піст?
Встановлення цього періоду припадає на давні часи хрис-

тиянства, рівно як і встановлення інших багатоденних постів. 
Згадували про Різдвяний піст ще в четвертому столітті св. св. 
Амвросій Медиодаланский, Филастрий і блаженний Августин. 
Лев Великий зачіпав його тему в п’ятому столітті.

На самому початку християни постили різну кількість днів: 
одні тиждень, інші - на кілька днів довше. Але у 1166 році на 
соборі в Константинопольського патріарха Луки та Візантій-
ського імператора Мануїла, всім християнам було наказано 
дотримуватися посту 40 днів, безпосередньо до Різдва Хрис-
тового.

Пилипівський піст необхідний, тому що саме в цей період 
люди очищають себе покаянням, молитвою і відмовою від їжі 
до дня Різдва Христового. Тільки люди з чистою душею, сер-
цем і тілом можуть зустрічати Сина Божого, прихід у наш світ.

Він вважається останнім багатоденним постом у році, що 
минає. З 28 листопада по 1 січня включно можна нестрого до-
тримуватися встановлених правил, а ось з 1 по 6 січня - слід 
строго постити і правильно.

Навіщо ж встановили Різдвяний піст?
Різдвяний піст - пост в зимовий час, який служить для лю-

дей очищенням у останньої частини року, таємничим онов-
ленням духовної, єднанням з богом і приготуванням до ви-
хваляння Різдва Христового.

Зі слів Лева Великого, цей період створено для того, щоб 
ми могли принести жертву Богові за зібрані плоди. Адже нас 
Господь цілий рік обдаровував дарами, тому ми ж у свою чер-
гу повинні постаратися під час цього посту бути щедрими по 
відношенню до бідних.

Як сказав Симеон Фессалоникійський, піст Різдвяної Чоти-
ридесятниці схожий на піст Мойсея, який сорок днів поневі-
рявся по пустелі, постив і отримав за це кам’яні скрижалі зі 
словами Господніми. Ми ж, проводячи ці сорок днів утриман-
ня від певної їжі, зможемо споглядати і прийняти слово Діви, 
написане не на каменях, а перевоплотившееся і народжене, і 
віднесемо його до Божественної плоті.

Завдяки Різдвяного посту людина очищається від усього 
злого, що накопичилося у нього за рік, чистить серце від нена-
висті і брехні, наповнюючи його смиренням і любов’ю.

Як дозволено харчуватися в Різдвяний піст?
 Правила живлення тут дещо відрізняються від правил Ве-

ликого посту. Пилипівський піст не вважається таким суво-
рим, тому іноді в раціоні можуть бути присутніми гарячі стра-
ви з олією і риба.

Щоб організм постить не відчував постійний голод і брак 
корисних вітамінах і мікроелементах необхідно приймати їжу 
кожні три години.

різдвЯНий ПіСт 2015-2016: КалеНдар, 
харчуваННЯ ПО дНЯх

Звичайній людині важко встояти перед спокусою, скушту-
вати забороненого страви, але засмучуватися з цього приво-
ду не варто, адже людям, які не є ченцями або церковними 
служителями дозволено невелике послаблення під час посту. 
Ця слабина може бути пов’язана зі станом здоров’я постить, 
специфікою його роботи або індивідуальною непереносиміс-
тю певний продуктів.

Дітям у віці до 7 років, строго постити так само 
необов’язково, але батьки повинні починати прищеплювати 
їм основні правила і розповідати про традиції. Якщо дитина 
прагнути дотримуватися Різдвяний і інші пости, потрібно ви-
ключити з його раціону солодощі, а необхідні організму м’ясо 
і рибу залишити. Ці ж правила можуть дотримуватися вагітні 
жінки.

Календар харчування
З 28 листопада по 19 грудня 2015 року включно:
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. Допускається вживання риби (юшка, риба під 
маринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, 
виноградного), варену їжу рослинного походження з дода-
ванням масла.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 20 грудня 2015 року по 1 січня 2016 року включно.
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. У раціон дозволено ввести варену їжу рослин-
ного походження, заправлений олією. Наприклад, баклажан-
на ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фа-
лафель і ін.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-

го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 2 січня 2016 року по 6 січня 2016 року включно:
Понеділок. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-

чі, горіхи, мед).
Вівторок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-

товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-
товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

Неділя. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

6 січня - це самий строгий день Різдвяного посту, тому в 
цей день варто утриматися від їжі до першої зірки.

Протягом усього Різдвяного посту 2015-2016 необхідно 
обмежувати себе в різних утіхах і гулянь. Не можна проявля-
ти злість, думати про людей погано, заздрити комусь. Також 
під час Різдвяного посту не можна проводити обряд вінчання, 
тому всі весільні торжества потрібно влаштувати або до дати 
поста, або після Різдва.

4 листопада — церковне свято на честь 
Казанської ікони Божої Матері

 
Чи може молитва перед іконою допомогти врятувати дер-

жаву і націю? Відповідь зустрічаємо в історії. Саме 4 листопа-
да є днем вшанування чудотворної Казанської ікони Божої 
Матері на знак порятунку Русі від навали поляків у 1612 році.

Ці події в історії закарбувались як «Смутний час», пері-
од повного знищення державності на північно-руських тере-

ПравОСлавНі СвЯта у лиСтОПаді

нах та тотальної релігійної і культурної агресії. І саме Пречис-
та Діва Марія стала Заступницею перед Престолом Божим, до 
якої в молитовному сподіванні поринув православний люд, 
шукаючи Її небесного захисту.

В далекому 1612 році населення Московії знайшло в собі 
силу зрозуміти, що всі криваві випробування були попуще-
ні за їхнє маловір’я та недостойне духовне життя, і спробува-
ли виправити його покаянням, постом і молитвою. І вже після 
загально народного каяття, після зміни суспільної свідомос-
ті, з чудотворним Казанським образом Божої Матері на чолі 
війська патріоти Мінін і Пожарський звільнили країну від оку-
пантів. Відтоді ця ікона стала символом духовного оновлення 
та народної єдності для всього слов’янського православного 
світу.

Варто лише додати, що сьогоднішнім українцям свято на 
честь чудотворної Казанської ікони Божої Матері може ста-
ти у великій нагоді. Воно повинно нагадати усім нам головний 
історичний урок: справжнє відродження України можливе 
лише за умови перезавантаження свідомості всього народу – 
тобто покаяння, переміни розуму, причому – на загальнонаці-
ональному рівні.

А ще для цього треба звертатися за Небесною допомогою, 
підносячи щирі молитви Господу та Його Пречистій Матері, 
адже чудотворних Образів у нас для цього – дякувати Бого-
ві – дуже багато.

 
21 листопада — церковне свято Собор Архі-

стратига Михаїла та всіх Небесних Сил
 
Цей день також є православним Днем Києва, адже саме 

Архістратиг Михаїл є небесним покровителем нашої столиці.
Мі-ка-ель: або ж українською – Хто, як Бог?
Навіть ім’ям своїм Михаїл стверджує: ніхто не може бути 

рівним Богові. Цю істину він відстояв у битві з повсталим ден-
ницею, перемігши демонські полки.

то Церква буде існувати і при комунізмі. А він сказав:  
"Ні. Ми вас зараз терпимо, а тоді  терпіти вас не будемо". 
Я сказав: якщо  ви не будете терпіти нас, віруючих, то  
тоді комунізму не буде, а Церква буде.  Бо Христос ска-
зав: Я побудую Церкву і  ворота пекельні її не подолають. 
- А що сказав він?  
- А він нічого на це не міг мені  сказати. І як бачите, після 
відступлення  радянського часу наступило  навернення. 
Я маю надію, що і в Європі  так буде - пусті храми ще 
наповняться.  А якщо і України торкнеться  відступлен-
ня - то це теж буде  тимчасово. В історії так було не раз.
 - Запитання про церковну історію.  Мені колись написав 
монах з одного  північного монастиря Росії. Він  чистою 
українською мовою  подякував мені, що я обстоюю  єдину 
Помісну Церкву, а коли я  запитала, звідки він знає мову, 
то  почула таке. Мовляв, його  відправили на правах 
послуху з  України до Росії. Я подумала: чому  такий 
послух? Українські монахи  мають спасатися на пів-
ночі Росії, а  монахи - громадяни РФ  проповідують тут 
"руський мир". 
- Це давня традиція. В історії був  період, коли після угод 
Богдана  Хмельницького Україну приєднали до  Росії, і ут-
ворилась єдина Російська  імперія. Тоді почалась боротьба 
за  Церкву і Київську митрополію, яка 700  років знаходи-
лась у підпорядкуванні  Константинопольського патріар-
хату.  Зрештою її незаконно приєднали до  Московського 
патріархату. А коли  приєднали, то Москва направляла  
єпископів-росіян в Україну, а  українських єпископів, 
монахів,  богословів відправляли в Росію, на  Північ чи в 
Сибір для того, щоб  займались місіонерською діяльністю.
 - Серед чукчів і евенків, серед тих  язичницьких народів?
  - Так. І тому Інокентій Іркутський,  Іоанн і Павло То-
больські та багато єпископів, які стали святими, Церк-
ва їх  канонізувала, - вони з України,  закінчили тут 
Києво-Могилянську  академію, а їх єпископами постави-
ли  туди. Наприклад, Димитрій (Туптало)  Ростовський 
народився в Макарові  Київської області, а його зробили  
єпископом і поставили в Ростов у Росії,  і він там вико-
нував свої архіпастирські  обов'язки, і Житіє святих пе-
реклав. А  сюди навпаки, направляли росіян для  того, 
щоб тут російську мову і звичаї  запроваджувати в жит-
тя, бо з того часу  в храмах стали проповідувати  росій-
ською мовою, і навчання велось у  церковно-парафіяль-
них школах теж  російською мовою. Така була загальна  
російська політика. І в часи Російської  імперії, і в часи 
Радянського Союзу  багато духовенства з України поси-
лали  по всій Росії. 60 відсотків священства  за радянські 
часи були українці, вихідці  з України. Вони служили і в 
Україні, і  багато з них служили і в Росії. І зараз  багато 
українців єпископів і  священників служать в Росії. Як 
приклад, понад 150 років, від 1799  р., на Київській кафе-
дрі не було  архієрея-українця, лише росіяни. А  першим 
митрополитом Київським  українцем став я, у 1966 р.
 - Кожного разу, коли Різдво  святкують через тиждень 
після  Нового року, люди думають: чи не  пора переводити 
Церкву на новий  календар та святкувати народження  
Боголюдини 25-го грудня?
 - Питання календаря обговорювалось  на Всеправослав-
них нарадах, і всі  учасники наради, тобто представники  
всіх Православних Церков,  погоджувались з тим, що 
Юліанський  календар відстає від астрономічного  ка-
лендаря. Сходилися на тому, що  Церква погоджується 
перейти на новий  астрономічний календар. Але народ 
не  сприймає цього. І в 1920-ті роки  Російська Церк-
ва перейшла на новий  стиль, але народ не прийняв. На 
Різдво  Христове 25 грудня в храмах людей не було, а 7 
січня, ніби у будній день -храми повні. Що це означає? 
Коли  Церква побачила, що народ не  сприймає, тоді 
відмовились. А в  Грецькій Церкві стався розкол через  
календар, і він триває досі. Тому якщо  питання кален-

даря не викликатиме  розділення в самій Православ-
ній  Церкві в Україні, якщо люди віруючі це  приймуть 
- то так і буде. А якщо ні - то  буде як сто років тому: 
можна  запровадити, а потім доведеться  скасовувати. 
 - Є думка, що коли Ви дозволяєте  переходи парафій з 
Московського  патріархату до Київського, то  закладає-
те міни між нашим  майбутнім між'юрисдикційним  
діалогом, що вам завжди будуть  пам'ятати що "ви 
забирали наші  приходи, не домовлялися". 
- Це не так. Ми виступаємо за діалог,  а нинішнє керів-
ництво Української  православної церкви Московсько-
го  патріархату не хоче з нами вести  діалог. Мета цього 
діалогу - створити в  Україні єдину Православну Церкву,  
Помісну Церкву, незалежну від  Московського патріар-
хату. Вони на це  не йдуть.  Тепер Господь показав, яка 
Церква з  українським народом, а яка Церква не  підтри-
мує український народ. Саме  Церква як інституція, а не 
ті чи інші  клірики та миряни. Це бачать віруючі в  Україні 
і тому виходять зі складу  Московського патріархату та  
приєднуються до Київського  патріархату. В Києві, в об-
ласних  центрах, в районних центрах, там, де є  храми і 
Київського патріархату, і  Московського патріархату, це  
відбувається безболісно. Там як  правило ніяких конфлік-
тів немає, але  перехід відбувається - люди  полишають 
храми Московського  патріархату та йдуть до нас. Знаєте, 
як  багато людей почали ходити до нас до  Володимир-
ського собору, підходять  після служби до мене та ка-
жуть російською: "Спаси Вас Господи, ваше  Блаженство".  
- Це точно наші з Лаври, ми так до  Блаженнішого Во-
лодимира  зверталися. Ми не звикли  використовувати 
звернення  «Святійший». 
 - От навіть з цієї деталі я бачу, що  вони прийшли з Мо-
сковського  патріархату. Але повернемося до  переходів 
парафій. У селах, де один  храм, громада Московсько-
го  патріархату, бачачи неправду  московську, коли їхня 
Церква не  підтримує Україну, а підтримує  «руський 
мир», - тоді люди з цієї  громади не хочуть вже нале-
жати до цієї  Церкви, намагаються вийти громадою  зі 
складу Московського патріархату і  перейти в Київський 
патріархат. При  цьому кілька людей цієї парафії  зали-
шаються вірними Московському  патріархату. Ось у та-
ких випадках  починається боротьба не Київського  па-
тріархату з Московським  патріархатом, а починається 
боротьба  віруючих Московського патріархату з  вірую-
чими Московського ж патріархату,  боротьба серед самої 
громади, серед  жителів одного цього села. Не  Київсь-
кий патріархат з Московським  бореться, а борються 
самі колишні вже  віруючі Московського патріархату за  
право на відокремлення від  Московського патріархату. 
І храм  хочуть не віддати Московському  патріархату, а 
зберегти за своєю  громадою, бо вони його побудували 
чи  реставрували, це їхній храм, громади, а  не Московсь-
кого патріархату. А  невелика частина, яка залишаєть-
ся за  МП, вона залучає до себе і  духовенство, і різні 
сили, які  приїжджають в село, і починається  боротьба.  
- Так званих тітушок  використовують, семінаристів  за-
лучають.  
- Так. Тобто боротьба іде не між  Київським патріархатом 
і Московським, як про це останній заявляє, а боротьба  
йде віруючих Московського патріархату  колишніх з віру-
ючими того ж  Московського патріархату, але  лояльними 
йому. Боротьба через храм.  А там, де є не один храм, там все  
мирно. От як у Києві - з Лаври  перейшли у Михайлівський 
монастир  чи Володимирський собор, і боротьби  ніякої 
немає. А ось у тій же Птичі на  Рівненщині - там залиши-
лась невелика  частина прихильників МП, яка бореться  
за те, щоби храм належав їм. Їм  запропонували служити 
почергово, в  різні години, а вони відмовились від  цього.  
погромів храмів МП і таке інше. І ми  постійно пропонує-
мо діалог, від якого  МП так само постійно відмовляється.
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цінність їхньої чистої жертви, що виводить нас 
з дому неволі,  - відкривається нам зміст тер-
піння всієї України на зорі нового тисячоліття.
Найчастіше саме в слабкості та немочі прояв-
ляється Божа сила і мудрість. Тому важливо не 
дати себе ні звести, ні знеохотити в нашій борні, 
бо те, проти чого ми боремося, - це прояви не-
чистого духа, який трясеться, валиться на зем-
лю, піниться і качається, бо знає, що в крові пас-
хального непорочного Агнця настав йому кінець 
(пор. Мр. 9, 17-27). Воскреслий Христос, який 
через страждання і смерть переводить нас у вос-
кресіння та життя вічне, приходить до нас сьо-
годні, показуючи рани на своєму прославленому 
тілі. Як колись до наляканих апостолів, каже до 
нас, своїх учнів: «Чого стривожились? Чого ті 
сумніви постають у серцях ваших?» (Лк. 24, 38).
Скільки ми вже пережили «неможливого», що 
стало можливим для тих, хто твердо тримав-
ся віри у воскреслого Господа! Сімдесят років 
тому лукавий уже не вперше задумав розіп’я-
ти наш народ і загнати нашу Церкву в гріб. 
Однак вона, на подив усього світу, воскресла і 
стала сильнішою ніж будь-коли у своїй історії. 
На Львівському псевдособорі 1946 року ворог 
намагався в насильницький спосіб відірвати 
нас від єдності з Наступником апостола Петра. 
Проте сьогодні ми є живими свідками того, як 
кров мучеників та ісповідників нашої Церкви 
запечатала навіки це католицьке єднання і ста-
ла силою невмирущості й воскресіння Украї-

ни, знаком єднання її народу та рушієм онов-
лення її суспільства. Саме в такому свідченні 
віри у воскресіння можливе і справжнє єднан-
ня Церков України, відновлення єдиної Церк-
ви київського християнства, яку передав нам 
у спадок рівноапостольний князь Володимир. 
Дорогі в Христі! Воскреслий Господь кличе нас 
до досконалості. Утім, джерелом усякої доско-
налості є лише Він сам - наш Спаситель, який 
робить довершеним та справді цінним і трив-
ким плід нашого зусилля. Коли нам ще далеко 
до досконалості, коли наша держава ще не є та-
кою, про яку ми мріємо, не сміймо відмовитися 
від нашого зусилля - будувати, жити і змагати-
ся за Бога і Україну, бо Христос - наша Пасха!
Вітаю всіх вас з нинішнім святом, чи, краще, з 
нинішньою духовною перемогою Ісуса Христа 
над ворожою силою і над царством зла. Ще раз 
усім вам, в Україні й на поселеннях сущим, заси-
лаю свої сердечні вітання. Щиро зичу вам благо-
словенних свят Воскресіння Господнього, смач-
ної свяченої трапези та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашо-
го Ісуса Христа, любов Бога Отця і прича-
стя Святого Духа нехай буде з усіма вами!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового,
20 квітня  2016 року Божого

Пасха Христова – про свято
«Сторінками історії»

Найбільше християнське свято – Воскресіння 
Христове, або Пасха. Цього дня святкують пере-
могу Ісуса Христа над пеклом та смертю. За сло-
вами апостола Павла, воскресіння Христове – 
головна подія, що лягла в основу християнства.

Що таке Пасха?
Само слово «пасха» походить від єврейського 
«песах», що означає «проходження мимо» чи 
«перехід» — Ангел Божий пройшов мимо єврей-
ських будинків, двері яких було помазано кров’ю 
пасхального ягня, та зберіг від смерті єврейських 
первістків. З цього почалися події Виходу — по-
збавлення народу Божого від єгипетського раб-
ства та перехід до свободи. З того часу щороку 
юдеї святкували Пасху як пам’ять по ті спасен-
ні події. Християнська Пасха — це спомин про 
страждання, смерть та воскресіння Ісуса Христа. 
Сина Божого було розіп’ято напередодні єврей-
ської пасхи, а воскрес він у перший день після 
суботи, який у деяких мовах згодом дістав назви 
дня воскресного. У пасхальні дні християни не 
тільки споминають ті головні події з життя Ісу
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Патріарх Філарет відвідав Національну академію 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет у рамках Першосвятительського 
візиту до Львівської єпархії відвідав 
Національну академію сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Святійшого Патріарха Філарета супроводжував 
очільник єпархії Високопреосвященний 
митрополит Львівський і Сокальський 
Димитрій, а також Патріарший намісник 
Високопреосвященний митрополит 
Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський 
Епіфаній, Високопреосвященний митрополит 
Івано-Франківський і Галицький Іоасаф, 
Високопреосвященні архієпископи 
Рівненський і Острозький Іларіон і 
Чернігівський і Ніжинський Євстратій.
На стройовому плацу Предстоятеля 
зустрічали начальник Національної академії 
сухопутних військ генерал-лейтенант 
Павло Ткачук, голова Львівської обласної 
державної адміністрації Олег Синютка, голова 
Львівської обласної ради Олександр Ганущин, 
військовий прокурор Західного регіону 
України полковник юстиції Олег Сенюк.
Відвідини Академії Святійший Патріарх Філарет 
розпочав з покладання квітів на Алеї Слави 
випускників вишу, які загинули під час виконання 
військового обов’язку в зоні АТО на Сході України.
Предстоятель ознайомився із системою 
підготовки майбутніх офіцерів Збройних 
Сил України різних родів сухопутних військ, 
відвідавши заняття в центрі імітаційного 
моделювання та поспілкувавшись із курсантами.
Також Святійший Патріарх Філарет відвідав музей 
Академії, де оглянув експозицію, присвячену 
участі випускників та військовослужбовців 
Академії у виконанні бойових завдань в зоні АТО, 
та інші експозиції, що розповідають про минуле 
та сучасність факультетів Академії та її славетних 
випускників - Героїв України та кавалерів 
ордену гетьмана Богдана Хмельницького.
Предстоятель поспілкувався з дружиною 
загиблого в зоні АТО випускника Академії 
лицаря ордена Богдана Хмельницького ІІІ 
ступеня бійця військ спеціального призначення 
капітана Кирила Андреєнка - Оленою:
"Ви повинні знати, що віра наша є така, що життя 
не закінчується після смерті, але у вічності лише 
розпочинається справжнє життя. З чоловіком ви 
хоч і розлучені тілесно, але об'єднанні любов'ю, 
бо справжня любов є вічною і вона ніколи не 
минає. Ваш чоловік, як і інші наші воїни, є 
безсумнівно героєм, і він приніс найбільшу 
жертву, яку тільки можна було - віддав життя 
своє за свою Батьківщину і свій народ, - чим 
звершив заповідь найвищої любові. Церква 
завжди пам'ятатиме у молитвах усіх наших 
героїв", - зазначив Святійший Патріарх Філарет.
"Я дуже вдячна Вам, Ваша Святосте, за 

підтримку, яку Ви висловлюєте особисто мені 
та всім сім'ям, які втратили своїх чоловіків на 
Сході України. Ми відчуваємо її і щиро вдячні 
за це Вашій Церкві", - зауважила дружина 
новітнього героя України Олена Андреєнко.
На згадку про перебування у Національній 
академії сухопутних військ Святійший 
Патріарх Філарет зробив запис у книзі 
почесних гостей музею, де, зокрема, зазнаив: 
"Закликаю Боже благословення на Національну 
академію сухопутних військ - вірних 
захисників нашої державної незалежності".
У рамках відвідин Святійшим Патріархом 
Філаретом Національної академії сухопутних 
військ також відбулася зустріч Предстоятеля 
з керівним складом та курсантами Академії.
У своєму слові Патріарх наголосив:
"Ми миролюбива нація. Ми будучи третьою 
за потужністю ядерною державою у світі 
добровільно відмовилися від ядерної зброї. 
Ми не хочемо воювати і нападати на когось, 
але свого ми не віддамо! Що ми робимо 
на Сході? Захищаємо не тільки себе, свою 
державу, ми там захищаємо мир у Європі!"
Опісля виступу Святійший Патріарх Філарет 
вручив високі церковні нагороди - медалі 
святого великомученика Юрія Переможця та 
медалі "За жертовність і любов до України", 
- кращим військовослужбовцям Академії.
Окрім того Предстоятель нагородив 
орденом святого великомученика 
Юрія Переможця начальника Академії 
генерал-лейтенанта Павла Ткачука.
У свою чергу на згадку про відвідини Академії 
генерал-лейтенант Павло Ткачук подарував 
Святійшому Патріарху Філарету сувеніри та 
книгу пам’яті загиблих випускників Академії.
На стройовому плацу відбувся 
брифінг Предстоятеля Церкви 
за підсумками відвідин НАСВ.
Опісля, Святійший Патріарх Філарет разом 
із Високопреосвященним митрополитом 
Димитрієм та ієрархами відвідали 
Львівське єпархіальне управління.
Окрім цього сьогодні відбулася зустріч 
Святійшого Патріарха Філарета з міським 
головою Львова Андрієм Садовим.
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“Новини”
Слово Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, виголошене 

під час зустрічі з українською громадою в Нью-Йорку

 Преосвященні владики, всечесні отці! 
Дорога українська громадо, шановні 
гості, брати і сестри, пані та панове!
Слава Ісусу Христу! Найперше хочу подякувати 
керівництву Українського Інституту Америки, 
а також Українському Конгресовому Комітету 
та всім, хто приготував цю нашу зустріч. Мені 
дуже приємно тут, у Нью Йорку, зустрітися 
з українською громадою – вперше як 
Предстоятелю Православної Церкви України.
  Переконаний, що всі ви з великою турботою 
і переживанням, з молитвою слідкували 
за церковними подіями минулого і цього 
року, особливо за Об’єднавчим Собором 
у Святій Софії Київській, врученням 
Патріаршого і Синодального Томосу 
про автокефалію Православної Церкви 
України, її становленням і розвитком.
  Чому автокефалія Української Православної 
Церкви є надзвичайно важливою?
  Від самого початку Християнська Церква 
розвивалася, будучи відкритою для всіх 
народів і націй. Пам’ятаємо, що найпершим 
виявом дії благодаті Святого Духа, Який у 
день П’ятидесятниці зійшов на апостолів, був 
дар мов. Проповідь про Господа Ісуса Христа 
відразу зазвучала різними мовами, щоби кожен 
своєю рідною мовою міг почути Євангеліє.

Тому з одного боку всі православні християни 
належать до Єдиної, Святої, Соборної і 
Апостольської Церкви, бо Помісні Церкви не є 
і не можуть бути ізольованими одна від одної, 
або існувати лише як певна співдружність 
чи конфедерація. З іншого боку, враховуючи 
історичні, національні, державні та інші 
умови земного буття, існують автокефальні 
Помісні Церкви. Їхнє виникнення та розвиток 
пов’язані як з національною ідентичністю, так 
і з державним статусом відповідних народів.
 Таким чином з одного боку всі ми – єдина 
Православна Церква, але разом з тим існують 
грецька і арабська, болгарська і румунська, 
грузинська і сербська та інші національні традиції 
Православ’я. Серед них – і українське православ’я.
 Український народ – окремий народ, який має 
свою глибоку історію, власну мову, самобутню 
культуру. Який протягом століть боровся проти 
іноземного поневолення і в наш час відновив 
свою державну незалежність. Соціологічні 
опитування свідчать, що понад 70% наших 
співвітчизників сповідують православну 
християнську віру. Отже ми мали всі передумови 
для існування автокефальної Української 
Православної Церкви. Чому ж мрія про єдину і 
визнану Помісну Українську Церкви здійснилася 
лише зараз, чому продовжується боротьба 
щодо її утвердження? Як ви добре знаєте, 
Московське царство, хитрістю та підступом 
у XVII ст. підпорядкувавши собі Україну, 
робило все можливе, щоби підпорядкувати 
собі і Київську Митрополію. З порушенням 
канонів Москва анексувала нашу Церкву 
1686 р. і відтоді аж дотепер робила і робить 
все можливе, щоби мати панування над нею.
  Чи є якісь церковні, духовні причини таких дій? 
Насправді немає! Причина полягає в прагненні 
Москви через підпорядкування Української 
Церкви Російській мати духовну владу над 
нашим народом, а через це – утримувати над 
нами і своє мирське панування. Росія насправді 
не визнавала раніше і не хоче визнавати тепер, 
що український народ є окремий народ, а 
не частина «великого російського народу».
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Різдвяний піст, як і Великий, є багатоденним постом три-
ває протягом 40 днів. У період 2015-2016 постити починають з 
28.11.2015 року і закінчують 06.01.2016 року. Крім того Різдвя-
ний тост називається також Пилиповим, тому що йде слідом 
за днем пам’яті апостола Пилипа.

Відразу ж рекомендуємо дізнатися, коли в 2016 році Ве-
ликдень і Масляна.

Як був введений Різдвяний піст?
Встановлення цього періоду припадає на давні часи хрис-

тиянства, рівно як і встановлення інших багатоденних постів. 
Згадували про Різдвяний піст ще в четвертому столітті св. св. 
Амвросій Медиодаланский, Филастрий і блаженний Августин. 
Лев Великий зачіпав його тему в п’ятому столітті.

На самому початку християни постили різну кількість днів: 
одні тиждень, інші - на кілька днів довше. Але у 1166 році на 
соборі в Константинопольського патріарха Луки та Візантій-
ського імператора Мануїла, всім християнам було наказано 
дотримуватися посту 40 днів, безпосередньо до Різдва Хрис-
тового.

Пилипівський піст необхідний, тому що саме в цей період 
люди очищають себе покаянням, молитвою і відмовою від їжі 
до дня Різдва Христового. Тільки люди з чистою душею, сер-
цем і тілом можуть зустрічати Сина Божого, прихід у наш світ.

Він вважається останнім багатоденним постом у році, що 
минає. З 28 листопада по 1 січня включно можна нестрого до-
тримуватися встановлених правил, а ось з 1 по 6 січня - слід 
строго постити і правильно.

Навіщо ж встановили Різдвяний піст?
Різдвяний піст - пост в зимовий час, який служить для лю-

дей очищенням у останньої частини року, таємничим онов-
ленням духовної, єднанням з богом і приготуванням до ви-
хваляння Різдва Христового.

Зі слів Лева Великого, цей період створено для того, щоб 
ми могли принести жертву Богові за зібрані плоди. Адже нас 
Господь цілий рік обдаровував дарами, тому ми ж у свою чер-
гу повинні постаратися під час цього посту бути щедрими по 
відношенню до бідних.

Як сказав Симеон Фессалоникійський, піст Різдвяної Чоти-
ридесятниці схожий на піст Мойсея, який сорок днів поневі-
рявся по пустелі, постив і отримав за це кам’яні скрижалі зі 
словами Господніми. Ми ж, проводячи ці сорок днів утриман-
ня від певної їжі, зможемо споглядати і прийняти слово Діви, 
написане не на каменях, а перевоплотившееся і народжене, і 
віднесемо його до Божественної плоті.

Завдяки Різдвяного посту людина очищається від усього 
злого, що накопичилося у нього за рік, чистить серце від нена-
висті і брехні, наповнюючи його смиренням і любов’ю.

Як дозволено харчуватися в Різдвяний піст?
 Правила живлення тут дещо відрізняються від правил Ве-

ликого посту. Пилипівський піст не вважається таким суво-
рим, тому іноді в раціоні можуть бути присутніми гарячі стра-
ви з олією і риба.

Щоб організм постить не відчував постійний голод і брак 
корисних вітамінах і мікроелементах необхідно приймати їжу 
кожні три години.

різдвЯНий ПіСт 2015-2016: КалеНдар, 
харчуваННЯ ПО дНЯх

Звичайній людині важко встояти перед спокусою, скушту-
вати забороненого страви, але засмучуватися з цього приво-
ду не варто, адже людям, які не є ченцями або церковними 
служителями дозволено невелике послаблення під час посту. 
Ця слабина може бути пов’язана зі станом здоров’я постить, 
специфікою його роботи або індивідуальною непереносиміс-
тю певний продуктів.

Дітям у віці до 7 років, строго постити так само 
необов’язково, але батьки повинні починати прищеплювати 
їм основні правила і розповідати про традиції. Якщо дитина 
прагнути дотримуватися Різдвяний і інші пости, потрібно ви-
ключити з його раціону солодощі, а необхідні організму м’ясо 
і рибу залишити. Ці ж правила можуть дотримуватися вагітні 
жінки.

Календар харчування
З 28 листопада по 19 грудня 2015 року включно:
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. Допускається вживання риби (юшка, риба під 
маринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, 
виноградного), варену їжу рослинного походження з дода-
ванням масла.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 20 грудня 2015 року по 1 січня 2016 року включно.
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. У раціон дозволено ввести варену їжу рослин-
ного походження, заправлений олією. Наприклад, баклажан-
на ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фа-
лафель і ін.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-

го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 2 січня 2016 року по 6 січня 2016 року включно:
Понеділок. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-

чі, горіхи, мед).
Вівторок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-

товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-
товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

Неділя. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

6 січня - це самий строгий день Різдвяного посту, тому в 
цей день варто утриматися від їжі до першої зірки.

Протягом усього Різдвяного посту 2015-2016 необхідно 
обмежувати себе в різних утіхах і гулянь. Не можна проявля-
ти злість, думати про людей погано, заздрити комусь. Також 
під час Різдвяного посту не можна проводити обряд вінчання, 
тому всі весільні торжества потрібно влаштувати або до дати 
поста, або після Різдва.

4 листопада — церковне свято на честь 
Казанської ікони Божої Матері

 
Чи може молитва перед іконою допомогти врятувати дер-

жаву і націю? Відповідь зустрічаємо в історії. Саме 4 листопа-
да є днем вшанування чудотворної Казанської ікони Божої 
Матері на знак порятунку Русі від навали поляків у 1612 році.

Ці події в історії закарбувались як «Смутний час», пері-
од повного знищення державності на північно-руських тере-

ПравОСлавНі СвЯта у лиСтОПаді

нах та тотальної релігійної і культурної агресії. І саме Пречис-
та Діва Марія стала Заступницею перед Престолом Божим, до 
якої в молитовному сподіванні поринув православний люд, 
шукаючи Її небесного захисту.

В далекому 1612 році населення Московії знайшло в собі 
силу зрозуміти, що всі криваві випробування були попуще-
ні за їхнє маловір’я та недостойне духовне життя, і спробува-
ли виправити його покаянням, постом і молитвою. І вже після 
загально народного каяття, після зміни суспільної свідомос-
ті, з чудотворним Казанським образом Божої Матері на чолі 
війська патріоти Мінін і Пожарський звільнили країну від оку-
пантів. Відтоді ця ікона стала символом духовного оновлення 
та народної єдності для всього слов’янського православного 
світу.

Варто лише додати, що сьогоднішнім українцям свято на 
честь чудотворної Казанської ікони Божої Матері може ста-
ти у великій нагоді. Воно повинно нагадати усім нам головний 
історичний урок: справжнє відродження України можливе 
лише за умови перезавантаження свідомості всього народу – 
тобто покаяння, переміни розуму, причому – на загальнонаці-
ональному рівні.

А ще для цього треба звертатися за Небесною допомогою, 
підносячи щирі молитви Господу та Його Пречистій Матері, 
адже чудотворних Образів у нас для цього – дякувати Бого-
ві – дуже багато.

 
21 листопада — церковне свято Собор Архі-

стратига Михаїла та всіх Небесних Сил
 
Цей день також є православним Днем Києва, адже саме 

Архістратиг Михаїл є небесним покровителем нашої столиці.
Мі-ка-ель: або ж українською – Хто, як Бог?
Навіть ім’ям своїм Михаїл стверджує: ніхто не може бути 

рівним Богові. Цю істину він відстояв у битві з повсталим ден-
ницею, перемігши демонські полки.

то Церква буде існувати і при комунізмі. А він сказав:  
"Ні. Ми вас зараз терпимо, а тоді  терпіти вас не будемо". 
Я сказав: якщо  ви не будете терпіти нас, віруючих, то  
тоді комунізму не буде, а Церква буде.  Бо Христос ска-
зав: Я побудую Церкву і  ворота пекельні її не подолають. 
- А що сказав він?  
- А він нічого на це не міг мені  сказати. І як бачите, після 
відступлення  радянського часу наступило  навернення. 
Я маю надію, що і в Європі  так буде - пусті храми ще 
наповняться.  А якщо і України торкнеться  відступлен-
ня - то це теж буде  тимчасово. В історії так було не раз.
 - Запитання про церковну історію.  Мені колись написав 
монах з одного  північного монастиря Росії. Він  чистою 
українською мовою  подякував мені, що я обстоюю  єдину 
Помісну Церкву, а коли я  запитала, звідки він знає мову, 
то  почула таке. Мовляв, його  відправили на правах 
послуху з  України до Росії. Я подумала: чому  такий 
послух? Українські монахи  мають спасатися на пів-
ночі Росії, а  монахи - громадяни РФ  проповідують тут 
"руський мир". 
- Це давня традиція. В історії був  період, коли після угод 
Богдана  Хмельницького Україну приєднали до  Росії, і ут-
ворилась єдина Російська  імперія. Тоді почалась боротьба 
за  Церкву і Київську митрополію, яка 700  років знаходи-
лась у підпорядкуванні  Константинопольського патріар-
хату.  Зрештою її незаконно приєднали до  Московського 
патріархату. А коли  приєднали, то Москва направляла  
єпископів-росіян в Україну, а  українських єпископів, 
монахів,  богословів відправляли в Росію, на  Північ чи в 
Сибір для того, щоб  займались місіонерською діяльністю.
 - Серед чукчів і евенків, серед тих  язичницьких народів?
  - Так. І тому Інокентій Іркутський,  Іоанн і Павло То-
больські та багато єпископів, які стали святими, Церк-
ва їх  канонізувала, - вони з України,  закінчили тут 
Києво-Могилянську  академію, а їх єпископами постави-
ли  туди. Наприклад, Димитрій (Туптало)  Ростовський 
народився в Макарові  Київської області, а його зробили  
єпископом і поставили в Ростов у Росії,  і він там вико-
нував свої архіпастирські  обов'язки, і Житіє святих пе-
реклав. А  сюди навпаки, направляли росіян для  того, 
щоб тут російську мову і звичаї  запроваджувати в жит-
тя, бо з того часу  в храмах стали проповідувати  росій-
ською мовою, і навчання велось у  церковно-парафіяль-
них школах теж  російською мовою. Така була загальна  
російська політика. І в часи Російської  імперії, і в часи 
Радянського Союзу  багато духовенства з України поси-
лали  по всій Росії. 60 відсотків священства  за радянські 
часи були українці, вихідці  з України. Вони служили і в 
Україні, і  багато з них служили і в Росії. І зараз  багато 
українців єпископів і  священників служать в Росії. Як 
приклад, понад 150 років, від 1799  р., на Київській кафе-
дрі не було  архієрея-українця, лише росіяни. А  першим 
митрополитом Київським  українцем став я, у 1966 р.
 - Кожного разу, коли Різдво  святкують через тиждень 
після  Нового року, люди думають: чи не  пора переводити 
Церкву на новий  календар та святкувати народження  
Боголюдини 25-го грудня?
 - Питання календаря обговорювалось  на Всеправослав-
них нарадах, і всі  учасники наради, тобто представники  
всіх Православних Церков,  погоджувались з тим, що 
Юліанський  календар відстає від астрономічного  ка-
лендаря. Сходилися на тому, що  Церква погоджується 
перейти на новий  астрономічний календар. Але народ 
не  сприймає цього. І в 1920-ті роки  Російська Церк-
ва перейшла на новий  стиль, але народ не прийняв. На 
Різдво  Христове 25 грудня в храмах людей не було, а 7 
січня, ніби у будній день -храми повні. Що це означає? 
Коли  Церква побачила, що народ не  сприймає, тоді 
відмовились. А в  Грецькій Церкві стався розкол через  
календар, і він триває досі. Тому якщо  питання кален-

даря не викликатиме  розділення в самій Православ-
ній  Церкві в Україні, якщо люди віруючі це  приймуть 
- то так і буде. А якщо ні - то  буде як сто років тому: 
можна  запровадити, а потім доведеться  скасовувати. 
 - Є думка, що коли Ви дозволяєте  переходи парафій з 
Московського  патріархату до Київського, то  закладає-
те міни між нашим  майбутнім між'юрисдикційним  
діалогом, що вам завжди будуть  пам'ятати що "ви 
забирали наші  приходи, не домовлялися". 
- Це не так. Ми виступаємо за діалог,  а нинішнє керів-
ництво Української  православної церкви Московсько-
го  патріархату не хоче з нами вести  діалог. Мета цього 
діалогу - створити в  Україні єдину Православну Церкву,  
Помісну Церкву, незалежну від  Московського патріар-
хату. Вони на це  не йдуть.  Тепер Господь показав, яка 
Церква з  українським народом, а яка Церква не  підтри-
мує український народ. Саме  Церква як інституція, а не 
ті чи інші  клірики та миряни. Це бачать віруючі в  Україні 
і тому виходять зі складу  Московського патріархату та  
приєднуються до Київського  патріархату. В Києві, в об-
ласних  центрах, в районних центрах, там, де є  храми і 
Київського патріархату, і  Московського патріархату, це  
відбувається безболісно. Там як  правило ніяких конфлік-
тів немає, але  перехід відбувається - люди  полишають 
храми Московського  патріархату та йдуть до нас. Знаєте, 
як  багато людей почали ходити до нас до  Володимир-
ського собору, підходять  після служби до мене та ка-
жуть російською: "Спаси Вас Господи, ваше  Блаженство".  
- Це точно наші з Лаври, ми так до  Блаженнішого Во-
лодимира  зверталися. Ми не звикли  використовувати 
звернення  «Святійший». 
 - От навіть з цієї деталі я бачу, що  вони прийшли з Мо-
сковського  патріархату. Але повернемося до  переходів 
парафій. У селах, де один  храм, громада Московсько-
го  патріархату, бачачи неправду  московську, коли їхня 
Церква не  підтримує Україну, а підтримує  «руський 
мир», - тоді люди з цієї  громади не хочуть вже нале-
жати до цієї  Церкви, намагаються вийти громадою  зі 
складу Московського патріархату і  перейти в Київський 
патріархат. При  цьому кілька людей цієї парафії  зали-
шаються вірними Московському  патріархату. Ось у та-
ких випадках  починається боротьба не Київського  па-
тріархату з Московським  патріархатом, а починається 
боротьба  віруючих Московського патріархату з  вірую-
чими Московського ж патріархату,  боротьба серед самої 
громади, серед  жителів одного цього села. Не  Київсь-
кий патріархат з Московським  бореться, а борються 
самі колишні вже  віруючі Московського патріархату за  
право на відокремлення від  Московського патріархату. 
І храм  хочуть не віддати Московському  патріархату, а 
зберегти за своєю  громадою, бо вони його побудували 
чи  реставрували, це їхній храм, громади, а  не Московсь-
кого патріархату. А  невелика частина, яка залишаєть-
ся за  МП, вона залучає до себе і  духовенство, і різні 
сили, які  приїжджають в село, і починається  боротьба.  
- Так званих тітушок  використовують, семінаристів  за-
лучають.  
- Так. Тобто боротьба іде не між  Київським патріархатом 
і Московським, як про це останній заявляє, а боротьба  
йде віруючих Московського патріархату  колишніх з віру-
ючими того ж  Московського патріархату, але  лояльними 
йому. Боротьба через храм.  А там, де є не один храм, там все  
мирно. От як у Києві - з Лаври  перейшли у Михайлівський 
монастир  чи Володимирський собор, і боротьби  ніякої 
немає. А ось у тій же Птичі на  Рівненщині - там залиши-
лась невелика  частина прихильників МП, яка бореться  
за те, щоби храм належав їм. Їм  запропонували служити 
почергово, в  різні години, а вони відмовились від  цього.  
погромів храмів МП і таке інше. І ми  постійно пропонує-
мо діалог, від якого  МП так само постійно відмовляється.
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цінність їхньої чистої жертви, що виводить нас 
з дому неволі,  - відкривається нам зміст тер-
піння всієї України на зорі нового тисячоліття.
Найчастіше саме в слабкості та немочі прояв-
ляється Божа сила і мудрість. Тому важливо не 
дати себе ні звести, ні знеохотити в нашій борні, 
бо те, проти чого ми боремося, - це прояви не-
чистого духа, який трясеться, валиться на зем-
лю, піниться і качається, бо знає, що в крові пас-
хального непорочного Агнця настав йому кінець 
(пор. Мр. 9, 17-27). Воскреслий Христос, який 
через страждання і смерть переводить нас у вос-
кресіння та життя вічне, приходить до нас сьо-
годні, показуючи рани на своєму прославленому 
тілі. Як колись до наляканих апостолів, каже до 
нас, своїх учнів: «Чого стривожились? Чого ті 
сумніви постають у серцях ваших?» (Лк. 24, 38).
Скільки ми вже пережили «неможливого», що 
стало можливим для тих, хто твердо тримав-
ся віри у воскреслого Господа! Сімдесят років 
тому лукавий уже не вперше задумав розіп’я-
ти наш народ і загнати нашу Церкву в гріб. 
Однак вона, на подив усього світу, воскресла і 
стала сильнішою ніж будь-коли у своїй історії. 
На Львівському псевдособорі 1946 року ворог 
намагався в насильницький спосіб відірвати 
нас від єдності з Наступником апостола Петра. 
Проте сьогодні ми є живими свідками того, як 
кров мучеників та ісповідників нашої Церкви 
запечатала навіки це католицьке єднання і ста-
ла силою невмирущості й воскресіння Украї-

ни, знаком єднання її народу та рушієм онов-
лення її суспільства. Саме в такому свідченні 
віри у воскресіння можливе і справжнє єднан-
ня Церков України, відновлення єдиної Церк-
ви київського християнства, яку передав нам 
у спадок рівноапостольний князь Володимир. 
Дорогі в Христі! Воскреслий Господь кличе нас 
до досконалості. Утім, джерелом усякої доско-
налості є лише Він сам - наш Спаситель, який 
робить довершеним та справді цінним і трив-
ким плід нашого зусилля. Коли нам ще далеко 
до досконалості, коли наша держава ще не є та-
кою, про яку ми мріємо, не сміймо відмовитися 
від нашого зусилля - будувати, жити і змагати-
ся за Бога і Україну, бо Христос - наша Пасха!
Вітаю всіх вас з нинішнім святом, чи, краще, з 
нинішньою духовною перемогою Ісуса Христа 
над ворожою силою і над царством зла. Ще раз 
усім вам, в Україні й на поселеннях сущим, заси-
лаю свої сердечні вітання. Щиро зичу вам благо-
словенних свят Воскресіння Господнього, смач-
ної свяченої трапези та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашо-
го Ісуса Христа, любов Бога Отця і прича-
стя Святого Духа нехай буде з усіма вами!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового,
20 квітня  2016 року Божого

Пасха Христова – про свято
«Сторінками історії»

Найбільше християнське свято – Воскресіння 
Христове, або Пасха. Цього дня святкують пере-
могу Ісуса Христа над пеклом та смертю. За сло-
вами апостола Павла, воскресіння Христове – 
головна подія, що лягла в основу християнства.

Що таке Пасха?
Само слово «пасха» походить від єврейського 
«песах», що означає «проходження мимо» чи 
«перехід» — Ангел Божий пройшов мимо єврей-
ських будинків, двері яких було помазано кров’ю 
пасхального ягня, та зберіг від смерті єврейських 
первістків. З цього почалися події Виходу — по-
збавлення народу Божого від єгипетського раб-
ства та перехід до свободи. З того часу щороку 
юдеї святкували Пасху як пам’ять по ті спасен-
ні події. Християнська Пасха — це спомин про 
страждання, смерть та воскресіння Ісуса Христа. 
Сина Божого було розіп’ято напередодні єврей-
ської пасхи, а воскрес він у перший день після 
суботи, який у деяких мовах згодом дістав назви 
дня воскресного. У пасхальні дні християни не 
тільки споминають ті головні події з життя Ісу
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Патріарх Філарет відвідав Національну академію 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет у рамках Першосвятительського 
візиту до Львівської єпархії відвідав 
Національну академію сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Святійшого Патріарха Філарета супроводжував 
очільник єпархії Високопреосвященний 
митрополит Львівський і Сокальський 
Димитрій, а також Патріарший намісник 
Високопреосвященний митрополит 
Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський 
Епіфаній, Високопреосвященний митрополит 
Івано-Франківський і Галицький Іоасаф, 
Високопреосвященні архієпископи 
Рівненський і Острозький Іларіон і 
Чернігівський і Ніжинський Євстратій.
На стройовому плацу Предстоятеля 
зустрічали начальник Національної академії 
сухопутних військ генерал-лейтенант 
Павло Ткачук, голова Львівської обласної 
державної адміністрації Олег Синютка, голова 
Львівської обласної ради Олександр Ганущин, 
військовий прокурор Західного регіону 
України полковник юстиції Олег Сенюк.
Відвідини Академії Святійший Патріарх Філарет 
розпочав з покладання квітів на Алеї Слави 
випускників вишу, які загинули під час виконання 
військового обов’язку в зоні АТО на Сході України.
Предстоятель ознайомився із системою 
підготовки майбутніх офіцерів Збройних 
Сил України різних родів сухопутних військ, 
відвідавши заняття в центрі імітаційного 
моделювання та поспілкувавшись із курсантами.
Також Святійший Патріарх Філарет відвідав музей 
Академії, де оглянув експозицію, присвячену 
участі випускників та військовослужбовців 
Академії у виконанні бойових завдань в зоні АТО, 
та інші експозиції, що розповідають про минуле 
та сучасність факультетів Академії та її славетних 
випускників - Героїв України та кавалерів 
ордену гетьмана Богдана Хмельницького.
Предстоятель поспілкувався з дружиною 
загиблого в зоні АТО випускника Академії 
лицаря ордена Богдана Хмельницького ІІІ 
ступеня бійця військ спеціального призначення 
капітана Кирила Андреєнка - Оленою:
"Ви повинні знати, що віра наша є така, що життя 
не закінчується після смерті, але у вічності лише 
розпочинається справжнє життя. З чоловіком ви 
хоч і розлучені тілесно, але об'єднанні любов'ю, 
бо справжня любов є вічною і вона ніколи не 
минає. Ваш чоловік, як і інші наші воїни, є 
безсумнівно героєм, і він приніс найбільшу 
жертву, яку тільки можна було - віддав життя 
своє за свою Батьківщину і свій народ, - чим 
звершив заповідь найвищої любові. Церква 
завжди пам'ятатиме у молитвах усіх наших 
героїв", - зазначив Святійший Патріарх Філарет.
"Я дуже вдячна Вам, Ваша Святосте, за 

підтримку, яку Ви висловлюєте особисто мені 
та всім сім'ям, які втратили своїх чоловіків на 
Сході України. Ми відчуваємо її і щиро вдячні 
за це Вашій Церкві", - зауважила дружина 
новітнього героя України Олена Андреєнко.
На згадку про перебування у Національній 
академії сухопутних військ Святійший 
Патріарх Філарет зробив запис у книзі 
почесних гостей музею, де, зокрема, зазнаив: 
"Закликаю Боже благословення на Національну 
академію сухопутних військ - вірних 
захисників нашої державної незалежності".
У рамках відвідин Святійшим Патріархом 
Філаретом Національної академії сухопутних 
військ також відбулася зустріч Предстоятеля 
з керівним складом та курсантами Академії.
У своєму слові Патріарх наголосив:
"Ми миролюбива нація. Ми будучи третьою 
за потужністю ядерною державою у світі 
добровільно відмовилися від ядерної зброї. 
Ми не хочемо воювати і нападати на когось, 
але свого ми не віддамо! Що ми робимо 
на Сході? Захищаємо не тільки себе, свою 
державу, ми там захищаємо мир у Європі!"
Опісля виступу Святійший Патріарх Філарет 
вручив високі церковні нагороди - медалі 
святого великомученика Юрія Переможця та 
медалі "За жертовність і любов до України", 
- кращим військовослужбовцям Академії.
Окрім того Предстоятель нагородив 
орденом святого великомученика 
Юрія Переможця начальника Академії 
генерал-лейтенанта Павла Ткачука.
У свою чергу на згадку про відвідини Академії 
генерал-лейтенант Павло Ткачук подарував 
Святійшому Патріарху Філарету сувеніри та 
книгу пам’яті загиблих випускників Академії.
На стройовому плацу відбувся 
брифінг Предстоятеля Церкви 
за підсумками відвідин НАСВ.
Опісля, Святійший Патріарх Філарет разом 
із Високопреосвященним митрополитом 
Димитрієм та ієрархами відвідали 
Львівське єпархіальне управління.
Окрім цього сьогодні відбулася зустріч 
Святійшого Патріарха Філарета з міським 
головою Львова Андрієм Садовим.
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Різдвяний піст, як і Великий, є багатоденним постом три-
ває протягом 40 днів. У період 2015-2016 постити починають з 
28.11.2015 року і закінчують 06.01.2016 року. Крім того Різдвя-
ний тост називається також Пилиповим, тому що йде слідом 
за днем пам’яті апостола Пилипа.

Відразу ж рекомендуємо дізнатися, коли в 2016 році Ве-
ликдень і Масляна.

Як був введений Різдвяний піст?
Встановлення цього періоду припадає на давні часи хрис-

тиянства, рівно як і встановлення інших багатоденних постів. 
Згадували про Різдвяний піст ще в четвертому столітті св. св. 
Амвросій Медиодаланский, Филастрий і блаженний Августин. 
Лев Великий зачіпав його тему в п’ятому столітті.

На самому початку християни постили різну кількість днів: 
одні тиждень, інші - на кілька днів довше. Але у 1166 році на 
соборі в Константинопольського патріарха Луки та Візантій-
ського імператора Мануїла, всім християнам було наказано 
дотримуватися посту 40 днів, безпосередньо до Різдва Хрис-
тового.

Пилипівський піст необхідний, тому що саме в цей період 
люди очищають себе покаянням, молитвою і відмовою від їжі 
до дня Різдва Христового. Тільки люди з чистою душею, сер-
цем і тілом можуть зустрічати Сина Божого, прихід у наш світ.

Він вважається останнім багатоденним постом у році, що 
минає. З 28 листопада по 1 січня включно можна нестрого до-
тримуватися встановлених правил, а ось з 1 по 6 січня - слід 
строго постити і правильно.

Навіщо ж встановили Різдвяний піст?
Різдвяний піст - пост в зимовий час, який служить для лю-

дей очищенням у останньої частини року, таємничим онов-
ленням духовної, єднанням з богом і приготуванням до ви-
хваляння Різдва Христового.

Зі слів Лева Великого, цей період створено для того, щоб 
ми могли принести жертву Богові за зібрані плоди. Адже нас 
Господь цілий рік обдаровував дарами, тому ми ж у свою чер-
гу повинні постаратися під час цього посту бути щедрими по 
відношенню до бідних.

Як сказав Симеон Фессалоникійський, піст Різдвяної Чоти-
ридесятниці схожий на піст Мойсея, який сорок днів поневі-
рявся по пустелі, постив і отримав за це кам’яні скрижалі зі 
словами Господніми. Ми ж, проводячи ці сорок днів утриман-
ня від певної їжі, зможемо споглядати і прийняти слово Діви, 
написане не на каменях, а перевоплотившееся і народжене, і 
віднесемо його до Божественної плоті.

Завдяки Різдвяного посту людина очищається від усього 
злого, що накопичилося у нього за рік, чистить серце від нена-
висті і брехні, наповнюючи його смиренням і любов’ю.

Як дозволено харчуватися в Різдвяний піст?
 Правила живлення тут дещо відрізняються від правил Ве-

ликого посту. Пилипівський піст не вважається таким суво-
рим, тому іноді в раціоні можуть бути присутніми гарячі стра-
ви з олією і риба.

Щоб організм постить не відчував постійний голод і брак 
корисних вітамінах і мікроелементах необхідно приймати їжу 
кожні три години.

різдвЯНий ПіСт 2015-2016: КалеНдар, 
харчуваННЯ ПО дНЯх

Звичайній людині важко встояти перед спокусою, скушту-
вати забороненого страви, але засмучуватися з цього приво-
ду не варто, адже людям, які не є ченцями або церковними 
служителями дозволено невелике послаблення під час посту. 
Ця слабина може бути пов’язана зі станом здоров’я постить, 
специфікою його роботи або індивідуальною непереносиміс-
тю певний продуктів.

Дітям у віці до 7 років, строго постити так само 
необов’язково, але батьки повинні починати прищеплювати 
їм основні правила і розповідати про традиції. Якщо дитина 
прагнути дотримуватися Різдвяний і інші пости, потрібно ви-
ключити з його раціону солодощі, а необхідні організму м’ясо 
і рибу залишити. Ці ж правила можуть дотримуватися вагітні 
жінки.

Календар харчування
З 28 листопада по 19 грудня 2015 року включно:
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. Допускається вживання риби (юшка, риба під 
маринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, 
виноградного), варену їжу рослинного походження з дода-
ванням масла.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 20 грудня 2015 року по 1 січня 2016 року включно.
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. У раціон дозволено ввести варену їжу рослин-
ного походження, заправлений олією. Наприклад, баклажан-
на ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фа-
лафель і ін.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-

го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 2 січня 2016 року по 6 січня 2016 року включно:
Понеділок. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-

чі, горіхи, мед).
Вівторок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-

товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-
товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

Неділя. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

6 січня - це самий строгий день Різдвяного посту, тому в 
цей день варто утриматися від їжі до першої зірки.

Протягом усього Різдвяного посту 2015-2016 необхідно 
обмежувати себе в різних утіхах і гулянь. Не можна проявля-
ти злість, думати про людей погано, заздрити комусь. Також 
під час Різдвяного посту не можна проводити обряд вінчання, 
тому всі весільні торжества потрібно влаштувати або до дати 
поста, або після Різдва.

4 листопада — церковне свято на честь 
Казанської ікони Божої Матері

 
Чи може молитва перед іконою допомогти врятувати дер-

жаву і націю? Відповідь зустрічаємо в історії. Саме 4 листопа-
да є днем вшанування чудотворної Казанської ікони Божої 
Матері на знак порятунку Русі від навали поляків у 1612 році.

Ці події в історії закарбувались як «Смутний час», пері-
од повного знищення державності на північно-руських тере-

ПравОСлавНі СвЯта у лиСтОПаді

нах та тотальної релігійної і культурної агресії. І саме Пречис-
та Діва Марія стала Заступницею перед Престолом Божим, до 
якої в молитовному сподіванні поринув православний люд, 
шукаючи Її небесного захисту.

В далекому 1612 році населення Московії знайшло в собі 
силу зрозуміти, що всі криваві випробування були попуще-
ні за їхнє маловір’я та недостойне духовне життя, і спробува-
ли виправити його покаянням, постом і молитвою. І вже після 
загально народного каяття, після зміни суспільної свідомос-
ті, з чудотворним Казанським образом Божої Матері на чолі 
війська патріоти Мінін і Пожарський звільнили країну від оку-
пантів. Відтоді ця ікона стала символом духовного оновлення 
та народної єдності для всього слов’янського православного 
світу.

Варто лише додати, що сьогоднішнім українцям свято на 
честь чудотворної Казанської ікони Божої Матері може ста-
ти у великій нагоді. Воно повинно нагадати усім нам головний 
історичний урок: справжнє відродження України можливе 
лише за умови перезавантаження свідомості всього народу – 
тобто покаяння, переміни розуму, причому – на загальнонаці-
ональному рівні.

А ще для цього треба звертатися за Небесною допомогою, 
підносячи щирі молитви Господу та Його Пречистій Матері, 
адже чудотворних Образів у нас для цього – дякувати Бого-
ві – дуже багато.

 
21 листопада — церковне свято Собор Архі-

стратига Михаїла та всіх Небесних Сил
 
Цей день також є православним Днем Києва, адже саме 

Архістратиг Михаїл є небесним покровителем нашої столиці.
Мі-ка-ель: або ж українською – Хто, як Бог?
Навіть ім’ям своїм Михаїл стверджує: ніхто не може бути 

рівним Богові. Цю істину він відстояв у битві з повсталим ден-
ницею, перемігши демонські полки.

то Церква буде існувати і при комунізмі. А він сказав:  
"Ні. Ми вас зараз терпимо, а тоді  терпіти вас не будемо". 
Я сказав: якщо  ви не будете терпіти нас, віруючих, то  
тоді комунізму не буде, а Церква буде.  Бо Христос ска-
зав: Я побудую Церкву і  ворота пекельні її не подолають. 
- А що сказав він?  
- А він нічого на це не міг мені  сказати. І як бачите, після 
відступлення  радянського часу наступило  навернення. 
Я маю надію, що і в Європі  так буде - пусті храми ще 
наповняться.  А якщо і України торкнеться  відступлен-
ня - то це теж буде  тимчасово. В історії так було не раз.
 - Запитання про церковну історію.  Мені колись написав 
монах з одного  північного монастиря Росії. Він  чистою 
українською мовою  подякував мені, що я обстоюю  єдину 
Помісну Церкву, а коли я  запитала, звідки він знає мову, 
то  почула таке. Мовляв, його  відправили на правах 
послуху з  України до Росії. Я подумала: чому  такий 
послух? Українські монахи  мають спасатися на пів-
ночі Росії, а  монахи - громадяни РФ  проповідують тут 
"руський мир". 
- Це давня традиція. В історії був  період, коли після угод 
Богдана  Хмельницького Україну приєднали до  Росії, і ут-
ворилась єдина Російська  імперія. Тоді почалась боротьба 
за  Церкву і Київську митрополію, яка 700  років знаходи-
лась у підпорядкуванні  Константинопольського патріар-
хату.  Зрештою її незаконно приєднали до  Московського 
патріархату. А коли  приєднали, то Москва направляла  
єпископів-росіян в Україну, а  українських єпископів, 
монахів,  богословів відправляли в Росію, на  Північ чи в 
Сибір для того, щоб  займались місіонерською діяльністю.
 - Серед чукчів і евенків, серед тих  язичницьких народів?
  - Так. І тому Інокентій Іркутський,  Іоанн і Павло То-
больські та багато єпископів, які стали святими, Церк-
ва їх  канонізувала, - вони з України,  закінчили тут 
Києво-Могилянську  академію, а їх єпископами постави-
ли  туди. Наприклад, Димитрій (Туптало)  Ростовський 
народився в Макарові  Київської області, а його зробили  
єпископом і поставили в Ростов у Росії,  і він там вико-
нував свої архіпастирські  обов'язки, і Житіє святих пе-
реклав. А  сюди навпаки, направляли росіян для  того, 
щоб тут російську мову і звичаї  запроваджувати в жит-
тя, бо з того часу  в храмах стали проповідувати  росій-
ською мовою, і навчання велось у  церковно-парафіяль-
них школах теж  російською мовою. Така була загальна  
російська політика. І в часи Російської  імперії, і в часи 
Радянського Союзу  багато духовенства з України поси-
лали  по всій Росії. 60 відсотків священства  за радянські 
часи були українці, вихідці  з України. Вони служили і в 
Україні, і  багато з них служили і в Росії. І зараз  багато 
українців єпископів і  священників служать в Росії. Як 
приклад, понад 150 років, від 1799  р., на Київській кафе-
дрі не було  архієрея-українця, лише росіяни. А  першим 
митрополитом Київським  українцем став я, у 1966 р.
 - Кожного разу, коли Різдво  святкують через тиждень 
після  Нового року, люди думають: чи не  пора переводити 
Церкву на новий  календар та святкувати народження  
Боголюдини 25-го грудня?
 - Питання календаря обговорювалось  на Всеправослав-
них нарадах, і всі  учасники наради, тобто представники  
всіх Православних Церков,  погоджувались з тим, що 
Юліанський  календар відстає від астрономічного  ка-
лендаря. Сходилися на тому, що  Церква погоджується 
перейти на новий  астрономічний календар. Але народ 
не  сприймає цього. І в 1920-ті роки  Російська Церк-
ва перейшла на новий  стиль, але народ не прийняв. На 
Різдво  Христове 25 грудня в храмах людей не було, а 7 
січня, ніби у будній день -храми повні. Що це означає? 
Коли  Церква побачила, що народ не  сприймає, тоді 
відмовились. А в  Грецькій Церкві стався розкол через  
календар, і він триває досі. Тому якщо  питання кален-

даря не викликатиме  розділення в самій Православ-
ній  Церкві в Україні, якщо люди віруючі це  приймуть 
- то так і буде. А якщо ні - то  буде як сто років тому: 
можна  запровадити, а потім доведеться  скасовувати. 
 - Є думка, що коли Ви дозволяєте  переходи парафій з 
Московського  патріархату до Київського, то  закладає-
те міни між нашим  майбутнім між'юрисдикційним  
діалогом, що вам завжди будуть  пам'ятати що "ви 
забирали наші  приходи, не домовлялися". 
- Це не так. Ми виступаємо за діалог,  а нинішнє керів-
ництво Української  православної церкви Московсько-
го  патріархату не хоче з нами вести  діалог. Мета цього 
діалогу - створити в  Україні єдину Православну Церкву,  
Помісну Церкву, незалежну від  Московського патріар-
хату. Вони на це  не йдуть.  Тепер Господь показав, яка 
Церква з  українським народом, а яка Церква не  підтри-
мує український народ. Саме  Церква як інституція, а не 
ті чи інші  клірики та миряни. Це бачать віруючі в  Україні 
і тому виходять зі складу  Московського патріархату та  
приєднуються до Київського  патріархату. В Києві, в об-
ласних  центрах, в районних центрах, там, де є  храми і 
Київського патріархату, і  Московського патріархату, це  
відбувається безболісно. Там як  правило ніяких конфлік-
тів немає, але  перехід відбувається - люди  полишають 
храми Московського  патріархату та йдуть до нас. Знаєте, 
як  багато людей почали ходити до нас до  Володимир-
ського собору, підходять  після служби до мене та ка-
жуть російською: "Спаси Вас Господи, ваше  Блаженство".  
- Це точно наші з Лаври, ми так до  Блаженнішого Во-
лодимира  зверталися. Ми не звикли  використовувати 
звернення  «Святійший». 
 - От навіть з цієї деталі я бачу, що  вони прийшли з Мо-
сковського  патріархату. Але повернемося до  переходів 
парафій. У селах, де один  храм, громада Московсько-
го  патріархату, бачачи неправду  московську, коли їхня 
Церква не  підтримує Україну, а підтримує  «руський 
мир», - тоді люди з цієї  громади не хочуть вже нале-
жати до цієї  Церкви, намагаються вийти громадою  зі 
складу Московського патріархату і  перейти в Київський 
патріархат. При  цьому кілька людей цієї парафії  зали-
шаються вірними Московському  патріархату. Ось у та-
ких випадках  починається боротьба не Київського  па-
тріархату з Московським  патріархатом, а починається 
боротьба  віруючих Московського патріархату з  вірую-
чими Московського ж патріархату,  боротьба серед самої 
громади, серед  жителів одного цього села. Не  Київсь-
кий патріархат з Московським  бореться, а борються 
самі колишні вже  віруючі Московського патріархату за  
право на відокремлення від  Московського патріархату. 
І храм  хочуть не віддати Московському  патріархату, а 
зберегти за своєю  громадою, бо вони його побудували 
чи  реставрували, це їхній храм, громади, а  не Московсь-
кого патріархату. А  невелика частина, яка залишаєть-
ся за  МП, вона залучає до себе і  духовенство, і різні 
сили, які  приїжджають в село, і починається  боротьба.  
- Так званих тітушок  використовують, семінаристів  за-
лучають.  
- Так. Тобто боротьба іде не між  Київським патріархатом 
і Московським, як про це останній заявляє, а боротьба  
йде віруючих Московського патріархату  колишніх з віру-
ючими того ж  Московського патріархату, але  лояльними 
йому. Боротьба через храм.  А там, де є не один храм, там все  
мирно. От як у Києві - з Лаври  перейшли у Михайлівський 
монастир  чи Володимирський собор, і боротьби  ніякої 
немає. А ось у тій же Птичі на  Рівненщині - там залиши-
лась невелика  частина прихильників МП, яка бореться  
за те, щоби храм належав їм. Їм  запропонували служити 
почергово, в  різні години, а вони відмовились від  цього.  
погромів храмів МП і таке інше. І ми  постійно пропонує-
мо діалог, від якого  МП так само постійно відмовляється.
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цінність їхньої чистої жертви, що виводить нас 
з дому неволі,  - відкривається нам зміст тер-
піння всієї України на зорі нового тисячоліття.
Найчастіше саме в слабкості та немочі прояв-
ляється Божа сила і мудрість. Тому важливо не 
дати себе ні звести, ні знеохотити в нашій борні, 
бо те, проти чого ми боремося, - це прояви не-
чистого духа, який трясеться, валиться на зем-
лю, піниться і качається, бо знає, що в крові пас-
хального непорочного Агнця настав йому кінець 
(пор. Мр. 9, 17-27). Воскреслий Христос, який 
через страждання і смерть переводить нас у вос-
кресіння та життя вічне, приходить до нас сьо-
годні, показуючи рани на своєму прославленому 
тілі. Як колись до наляканих апостолів, каже до 
нас, своїх учнів: «Чого стривожились? Чого ті 
сумніви постають у серцях ваших?» (Лк. 24, 38).
Скільки ми вже пережили «неможливого», що 
стало можливим для тих, хто твердо тримав-
ся віри у воскреслого Господа! Сімдесят років 
тому лукавий уже не вперше задумав розіп’я-
ти наш народ і загнати нашу Церкву в гріб. 
Однак вона, на подив усього світу, воскресла і 
стала сильнішою ніж будь-коли у своїй історії. 
На Львівському псевдособорі 1946 року ворог 
намагався в насильницький спосіб відірвати 
нас від єдності з Наступником апостола Петра. 
Проте сьогодні ми є живими свідками того, як 
кров мучеників та ісповідників нашої Церкви 
запечатала навіки це католицьке єднання і ста-
ла силою невмирущості й воскресіння Украї-

ни, знаком єднання її народу та рушієм онов-
лення її суспільства. Саме в такому свідченні 
віри у воскресіння можливе і справжнє єднан-
ня Церков України, відновлення єдиної Церк-
ви київського християнства, яку передав нам 
у спадок рівноапостольний князь Володимир. 
Дорогі в Христі! Воскреслий Господь кличе нас 
до досконалості. Утім, джерелом усякої доско-
налості є лише Він сам - наш Спаситель, який 
робить довершеним та справді цінним і трив-
ким плід нашого зусилля. Коли нам ще далеко 
до досконалості, коли наша держава ще не є та-
кою, про яку ми мріємо, не сміймо відмовитися 
від нашого зусилля - будувати, жити і змагати-
ся за Бога і Україну, бо Христос - наша Пасха!
Вітаю всіх вас з нинішнім святом, чи, краще, з 
нинішньою духовною перемогою Ісуса Христа 
над ворожою силою і над царством зла. Ще раз 
усім вам, в Україні й на поселеннях сущим, заси-
лаю свої сердечні вітання. Щиро зичу вам благо-
словенних свят Воскресіння Господнього, смач-
ної свяченої трапези та світлої пасхальної радості!
Благодать воскреслого Господа нашо-
го Ісуса Христа, любов Бога Отця і прича-
стя Святого Духа нехай буде з усіма вами!

Христос воскрес! Воістину воскрес!

† СВЯТОСЛАВ
Дано в Києві, при Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового,
20 квітня  2016 року Божого

Пасха Христова – про свято
«Сторінками історії»

Найбільше християнське свято – Воскресіння 
Христове, або Пасха. Цього дня святкують пере-
могу Ісуса Христа над пеклом та смертю. За сло-
вами апостола Павла, воскресіння Христове – 
головна подія, що лягла в основу християнства.

Що таке Пасха?
Само слово «пасха» походить від єврейського 
«песах», що означає «проходження мимо» чи 
«перехід» — Ангел Божий пройшов мимо єврей-
ських будинків, двері яких було помазано кров’ю 
пасхального ягня, та зберіг від смерті єврейських 
первістків. З цього почалися події Виходу — по-
збавлення народу Божого від єгипетського раб-
ства та перехід до свободи. З того часу щороку 
юдеї святкували Пасху як пам’ять по ті спасен-
ні події. Християнська Пасха — це спомин про 
страждання, смерть та воскресіння Ісуса Христа. 
Сина Божого було розіп’ято напередодні єврей-
ської пасхи, а воскрес він у перший день після 
суботи, який у деяких мовах згодом дістав назви 
дня воскресного. У пасхальні дні християни не 
тільки споминають ті головні події з життя Ісу
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Різдвяний піст, як і Великий, є багатоденним постом три-
ває протягом 40 днів. У період 2015-2016 постити починають з 
28.11.2015 року і закінчують 06.01.2016 року. Крім того Різдвя-
ний тост називається також Пилиповим, тому що йде слідом 
за днем пам’яті апостола Пилипа.

Відразу ж рекомендуємо дізнатися, коли в 2016 році Ве-
ликдень і Масляна.

Як був введений Різдвяний піст?
Встановлення цього періоду припадає на давні часи хрис-

тиянства, рівно як і встановлення інших багатоденних постів. 
Згадували про Різдвяний піст ще в четвертому столітті св. св. 
Амвросій Медиодаланский, Филастрий і блаженний Августин. 
Лев Великий зачіпав його тему в п’ятому столітті.

На самому початку християни постили різну кількість днів: 
одні тиждень, інші - на кілька днів довше. Але у 1166 році на 
соборі в Константинопольського патріарха Луки та Візантій-
ського імператора Мануїла, всім християнам було наказано 
дотримуватися посту 40 днів, безпосередньо до Різдва Хрис-
тового.

Пилипівський піст необхідний, тому що саме в цей період 
люди очищають себе покаянням, молитвою і відмовою від їжі 
до дня Різдва Христового. Тільки люди з чистою душею, сер-
цем і тілом можуть зустрічати Сина Божого, прихід у наш світ.

Він вважається останнім багатоденним постом у році, що 
минає. З 28 листопада по 1 січня включно можна нестрого до-
тримуватися встановлених правил, а ось з 1 по 6 січня - слід 
строго постити і правильно.

Навіщо ж встановили Різдвяний піст?
Різдвяний піст - пост в зимовий час, який служить для лю-

дей очищенням у останньої частини року, таємничим онов-
ленням духовної, єднанням з богом і приготуванням до ви-
хваляння Різдва Христового.

Зі слів Лева Великого, цей період створено для того, щоб 
ми могли принести жертву Богові за зібрані плоди. Адже нас 
Господь цілий рік обдаровував дарами, тому ми ж у свою чер-
гу повинні постаратися під час цього посту бути щедрими по 
відношенню до бідних.

Як сказав Симеон Фессалоникійський, піст Різдвяної Чоти-
ридесятниці схожий на піст Мойсея, який сорок днів поневі-
рявся по пустелі, постив і отримав за це кам’яні скрижалі зі 
словами Господніми. Ми ж, проводячи ці сорок днів утриман-
ня від певної їжі, зможемо споглядати і прийняти слово Діви, 
написане не на каменях, а перевоплотившееся і народжене, і 
віднесемо його до Божественної плоті.

Завдяки Різдвяного посту людина очищається від усього 
злого, що накопичилося у нього за рік, чистить серце від нена-
висті і брехні, наповнюючи його смиренням і любов’ю.

Як дозволено харчуватися в Різдвяний піст?
 Правила живлення тут дещо відрізняються від правил Ве-

ликого посту. Пилипівський піст не вважається таким суво-
рим, тому іноді в раціоні можуть бути присутніми гарячі стра-
ви з олією і риба.

Щоб організм постить не відчував постійний голод і брак 
корисних вітамінах і мікроелементах необхідно приймати їжу 
кожні три години.

різдвЯНий ПіСт 2015-2016: КалеНдар, 
харчуваННЯ ПО дНЯх

Звичайній людині важко встояти перед спокусою, скушту-
вати забороненого страви, але засмучуватися з цього приво-
ду не варто, адже людям, які не є ченцями або церковними 
служителями дозволено невелике послаблення під час посту. 
Ця слабина може бути пов’язана зі станом здоров’я постить, 
специфікою його роботи або індивідуальною непереносиміс-
тю певний продуктів.

Дітям у віці до 7 років, строго постити так само 
необов’язково, але батьки повинні починати прищеплювати 
їм основні правила і розповідати про традиції. Якщо дитина 
прагнути дотримуватися Різдвяний і інші пости, потрібно ви-
ключити з його раціону солодощі, а необхідні організму м’ясо 
і рибу залишити. Ці ж правила можуть дотримуватися вагітні 
жінки.

Календар харчування
З 28 листопада по 19 грудня 2015 року включно:
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. Допускається вживання риби (юшка, риба під 
маринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, 
виноградного), варену їжу рослинного походження з дода-
ванням масла.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 20 грудня 2015 року по 1 січня 2016 року включно.
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. У раціон дозволено ввести варену їжу рослин-
ного походження, заправлений олією. Наприклад, баклажан-
на ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фа-
лафель і ін.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-

го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 2 січня 2016 року по 6 січня 2016 року включно:
Понеділок. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-

чі, горіхи, мед).
Вівторок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-

товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-
товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

Неділя. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

6 січня - це самий строгий день Різдвяного посту, тому в 
цей день варто утриматися від їжі до першої зірки.

Протягом усього Різдвяного посту 2015-2016 необхідно 
обмежувати себе в різних утіхах і гулянь. Не можна проявля-
ти злість, думати про людей погано, заздрити комусь. Також 
під час Різдвяного посту не можна проводити обряд вінчання, 
тому всі весільні торжества потрібно влаштувати або до дати 
поста, або після Різдва.

4 листопада — церковне свято на честь 
Казанської ікони Божої Матері

 
Чи може молитва перед іконою допомогти врятувати дер-

жаву і націю? Відповідь зустрічаємо в історії. Саме 4 листопа-
да є днем вшанування чудотворної Казанської ікони Божої 
Матері на знак порятунку Русі від навали поляків у 1612 році.

Ці події в історії закарбувались як «Смутний час», пері-
од повного знищення державності на північно-руських тере-

ПравОСлавНі СвЯта у лиСтОПаді

нах та тотальної релігійної і культурної агресії. І саме Пречис-
та Діва Марія стала Заступницею перед Престолом Божим, до 
якої в молитовному сподіванні поринув православний люд, 
шукаючи Її небесного захисту.

В далекому 1612 році населення Московії знайшло в собі 
силу зрозуміти, що всі криваві випробування були попуще-
ні за їхнє маловір’я та недостойне духовне життя, і спробува-
ли виправити його покаянням, постом і молитвою. І вже після 
загально народного каяття, після зміни суспільної свідомос-
ті, з чудотворним Казанським образом Божої Матері на чолі 
війська патріоти Мінін і Пожарський звільнили країну від оку-
пантів. Відтоді ця ікона стала символом духовного оновлення 
та народної єдності для всього слов’янського православного 
світу.

Варто лише додати, що сьогоднішнім українцям свято на 
честь чудотворної Казанської ікони Божої Матері може ста-
ти у великій нагоді. Воно повинно нагадати усім нам головний 
історичний урок: справжнє відродження України можливе 
лише за умови перезавантаження свідомості всього народу – 
тобто покаяння, переміни розуму, причому – на загальнонаці-
ональному рівні.

А ще для цього треба звертатися за Небесною допомогою, 
підносячи щирі молитви Господу та Його Пречистій Матері, 
адже чудотворних Образів у нас для цього – дякувати Бого-
ві – дуже багато.

 
21 листопада — церковне свято Собор Архі-

стратига Михаїла та всіх Небесних Сил
 
Цей день також є православним Днем Києва, адже саме 

Архістратиг Михаїл є небесним покровителем нашої столиці.
Мі-ка-ель: або ж українською – Хто, як Бог?
Навіть ім’ям своїм Михаїл стверджує: ніхто не може бути 

рівним Богові. Цю істину він відстояв у битві з повсталим ден-
ницею, перемігши демонські полки.

то Церква буде існувати і при комунізмі. А він сказав:  
"Ні. Ми вас зараз терпимо, а тоді  терпіти вас не будемо". 
Я сказав: якщо  ви не будете терпіти нас, віруючих, то  
тоді комунізму не буде, а Церква буде.  Бо Христос ска-
зав: Я побудую Церкву і  ворота пекельні її не подолають. 
- А що сказав він?  
- А він нічого на це не міг мені  сказати. І як бачите, після 
відступлення  радянського часу наступило  навернення. 
Я маю надію, що і в Європі  так буде - пусті храми ще 
наповняться.  А якщо і України торкнеться  відступлен-
ня - то це теж буде  тимчасово. В історії так було не раз.
 - Запитання про церковну історію.  Мені колись написав 
монах з одного  північного монастиря Росії. Він  чистою 
українською мовою  подякував мені, що я обстоюю  єдину 
Помісну Церкву, а коли я  запитала, звідки він знає мову, 
то  почула таке. Мовляв, його  відправили на правах 
послуху з  України до Росії. Я подумала: чому  такий 
послух? Українські монахи  мають спасатися на пів-
ночі Росії, а  монахи - громадяни РФ  проповідують тут 
"руський мир". 
- Це давня традиція. В історії був  період, коли після угод 
Богдана  Хмельницького Україну приєднали до  Росії, і ут-
ворилась єдина Російська  імперія. Тоді почалась боротьба 
за  Церкву і Київську митрополію, яка 700  років знаходи-
лась у підпорядкуванні  Константинопольського патріар-
хату.  Зрештою її незаконно приєднали до  Московського 
патріархату. А коли  приєднали, то Москва направляла  
єпископів-росіян в Україну, а  українських єпископів, 
монахів,  богословів відправляли в Росію, на  Північ чи в 
Сибір для того, щоб  займались місіонерською діяльністю.
 - Серед чукчів і евенків, серед тих  язичницьких народів?
  - Так. І тому Інокентій Іркутський,  Іоанн і Павло То-
больські та багато єпископів, які стали святими, Церк-
ва їх  канонізувала, - вони з України,  закінчили тут 
Києво-Могилянську  академію, а їх єпископами постави-
ли  туди. Наприклад, Димитрій (Туптало)  Ростовський 
народився в Макарові  Київської області, а його зробили  
єпископом і поставили в Ростов у Росії,  і він там вико-
нував свої архіпастирські  обов'язки, і Житіє святих пе-
реклав. А  сюди навпаки, направляли росіян для  того, 
щоб тут російську мову і звичаї  запроваджувати в жит-
тя, бо з того часу  в храмах стали проповідувати  росій-
ською мовою, і навчання велось у  церковно-парафіяль-
них школах теж  російською мовою. Така була загальна  
російська політика. І в часи Російської  імперії, і в часи 
Радянського Союзу  багато духовенства з України поси-
лали  по всій Росії. 60 відсотків священства  за радянські 
часи були українці, вихідці  з України. Вони служили і в 
Україні, і  багато з них служили і в Росії. І зараз  багато 
українців єпископів і  священників служать в Росії. Як 
приклад, понад 150 років, від 1799  р., на Київській кафе-
дрі не було  архієрея-українця, лише росіяни. А  першим 
митрополитом Київським  українцем став я, у 1966 р.
 - Кожного разу, коли Різдво  святкують через тиждень 
після  Нового року, люди думають: чи не  пора переводити 
Церкву на новий  календар та святкувати народження  
Боголюдини 25-го грудня?
 - Питання календаря обговорювалось  на Всеправослав-
них нарадах, і всі  учасники наради, тобто представники  
всіх Православних Церков,  погоджувались з тим, що 
Юліанський  календар відстає від астрономічного  ка-
лендаря. Сходилися на тому, що  Церква погоджується 
перейти на новий  астрономічний календар. Але народ 
не  сприймає цього. І в 1920-ті роки  Російська Церк-
ва перейшла на новий  стиль, але народ не прийняв. На 
Різдво  Христове 25 грудня в храмах людей не було, а 7 
січня, ніби у будній день -храми повні. Що це означає? 
Коли  Церква побачила, що народ не  сприймає, тоді 
відмовились. А в  Грецькій Церкві стався розкол через  
календар, і він триває досі. Тому якщо  питання кален-

даря не викликатиме  розділення в самій Православ-
ній  Церкві в Україні, якщо люди віруючі це  приймуть 
- то так і буде. А якщо ні - то  буде як сто років тому: 
можна  запровадити, а потім доведеться  скасовувати. 
 - Є думка, що коли Ви дозволяєте  переходи парафій з 
Московського  патріархату до Київського, то  закладає-
те міни між нашим  майбутнім між'юрисдикційним  
діалогом, що вам завжди будуть  пам'ятати що "ви 
забирали наші  приходи, не домовлялися". 
- Це не так. Ми виступаємо за діалог,  а нинішнє керів-
ництво Української  православної церкви Московсько-
го  патріархату не хоче з нами вести  діалог. Мета цього 
діалогу - створити в  Україні єдину Православну Церкву,  
Помісну Церкву, незалежну від  Московського патріар-
хату. Вони на це  не йдуть.  Тепер Господь показав, яка 
Церква з  українським народом, а яка Церква не  підтри-
мує український народ. Саме  Церква як інституція, а не 
ті чи інші  клірики та миряни. Це бачать віруючі в  Україні 
і тому виходять зі складу  Московського патріархату та  
приєднуються до Київського  патріархату. В Києві, в об-
ласних  центрах, в районних центрах, там, де є  храми і 
Київського патріархату, і  Московського патріархату, це  
відбувається безболісно. Там як  правило ніяких конфлік-
тів немає, але  перехід відбувається - люди  полишають 
храми Московського  патріархату та йдуть до нас. Знаєте, 
як  багато людей почали ходити до нас до  Володимир-
ського собору, підходять  після служби до мене та ка-
жуть російською: "Спаси Вас Господи, ваше  Блаженство".  
- Це точно наші з Лаври, ми так до  Блаженнішого Во-
лодимира  зверталися. Ми не звикли  використовувати 
звернення  «Святійший». 
 - От навіть з цієї деталі я бачу, що  вони прийшли з Мо-
сковського  патріархату. Але повернемося до  переходів 
парафій. У селах, де один  храм, громада Московсько-
го  патріархату, бачачи неправду  московську, коли їхня 
Церква не  підтримує Україну, а підтримує  «руський 
мир», - тоді люди з цієї  громади не хочуть вже нале-
жати до цієї  Церкви, намагаються вийти громадою  зі 
складу Московського патріархату і  перейти в Київський 
патріархат. При  цьому кілька людей цієї парафії  зали-
шаються вірними Московському  патріархату. Ось у та-
ких випадках  починається боротьба не Київського  па-
тріархату з Московським  патріархатом, а починається 
боротьба  віруючих Московського патріархату з  вірую-
чими Московського ж патріархату,  боротьба серед самої 
громади, серед  жителів одного цього села. Не  Київсь-
кий патріархат з Московським  бореться, а борються 
самі колишні вже  віруючі Московського патріархату за  
право на відокремлення від  Московського патріархату. 
І храм  хочуть не віддати Московському  патріархату, а 
зберегти за своєю  громадою, бо вони його побудували 
чи  реставрували, це їхній храм, громади, а  не Московсь-
кого патріархату. А  невелика частина, яка залишаєть-
ся за  МП, вона залучає до себе і  духовенство, і різні 
сили, які  приїжджають в село, і починається  боротьба.  
- Так званих тітушок  використовують, семінаристів  за-
лучають.  
- Так. Тобто боротьба іде не між  Київським патріархатом 
і Московським, як про це останній заявляє, а боротьба  
йде віруючих Московського патріархату  колишніх з віру-
ючими того ж  Московського патріархату, але  лояльними 
йому. Боротьба через храм.  А там, де є не один храм, там все  
мирно. От як у Києві - з Лаври  перейшли у Михайлівський 
монастир  чи Володимирський собор, і боротьби  ніякої 
немає. А ось у тій же Птичі на  Рівненщині - там залиши-
лась невелика  частина прихильників МП, яка бореться  
за те, щоби храм належав їм. Їм  запропонували служити 
почергово, в  різні години, а вони відмовились від  цього.  
погромів храмів МП і таке інше. І ми  постійно пропонує-
мо діалог, від якого  МП так само постійно відмовляється.
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Різдвяний піст, як і Великий, є багатоденним постом три-
ває протягом 40 днів. У період 2015-2016 постити починають з 
28.11.2015 року і закінчують 06.01.2016 року. Крім того Різдвя-
ний тост називається також Пилиповим, тому що йде слідом 
за днем пам’яті апостола Пилипа.

Відразу ж рекомендуємо дізнатися, коли в 2016 році Ве-
ликдень і Масляна.

Як був введений Різдвяний піст?
Встановлення цього періоду припадає на давні часи хрис-

тиянства, рівно як і встановлення інших багатоденних постів. 
Згадували про Різдвяний піст ще в четвертому столітті св. св. 
Амвросій Медиодаланский, Филастрий і блаженний Августин. 
Лев Великий зачіпав його тему в п’ятому столітті.

На самому початку християни постили різну кількість днів: 
одні тиждень, інші - на кілька днів довше. Але у 1166 році на 
соборі в Константинопольського патріарха Луки та Візантій-
ського імператора Мануїла, всім християнам було наказано 
дотримуватися посту 40 днів, безпосередньо до Різдва Хрис-
тового.

Пилипівський піст необхідний, тому що саме в цей період 
люди очищають себе покаянням, молитвою і відмовою від їжі 
до дня Різдва Христового. Тільки люди з чистою душею, сер-
цем і тілом можуть зустрічати Сина Божого, прихід у наш світ.

Він вважається останнім багатоденним постом у році, що 
минає. З 28 листопада по 1 січня включно можна нестрого до-
тримуватися встановлених правил, а ось з 1 по 6 січня - слід 
строго постити і правильно.

Навіщо ж встановили Різдвяний піст?
Різдвяний піст - пост в зимовий час, який служить для лю-

дей очищенням у останньої частини року, таємничим онов-
ленням духовної, єднанням з богом і приготуванням до ви-
хваляння Різдва Христового.

Зі слів Лева Великого, цей період створено для того, щоб 
ми могли принести жертву Богові за зібрані плоди. Адже нас 
Господь цілий рік обдаровував дарами, тому ми ж у свою чер-
гу повинні постаратися під час цього посту бути щедрими по 
відношенню до бідних.

Як сказав Симеон Фессалоникійський, піст Різдвяної Чоти-
ридесятниці схожий на піст Мойсея, який сорок днів поневі-
рявся по пустелі, постив і отримав за це кам’яні скрижалі зі 
словами Господніми. Ми ж, проводячи ці сорок днів утриман-
ня від певної їжі, зможемо споглядати і прийняти слово Діви, 
написане не на каменях, а перевоплотившееся і народжене, і 
віднесемо його до Божественної плоті.

Завдяки Різдвяного посту людина очищається від усього 
злого, що накопичилося у нього за рік, чистить серце від нена-
висті і брехні, наповнюючи його смиренням і любов’ю.

Як дозволено харчуватися в Різдвяний піст?
 Правила живлення тут дещо відрізняються від правил Ве-

ликого посту. Пилипівський піст не вважається таким суво-
рим, тому іноді в раціоні можуть бути присутніми гарячі стра-
ви з олією і риба.

Щоб організм постить не відчував постійний голод і брак 
корисних вітамінах і мікроелементах необхідно приймати їжу 
кожні три години.

різдвЯНий ПіСт 2015-2016: КалеНдар, 
харчуваННЯ ПО дНЯх

Звичайній людині важко встояти перед спокусою, скушту-
вати забороненого страви, але засмучуватися з цього приво-
ду не варто, адже людям, які не є ченцями або церковними 
служителями дозволено невелике послаблення під час посту. 
Ця слабина може бути пов’язана зі станом здоров’я постить, 
специфікою його роботи або індивідуальною непереносиміс-
тю певний продуктів.

Дітям у віці до 7 років, строго постити так само 
необов’язково, але батьки повинні починати прищеплювати 
їм основні правила і розповідати про традиції. Якщо дитина 
прагнути дотримуватися Різдвяний і інші пости, потрібно ви-
ключити з його раціону солодощі, а необхідні організму м’ясо 
і рибу залишити. Ці ж правила можуть дотримуватися вагітні 
жінки.

Календар харчування
З 28 листопада по 19 грудня 2015 року включно:
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. Допускається вживання риби (юшка, риба під 
маринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, 
виноградного), варену їжу рослинного походження з дода-
ванням масла.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 20 грудня 2015 року по 1 січня 2016 року включно.
Понеділок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, при-

готовлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, 
вареники, кисіль, рис і т. д.

Вівторок. У раціон дозволено ввести варену їжу рослин-
ного походження, заправлений олією. Наприклад, баклажан-
на ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фа-
лафель і ін.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-

го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

Неділя. Допускається вживання риби (юшка, риба під ма-
ринадом, минтай тощо), вина (яблучного, горобинового, ви-
ноградного), варену їжу рослинного походження з додаван-
ням масла.

З 2 січня 2016 року по 6 січня 2016 року включно:
Понеділок. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-

чі, горіхи, мед).
Вівторок. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-

товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

Середовище. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі 
овочі, горіхи, мед).

Четвер. Дозволено вживати рослинну варену їжу, приго-
товлену на воді без додавання олії. Це можуть бути цукати, ва-
реники, кисіль, рис і т. д.

П’ятниця. Сухоядіння (хліб, сухофрукти, фрукти, сирі ово-
чі, горіхи, мед).

Субота. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

Неділя. У раціон дозволено ввести варену їжу рослинно-
го походження, заправлений олією. Наприклад, баклажанна 
ікра, томатний суп, яблучний пиріг, картопля з грибами, фала-
фель і ін.

6 січня - це самий строгий день Різдвяного посту, тому в 
цей день варто утриматися від їжі до першої зірки.

Протягом усього Різдвяного посту 2015-2016 необхідно 
обмежувати себе в різних утіхах і гулянь. Не можна проявля-
ти злість, думати про людей погано, заздрити комусь. Також 
під час Різдвяного посту не можна проводити обряд вінчання, 
тому всі весільні торжества потрібно влаштувати або до дати 
поста, або після Різдва.

4 листопада — церковне свято на честь 
Казанської ікони Божої Матері

 
Чи може молитва перед іконою допомогти врятувати дер-

жаву і націю? Відповідь зустрічаємо в історії. Саме 4 листопа-
да є днем вшанування чудотворної Казанської ікони Божої 
Матері на знак порятунку Русі від навали поляків у 1612 році.

Ці події в історії закарбувались як «Смутний час», пері-
од повного знищення державності на північно-руських тере-

ПравОСлавНі СвЯта у лиСтОПаді

нах та тотальної релігійної і культурної агресії. І саме Пречис-
та Діва Марія стала Заступницею перед Престолом Божим, до 
якої в молитовному сподіванні поринув православний люд, 
шукаючи Її небесного захисту.

В далекому 1612 році населення Московії знайшло в собі 
силу зрозуміти, що всі криваві випробування були попуще-
ні за їхнє маловір’я та недостойне духовне життя, і спробува-
ли виправити його покаянням, постом і молитвою. І вже після 
загально народного каяття, після зміни суспільної свідомос-
ті, з чудотворним Казанським образом Божої Матері на чолі 
війська патріоти Мінін і Пожарський звільнили країну від оку-
пантів. Відтоді ця ікона стала символом духовного оновлення 
та народної єдності для всього слов’янського православного 
світу.

Варто лише додати, що сьогоднішнім українцям свято на 
честь чудотворної Казанської ікони Божої Матері може ста-
ти у великій нагоді. Воно повинно нагадати усім нам головний 
історичний урок: справжнє відродження України можливе 
лише за умови перезавантаження свідомості всього народу – 
тобто покаяння, переміни розуму, причому – на загальнонаці-
ональному рівні.

А ще для цього треба звертатися за Небесною допомогою, 
підносячи щирі молитви Господу та Його Пречистій Матері, 
адже чудотворних Образів у нас для цього – дякувати Бого-
ві – дуже багато.

 
21 листопада — церковне свято Собор Архі-

стратига Михаїла та всіх Небесних Сил
 
Цей день також є православним Днем Києва, адже саме 

Архістратиг Михаїл є небесним покровителем нашої столиці.
Мі-ка-ель: або ж українською – Хто, як Бог?
Навіть ім’ям своїм Михаїл стверджує: ніхто не може бути 

рівним Богові. Цю істину він відстояв у битві з повсталим ден-
ницею, перемігши демонські полки.

Ми тим парафіям, які переходять, де  є конфлікт, пропо-
нуємо залагоджувати  його почерговим служінням. Але 
не  може бути так, що закон передбачає  право громади 
на перехід, і більшість  громади, переважна більшість, 
хоче  перейти, а меншість - не хоче, і ця  меншість нав'я-
зує більшості свою волю  щодо храму. Бо Московський  
патріархат і в особі своїх керівників не  хоче єдності, і 
віруючим, які хочуть  єдності, перешкоджає. Нехай не  
думають, що так вони досягнуть успіху:  хочуть керів-
ники МП чи не хочуть, а  об'єднання буде, бо така воля 
Божа,  так наставляють канони, щоби кожен  народ мав 
свою Помісну Церкву, і так  хоче віруючий народ.  Мо-
сковський патріархат в Україні  зараз є, але в майбут-
ньому його тут не  буде, тому що відбудеться об'єднан-
ня  в єдину Церкву Українську. Це буде  обов'язково!  
- Що б ви могли сказати  священикам Московського  
патріархату, які хочуть єднання? 
- Їм треба знати правду: Київський  патріархат є і буде, а 
Московський  патріархат в Україні зараз є, але в  майбут-
ньому його тут не буде, тому що  відбудеться об'єднання 
в єдину Церкву  Українську. Це буде обов'язково! А для  
того, щоби це відбулося безболісно,  зараз треба не во-
рогувати, бо вороги  не об'єднуються, а об'єднуються ті, 
хто  люблять. Тому наша позиція - треба  любити і духо-
венство, і єпископат, і  віруючих Московського патріар-
хату.  Але це не означає, що любити - це  говорити тільки 
приємні речі. Любов  повинна бути у єдності з правдою, 
і  коли ми критикуємо, викриваємо  Московський па-
тріархат у неправді, в  діях проти України та за "русский 
мир" -то це теж вияв любові. І нехай вони на  нас за це не 
ображаються, а нехай  виправляються - не заради того, 
що ми  так говоримо, а тому, що треба жити за  правдою. 
 - Не завжди у ваших виходить, до  речі. Я колись була у 
вас в храмі,  теж на Московський патріархат  стільки 
всього почула. 
 - Я не кажу, що у нас всі ідеальні, а в  МП всі погані. Гріх 
діє всюди, і Бог діє  всюди. Якщо наші чинять неправду 
-теж нехай виправляються! "Не  ворогувати!" - це наша 
тверда  настанова, бо не ворогувати - це вже  перший 
крок. Не примножувати зла,  перемагати зло - добром, 
пам'ятати  слова Писання, що гнів людський не  тво-
рить правди Божої, не мститися за  завдані Московсь-
ким патріархатом  образи, а віддати відплату на волю  
Божу - тоді об'єднатися буде легше.  Але і не відступати 
від правди, бо  справжній мир може бути лише на  ос-
нові правди, а з неправдою треба  боротися, як і Хри-
стос боровся,  викривав і фарисеїв, і книжників. Щодо 
об'єднання, то треба всім  знати, що коли духовенство і 
єпископи  Московського патріархату будуть  переходити 
в Київський патріархат -вони нічого не втратять, тому 
що будуть керувати тими ж парафіями і  тими ж єпархія-

ми, з якими вони  прийшли в Київський патріархат.
 - Не втратять - це слово патріарха? 
- Це слово патріарха. Ми зацікавлені  в цьому. 
 - Скажіть, мені розповідали, що під  час бунту в Лаврі, 
коли на Вас  тиснули, Вам наснилося, що  преподобні 
Антоній та Феодосій  пішли з Лаври? 
 - Так, був такий сон. Але не мені, а  монаху Києво-Пе-
черської лаври, який  розповів тоді мені, що бачив 
уві сні  преподобних Антонія і Феодосія. Вони  вий-
шли із Ближніх печер і пішли в  сторону колодязів, 
вниз. Коли той  монах звернувся до них, то  пре-
подобний Антоній і каже: "Ми ще  повернемося 
сюди, в печери". Тоді  подумав: "За ними піду і я". 
- Але чим було Ваше рішення піти продиктоване?  
- Я, як Предстоятель, мав резиденцію  на Дальніх пече-
рах, в 49 корпусі. Саме  при мені у 1988 році Лавра була  
передана Церкві, я відремонтував  Аннозачатіївську 
церкву,  відремонтував Хрестовоздвиженський  храм і 
триповерховий корпус на  Ближніх печерах. Я відремон-
тував  майже зруйнований 49 корпус,  відбудував новий 
корпус для духовної  семінарії. Це все я зробив до 1992  
року. Це все було влаштоване мною за  кошти Церкви. І 
я мав там у 49 корпусі  резиденцію, яку захищали від  за-
хоплення промосковськими силами.  Але тоді був мером 
Києва Іван Салій.  Коли ми 49 корпус захищали від тих,  
хто був за Московський патріархат, то  Салій направив 
спецпідрозділ міліції і  нас звідтіля вигнали. Таким чином 
нас  силою із Лаври вигнали, не дали нам  захистити цей 
49 корпус. А потім, щоби  виправдати себе, промосковсь-
кі  монахи завили, що це нібито вони, ті  що захоплювали 
- насправді  захищалися від захоплення. Отак я  змуше-
ний був піти з Лаври. Далі ті сили хотіли усунути мене і 
з  Володимирського собору, і з резиденції  цієї, на Пуш-
кінській. Теж казали, що я їх  "захопив", а вони хочуть їх 
"звільнити".  Так Москва зажди діє: війну називає  миро-
творчістю, чуже - оголошує своїм.  За однаковим прин-
ципом у 1992 р.  вони Лавру "захищали" від канонічного  
Предстоятеля, а у 2014 р. - Крим і  Донбас від України.
- Ми говоримо з вами на початку  Нового року і перед Різ-
двом. Про що  ми маємо в цей рік молитися  особливо? 
 - Я хочу при цій нагоді привітати всіх  християн і весь 
український народ з  Різдвом Христовим. Нагадати, 
що Бог  любить людський рід. Заради нього Він  став 
людиною, щоб спасти нас від гріха і смерті. І тому Він 
допоможе нам  очиститися від неправди, від коруп-
ції.  Допоможе нам подолати агресора,  досягти спра-
ведливого миру. Щоб  Україна була щасливою, достой-
ною  державою. Саме про це - про перемогу  правди в 
нашому власному житті, в  житті суспільства і держави, 
про  справедливий мир для України - наша  молитва.  
 Лана Самохвалова, Київ 

7 січня 2016 року ввечері, у день свята Різ-
два Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Хри-

ста, Святійший Патріарх Київський і всієї Ру-
си-України Філарет звершив Всенічне бдіння у 
Володимирському кафедральному соборі м. Києва.
Його Святості співслужили настоятель храму про-
тоієрей Борис Табачек та духовенство собору.

За богослужінням співали Патріарший хор Воло-
димирського собору (регент Вероніка Матвієнко) 
та кліросний хор храму (регент Тетяна Солосич).
Під час читання канону на ранній Предсто-
ятель помазав віруючих освяченим єлеєм.
Після завершення богослужіння у храмі лу-
нали колядки у виконанні Патріаршого хору 
Володимирського собору.

    

У день Різдва Христового Всенічне бдіння у Володимирському кафедральному соборі
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са Христа. Сина Божого було розіп’ято напередод-
ні єврейської пасхи, а воскрес він у перший день 
після суботи, який у деяких мовах згодом дістав 
назви дня воскресного. У пасхальні дні христия-
ни не тільки споминають ті головні події з жит-
тя Ісуса Христа. Ми також святкуємо перехід від 
рабства гріху до свободи дітей Божих та водночас 
від смерті до воскресіння та справжнього життя.
Воскресіння Ісуса Христа — подія, яка стала 
основою християнської віри. «Якщо Христос 
не воскрес, то й проповідь наша марна, марна 
й віра ваша», — звертався до християн апостол 
Павло. Христос переміг смерть. Через Свою 
смерть і воскресіння Він приводить до життя 
кожного, хто справді вірує в Нього та сповнює 
Його заповіді. «Якщо ми віруємо, що Ісус по-
мер та воскрес, то й померлих у Ісусі Бог приве-
де з Ним», — писав апостол Павло до Солунян.
Значення Воскресіння Христового для люд-
ства робить Пасху найзначнішим тор-
жеством серед усіх церковних свят — 
Святом свят і Торжеством торжеств.

Нічна пасхальна служба пронизана оп-
тимізмом. Кожний спів вторить словам з по-
слання апостола Павла до Коринтян, які ци-
туються під час богослужіння: «Смерть! де 
твоє жало? Пекло! де твоя перемога?» Пас-
ха — свято спасіння світу та кожного з нас.

Велика субота
Святкування Воскресіння починається з Вели-

кої Суботи. Про це говорить богослужіння Вели-
кої Суботи, а також і проповіді святих отців, які 
в цей день присвячені воскресінню й перемозі.
Це видно з іконописної традиції. Канонічна ікона 
Воскресіння Христового – це зображення Його 
зішестя в пекло. Звичайно, існують ікони Вос-
кресіння, на яких зображують явлення Христа 
мироносицям і учням. Однак у повному розумін-
ні іконою Воскресіння є зображення знищення 
смерті, коли душа Христа, поєднана з Божеством, 
спустилася в пекло і звільнила душі усіх, хто був 
там і чекав Його як Спасителя. «Смерті святкує-
мо умертвіння, пекла ж руйнування» – співає-
мо ми в церкві. Перемога над пеклом і умерт-
віння смерті – в цьому і є глибинний сенс свята

Слово «пекло» в Новому Завіті відповідає дав-
ньоєврейському «шеолу», темному, невидимому 
царству мертвих. У Старому Завіті пекло пред-
ставлялося як певний простір в надрах землі. Хри-
стос увійшов у владу смерті, погодився помер-
ти – після чого силою Свого Божества переміг 
смерть, абсолютно знесилив її і Своєю власною 
силою і дав можливість кожній людині уника-
ти панування, влади та сили смерті і диявола.

Для розуміння цього дуже важливо Огла-
сительне слово cв. Іоанна Златоуста, яке чи-
тається під час Великодньої Літургії. Поряд 
з іншим у ньому йдеться про те, що пекло, зу-

стрівши Христа, «засмутилося, знеславилося, 
стало безвладним, зв’язаним та знищеним”. 
Далі говориться, що зі смертю Христа на хре-
сті пекло, прийнявши смертне тіло, опинило-
ся перед Богом, прийнявши землю-прах, зу-
стріло небо, прийнявши те, що бачило, тобто 
людське тіло, людську природу, було перемо-
жене тим, чого не бачило, тобто Божеством.

Очевидно, що мета, заради якої Христос зій-
шов у пекло, є знищення пекла і смерті. Ця 
подія передвіщалася ще в Старому Завіті. Про-
рок Ісайя наводить слова Бога: «Я перед тобою 
піду, і гори зрівняю, браму мідну зламаю, і за-
твори залізні зламаю». Іоанн Златоуст, тлума-
чачи цю подію, зауважує, що не сказано «від-
крию мідну браму», але «зламаю», щоб місце 
ув’язнення стало просто непотрібним. Також 
не сказав, що «зніму затвори», але «зламаю» 
– щоб показати в’язницю безсилою, тому що 
туди, де немає ні брами, ні затвору, якщо хто-не-
будь і потрапить – не може бути там утрима-
ним. Якщо Христос щось руйнує або перетво-
рює на попіл, то ніхто не може це відновити.

Далі, Христос зійшов у пекло, щоб наповнити 
все світлом Свого Божества. Святий Григорій 
Богослов говорить, що шанувальники Бога мали 
знайтися не лише в вишніх, але і в нижніх, так щоб 
все сповнилося й наповнилося славою Божою. У 
цій перспективі написані також тропарі Церк-
ви: «Щоб наповнити усе славою Твоєю, зійшов у 
найнижчі місця землі». Св. Іоанн Дамаскін уро-
чисто співає: «Нині все наповнилося світла, небо 
ж і земля і пекло, нехай святкує кожне творін-
ня востаніє Христове, в якому стверджується».

Пасхальне богослужіння
Пізно ввечері у Велику суботу віряни у світлому 

одязі збираються в храм, де в очікуванні бого-
служіння читається книга Діянь святих апостолів. 
На початку дванадцятої ночі служиться великод-
ня полунощниця, на якій священик з дияконом 
підходять до Плащаниці (полотна із зображен-
ням тіла Ісуса Христа, яке було в труні), кадять 
її і відносять до вівтарю. Плащаницю кладуть на 
престол, де вона повинна залишатися протягом 
сорока днів – до дня Вознесіння Господнього
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«Війна закінчиться і Крим 
повернеться» – Патріарх Філарет

«Зараз Київський Патріархат – панівна Церква 
в Україні. Київський Патріархат підтримують 
40% населення України, а Московський – 20%».
 «Зараз Київський Патріархат – панівна Церква 
в Україні. Київський Патріархат підтримують 
40% населення України, а Московський – 20%».
Міжцерковний діалог в Україні, роль церкви 
в суспільних змінах і єдність української 
Церкви – ці питання ми обговорили з 
Патріархом Філаретом, главою Української 
Православної Церкви Київського Патріархату.

– У 2016 році виповнилося  50 років з часу, 
як Ви стали митрополитом Київським. 
Як змінилася роль церкви за цей час? Адже 
коли Ви стали митрополитом (це був 1966-
й), тільки закінчилися хрущовські гоніння 
на Церкву, почалося деяке заспокоєння, 
але церква все одно була під тиском 
Комуністичної партії, відділу Центрального 
комітету в справах релігій. Сьогодні церква 
– зовсім в іншій ситуації, причому ситуація 
в Україні відрізняється від ситуації в Росії.

– Коли я став київським митрополитом, мені було 
37 років. Мене запросив до себе уповноважений у 
місті Києві Віктор Павлович Сухонін і каже мені: 
«Ви познайомилися зі своїм духовенством?». 
Я кажу: «Так, познайомився». «Ви бачите, що 
воно все старе і вам скоро буде кінець?». Я кажу: 
«Так, але старе може бути і молодим». Він мені 
ще сказав: «Крім того, ми в 1980 році вступаємо 
в комунізм, а в комунізмі не може бути церкви». 
Я кажу: «Ми існуємо, живемо і діємо в умовах 
соціалізму, будемо жити і при комунізмі». Він 
каже: «Ми вас терпимо при соціалізмі, а при 
комунізмі терпіти не будемо». Я на це сказав: «Ну, 
якщо ви не будете нас терпіти, то комунізму не 
буде, а церква буде існувати, бо Христос сказав: 
«Створю церкву, і ворота аду не переможуть її».

Церква існуватиме до другого пришестя, і 
ніякі суспільні формації не змінять самої 

сутності церкви
Церква існує в різних умовах. Вона існувала 
в гоніннях: перші три сторіччя були гоніння 
на церкву. Потім Костянтин Великий зробив 
християнство державною релігією – церква 
існувала. Рабовласницький лад зник, а церква 
існує. Тому церква буде існувати до другого 
пришестя, і жодні суспільні формації не змінять 
самої сутності церкви, тому що сутність її полягає 
в тому, щоб оновити людську природу, звільнити 
людину від гріха і від смерті – це є місія церкви. 
Тому будь-який лад не виключає цієї головної 
мети церкви – порятунку від гріха і від смерті. 
Ми жили в умовах соціалізму, зараз живемо в 
умовах свободи. Місія церкви не змінилася, а 
умови її існування змінюються. І ось ми існуємо 
в кращих умовах, ніж умови соціалізму. Ні в 
умовах радянської влади, ні навіть в умовах 
царських у церкви не було такої свободи, яка є 
у нас зараз. Але ця свобода призвела до поділу. 
– Це, напевно, наслідок не 
свободи, а якихось викликів часу?
– Це не тільки виклик часу. Чому частина 
українського населення залишилася в 
Московському патріархаті? Люди зробили це 
вільно, в результаті вибору. А інша частина 
залишилася в умовах незалежної церкви, 
тобто автокефальної. Коли змінилися умови 
і Україна стала незалежною державою, я 
був предстоятелем Всеукраїнської церкви. В 
Україні була одна православна церква. Ще в 
1989-му була створена автокефальна церква.

«Наші інтерв’ю» 
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На цій підставі там вважають, що не може 
бути ані Помісної Української Церкви, ані 
справді незалежної Української держави.
  Московські політики, світські та залежні від 
них церковні, мріють про відновлення Російської 
імперії. Яку без панування над Україною відновити 
неможливо. Саме тому в усіх сферах Росія вела 
агресивну політику щодо України – спочатку 
більш приховано, а потім – відкрито, розпочавши 
неоголошену війну проти нашої держави, 
окупувавши Крим і захопивши частину Донбасу.
 Для багатьох залишається незрозумілою 
остаточна мета цієї агресії, але для нас вона 
ясна і зрозуміла – відновити імперію з центром 
у Кремлі, зробити Росію глобальним центром 
впливу. Щоби не лише Україна чи навіть 
інші країни, що були під владою Радянського 
Союзу, але щоби і половина Європи та країни 
практично в усіх частинах світу були залежними 
від кремлівської волі – щонайменше так, як це 
було протягом другої половини ХХ століття.
 Отже наша здатність зараз зупинити агресора, 
наша здатність зберегти свободу та демократичний 
устрій держави – це не лише наше приватне питання 
чи навіть питання європейське. Насправді це ключ 
до глобальної безпеки на майбутні десятиліття чи 
навіть більше. Якщо агресор не буде зупинений 
і подоланий – він піде далі, і перспектива ІІІ 
Світової війни, навіть ядерного конфлікту, 
– з теоретичної можливості перетвориться 
на повноцінну безпосередню небезпеку.
 Відтак і питання духовної незалежності, 
справа утвердження автокефальної 
Помісної Української Православної Церкви 
– це питання глобального значення.
 Проголосивши Томос про автокефалію 
Православної Церкви України Вселенський 
Патріархат навічно всеправославно утвердив 
на церковному рівні суб’єктність українського 
народу і українського православ’я, підтвердив 
і закріпив нашу незалежність від Москви. 
Завдяки цьому розпочався процес визнання 
автокефалії нашої Церкви іншими Церквами-
Сестрами, першою з яких стала Церква Греції. Я 
переконаний, що у недалекому часі таким шляхом 
пройдуть також інші Помісні Церкви, і навіть сама 
Московська Патріархія колись у майбутньому 
буде вимушена визнати справедливість 
ухваленого Вселенським Патріархатом рішення.

 Наш новий статус відкриває перед 
Українською Церквою нові перспективи 
– як внутрішні так і зовнішні.
 Найперше, він дає можливість продовжити 
об’єднавчий процес, розпочатий 15 грудня 
2018 р. на Соборі у Святій Софії. Православна 
Церква України вже об’єднує, згідно з 
даними соціологічних опитувань, більшість 
православних віруючих, а до Московського 
Патріархату себе зараховують менше 15% 
опитаних. І цей процес об’єднання навколо нашої 
Церкви триватиме. Хоча він не буде швидким чи 
простим, але він – об’єктивний і незворотній. 
Ми принципово хочемо, щоби все відбувалося 
добровільно і мирно, та робимо для цього все 
від нас залежне. Бо лише таке об’єднання буде 
справжнім, усвідомленим, а тому – остаточним.
  Ця єдність, в свою чергу, сприяє консолідації 
українського суспільства, перешкоджає планам 
агресора розпалити серед нашого народу будь-
яку ворожнечу – релігійну, етнічну, тощо. 
Єдність православних в Україні, наша тверда і 
послідовна позиція співпраці з іншими Церквами 
і релігійними організаціями, підтримання 
діалогу, – все це особливо має цінуватися, беручи 
до уваги скільки конфліктів та повноцінних 
воєн у світі відбулося і досі точиться на 
основі релігійної чи національної ворожнечі.
 Як невід’ємна частина громадянського 
суспільства наша Церква відчуває свою 
відповідальність перед Богом і українським 
народом у справі розбудови кращої держави. 
Боротьба з корупцією, зокрема через формування 
культури її несприйняття, підтримка ініціатив, 
спрямованих на утвердження справедливого 
судочинства, на поліпшення рівня життя 
людей, заохочення членів Церкви до милосердя 
і благодійності, налагодження системної 
підтримки для найбідніших та безпритульних, 
розширення освітньої та просвітницької 
діяльності, зокрема робота з молоддю, щоби нові 
покоління знаходили своє місце в церковному 
житті та зростали активними громадянами – це 
є ті завдання, які ми перед собою ставимо в цій 
площині. Чи зможемо ми досягти успіху? Самі чи 
поодинці – ні. Але об’єднавши зусилля, знання, 
таланти і можливості – безперечно зможемо. 
Принцип соборності як способу життя і взаємодії 
в Церкві, як механізм, який дозволяє належним
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
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бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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Священнослужителі надягають святкове 
вбрання. Рівно опівночі при закритих царсь-
ких вратах священнослужителі тихо співають 
стихиру: «Воскресіння Твоє, Христе Спасе, 
Ангели співають на небесах, і нас на землі спо-
доби чистим серцем Тебе славити». У цей час 
відкривається завіса до царських воріт. Свя-
щеники виходять від вівтаря і разом з наро-
дом, подібно до мироносиць, які прийшли до 
гробу, обходять навколо храму хресним ходом.

Обійшовши храм по колу, хресний хід зупи-
няється перед зачиненими дверима. Священ-
нослужителі тричі співають радісний великод-
ній тропар: «Христос воскрес із мертвих, смертю 
смерть подолав і тим, що у гробах, життя дару-
вав». Цю пісню підхоплює і тричі співає хор. 
Потім священик вимовляє вірші стародавнього 
пророцтва св. царя Давида: «Нехай воскрес-
не Бог і розвіються вороги Його …», і нарешті, 
тримаючи в руках хрест і трисвічник, творить 
ними хресне знамення біля зачинених дверей 
храму, вони відкриваються і всі, радіючи, вхо-
дять до церкви, де горять всі світильники і свіч-
ники, і співають: «Христос воскрес із мертвих!..»

Подальше богослужіння Пасхальної враніш-
ньої складається переважно зі співу канону, 
складеного св. Іоаном Дамаскіним. Між піс-
нями канону священики з хрестом і кадилом 
вітають парафіян словами «Христос воскрес!», 
на що віряни відповідають: «Воістину вос-
крес!» Пасхальний канон – одне з найвідомі-
ших і найрадісніших творів церковної сло-
весності. Цей глибоко змістовний і красивий 
за формою канон вводить вірян в дух і сенс 
самого свята Воскресіння Христового, зму-
шує всебічно пережити і зрозуміти цю подію

Наприкінці вранішньої, після співу: «Один 
одного обіймемо, скажімо: Браття! І тим, хто 
ненавидить нас, пробачимо все воскресін-
ням», усі віряни починають вітати один од-
ного, промовляючи: «Христос воскрес!», – і 
відповідаючи: «Воістину воскрес!», – тричі 
цілують один одного і обмінюються кра-
шанками. Це називається «христосуватися».

Потім лунає Огласительне слово святителя 
Іоанна Златоуста, який закликає усіх радіти: 
«Багаті і вбогі, радійте один з одним. Воздерж-
ники і ліниві, вшануйте день. Ті, хто постить і 
не постить, веселіться…», і виголошує вічну пе-
ремогу Христа над смертю і пеклом: «Воскрес 
Христос, і пекло знищено. Воскрес Христос, і 
пали демони. Воскрес Христос, і радіють ангели. 
Воскрес Христос, і життя торжествує. Воскрес 
Христос, і немає жодного мертвого у гробі». 
Після вранішньої відразу ж проходить літургія, 
на якій усі, по можливості, причащаються Тіла 
і Крові Христових. Перед закінченням літургії 
освячується пасхальний хліб – Артос, який весь 

тиждень буде стояти в храмі перед іконостасом.
Царські врата залишаються відкритими і піс-

ля служби – протягом усього пасхального Світ-
лого тижня, на знак того, що Ісус Христос на-
завжди відкрив людям двері Небесного Царства.

Дата святкування Пасхи
У Стародавній Церкві свято Воскресіння Госпо-

да нашого Ісуса Христа відбувалося не скрізь в 
один і той же час. Так, майже всі церкви – Олек-
сандрійська, Антіохійська, Єрусалимська, Рим-
ська – святкували Пасху в першу неділю після 
пасхи єврейської. Малоазійські ж Церкви, цен-
тром яких у той час було місто Ефес, святкували 
Великдень одночасно з іудеями. Незгоди у свят-
куванні християнської Пасхи серед Помісних 
Церков викликали так звані великодні супереч-
ки, які припинилися лише після постанови Пер-
шого Вселенського Собору (325 р.) Відповідно 
до цієї постанови, Пасха Христова святкується 
в першу неділю, наступну за повнолунням, яке 
буде після весняного рівнодення. У Римі вели-
кодні святкування починалися опівночі Вели-
кодня, деякі ж з східних християн вважали, що 
Великдень приходить зі світанком. VI Вселенсь-
кий Собор ухвалив починати святкування між 
північчю і світанком, цей звичай зберігається до 
цих пір. Древні християни протягом тижня піс-
ля Великодня щодня збиралися для богослужін-
ня і щодня причащалися Тіла і Крові Христових.

вірить і служить Господу, то ця сила, вище якої 
немає, лине через нього до пастви. Усіх, хто 
приходить до храму або вирушає у хресну ходу.
– Але люди, які розв’язали війну, 
теж ходять з хрестами тими ж 
маршрутами. А прихожан вашої 
церкви називають розкольниками, 
фашистами і прислужниками хунти…
– Якщо це від затьмареного розуму і 
необізнаності, то такі біснуваті викиди у простір 
не варті уваги. З часом настає прозріння, як 
у малих дітей, які поступово дорослішають і 
дістаються постулатів та мирських правил життя.
– Проте Патріарх Філарет прямо 
говорить, що бойовики «ЛНР» та 
«ДНР», не кажучи вже про прямих 
російських агресорів, мають 
замислитися, чи є вони християнами…
– Зауваження слушне. Адже російські зайди 
порушили кілька з десяти заповідей, а місцеві 
посіпаки теж вбивають і допомагають їм 
захоплювати нашу землю. Стати на бік 
Сатани неважко, його винахідливість відома 
і пояснення знайдуться легко. Та всі вони 
розбиваються об один аргумент: напали на 
нас, на Україну. Тому будь-які геополітичні 
витівки і пояснення причин – те ж саме, що й 
аргументи одвічного ворога роду людського.

Чи потрібна Україні диктатура
Це запитання, можливо, не за адресою, але 
священик з готовністю відповідає і на нього.
– В Україні здавна виникали паростки демократії. 
Вони були у ті ж часи Запорозької Січі, але нам 
не дали їх розвинути. Нинішня демократія теж 
не повинна перетворюватися на охлократію, 
коли не існує моральних авторитетів, а правий 
той, хто кричить дужче. Веду до того, що деяким 
патріотам теж конче потрібен диктатор, який 
швидко зробить «правильну» країну, і всі будуть 
щасливі. Так не буває. Такими ж незмістовними 
є розмови, чому кращі церкви належать 
Московському патріархату, а не Київському. 
Храми не є власністю міста, щоб просто 
передавати їх з рук в руки. Щось відбирати 
силою – точно не справа побожних людей.
– Але ж колись ваша та інші справді 
українські церкви дуже потерпали від 
відвертого свавілля. А нинішні відомі 
«духовні особи» не лише пропагують 
антиукраїнські ідеї на користь 
імперським. Вони можуть розцінити 
таку позицію, як слабкість… Тим 
більше нині, коли так важливо йти 
до об’єднання в одну помісну церкву.
– Вирішувати силою – не метод для церковних 
діячів, якщо вони дійсно духовні пастирі. 
Питання об’єднання залежить не від 
священиків, а від доброї волі християнських 

громад. Треба лише не підбурювати людей, а 
дати їм самим дійти правильного висновку.

– Єпископ Дніпровський і Криворізький 
Симеон ще до від’їзду у Київ на урочисту 
ходу заспокоював журналістів, що 
все минеться добре. А ще додавав, 
що з питань можливого об’єднання 
священики різних церков давно 
спілкуються на низовому рівні…
– Так і є. А щодо ходи у Києві, то з Дніпра ми 
виїхали організовано завдяки активістам 
Василю Чабанову, Сергію Карнозі та іншим 
добродіям. Близько сотні священиків з 
Дніпра та навколишніх міст. Також був ще 
один автобус з паломниками. Наскільки мені 
відомо, ніхто з них не жалівся на напругу. Сили 
безпеки у столиці теж спрацювали належним 
чином. Відзначу ще один момент: у ході від 
Володимирського собору брали участь народні 
депутати, які йшли, як звичайні парафіяни…
…На відміну від іншої ходи, коли у 
минулому відомі регіонали потрапили у 
великі плани телекамер. Так одразу і не 
зрозумієш: чи то Бойко з Шуфричем такі 
побожні, чи вони відеозвіт зробили для 
організаторів проходу, який чекали у Москві.

Ціна кліпу у масштабі духовності
Ще одне запитання, яке прямо пов’язане з 
війною. Отець Дмитро був перший, хто творив 
мережу капеланів для наших військ у зоні АТО. 
З перших днів російської навали він перебував 
у найгарячіших точках Донбасу. Потім став 
допомагати фронту, збираючи кошти від парафіян 
на необхідне для захисників та українців, які 
опинилися на окупованих землях. Відрядження 
до українських на передову священик 
продовжує поєднувати з прямими обов’язками.
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чином і надавати права, і покладати 
відповідальність – цей принцип для нас є 
фундаментальним. Ми прагнемо бути тією 
Церквою, яка відкрита для всіх і де кожен 
православний віруючий матиме можливість 
не лише звершити церковні обряди, але і бути 
повноцінним учасником громади. Ті рамки, в 
які православ’я було загнане в імперський та 
радянський період, та штучна зовнішня ізоляція, 
у якій перебувало українське православ’я у 
попередні десятиліття – тепер не можуть і не 
повинні нам перешкоджати в розвитку Церкви.
   Як і для кожної справи загалом, для того, щоби 
реалізувати ті завдання, які ми бачмо перед 
собою, потрібні дві основні речі – талановиті, 
освічені та кваліфіковані працівники і належні 
матеріальні ресурси. Бо можна написати 
найкращі плани, але якщо їх не буде кому 
втілювати в життя, вони так і залишаться 
ідеями. Також і найкращі працівники з 
гарними планами не досягнуть успіху, якщо 
їхня праця не буде підкріплена належною 
матеріальною базою та фінансуванням.
 Ось чому як Предстоятель я бачу перед 
собою, окрім низки інших, два важливих 
напрямки діяльності. Це – освіта і забезпечення 
потреб життя та розвитку Церкви.
 Цілком очевидно, що нам потрібні 
освічені та відповідні до вимог сучасності 
священнослужителі. Але це лише частина 
того, про що я кажу, думаючи про освіту. Я 
переконаний, що для сталого розвитку Церкви 
на майбутні десятиліття і далі нам потрібно, 
щоби через Церкву і у зв’язку з Церквою стало 
можливим здобувати освіту та провадити 
наукову діяльність у значно ширшому контексті. 
Нам потрібні соціальні працівники та спеціалісти 
з комунікацій, фахові юристи та управлінці. 
Давня Києво-Могилянська Академія була місцем 
формування не лише церковнослужителів 
– маю сподівання, що таку потужну 
освітню інституцію загальноукраїнського 
масштабу і належного світового рівня ми 
будемо здатні створити в майбутньому.
 Для розвитку матеріальних можливостей 
церковної праці я ухвалив рішення створити 
Митрополичий фонд Православної Церкви 
України. Ця структура повинна об’єднати 

зусилля всіх, хто не байдужий до майбутнього 
нашої Церкви та бажає зробити посильний 
внесок у її розбудову. В основу роботи фонду 
ми закладаємо принципи прозорості та 
підзвітності, одна з найкращих аудиторських 
компаній світового рівня буде залучена до 
спостереження за правильністю розподілення 
зібраних фондом ресурсів. Для налагодження 
взаємодії з нашими прихильниками закордоном 
ми плануємо невдовзі організувати відповідні 
неприбуткові структури також в Америці 
і Канаді. Всіх, хто бажатиме долучитися до 
формування відповідних напрямків роботи 
Митрополичого фонду, до підтримки конкретних 
програм – від надання гарячого харчування 
безпритульним до міжнародної діяльності 
у справі захисту свободи релігії, особливо 
на окупованих територіях, від підтримки 
розвитку церковної освіти – до розбудови 
парафій на сході України, у прифронтовому 
Донбасі – всіх з радістю запрошую до співпраці.
  На цьому я хотів би звершити свій виступ 
та із задоволенням відповім на питання.
  Ще раз хочу від всього серця подякувати 
Українському Інституту Америки за чудове 
місце, надане нам для зустрічі, подякувати 
всім, хто зробив її можливою та всім вам, 
хто сьогодні зблизька чи здалеку прибув 
щоби розділити радість нашого спілкування.

Нехай Боже благословення перебуває над 
вами!

Слава Господу нашому Ісусу Христу!
І слава Україні!
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 
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бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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Священнослужителі надягають святкове 
вбрання. Рівно опівночі при закритих царсь-
ких вратах священнослужителі тихо співають 
стихиру: «Воскресіння Твоє, Христе Спасе, 
Ангели співають на небесах, і нас на землі спо-
доби чистим серцем Тебе славити». У цей час 
відкривається завіса до царських воріт. Свя-
щеники виходять від вівтаря і разом з наро-
дом, подібно до мироносиць, які прийшли до 
гробу, обходять навколо храму хресним ходом.

Обійшовши храм по колу, хресний хід зупи-
няється перед зачиненими дверима. Священ-
нослужителі тричі співають радісний великод-
ній тропар: «Христос воскрес із мертвих, смертю 
смерть подолав і тим, що у гробах, життя дару-
вав». Цю пісню підхоплює і тричі співає хор. 
Потім священик вимовляє вірші стародавнього 
пророцтва св. царя Давида: «Нехай воскрес-
не Бог і розвіються вороги Його …», і нарешті, 
тримаючи в руках хрест і трисвічник, творить 
ними хресне знамення біля зачинених дверей 
храму, вони відкриваються і всі, радіючи, вхо-
дять до церкви, де горять всі світильники і свіч-
ники, і співають: «Христос воскрес із мертвих!..»

Подальше богослужіння Пасхальної враніш-
ньої складається переважно зі співу канону, 
складеного св. Іоаном Дамаскіним. Між піс-
нями канону священики з хрестом і кадилом 
вітають парафіян словами «Христос воскрес!», 
на що віряни відповідають: «Воістину вос-
крес!» Пасхальний канон – одне з найвідомі-
ших і найрадісніших творів церковної сло-
весності. Цей глибоко змістовний і красивий 
за формою канон вводить вірян в дух і сенс 
самого свята Воскресіння Христового, зму-
шує всебічно пережити і зрозуміти цю подію

Наприкінці вранішньої, після співу: «Один 
одного обіймемо, скажімо: Браття! І тим, хто 
ненавидить нас, пробачимо все воскресін-
ням», усі віряни починають вітати один од-
ного, промовляючи: «Христос воскрес!», – і 
відповідаючи: «Воістину воскрес!», – тричі 
цілують один одного і обмінюються кра-
шанками. Це називається «христосуватися».

Потім лунає Огласительне слово святителя 
Іоанна Златоуста, який закликає усіх радіти: 
«Багаті і вбогі, радійте один з одним. Воздерж-
ники і ліниві, вшануйте день. Ті, хто постить і 
не постить, веселіться…», і виголошує вічну пе-
ремогу Христа над смертю і пеклом: «Воскрес 
Христос, і пекло знищено. Воскрес Христос, і 
пали демони. Воскрес Христос, і радіють ангели. 
Воскрес Христос, і життя торжествує. Воскрес 
Христос, і немає жодного мертвого у гробі». 
Після вранішньої відразу ж проходить літургія, 
на якій усі, по можливості, причащаються Тіла 
і Крові Христових. Перед закінченням літургії 
освячується пасхальний хліб – Артос, який весь 

тиждень буде стояти в храмі перед іконостасом.
Царські врата залишаються відкритими і піс-

ля служби – протягом усього пасхального Світ-
лого тижня, на знак того, що Ісус Христос на-
завжди відкрив людям двері Небесного Царства.

Дата святкування Пасхи
У Стародавній Церкві свято Воскресіння Госпо-

да нашого Ісуса Христа відбувалося не скрізь в 
один і той же час. Так, майже всі церкви – Олек-
сандрійська, Антіохійська, Єрусалимська, Рим-
ська – святкували Пасху в першу неділю після 
пасхи єврейської. Малоазійські ж Церкви, цен-
тром яких у той час було місто Ефес, святкували 
Великдень одночасно з іудеями. Незгоди у свят-
куванні християнської Пасхи серед Помісних 
Церков викликали так звані великодні супереч-
ки, які припинилися лише після постанови Пер-
шого Вселенського Собору (325 р.) Відповідно 
до цієї постанови, Пасха Христова святкується 
в першу неділю, наступну за повнолунням, яке 
буде після весняного рівнодення. У Римі вели-
кодні святкування починалися опівночі Вели-
кодня, деякі ж з східних християн вважали, що 
Великдень приходить зі світанком. VI Вселенсь-
кий Собор ухвалив починати святкування між 
північчю і світанком, цей звичай зберігається до 
цих пір. Древні християни протягом тижня піс-
ля Великодня щодня збиралися для богослужін-
ня і щодня причащалися Тіла і Крові Христових.

вірить і служить Господу, то ця сила, вище якої 
немає, лине через нього до пастви. Усіх, хто 
приходить до храму або вирушає у хресну ходу.
– Але люди, які розв’язали війну, 
теж ходять з хрестами тими ж 
маршрутами. А прихожан вашої 
церкви називають розкольниками, 
фашистами і прислужниками хунти…
– Якщо це від затьмареного розуму і 
необізнаності, то такі біснуваті викиди у простір 
не варті уваги. З часом настає прозріння, як 
у малих дітей, які поступово дорослішають і 
дістаються постулатів та мирських правил життя.
– Проте Патріарх Філарет прямо 
говорить, що бойовики «ЛНР» та 
«ДНР», не кажучи вже про прямих 
російських агресорів, мають 
замислитися, чи є вони християнами…
– Зауваження слушне. Адже російські зайди 
порушили кілька з десяти заповідей, а місцеві 
посіпаки теж вбивають і допомагають їм 
захоплювати нашу землю. Стати на бік 
Сатани неважко, його винахідливість відома 
і пояснення знайдуться легко. Та всі вони 
розбиваються об один аргумент: напали на 
нас, на Україну. Тому будь-які геополітичні 
витівки і пояснення причин – те ж саме, що й 
аргументи одвічного ворога роду людського.

Чи потрібна Україні диктатура
Це запитання, можливо, не за адресою, але 
священик з готовністю відповідає і на нього.
– В Україні здавна виникали паростки демократії. 
Вони були у ті ж часи Запорозької Січі, але нам 
не дали їх розвинути. Нинішня демократія теж 
не повинна перетворюватися на охлократію, 
коли не існує моральних авторитетів, а правий 
той, хто кричить дужче. Веду до того, що деяким 
патріотам теж конче потрібен диктатор, який 
швидко зробить «правильну» країну, і всі будуть 
щасливі. Так не буває. Такими ж незмістовними 
є розмови, чому кращі церкви належать 
Московському патріархату, а не Київському. 
Храми не є власністю міста, щоб просто 
передавати їх з рук в руки. Щось відбирати 
силою – точно не справа побожних людей.
– Але ж колись ваша та інші справді 
українські церкви дуже потерпали від 
відвертого свавілля. А нинішні відомі 
«духовні особи» не лише пропагують 
антиукраїнські ідеї на користь 
імперським. Вони можуть розцінити 
таку позицію, як слабкість… Тим 
більше нині, коли так важливо йти 
до об’єднання в одну помісну церкву.
– Вирішувати силою – не метод для церковних 
діячів, якщо вони дійсно духовні пастирі. 
Питання об’єднання залежить не від 
священиків, а від доброї волі християнських 

громад. Треба лише не підбурювати людей, а 
дати їм самим дійти правильного висновку.

– Єпископ Дніпровський і Криворізький 
Симеон ще до від’їзду у Київ на урочисту 
ходу заспокоював журналістів, що 
все минеться добре. А ще додавав, 
що з питань можливого об’єднання 
священики різних церков давно 
спілкуються на низовому рівні…
– Так і є. А щодо ходи у Києві, то з Дніпра ми 
виїхали організовано завдяки активістам 
Василю Чабанову, Сергію Карнозі та іншим 
добродіям. Близько сотні священиків з 
Дніпра та навколишніх міст. Також був ще 
один автобус з паломниками. Наскільки мені 
відомо, ніхто з них не жалівся на напругу. Сили 
безпеки у столиці теж спрацювали належним 
чином. Відзначу ще один момент: у ході від 
Володимирського собору брали участь народні 
депутати, які йшли, як звичайні парафіяни…
…На відміну від іншої ходи, коли у 
минулому відомі регіонали потрапили у 
великі плани телекамер. Так одразу і не 
зрозумієш: чи то Бойко з Шуфричем такі 
побожні, чи вони відеозвіт зробили для 
організаторів проходу, який чекали у Москві.

Ціна кліпу у масштабі духовності
Ще одне запитання, яке прямо пов’язане з 
війною. Отець Дмитро був перший, хто творив 
мережу капеланів для наших військ у зоні АТО. 
З перших днів російської навали він перебував 
у найгарячіших точках Донбасу. Потім став 
допомагати фронту, збираючи кошти від парафіян 
на необхідне для захисників та українців, які 
опинилися на окупованих землях. Відрядження 
до українських на передову священик 
продовжує поєднувати з прямими обов’язками.
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
хриСтОвОї: виПадОК уКраїНи

бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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Священнослужителі надягають святкове 
вбрання. Рівно опівночі при закритих царсь-
ких вратах священнослужителі тихо співають 
стихиру: «Воскресіння Твоє, Христе Спасе, 
Ангели співають на небесах, і нас на землі спо-
доби чистим серцем Тебе славити». У цей час 
відкривається завіса до царських воріт. Свя-
щеники виходять від вівтаря і разом з наро-
дом, подібно до мироносиць, які прийшли до 
гробу, обходять навколо храму хресним ходом.

Обійшовши храм по колу, хресний хід зупи-
няється перед зачиненими дверима. Священ-
нослужителі тричі співають радісний великод-
ній тропар: «Христос воскрес із мертвих, смертю 
смерть подолав і тим, що у гробах, життя дару-
вав». Цю пісню підхоплює і тричі співає хор. 
Потім священик вимовляє вірші стародавнього 
пророцтва св. царя Давида: «Нехай воскрес-
не Бог і розвіються вороги Його …», і нарешті, 
тримаючи в руках хрест і трисвічник, творить 
ними хресне знамення біля зачинених дверей 
храму, вони відкриваються і всі, радіючи, вхо-
дять до церкви, де горять всі світильники і свіч-
ники, і співають: «Христос воскрес із мертвих!..»

Подальше богослужіння Пасхальної враніш-
ньої складається переважно зі співу канону, 
складеного св. Іоаном Дамаскіним. Між піс-
нями канону священики з хрестом і кадилом 
вітають парафіян словами «Христос воскрес!», 
на що віряни відповідають: «Воістину вос-
крес!» Пасхальний канон – одне з найвідомі-
ших і найрадісніших творів церковної сло-
весності. Цей глибоко змістовний і красивий 
за формою канон вводить вірян в дух і сенс 
самого свята Воскресіння Христового, зму-
шує всебічно пережити і зрозуміти цю подію

Наприкінці вранішньої, після співу: «Один 
одного обіймемо, скажімо: Браття! І тим, хто 
ненавидить нас, пробачимо все воскресін-
ням», усі віряни починають вітати один од-
ного, промовляючи: «Христос воскрес!», – і 
відповідаючи: «Воістину воскрес!», – тричі 
цілують один одного і обмінюються кра-
шанками. Це називається «христосуватися».

Потім лунає Огласительне слово святителя 
Іоанна Златоуста, який закликає усіх радіти: 
«Багаті і вбогі, радійте один з одним. Воздерж-
ники і ліниві, вшануйте день. Ті, хто постить і 
не постить, веселіться…», і виголошує вічну пе-
ремогу Христа над смертю і пеклом: «Воскрес 
Христос, і пекло знищено. Воскрес Христос, і 
пали демони. Воскрес Христос, і радіють ангели. 
Воскрес Христос, і життя торжествує. Воскрес 
Христос, і немає жодного мертвого у гробі». 
Після вранішньої відразу ж проходить літургія, 
на якій усі, по можливості, причащаються Тіла 
і Крові Христових. Перед закінченням літургії 
освячується пасхальний хліб – Артос, який весь 

тиждень буде стояти в храмі перед іконостасом.
Царські врата залишаються відкритими і піс-

ля служби – протягом усього пасхального Світ-
лого тижня, на знак того, що Ісус Христос на-
завжди відкрив людям двері Небесного Царства.

Дата святкування Пасхи
У Стародавній Церкві свято Воскресіння Госпо-

да нашого Ісуса Христа відбувалося не скрізь в 
один і той же час. Так, майже всі церкви – Олек-
сандрійська, Антіохійська, Єрусалимська, Рим-
ська – святкували Пасху в першу неділю після 
пасхи єврейської. Малоазійські ж Церкви, цен-
тром яких у той час було місто Ефес, святкували 
Великдень одночасно з іудеями. Незгоди у свят-
куванні християнської Пасхи серед Помісних 
Церков викликали так звані великодні супереч-
ки, які припинилися лише після постанови Пер-
шого Вселенського Собору (325 р.) Відповідно 
до цієї постанови, Пасха Христова святкується 
в першу неділю, наступну за повнолунням, яке 
буде після весняного рівнодення. У Римі вели-
кодні святкування починалися опівночі Вели-
кодня, деякі ж з східних християн вважали, що 
Великдень приходить зі світанком. VI Вселенсь-
кий Собор ухвалив починати святкування між 
північчю і світанком, цей звичай зберігається до 
цих пір. Древні християни протягом тижня піс-
ля Великодня щодня збиралися для богослужін-
ня і щодня причащалися Тіла і Крові Христових.
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
хриСтОвОї: виПадОК уКраїНи

бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).
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Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 
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бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

3 січня 2016 року в храмі Покотилівського 
Свято-Покровського монастиря, що на Хар-

ківщині, відкрили Двері Божого милосердя. 
Архиєрейську Святу Літургію очолив влади-
ка Василь (Тучапець), Екзарх Харківський, у 
співслужінні з отцем-деканом Олександром 
Дядею, настоятелем монастиря о. Йосифом 
Щуром, ЧСВВ, та дияконом Іваном Петру-
шаком, ЧСВВ. У своїй проповіді владика Ва-
силь застановився над гаслом Року Божого 
милосердя «Милосердні як Отець». «У цей 
Ювілейний рік ми маємо нагоду не лише 
бути милосердними до наших близьких, 
рідних, а також повинні переосмислити 
минуле і простити давні образи своїм 
кривдникам», - закликав Архиєрей. Також 
Екзарх Харківський пригадав про діла ми-
лосердя для душі і тіла, які має виконувати 
кожен християнин. Після Святої Літургії від-
бувся урочистий обхід навколо храму, моле-
бень та відкриття Дверей Божого милосердя.

Варто додати, що Покотилівський монастир 
– це друге святе місце Харківського екзархату, 
де відкрито двері Божого милосердя, такий чин 
уже здійснено в каплиці катедрального собору 
Святого Миколая м. Харкова.

Прес-службa Харківського екзархату

У Покотилівському монастирі (Харківщина), відкрито Двері Божого милосердя
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Доброчинність – це те, з чим повинен  жити  
кожен християнин охрещений, вірую-

чий, який приходить до церкви. Чому? Тому, 
що кожного разу у церкві звучать слова Хри-
ста, його милосердя, його любов до ближньо-
го. Цей чоловік, ця жінка, вірні, які приходять 
до церкви, інакше не можуть жити. Хоч ча-
сто може бути і в гріхах, і в упадку, але знов 
і знов піднімаються і йдуть за світлом Хри-
стовим, бо їх просвічує світло. Робити добро 
ближньому, любити ближнього, добре сло-
во промовити, допомогти різносторонньо.

Редакція нашого бюлетеня «НЦ-КП» щасли-
ва що наші  читачі сповна розуміють значення 
доброчинності в житті кожного християнина. 
А ще у цей такий трагічний для України час. 
Ось і  пан  Богдан Чуловський (Tucson, AZ.,)  
та  пані Марія Зарицька ( Warren, MI.,)  
склавши пожертви на потреби харчування 
та лікування бійців АТО переповнили свої 
і наші серця саме християнською любов’ю. 
А ще  доброчинність  це  допомога людям, які 
не можуть  самотужки задовольнити свої по-
треби . Це сповна стосується сиріт. А тому  чер-
гова допомога січеславським  обділеним долею  
дітям з боку добродія Олександра Власенко 
(North Port, FL.,)  це вищий вияв доброчинства. 
І  ще є така істина. Якщо робиш добро, то роби 
це щиро, від душі і завжди себе став на місце 
тієї людини, якій ти робиш добро. Тобто, по-
водься так, як тобі хотілося б, аби поводилися 
з тобою, якщо б ти був в такій ситуації, як ця 
людина, якій ти допомагаєш. Бо не забуваймо 
що найпершим доброчинцем був сам Господь. 
І так слід чинити  як Господь наш Ісус Христос.

Влас. Інформ. 

“Доброчинність  українців США -  християнська любов у дії” 
«Адреси доброти»
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Великодні крашанки
На Великдень прийнято фарбувати яйця різ-

ними фарбами, але серед різнобарвних яєць 
центральне місце належить яскравим черво-
ним крашанкам. Чому? Церква зберегла та-
кий переказ. Після воскресіння Ісуса Христа 
Його учні і послідовники розійшлися по різ-
них країнах, всюди сповіщаючи радісну звістку 
про те, що більше не треба боятися смерті. Її 
переміг Христос, Спаситель світу. Він воскрес 
Сам і воскресить кожного, хто повірить Йому 
і буде любити людей так само, як любив Він.

Марія Магдалина осмілилася прийти з цією 
звісткою до самого римського імператора Ти-
берія. Оскільки до імператора не прийнято 
було приходити без подарунків, а Марія нічого 
не мала, вона прийшла з простим курячим яй-
цем. Звичайно, вибрала вона яйце навмисно. 
Яйце завжди було символом життя: у його мі-
цній шкаралупі знаходиться приховане від очей 
життя, яке свого часу вирветься з вапняного 
полону у вигляді маленького жовтого курчати.

Але коли Марія стала говорити Тиберію про 
те, що Ісус Христос також вирвався зі смер-
тельних оков і воскрес, імператор тільки роз-
сміявся: «Це так само неможливо, як твоєму 
білому яйцю перетворитися на червоне». І не 
встиг Тиберій закінчити фразу, як яйце в ру-
ках Марії Магдалині стало зовсім червоним.

Відтоді, на згадку про цю подію, що 
символізує віру у Господа, який вос-
крес, ми і розфарбовуємо яйця.

Що таке артос?
Слово «артос» перекладається з грецької як 

«квасний хліб». Інша його назва – просфора 
всеціла. Артос освячують перед закінченням 
пасхальної літургії, і протягом всього пасхаль-
ного тижня він займає в храмі найвидніше 
місце, перед іконостасом. У суботу Світлого 
тижня читається молитва на роздроблення ар-
тоса, артос розділяється і наприкінці літургії під 
час цілування роздається людям, як святиня.

Артос християни вживали завжди. Коли учні 
Христа сходилися на спільну молитву, вони, 

згадуючи Тайну Вечерю, причащалися Тіла і 
Крові Христових. Готуючи звичайну їжу, пер-
ше місце за столом залишали невидимо при-
сутньому Господу і клали на це місце хліб.

З артосом пов’язана ще одне давня церковна 
притча. Апостоли залишали за столом части-
ну хліба – частку Богородиці, як нагадування 
про постійне спілкування з нею, а після трапе-
зи ділили цю частину між собою. У монасти-
рях цей звичай носить назву “Чин о Панагії”, 
тобто спогад про Богоматір. У парафіяльних 
храмах цей хліб Богоматері згадується раз 
на рік у зв’язку з роздроблення артосу.

Поминання спочилих у великодні дні
На Великдень і протягом усього Світлого 
тижня, заради великої радості Воскресіння 
Христового, в храмах скасовуються усі зау-
покійні богослужіння та панахиди. Пом’яну-
ти покійних близьких і розділити з ними ду-
ховне торжество Воскресіння Господнього 
благословляється вже після закінчення Світ-
лого тижня. Для цього у вівторок – на десятий 
день після Великодня – встановлено особли-
вий день поминання покійних — Радоницю.

Етимологічно слово «радониця» походить від 
слова “радість”, причому особливе місце Радо-
ниці – відразу після Світлого пасхального тиж-
ня – якби зобов’язує людей не заглиблюватися 
в переживання з приводу смерті близьких, а, 
навпаки, радіти їх народженню в інше життя 
– життя вічне. Перемога над смертю, отрима-
на Розп’яттям і Воскресінням Христа, витіс-
няє печаль про тимчасову розлуку з рідними, і 
тому ми, за словами митрополита Антонія Су-
розького, «з вірою, надією і великодньої упев-
неністю стоїмо біля труни покійних». Саме на 
Радоницю існує звичай згадувати Воскресіння 
Христове на могилах покійних, куди приносять 
крашанки, паски, солодощі. Частина пригото-
ваних страв роздається бідним на помин душі.

Поминання покійних відображає віру в те, 
що вони і після смерті не перестають бути чле-
нами Церкви, заснованої на землі Господом 
Ісусом Христом, Який не є Бог мертвих, а жи-
вих. Перед тим, як йти на кладовище, варто 
відвідати храм, замовити панахиду, написати 
записку «за упокій», помолитися за покійних.

– Мені непросто вас запитати, але що ви 
відчуваєте під час заупокійної служби? 
Я перебував у Києві, коли на фронті 
загинув соліст Паризької опери Василь 
Сліпак. Днями минуть сороковини 
з дня його смерті. Бачив відео, де ви 
були біля труни у лікарні Мечникова…
– Так, то була заупокійна литія перед відправкою 
загиблого до Львова. А відчував те ж саме, що і 
поруч з багатьма воїнами, які загинули за Україну. 
Я розумію, до чого ви ведете. Безумовно, Василь – 
постать знакова, він запам’ятався тим, що пішов 
на фронт з далекої і благополучної країни. Але 
перш ніж потрапити туди, він тяжко працював, 
та й у Парижі йому не медом було мазано. Його 
рішення йти захищати Батьківщину заслуговує 
поваги. Але ж доля тисяч інших вбитих і 
покалічених на цій війні має той же вимір. Усе інше 
– «картинка»… Але нашому суспільству потрібен 
саме кліп, і у цьому ми вже на європейському рівні.
– А може, не стільки громаді, як 
телебаченню? Під час прощання з Василем 
Сліпаком поруч з ним з’являється міський 
голова Дніпра, і його політичні опоненти 
почали закидати Борису Філатову ледь не 
піар на відомій постаті загиблого на війні…
– Про справжні мотиви появи міського голови 
поруч з труною бійця АТО достеменно знає 
тільки сам Борис Філатов. З іншого боку, 
якби він не прийшов, то йому могли б також 

закинути вже протилежне. Єдине, що можу 
стверджувати: бажаючих ще вшанувати 
пам’ять загиблого, окрім активістів і 
пересічних громадян, я того дня не побачив.
…Тим більше додам, їх не знайшлося 
серед місцевих опозиційних політиків і 
служителів церкви, які взагалі відмовлялися 
відспівувати українських воїнів.
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Ігор СУХОВИЙ
Церква.info

за матеріалами прес-служби 
Дніпропетровської єпархії

Від редакції:
ОТЕЦЬ ДМИТРО ПОВОРОТНИЙ СЕРЕД   ВОЛОДАРІВ 

ВІДЗНАКИ ІМЕНІ ІВАНА БАГРЯНОГО 2016 РОКУ.
Іван Багряний , видатний письменник і 

політичний діяч, автор книг поезії і прози 
“Золотий бумеранг”, “Тигролови”, “Сад 
Гетсиманський”, “Буйний вітер”, “Огненне коло”, 
“Людина біжить над прірвою” та ін. Відомо, що 
внаслідок московсько-більшовицької окупації 
письменник був змушений виїхати за кордон, але 
й там, в еміграції, до останнього подиху боровся 
за незалежність України, соціальний захист 
знедолених, розкріпачення кожної людської 
особистості. Художні й публіцистичні твори І. 
Багряного видавалися іншими мовами не тільки в 
Європі, а й у США та Канаді. Із метою популяризації 
ідей, творчості та життєвої державницької 
настанови визначного українця Фундація 
Івана Багряного (США) та Всеукраїнський 
щомісячник «Бористен» (представництво 
Фундації Багряного на Січеславщині) 
заснували Відзнаку імені Івана Багряного. 

В 2016 році нагороду присуджено серед 
інших і священнику УПЦ КП Дмитру 

Поворотному за душпастирську опіку над 

воїнами АТО та виявлені самопожертву і героїзм.
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Колонка 
Івана 

Буртика 
(США)

У КАЛАМУТІЙ ВОДІ
РИБКА ЛІПШЕ ЛАПАЄТЬСЯ.

Уже  кілька тижнів Україна попала у центер 
світової уваги, світова преса намагаться 
розкрити правду, про що говорили 
Президенти Америки і України у Ню 
Йорку. Чи є правдою, що Президент Тромп, 
тиснув на Президента Зеленського, щоб він 
відкрив слідство на бувшого заступника 
Президента Байдена та його сина, які були 
замішані у фінансову коруцію в Україні. 
Що для Демократичної Партії Америки 
було досить відкрити імпічмент на Трампа, 
а яке  буде рішення Сенату - час покаже.
 Дкмократи уже від дошого часу 
шукали причини, щоб розпочати імпічмент 
на президента Тромпа. І саме ця телефонічна 
розмова обох Президетів настільки 
була не ясна і калмутна, що дала повід 
демократам почати імпічмент на Тромпа. 
Але якщо в більшості  республиканський  
Сенат докаже, що то замала причина на 
імпічиент то Трамп виплене на чисту  
воду. то буде поразка демократам.
 Вміжчасі виникла друга  
проблема. Президент Німеччини Франк 
Штайнмаєр вніс формулу розв’язки 
конфлікту на Донбасі, яка в більщості

 задовільняє Путіна, яку також без надуми 
підписав Зелінський, що викликало 
обурення у нарді й масові демонстрації по 
всіх містах України. Зеленський опрадується 
тим, що він не допусть до нових виборів 
поки терен не очистеться від московсьлого 
та наємного мійська., але не каже, як він це 
зробить. Путін відповів, що він немє впливу 
на військо та розвиток подій які заіснували  
в Україні. Треба привітти мудрість народу, 
що він сам зрозумів неминучу загрозу 
нового московського  поневолення 
і вийшов з протестом на Майдани.
 Є така можливість, що формула 
Шиайнмаєра була заплянована ще 
25 жовтня, 2017 року. у часі зустрічі 
Зеленського із  Путіном. Немає сумніву, 
що після імплімінтації цього пляну, 
мабуть уже є другий. далеко гірший 
першого.Також слід згадати про існуючий 
владний трюмвірат в Україні. Як всім 
відомо, адвокатом Коломойського є 
Андрій Богдан, який також являється 
головою офісу Зеленського, які у трійку 
рішають долю нашого народу. Конфлікт 
Данилюка з Андрійом Богданом,  був 
настільи загрозливий, що Данилюк просив 
Зеленського відпрати Богдана з праці, але 
жодної реакцій від Зеленського не було, тому 
патріотичний Данилюк вніс резиґнацію.
 У заключенню так можна сказати. 
Воля народу і йго незадежність, від початку 
злому ‘’імперії зла’’ все була загрожена 
а зараз, наглядно почала реалізуватися. 
.В продовж білььше року, Україна 
втрачає своїх союзників, тільки Амерека 
стоїть на перешкоді добрим сусідам 
сягнути  по згублену частку України. Як 
довго? Час не певний! Не винна зустріч 
Зеленського з Трампом, втягнула Україну 
в конфлікт світової політики, який без 
сумніву не є корисним для України. А 
найважливіше, якщо Америка рішить 
зупинити, як економічну так і мілітарну 
допомогу Україні. в чому може допомогти 
приятель Путіна Тромп, що буде радіти 
душу Путіна, який тільки чекає на це.
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нітарних дисциплін ДДС Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент.

Після доповіді з вітальним словом звернулися:
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
- декан богословського факультету КПБА Олександр Яко-

вич Мирончук;
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
- заступник голови Дніпропетровської облдержадміні-

страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав ві-
тання від голови обласної державної адміністрації Валентина 
Михайловича Резніченка;

- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олек-
сандр Іванович Андрієнко.

На ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів-

ської православної богословської академії, Рівненської духо-
вної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля Свято-
Троїцького собору м. Тернополя.

З нагоди Актового дня єпископ Дніпропетровський і Кри-
ворізький Симеон вручив від імені Святійшого Патріарха Ки-
ївського і всієї Руси-України Філарета медаль «За жертовність 
та любов до України» меценату ДДС Олександру Івановичу Ан-
дрієнку.

Також Грамотами за розбудову Дніпропетровської духо-
вної семінарії були відзначені: секретар ДДС Наталія Михай-
лівна Юнак, викладач Тетяна Вікторівна Тесленко, прот. Ярос-
лав Малерик, прот. Димитрій Цигікало, старший викладач 
КПБА диякон Михаїл Омельян, Надія Дмитрівна Стратій, Світ-
лана Валеріївна Сидоренко, Григорій Іванович Таран, Ольга 
Михайлівна Жарновенко, Олена Василівна Василиків та сту-
дент 3-го курсу Семінарії Валерій Федорович Калашнік.

Подяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з 
3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та При-
ходько Владислав.

Після нагород проректор Василь Михайлович Бабій склав 
найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпар-
хією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального за-
кладу та на знак поваги і любові від імені викладацького скла-
ду та студентів було вручено Архієрею букет білих троянд.

Наостанок до усіх, з архіпастирським словом, звернувся 
Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто 
навчає і навчається з Актовим днем.

Далі розпочався концерт, присвячений Актовому дню.
Завершилися урочистості многоліттям, спільною світли-

ною та святковою трапезою.

У ПРАВОСЛАВНИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

На 3 листопада цього року в календарі Православних свят 
припадає Дмитрівська батьківська субота. За традицією поми-
нання предків відбувається в суботу, що передує дню пам`яті 
святого великомученика, якого вважають покровителем пра-
вославного воїнства. Традиція поминати в цей день родичів 
походить від панахиди, проведеної за воїнами, вбитими у Ку-
ликовській битві з татарами 1380 року.

Ікона Казанської Божої Матері
4 листопада православні шанують ікону Казанської Божої 

Матері, на згадку про позбавлення Москви і Русі від поляків у 
1612 році - в Росії це День національної єдності.

5 листопада - пам`ять апостола Якова, брата Господнього 
по плоті (близько 63 року), одного з синів праведного Йосипа 
від першого шлюбу, що став Єрусалимським єпископом.

6 листопада - день вшанування ікони Божої Матері «Всіх 
скорботних Радосте». Свята ікона Богородиці «Всіх скорбот-
них Радосте» стала відома з 1688 року, коли від неї, за царю-
вання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чу-
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила 
в Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліков-
ної хвороби.

Також в цей день згадують затворників Печерських: Аре-
фу, Сисоя і Феофіла (в Ближніх печерах, XII-XIII ст.).

Фрагмент ікони Димитрія Солунського
8 листопада - день пам`яті Димитрія Солунського (306 р.) - 

великомученик, що постраждав в третьому столітті, вважаєть-

лиСтОПад реліГійНий

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих, 
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів

ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування 
святого почалося одразу ж після Водохреща. Шанування Ди-
митрія Солунського на Русі було на стільки великим, що бага-
то великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олек-
сандр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його 
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - пер-
ший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. 
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша лі-
тература, оскільки слов`янську абетку брати створили пізні-
ше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також 
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.

Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в 

Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в 
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається 
державне свято - День української писемності та мови.

10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена 
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році 
після триразового його явлення митрополиту Київському Ді-
онісію. У 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монас-
тир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над мо-
настирем з`явилася Сама Цариця Небесна. Татари пробували 
пускати стріли в небесне явище, але стріли поверталися назад 
і вражали їх самих. Тоді татари втекли.

У цей же день - пам`ять святителя Димитрія, митрополи-
та Ростовського (1709 р.). Також в цей день вшановують вели-
комученицю Параскеву, наречену «П`ятниця» (III ст.). У народі 
святу шанують як покровительку пологів.

13 листопада - Спиридона і Никодима, просфорників 
Києво-Печерських (в Ближніх печерах, XII ст.). Святі щодня 
напам`ять прочитували весь Псалтир, а коли сталася поже-
жа, загасили її невеликою кількістю води, принесеної у воло-
сяниці.

Ікона святих Косми і Даміана
14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих 

святих лікарів звертаються з молитвою про зцілення, їх вва-
жають покровителями у навчанні дітей, домашнього вогнища.

18 листопада - день пам`яті двох святителів: святителя 
Іони, архієпископа Новгородського (1470) і святителя Тихона, 
патріарха Московського і всієї Русі (обраного на Патріарший 
престол в 1917 році).

19 листопада згадують преподобного Луку, економа Пе-
черського (Ближні печери, XIII ст.)

Архістратиг Михаїл
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла, 

проводиря Небесного воїнства та інших Небесних Сил Без-
плотних. Предстательства Цариці Небесної за міста Святої 
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небес-
ним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу 
після прийняття християнства був споруджений Архангель-
ський собор і влаштований монастир.

22 листопада - ікони Божої Матері «Скоропослушниця». 
Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Скоропослушни-
ця», перебуває в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. 
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя на-
стоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону 
Богородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, від-
новлює розслаблених.

23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Пере-
можця. У цей день у 303 році святого колесували.

24 листопада згадують великомученика Мину, який слу-
жив воїном, і постраждав в 304 році.

26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієпис-
копа Константинопольського (407 рік) - одного з трьох Все-
ленських святителів, разом зі святителями Василем Великим 
і Григорієм Богословом.

27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призва-
них Ісусом Христом, апостолів: Пилипа і Матвія - автора одно-
го з Євангелій. Обидва благовістили в Африці, де й загинули.

З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як його 
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У по-
рівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш суво-
рий, оскільки можна споживати рибу.

КАТОЛИКИ МОЛЯТЬСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ
Початок листопада католицька церква присвячує пам`яті 

предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві 
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих 
(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.

11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin `s Day), що 
відзначається щорічно після завершення сільськогосподар-
ських робіт. За традицією в цей день розпалювали багаття, в 
них кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий 
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домаш-
ніх тварин і птахів, а також альпійських пастухів.

30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола Петра, 
який став першим учнем Ісуса. Здійснивши просвітницьку мі-
сію до слов`ян, він повернувся до Греції, де прийняв муче-
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Боже-
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної 
форми.

Православна церква відзначає День святого апостола Ан-
дрія Первозванного за новим стилем, 13 грудня.

У МУСУЛЬМАН - СВЯЩЕННИЙ МІСЯЦЬ 
МУХАРРАМ І ДЕНЬ АШУРА

Цього року 15 листопада мусульмани відзначають новий 

рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного міся-
ця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, при-
свячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622 
році - відправної точки мусульманського місячного календа-
ря. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського ка-
лендаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких 
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни 
і подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння. 
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей мі-
сяць задля служіння Богові.

24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця 
Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура. 
Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні 
спільноти, приміром, євреї.

У цей день жителі Мекки зазвичай міняли Кисву (покрива-
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день 
(збірка хадисів Аль-Бухарі).

Після Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення) 
прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також 
дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благосло-
вення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відпові-
ли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей 
Ізраїлю від їхнього ворога (в Єгипті) і тому Пророк Мойсей по-
стував у цей день, підносячи подяку Богові».

Спочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му 
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано 
Аллахом повчання про необхідність дотримання посту протя-
гом місяця Рамадану, Пророк (мир йому і благословення) роз-
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.

Ібн Аббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ні-
коли не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благосло-
вення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама-
дан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).

       Пророк (мир йому і благословення) сказав: «Я сподіва-
юся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий 
рік» (збірка хадисів Муслім).

У ЄВРЕЇВ ЛИСТОПАД - БЕЗ ОСОБЛИВИХ СВЯТ
8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низ-

ку осінніх єврейських свят. Єврейське свято свічок, які запа-
люють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після 
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Анті-
оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.

БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада буддисти святкують Лхабаб Дуйсен - схо-
дження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами, 
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні 
знаходився на небі Тушита. Тушита - четверте небо, де мешка-
ють всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб 
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Чо-
тири Безмірних Стани Пробудженого Розуму - Святу Любов, 
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.

20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад» 
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший 
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день 
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах 
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану) 
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісат-
ви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідов-
никами якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама 
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал про-
ходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються ро-
бити благодійні вчинки.

http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopad-
religiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katoliki-

molyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html

Капелан Дмитро Поворотний
Серед  давніх і добрих приятелів нашого видання священник УПЦ КП Дмитро Поворот-
ний з Дніпропетровського. Ми завжди цінували відданість отця не лише Христовій Церк-
ві, а й Україні. Він був одним з перших із тих, хто з хрестом і душпастирською настановою 
поїхав допомагати нашим захисникам на буремний Донбас. Історія та людська вдячність 
ще належно оцінить  капеланську діяльність отця Дмитра Поворотного. А поки-що ця пу-
блікація, бодай, частково віддасть хвалу і шану цьому правдивому священнику та патріоту. 

Редакція

У отця Дмитра Поворотного не замовкає теле-
фон: хтось хоче передати гуманітарну допомо-

гу; хтось питає, коли буде наступна поїздка на схід, 
а хтось просто уточнює, яку ікону краще купити.

Крім того, що Поворотний капелан полку, 
він організовує приходське життя у дніпропе-
тровській церкві та займається волонтерством.
Хоч вже обід, отець Дмитро п’є свою першу чашку 
кави і згадує, що трапилося з ним відтоді, як два роки 
тому він прийшов у військкомат і попросився на війну.
– Коли ми почали їздити на схід, то побачили, що 
у хлопців є недуховні потреби: поїсти і вдягну-
тися. Тоді я звернувся до Владики Симеона, ке-
руючого Дніпропетровської єпархії УПЦ КП, 
щоб він благословив інших священиків постави-
ти скриньки для збору коштів для потреб бійців.
Минулого Різдва з Красногорівки ми вивез-
ли 30 дітей. Нам хотілося показати їм Україну. 
І це вдалося. Я по очах дітей бачив, що вони 
дивувалися мостам і великим будинкам.

Паралельно ми підтримуємо школи. Дорос-
лих лежачих людей забезпечуємо підгузками.
Коли хлопці почали гинути, мені захотілося якось 
вшанувати їх пам'ять. Тому ми біля ОДА на Алеї 
шани Небесної Сотні вирішили поруч з хре-
стом покласти гранітні плити з іменами загиблих.
Колись я побачив фото гарно одягненої жінки, яка 
йде на фоні розрухи. Це надихнуло мене на про-
ект "Нас не зламати". Наші місцеві гурти знайшли 
апаратуру і їздять по військовим батальйонам і 
сільським клубам. Ми співаємо, роздаємо військо-
вим барабани і починаємо бити в них. Це надихає.
– Ви постійно кажете «ми», коли розповідаєте про 
себе.
– Моя капеланська діяльність – це лише верхівка 
айсбергу. За нами мільйони прихожан і священиків, 
які моляться за мир у країні. А ще нам допомагають 
волонтери.

Отець Дмитро перериває нашу розмову для 
того, щоб вручити трьом військовим патріар-
ші медалі «За жертовність і любов до України».
– Мені хлопці навіть кажуть, що державні нагороди 
не такі важливі, як церковні. А я з ними, я – їхній.
Повернувшись, показує численні фотографії: Крас-
ногорівка, Мар’їнка, ось він на полігоні, ось фото з 
волонтерами, освячення машини, ось покійний Аль-
берт... Здається, він пам’ятає ім’я і історію кожного.
– А яке фото ваше улюблене?
– Я дуже люблю ось ці: із акції «Діти-дітям». Це 
– школа в Новобахмутці. Цього Різдва приблиз-
но 100 дітей ми привітали з Миколаєм. Зверну-
лися до шкіл Дніпропетровська: показали дітям 

фотографії їх однолітків на лінії фронту, і вони 
всі разом зібрали іграшки і передали їм вітання.
«Святий Миколай, Святий Миколай, ми діти 
своєї країни», – отець Дмитро показує ві-
део, зняте за 25 кілометрів від Донецька.
На ньому маленькі дніпропетровці звер-
таються до своїх однолітків: «Дорогие дру-
зья, мы желаем вам мира. Давайте дружить».
Діти Донбасу відповідають: «Спасибо детям Дне-
пропетровска. Мы не хотим войны». І голос хлоп-
чика тихо додає: «И чтоб у вас она не была».
– З чого почалася ваша капеланська службa?
– Раніше я був просто священиком, а коли по-
чалася війна, то сам прийшов у військко-
мат і попередив, що можу бути капеланом.
Тоді не було чіткого розуміння капеланства: був 
відділ по взаємодії з церковними організаціями у 
Міноборони, але фактично він не функціонував.
Пізніше я потрапив у 20-й батальйон територіаль-
ної оборони (зараз мотопіхотний). Тоді не зна-
ли, як мене оформити на службу, а тому за до-
кументами відправили як військовослужбовця.
Перші зіткнення відбулися 9 травня 2014 року. 
Тоді у нашому батальйоні загинуло два бійця. 
З початку літа батальйон висунувся утримува-
ти рубежі між Дніпропетровською і Донецькою 
областю, а потім просувався вглиб останньої.
З того часу я на сході регулярно. Зараз капелан пол-
ку «Дніпро-1» і також виконую обов’язки голови 
єпархіального відділу капеланської опіки Дніпропе-
тровської єпархії Київського патріархату: відповідаю 
за капеланів та, по можливості, інші підрозділи. 
– Скільки капеланів у Дніпропетровській області?
– Є   відділ капеланського служіння, де священики 
служать на постійній основі: місяць там, і два місяці 
вдома.
У нас в Дніпропетровській єпархії три таких свя-
щеники: отці Олександр, Сергій і Анатолій. Інші, як 
я, капелани не на постійній основі. Таких у нас до 
десяти чоловік. Ми допомагаємо 93-ій, 54-ій брига-
дам, 57-ій механізованій, 17-ій танковій, 20-ій, 39-
ій, 40-ій, 43-ій окремим мотопіхотним, 25-ій аеро-
мобільній бригаді… всіх не перелічиш.

– Чим відрізняється капелан від військового?
– Тим, що він ніколи не може брати до рук зброю. 
На війні має бути священик, бо у людини зі зброєю 
є спокуса зловжити нею. А ще проблема пияцтва 
трапляється. Постійно звертаю увагу військових на 
це, а за можливості переконую, що потрібно ліку-
ватися. Щоправда зараз у підрозділах викристалізу-
вався достатньо міцний кістяк, а тому така моя ро-
бота сходить нанівець.
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Весняний  ніжний  подув  вітру з  півночі –  
Чорнобиля – змінився.                            

Приніс  страшні  переживання.  
Розносив  радіоактивний  порох  і  нові  страждання,

Бо  вся  природа  пропадала – жовтіла –  помирала.  
 Вогонь  перемагав,  реактор  мав  запаси  до  горіння,
 Гасили  довго,  аж  два  тижні  тисячі  люей.  
 За  димом  сонечка  не  було  видно,
 А  сліз   людей  було  замало,  щоб  такий  вогонь  гасить.  

Зруйновані  всі  села,  поля,  ліси  та  чисті  води,
Худоба  гинула  від  радіації  з  води  –  трави,

Люди  все  своє  добро  лишали,  втікали  та  гірко  плакали –ридали,  
Бо  до  своїх  хаток,  лісів,  річок  –  їм  більше  не  прийти.

 Вітер  всі  чорні  хмари  розвівав,
 Дощем  з  отрутою  всі  поля,  городи  поливав,
 Лякав  людей,  а  москалі  мовчали,  все  скривали,
 Правду  світові   не  говорили,  лишень   героями  себе  робили.  

Здрігнулися  всі  люди  світу   та  несли  допомогу,
Бо  не  десяткам,    а  мільйонам   Чорнобиль  загрозив.

Водиці  чистої  було  замало,   а  всі  городи,  що  вже   зазеленіли,
Від  жовтого  дощу  чорніли,  не росли,  а  пропадали  разом  із  людьми.   

 Чорнобильська  трагедія усім  всю  правду  розказала,
 Що  з  реакторами  можуть  тільки  мудрі  люди  працювати,
 Бо  знищать  світ,  людей  на  другий  світ  відпрвлять, 

          А   природа  не  відживе  –  хворітиме  –   довгі  тисячі   років.
Тепер  вже  30  років  проминуло,

Всі  села  пусткою  стоять.   
Лишень   деякі  відважні  та  старенькі  люди  залишились,

Свого віку доживаюти,  молитись та  здоров'я  у Всевишнього  благати!
 Нам  залишилось  про  цю  трагедію  не  забувати,
 Молодь  і    науковців   про  Чорнобиль  всіх  навчати.
 Що  всі  повинні  ншау  землю  і  чорнозем   зберегати,
 Для  дітей,  онуків  всю  красу  природи  передати.       

* На даний момент в зоні відчуження живе близько 
400 видів тварин, птахів та риб. 60 з них – занесені до 
червоної книги України. Те ж з флорою: з 1 200 видів, 
знайдених на території зони, 20 – рідкісні. Науковці 
радіють відновленню популяції унікальних для наших 
територій бурих ведмедів, а також лосів, вовків, рисей, 
оленів і, як не дивно, коней Пржевальського, завезених 
сюди ще в 90-их. Тут почали з’являтись рідкісні чор-
ні лелеки та нетипові для цих країв єнотовидні собаки.
* Нещодавно Чорнобиль відкрив свої двері для туристів. 
Журнал Forbes включив ЧАЕС до переліку найекстравагант-
ніших туристичних місць. Хоча кажуть, що законом це за-
боронено. Втім, краще так, ніж самовільні візити сталкерів.

* Крім туристів, які приїжджають сюди на кілька го-
дин, є люди, які не змогли покинути свої домівки. Вони 
повернулися сюди ще в 1986 році та заселили 11 насе-
лених пунктів. Серед них найбільш «людним» є Чорно-
биль з його магазином, поштою, пожежною частиною 
та іншими необхідними комунікаціями. Цих людей ча-
сто називають самоселами. Термін з’явився у 80-их ро-
ках завдяки журналістам. Однак Ліна Костенко, одна 
з учасниць історико-етнографічних експедицій в зону, 
вважає, що це образлива назва. «Там їхня батьківщина. 
Вони виросли там і продовжують жити після аварії у 
своїх рідних будинках – хай і забуті Богом і державою».

Любов  Василів–Базюк (Канада) 
     14  квітня  2016  р.  

   

Трагедія«Поетичним рядком»

Усікновення чесної голови св. Івана 
Хрестителя

«Християнські свята»

Пам’ять про усікновення чесної голови 
св. Івана Хрестителя вшановують 11 
вересня православні та греко-католики, 
які дотримуються Юліанського 
календаря. Про цю подію говорить Біблія. 
Вшановуючи пам’ять Івана Предтечі, вірні 
у цей день дотримуються строгого посту.

 Про мученицьку смерть Івана Предтечі 
детально розповідається в Євангелії від 
Марка (6, 14-30). Іван Хреститель осуджував 
царя Ірода за те, що той жив із дружиною 
свого рідного брата – Іродіадою. Відтак жінка 
захотіла помститися Іванові і таким чином 
приховати свій ганебний вчинок. Одного разу, 
коли Ірод святкував свій день народження, 
для нього танцювала танець донька Іродіади – 
Соломея. Цей танець дуже сподобався Іродові 
і він пообіцяв дівчині, що виконає будь-
яке її бажання. Дівчина, за намовою матері, 
попросила відсікти Іванові Хрестителю голову. 
Ірод не відмовив, і голова Івана була відтята.

Згідно з переказами, поминати день 
усікновення голови Предтечі Господнього Івана 
почали ще його учні. Але традиція празника та 
його поширення остаточно сформувалися в V 
ст. Зокрема це свято згадується у вірменському 
перекладі Лекціонарію, який відображає 
практику єрусалимського богослужіння в V ст.

Усікновення голови Івана Хрестителя, за 
переказами, відбулося 32 року після Різдва 
Христового, та точна дата цієї події невідома. 
Відповідно до однієї з поширених версій 11 
вересня (29 серпня за новим стилем) цю подію 
почали вперше поминати в Олександрійській 
Церкві на противагу святкуванням 
олександрійського нового року, початок якого 
припадав на цей день. І у Вірменії згадку про 
усікновення голови Предтечі встановили цього 
дня, оскільки там також він був першим днем 
новоліття. Таким чином, встановлюючи цього 
дня християнське свято, Церква прагнула 
замінити язичницькі святкування нового року.

Відомий також факт, що згодом в 
коптських календарях поминання 
цієї події перенесли на 12 вересня.

Канон на Усікновення голови Івана 
Хрестителя, який вміщений у сучасних 
богослужбових книгах, уклав преподобний 
Андрей Критський (помер 7 40 р.), який також є 
автором відомого покаянного Великого канону.

За переказом, Іродіада закопала його голову в 
нечистому місці. Але Іоанна, дружина Іродового 

домоправителя Хузи, поховала голову Івана 
Хрестителя в глиняній посудині на горі Оливній 
(впродовж церковного року святкуємо три її 
віднайдення), де в Ірода була власна ділянка 
землі. Тіло Івана Хрестителя взяли тої ж ночі його 
учні поховали в Севастії, там, де відбувся злочин.

362 року за наказом імператора Юліана 
Відступника язичники розкопали могилу 
Івана Хрестителя та намагалися спалити його 
останки, та християнам вдалося викупити 
частину та переправити в Олександрію. Пам’ять 
про Івана Хрестителя або Івана Предтечу займає 
у східній літургійній традиції особливе місце. 
Він єдиний з усіх святих після Богородиці, 
що має свій празник Зачаття і празник Різдва. 
Впродовж церковного року у Східній Церкві 
відзначають 6 празників в честь цього святого: 
празник Зачаття (6 жовтня за старим стилем/23 
вересня за новим стилем), Різдва (7 липня за 
ст. ст./24 червня за н. ст.), Усікновення Голови 
(11 вересня за ст. ст/29 серпня за н. ст.), Перше 
і Друге Знайдення Голови (9 вересня за ст. 
ст./24 лютого за н. ст.), Третє Знайдення Голови
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Предстоятель звершив панахиду біля могили Патріарха 
Мстислава (Скрипника) в Саут-Баунд-Бруку, США

«Вісті з діаспори»

Блаженнійший Митрополит 
Київський і всієї України Епіфаній 21 
жовтня 2019 року звершив панахиду 
біля могили Патріарха Мстислава 
(Скрипника) у Саут-Баунд-Бруку, США.
   Тіло Його Святості спочиває в Мавзолеї 
на честь Воскресіння Христового, що 
знаходиться в крипті Храму-пам‘ятника 
святого Андрія Первозванного  — 
кафедральному соборі та символі 
Української Православної Церкви в США 
(Вселенського Патріархату). Цей собор 
є частиною українського культурно-
меморіального комплексу в містечку 
Саут-Баунд-Брук, штат Нью-Джерсі. Він 
був збудований на пошанування усіх, 
хто загинув під час Голодомору 1932—
1933 років і тих, хто віддав своє життя 
за справу свободи та справедливості.
  Разом з Предстоятелем помісної 
Української Православної Церкви 
молилися Першоієрарх Української 
Православної Церкви в США 
Митрополит Антоній, архієпископ 
Памфілійський Даниїл, архієпископ 
Чернігівський і Ніжинський 
Євстратій, духовенство та віряни.
  Непростий життєвий шлях Патріарха 
Мстислава розпочався 10 квітня 1898 
року в глибоко релігійній родині 
нащадків козацького роду в Полтаві. 
Він пройшов горнило двох світових 
воєн, поразку української національної 
революції, трагічну загибель дружини та 
промислом Божим удостоївся чернечого 
постригу і єпископської хіротонії 
навесні 1942 року, далі архієпископ, 
митрополит, і врешті, перший Патріарх 
Київський і всієї України Мстислав. 18 
листопада 1990 року в Соборі Святої 
Софії в Києві відбулася його інтронізація.
  «Якщо роль особи в історичних подіях є 
великою, то роль ієрарха в житті Церкви 
є вирішальною. Про це свідчить постать 
Патріарха Мстислава. Патріарх Мстислав 

був непохитним у розхитаному світі», 
– так писав про нього Євген Сверстюк.
 Його Святість є однією з 
найвизначніших постатей двадцятого 
століття, Великим Сином України, 
який присвятив своє життя служінню 
українському народові та розбудові 
помісної Української Православної 
Церкви. Він завжди позиціонував 
себе як переконаний прихильник 
ідеї утвердження автокефальної 
Церкви в незалежній державі.

  Саме завдяки його старанням був 
побудований “Український Єрусалим” 
або “Український пантеон” в Баунд-
Бруці, що став осередком життя 
Української Православної Церкви в США.
 Нехай Всемилостивий Господь 
упокоїть душу Патріарха Мстислава 
в оселях праведників. Вічна пам’ять!

pomisna.info
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нітарних дисциплін ДДС Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент.

Після доповіді з вітальним словом звернулися:
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
- декан богословського факультету КПБА Олександр Яко-

вич Мирончук;
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
- заступник голови Дніпропетровської облдержадміні-

страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав ві-
тання від голови обласної державної адміністрації Валентина 
Михайловича Резніченка;

- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олек-
сандр Іванович Андрієнко.

На ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів-

ської православної богословської академії, Рівненської духо-
вної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля Свято-
Троїцького собору м. Тернополя.

З нагоди Актового дня єпископ Дніпропетровський і Кри-
ворізький Симеон вручив від імені Святійшого Патріарха Ки-
ївського і всієї Руси-України Філарета медаль «За жертовність 
та любов до України» меценату ДДС Олександру Івановичу Ан-
дрієнку.

Також Грамотами за розбудову Дніпропетровської духо-
вної семінарії були відзначені: секретар ДДС Наталія Михай-
лівна Юнак, викладач Тетяна Вікторівна Тесленко, прот. Ярос-
лав Малерик, прот. Димитрій Цигікало, старший викладач 
КПБА диякон Михаїл Омельян, Надія Дмитрівна Стратій, Світ-
лана Валеріївна Сидоренко, Григорій Іванович Таран, Ольга 
Михайлівна Жарновенко, Олена Василівна Василиків та сту-
дент 3-го курсу Семінарії Валерій Федорович Калашнік.

Подяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з 
3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та При-
ходько Владислав.

Після нагород проректор Василь Михайлович Бабій склав 
найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпар-
хією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального за-
кладу та на знак поваги і любові від імені викладацького скла-
ду та студентів було вручено Архієрею букет білих троянд.

Наостанок до усіх, з архіпастирським словом, звернувся 
Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто 
навчає і навчається з Актовим днем.

Далі розпочався концерт, присвячений Актовому дню.
Завершилися урочистості многоліттям, спільною світли-

ною та святковою трапезою.

У ПРАВОСЛАВНИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

На 3 листопада цього року в календарі Православних свят 
припадає Дмитрівська батьківська субота. За традицією поми-
нання предків відбувається в суботу, що передує дню пам`яті 
святого великомученика, якого вважають покровителем пра-
вославного воїнства. Традиція поминати в цей день родичів 
походить від панахиди, проведеної за воїнами, вбитими у Ку-
ликовській битві з татарами 1380 року.

Ікона Казанської Божої Матері
4 листопада православні шанують ікону Казанської Божої 

Матері, на згадку про позбавлення Москви і Русі від поляків у 
1612 році - в Росії це День національної єдності.

5 листопада - пам`ять апостола Якова, брата Господнього 
по плоті (близько 63 року), одного з синів праведного Йосипа 
від першого шлюбу, що став Єрусалимським єпископом.

6 листопада - день вшанування ікони Божої Матері «Всіх 
скорботних Радосте». Свята ікона Богородиці «Всіх скорбот-
них Радосте» стала відома з 1688 року, коли від неї, за царю-
вання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чу-
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила 
в Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліков-
ної хвороби.

Також в цей день згадують затворників Печерських: Аре-
фу, Сисоя і Феофіла (в Ближніх печерах, XII-XIII ст.).

Фрагмент ікони Димитрія Солунського
8 листопада - день пам`яті Димитрія Солунського (306 р.) - 

великомученик, що постраждав в третьому столітті, вважаєть-

лиСтОПад реліГійНий

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих, 
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів

ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування 
святого почалося одразу ж після Водохреща. Шанування Ди-
митрія Солунського на Русі було на стільки великим, що бага-
то великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олек-
сандр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його 
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - пер-
ший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. 
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша лі-
тература, оскільки слов`янську абетку брати створили пізні-
ше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також 
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.

Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в 

Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в 
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається 
державне свято - День української писемності та мови.

10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена 
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році 
після триразового його явлення митрополиту Київському Ді-
онісію. У 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монас-
тир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над мо-
настирем з`явилася Сама Цариця Небесна. Татари пробували 
пускати стріли в небесне явище, але стріли поверталися назад 
і вражали їх самих. Тоді татари втекли.

У цей же день - пам`ять святителя Димитрія, митрополи-
та Ростовського (1709 р.). Також в цей день вшановують вели-
комученицю Параскеву, наречену «П`ятниця» (III ст.). У народі 
святу шанують як покровительку пологів.

13 листопада - Спиридона і Никодима, просфорників 
Києво-Печерських (в Ближніх печерах, XII ст.). Святі щодня 
напам`ять прочитували весь Псалтир, а коли сталася поже-
жа, загасили її невеликою кількістю води, принесеної у воло-
сяниці.

Ікона святих Косми і Даміана
14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих 

святих лікарів звертаються з молитвою про зцілення, їх вва-
жають покровителями у навчанні дітей, домашнього вогнища.

18 листопада - день пам`яті двох святителів: святителя 
Іони, архієпископа Новгородського (1470) і святителя Тихона, 
патріарха Московського і всієї Русі (обраного на Патріарший 
престол в 1917 році).

19 листопада згадують преподобного Луку, економа Пе-
черського (Ближні печери, XIII ст.)

Архістратиг Михаїл
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла, 

проводиря Небесного воїнства та інших Небесних Сил Без-
плотних. Предстательства Цариці Небесної за міста Святої 
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небес-
ним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу 
після прийняття християнства був споруджений Архангель-
ський собор і влаштований монастир.

22 листопада - ікони Божої Матері «Скоропослушниця». 
Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Скоропослушни-
ця», перебуває в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. 
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя на-
стоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону 
Богородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, від-
новлює розслаблених.

23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Пере-
можця. У цей день у 303 році святого колесували.

24 листопада згадують великомученика Мину, який слу-
жив воїном, і постраждав в 304 році.

26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієпис-
копа Константинопольського (407 рік) - одного з трьох Все-
ленських святителів, разом зі святителями Василем Великим 
і Григорієм Богословом.

27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призва-
них Ісусом Христом, апостолів: Пилипа і Матвія - автора одно-
го з Євангелій. Обидва благовістили в Африці, де й загинули.

З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як його 
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У по-
рівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш суво-
рий, оскільки можна споживати рибу.

КАТОЛИКИ МОЛЯТЬСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ
Початок листопада католицька церква присвячує пам`яті 

предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві 
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих 
(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.

11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin `s Day), що 
відзначається щорічно після завершення сільськогосподар-
ських робіт. За традицією в цей день розпалювали багаття, в 
них кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий 
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домаш-
ніх тварин і птахів, а також альпійських пастухів.

30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола Петра, 
який став першим учнем Ісуса. Здійснивши просвітницьку мі-
сію до слов`ян, він повернувся до Греції, де прийняв муче-
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Боже-
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної 
форми.

Православна церква відзначає День святого апостола Ан-
дрія Первозванного за новим стилем, 13 грудня.

У МУСУЛЬМАН - СВЯЩЕННИЙ МІСЯЦЬ 
МУХАРРАМ І ДЕНЬ АШУРА

Цього року 15 листопада мусульмани відзначають новий 

рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного міся-
ця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, при-
свячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622 
році - відправної точки мусульманського місячного календа-
ря. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського ка-
лендаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких 
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни 
і подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння. 
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей мі-
сяць задля служіння Богові.

24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця 
Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура. 
Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні 
спільноти, приміром, євреї.

У цей день жителі Мекки зазвичай міняли Кисву (покрива-
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день 
(збірка хадисів Аль-Бухарі).

Після Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення) 
прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також 
дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благосло-
вення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відпові-
ли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей 
Ізраїлю від їхнього ворога (в Єгипті) і тому Пророк Мойсей по-
стував у цей день, підносячи подяку Богові».

Спочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му 
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано 
Аллахом повчання про необхідність дотримання посту протя-
гом місяця Рамадану, Пророк (мир йому і благословення) роз-
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.

Ібн Аббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ні-
коли не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благосло-
вення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама-
дан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).

       Пророк (мир йому і благословення) сказав: «Я сподіва-
юся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий 
рік» (збірка хадисів Муслім).

У ЄВРЕЇВ ЛИСТОПАД - БЕЗ ОСОБЛИВИХ СВЯТ
8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низ-

ку осінніх єврейських свят. Єврейське свято свічок, які запа-
люють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після 
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Анті-
оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.

БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада буддисти святкують Лхабаб Дуйсен - схо-
дження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами, 
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні 
знаходився на небі Тушита. Тушита - четверте небо, де мешка-
ють всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб 
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Чо-
тири Безмірних Стани Пробудженого Розуму - Святу Любов, 
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.

20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад» 
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший 
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день 
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах 
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану) 
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісат-
ви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідов-
никами якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама 
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал про-
ходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються ро-
бити благодійні вчинки.

http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopad-
religiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katoliki-

molyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html

Капелан Дмитро Поворотний
Серед  давніх і добрих приятелів нашого видання священник УПЦ КП Дмитро Поворот-
ний з Дніпропетровського. Ми завжди цінували відданість отця не лише Христовій Церк-
ві, а й Україні. Він був одним з перших із тих, хто з хрестом і душпастирською настановою 
поїхав допомагати нашим захисникам на буремний Донбас. Історія та людська вдячність 
ще належно оцінить  капеланську діяльність отця Дмитра Поворотного. А поки-що ця пу-
блікація, бодай, частково віддасть хвалу і шану цьому правдивому священнику та патріоту. 

Редакція

У отця Дмитра Поворотного не замовкає теле-
фон: хтось хоче передати гуманітарну допомо-

гу; хтось питає, коли буде наступна поїздка на схід, 
а хтось просто уточнює, яку ікону краще купити.

Крім того, що Поворотний капелан полку, 
він організовує приходське життя у дніпропе-
тровській церкві та займається волонтерством.
Хоч вже обід, отець Дмитро п’є свою першу чашку 
кави і згадує, що трапилося з ним відтоді, як два роки 
тому він прийшов у військкомат і попросився на війну.
– Коли ми почали їздити на схід, то побачили, що 
у хлопців є недуховні потреби: поїсти і вдягну-
тися. Тоді я звернувся до Владики Симеона, ке-
руючого Дніпропетровської єпархії УПЦ КП, 
щоб він благословив інших священиків постави-
ти скриньки для збору коштів для потреб бійців.
Минулого Різдва з Красногорівки ми вивез-
ли 30 дітей. Нам хотілося показати їм Україну. 
І це вдалося. Я по очах дітей бачив, що вони 
дивувалися мостам і великим будинкам.

Паралельно ми підтримуємо школи. Дорос-
лих лежачих людей забезпечуємо підгузками.
Коли хлопці почали гинути, мені захотілося якось 
вшанувати їх пам'ять. Тому ми біля ОДА на Алеї 
шани Небесної Сотні вирішили поруч з хре-
стом покласти гранітні плити з іменами загиблих.
Колись я побачив фото гарно одягненої жінки, яка 
йде на фоні розрухи. Це надихнуло мене на про-
ект "Нас не зламати". Наші місцеві гурти знайшли 
апаратуру і їздять по військовим батальйонам і 
сільським клубам. Ми співаємо, роздаємо військо-
вим барабани і починаємо бити в них. Це надихає.
– Ви постійно кажете «ми», коли розповідаєте про 
себе.
– Моя капеланська діяльність – це лише верхівка 
айсбергу. За нами мільйони прихожан і священиків, 
які моляться за мир у країні. А ще нам допомагають 
волонтери.

Отець Дмитро перериває нашу розмову для 
того, щоб вручити трьом військовим патріар-
ші медалі «За жертовність і любов до України».
– Мені хлопці навіть кажуть, що державні нагороди 
не такі важливі, як церковні. А я з ними, я – їхній.
Повернувшись, показує численні фотографії: Крас-
ногорівка, Мар’їнка, ось він на полігоні, ось фото з 
волонтерами, освячення машини, ось покійний Аль-
берт... Здається, він пам’ятає ім’я і історію кожного.
– А яке фото ваше улюблене?
– Я дуже люблю ось ці: із акції «Діти-дітям». Це 
– школа в Новобахмутці. Цього Різдва приблиз-
но 100 дітей ми привітали з Миколаєм. Зверну-
лися до шкіл Дніпропетровська: показали дітям 

фотографії їх однолітків на лінії фронту, і вони 
всі разом зібрали іграшки і передали їм вітання.
«Святий Миколай, Святий Миколай, ми діти 
своєї країни», – отець Дмитро показує ві-
део, зняте за 25 кілометрів від Донецька.
На ньому маленькі дніпропетровці звер-
таються до своїх однолітків: «Дорогие дру-
зья, мы желаем вам мира. Давайте дружить».
Діти Донбасу відповідають: «Спасибо детям Дне-
пропетровска. Мы не хотим войны». І голос хлоп-
чика тихо додає: «И чтоб у вас она не была».
– З чого почалася ваша капеланська службa?
– Раніше я був просто священиком, а коли по-
чалася війна, то сам прийшов у військко-
мат і попередив, що можу бути капеланом.
Тоді не було чіткого розуміння капеланства: був 
відділ по взаємодії з церковними організаціями у 
Міноборони, але фактично він не функціонував.
Пізніше я потрапив у 20-й батальйон територіаль-
ної оборони (зараз мотопіхотний). Тоді не зна-
ли, як мене оформити на службу, а тому за до-
кументами відправили як військовослужбовця.
Перші зіткнення відбулися 9 травня 2014 року. 
Тоді у нашому батальйоні загинуло два бійця. 
З початку літа батальйон висунувся утримува-
ти рубежі між Дніпропетровською і Донецькою 
областю, а потім просувався вглиб останньої.
З того часу я на сході регулярно. Зараз капелан пол-
ку «Дніпро-1» і також виконую обов’язки голови 
єпархіального відділу капеланської опіки Дніпропе-
тровської єпархії Київського патріархату: відповідаю 
за капеланів та, по можливості, інші підрозділи. 
– Скільки капеланів у Дніпропетровській області?
– Є   відділ капеланського служіння, де священики 
служать на постійній основі: місяць там, і два місяці 
вдома.
У нас в Дніпропетровській єпархії три таких свя-
щеники: отці Олександр, Сергій і Анатолій. Інші, як 
я, капелани не на постійній основі. Таких у нас до 
десяти чоловік. Ми допомагаємо 93-ій, 54-ій брига-
дам, 57-ій механізованій, 17-ій танковій, 20-ій, 39-
ій, 40-ій, 43-ій окремим мотопіхотним, 25-ій аеро-
мобільній бригаді… всіх не перелічиш.

– Чим відрізняється капелан від військового?
– Тим, що він ніколи не може брати до рук зброю. 
На війні має бути священик, бо у людини зі зброєю 
є спокуса зловжити нею. А ще проблема пияцтва 
трапляється. Постійно звертаю увагу військових на 
це, а за можливості переконую, що потрібно ліку-
ватися. Щоправда зараз у підрозділах викристалізу-
вався достатньо міцний кістяк, а тому така моя ро-
бота сходить нанівець.

№ 01 2016 рік№4(2016) рік

8

Весняний  ніжний  подув  вітру з  півночі –  
Чорнобиля – змінився.                            

Приніс  страшні  переживання.  
Розносив  радіоактивний  порох  і  нові  страждання,

Бо  вся  природа  пропадала – жовтіла –  помирала.  
 Вогонь  перемагав,  реактор  мав  запаси  до  горіння,
 Гасили  довго,  аж  два  тижні  тисячі  люей.  
 За  димом  сонечка  не  було  видно,
 А  сліз   людей  було  замало,  щоб  такий  вогонь  гасить.  

Зруйновані  всі  села,  поля,  ліси  та  чисті  води,
Худоба  гинула  від  радіації  з  води  –  трави,

Люди  все  своє  добро  лишали,  втікали  та  гірко  плакали –ридали,  
Бо  до  своїх  хаток,  лісів,  річок  –  їм  більше  не  прийти.

 Вітер  всі  чорні  хмари  розвівав,
 Дощем  з  отрутою  всі  поля,  городи  поливав,
 Лякав  людей,  а  москалі  мовчали,  все  скривали,
 Правду  світові   не  говорили,  лишень   героями  себе  робили.  

Здрігнулися  всі  люди  світу   та  несли  допомогу,
Бо  не  десяткам,    а  мільйонам   Чорнобиль  загрозив.

Водиці  чистої  було  замало,   а  всі  городи,  що  вже   зазеленіли,
Від  жовтого  дощу  чорніли,  не росли,  а  пропадали  разом  із  людьми.   

 Чорнобильська  трагедія усім  всю  правду  розказала,
 Що  з  реакторами  можуть  тільки  мудрі  люди  працювати,
 Бо  знищать  світ,  людей  на  другий  світ  відпрвлять, 

          А   природа  не  відживе  –  хворітиме  –   довгі  тисячі   років.
Тепер  вже  30  років  проминуло,

Всі  села  пусткою  стоять.   
Лишень   деякі  відважні  та  старенькі  люди  залишились,

Свого віку доживаюти,  молитись та  здоров'я  у Всевишнього  благати!
 Нам  залишилось  про  цю  трагедію  не  забувати,
 Молодь  і    науковців   про  Чорнобиль  всіх  навчати.
 Що  всі  повинні  ншау  землю  і  чорнозем   зберегати,
 Для  дітей,  онуків  всю  красу  природи  передати.       

* На даний момент в зоні відчуження живе близько 
400 видів тварин, птахів та риб. 60 з них – занесені до 
червоної книги України. Те ж з флорою: з 1 200 видів, 
знайдених на території зони, 20 – рідкісні. Науковці 
радіють відновленню популяції унікальних для наших 
територій бурих ведмедів, а також лосів, вовків, рисей, 
оленів і, як не дивно, коней Пржевальського, завезених 
сюди ще в 90-их. Тут почали з’являтись рідкісні чор-
ні лелеки та нетипові для цих країв єнотовидні собаки.
* Нещодавно Чорнобиль відкрив свої двері для туристів. 
Журнал Forbes включив ЧАЕС до переліку найекстравагант-
ніших туристичних місць. Хоча кажуть, що законом це за-
боронено. Втім, краще так, ніж самовільні візити сталкерів.

* Крім туристів, які приїжджають сюди на кілька го-
дин, є люди, які не змогли покинути свої домівки. Вони 
повернулися сюди ще в 1986 році та заселили 11 насе-
лених пунктів. Серед них найбільш «людним» є Чорно-
биль з його магазином, поштою, пожежною частиною 
та іншими необхідними комунікаціями. Цих людей ча-
сто називають самоселами. Термін з’явився у 80-их ро-
ках завдяки журналістам. Однак Ліна Костенко, одна 
з учасниць історико-етнографічних експедицій в зону, 
вважає, що це образлива назва. «Там їхня батьківщина. 
Вони виросли там і продовжують жити після аварії у 
своїх рідних будинках – хай і забуті Богом і державою».

Любов  Василів–Базюк (Канада) 
     14  квітня  2016  р.  

   

Трагедія«Поетичним рядком»

Усікновення чесної голови св. Івана 
Хрестителя

«Християнські свята»

Пам’ять про усікновення чесної голови 
св. Івана Хрестителя вшановують 11 
вересня православні та греко-католики, 
які дотримуються Юліанського 
календаря. Про цю подію говорить Біблія. 
Вшановуючи пам’ять Івана Предтечі, вірні 
у цей день дотримуються строгого посту.

 Про мученицьку смерть Івана Предтечі 
детально розповідається в Євангелії від 
Марка (6, 14-30). Іван Хреститель осуджував 
царя Ірода за те, що той жив із дружиною 
свого рідного брата – Іродіадою. Відтак жінка 
захотіла помститися Іванові і таким чином 
приховати свій ганебний вчинок. Одного разу, 
коли Ірод святкував свій день народження, 
для нього танцювала танець донька Іродіади – 
Соломея. Цей танець дуже сподобався Іродові 
і він пообіцяв дівчині, що виконає будь-
яке її бажання. Дівчина, за намовою матері, 
попросила відсікти Іванові Хрестителю голову. 
Ірод не відмовив, і голова Івана була відтята.

Згідно з переказами, поминати день 
усікновення голови Предтечі Господнього Івана 
почали ще його учні. Але традиція празника та 
його поширення остаточно сформувалися в V 
ст. Зокрема це свято згадується у вірменському 
перекладі Лекціонарію, який відображає 
практику єрусалимського богослужіння в V ст.

Усікновення голови Івана Хрестителя, за 
переказами, відбулося 32 року після Різдва 
Христового, та точна дата цієї події невідома. 
Відповідно до однієї з поширених версій 11 
вересня (29 серпня за новим стилем) цю подію 
почали вперше поминати в Олександрійській 
Церкві на противагу святкуванням 
олександрійського нового року, початок якого 
припадав на цей день. І у Вірменії згадку про 
усікновення голови Предтечі встановили цього 
дня, оскільки там також він був першим днем 
новоліття. Таким чином, встановлюючи цього 
дня християнське свято, Церква прагнула 
замінити язичницькі святкування нового року.

Відомий також факт, що згодом в 
коптських календарях поминання 
цієї події перенесли на 12 вересня.

Канон на Усікновення голови Івана 
Хрестителя, який вміщений у сучасних 
богослужбових книгах, уклав преподобний 
Андрей Критський (помер 7 40 р.), який також є 
автором відомого покаянного Великого канону.

За переказом, Іродіада закопала його голову в 
нечистому місці. Але Іоанна, дружина Іродового 

домоправителя Хузи, поховала голову Івана 
Хрестителя в глиняній посудині на горі Оливній 
(впродовж церковного року святкуємо три її 
віднайдення), де в Ірода була власна ділянка 
землі. Тіло Івана Хрестителя взяли тої ж ночі його 
учні поховали в Севастії, там, де відбувся злочин.

362 року за наказом імператора Юліана 
Відступника язичники розкопали могилу 
Івана Хрестителя та намагалися спалити його 
останки, та християнам вдалося викупити 
частину та переправити в Олександрію. Пам’ять 
про Івана Хрестителя або Івана Предтечу займає 
у східній літургійній традиції особливе місце. 
Він єдиний з усіх святих після Богородиці, 
що має свій празник Зачаття і празник Різдва. 
Впродовж церковного року у Східній Церкві 
відзначають 6 празників в честь цього святого: 
празник Зачаття (6 жовтня за старим стилем/23 
вересня за новим стилем), Різдва (7 липня за 
ст. ст./24 червня за н. ст.), Усікновення Голови 
(11 вересня за ст. ст/29 серпня за н. ст.), Перше 
і Друге Знайдення Голови (9 вересня за ст. 
ст./24 лютого за н. ст.), Третє Знайдення Голови
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нітарних дисциплін ДДС Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент.

Після доповіді з вітальним словом звернулися:
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
- декан богословського факультету КПБА Олександр Яко-

вич Мирончук;
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
- заступник голови Дніпропетровської облдержадміні-

страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав ві-
тання від голови обласної державної адміністрації Валентина 
Михайловича Резніченка;

- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олек-
сандр Іванович Андрієнко.

На ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів-

ської православної богословської академії, Рівненської духо-
вної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля Свято-
Троїцького собору м. Тернополя.

З нагоди Актового дня єпископ Дніпропетровський і Кри-
ворізький Симеон вручив від імені Святійшого Патріарха Ки-
ївського і всієї Руси-України Філарета медаль «За жертовність 
та любов до України» меценату ДДС Олександру Івановичу Ан-
дрієнку.

Також Грамотами за розбудову Дніпропетровської духо-
вної семінарії були відзначені: секретар ДДС Наталія Михай-
лівна Юнак, викладач Тетяна Вікторівна Тесленко, прот. Ярос-
лав Малерик, прот. Димитрій Цигікало, старший викладач 
КПБА диякон Михаїл Омельян, Надія Дмитрівна Стратій, Світ-
лана Валеріївна Сидоренко, Григорій Іванович Таран, Ольга 
Михайлівна Жарновенко, Олена Василівна Василиків та сту-
дент 3-го курсу Семінарії Валерій Федорович Калашнік.

Подяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з 
3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та При-
ходько Владислав.

Після нагород проректор Василь Михайлович Бабій склав 
найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпар-
хією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального за-
кладу та на знак поваги і любові від імені викладацького скла-
ду та студентів було вручено Архієрею букет білих троянд.

Наостанок до усіх, з архіпастирським словом, звернувся 
Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто 
навчає і навчається з Актовим днем.

Далі розпочався концерт, присвячений Актовому дню.
Завершилися урочистості многоліттям, спільною світли-

ною та святковою трапезою.

У ПРАВОСЛАВНИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

На 3 листопада цього року в календарі Православних свят 
припадає Дмитрівська батьківська субота. За традицією поми-
нання предків відбувається в суботу, що передує дню пам`яті 
святого великомученика, якого вважають покровителем пра-
вославного воїнства. Традиція поминати в цей день родичів 
походить від панахиди, проведеної за воїнами, вбитими у Ку-
ликовській битві з татарами 1380 року.

Ікона Казанської Божої Матері
4 листопада православні шанують ікону Казанської Божої 

Матері, на згадку про позбавлення Москви і Русі від поляків у 
1612 році - в Росії це День національної єдності.

5 листопада - пам`ять апостола Якова, брата Господнього 
по плоті (близько 63 року), одного з синів праведного Йосипа 
від першого шлюбу, що став Єрусалимським єпископом.

6 листопада - день вшанування ікони Божої Матері «Всіх 
скорботних Радосте». Свята ікона Богородиці «Всіх скорбот-
них Радосте» стала відома з 1688 року, коли від неї, за царю-
вання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чу-
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила 
в Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліков-
ної хвороби.

Також в цей день згадують затворників Печерських: Аре-
фу, Сисоя і Феофіла (в Ближніх печерах, XII-XIII ст.).

Фрагмент ікони Димитрія Солунського
8 листопада - день пам`яті Димитрія Солунського (306 р.) - 

великомученик, що постраждав в третьому столітті, вважаєть-

лиСтОПад реліГійНий

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих, 
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів

ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування 
святого почалося одразу ж після Водохреща. Шанування Ди-
митрія Солунського на Русі було на стільки великим, що бага-
то великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олек-
сандр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його 
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - пер-
ший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. 
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша лі-
тература, оскільки слов`янську абетку брати створили пізні-
ше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також 
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.

Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в 

Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в 
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається 
державне свято - День української писемності та мови.

10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена 
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році 
після триразового його явлення митрополиту Київському Ді-
онісію. У 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монас-
тир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над мо-
настирем з`явилася Сама Цариця Небесна. Татари пробували 
пускати стріли в небесне явище, але стріли поверталися назад 
і вражали їх самих. Тоді татари втекли.

У цей же день - пам`ять святителя Димитрія, митрополи-
та Ростовського (1709 р.). Також в цей день вшановують вели-
комученицю Параскеву, наречену «П`ятниця» (III ст.). У народі 
святу шанують як покровительку пологів.

13 листопада - Спиридона і Никодима, просфорників 
Києво-Печерських (в Ближніх печерах, XII ст.). Святі щодня 
напам`ять прочитували весь Псалтир, а коли сталася поже-
жа, загасили її невеликою кількістю води, принесеної у воло-
сяниці.

Ікона святих Косми і Даміана
14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих 

святих лікарів звертаються з молитвою про зцілення, їх вва-
жають покровителями у навчанні дітей, домашнього вогнища.

18 листопада - день пам`яті двох святителів: святителя 
Іони, архієпископа Новгородського (1470) і святителя Тихона, 
патріарха Московського і всієї Русі (обраного на Патріарший 
престол в 1917 році).

19 листопада згадують преподобного Луку, економа Пе-
черського (Ближні печери, XIII ст.)

Архістратиг Михаїл
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла, 

проводиря Небесного воїнства та інших Небесних Сил Без-
плотних. Предстательства Цариці Небесної за міста Святої 
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небес-
ним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу 
після прийняття християнства був споруджений Архангель-
ський собор і влаштований монастир.

22 листопада - ікони Божої Матері «Скоропослушниця». 
Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Скоропослушни-
ця», перебуває в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. 
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя на-
стоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону 
Богородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, від-
новлює розслаблених.

23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Пере-
можця. У цей день у 303 році святого колесували.

24 листопада згадують великомученика Мину, який слу-
жив воїном, і постраждав в 304 році.

26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієпис-
копа Константинопольського (407 рік) - одного з трьох Все-
ленських святителів, разом зі святителями Василем Великим 
і Григорієм Богословом.

27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призва-
них Ісусом Христом, апостолів: Пилипа і Матвія - автора одно-
го з Євангелій. Обидва благовістили в Африці, де й загинули.

З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як його 
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У по-
рівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш суво-
рий, оскільки можна споживати рибу.

КАТОЛИКИ МОЛЯТЬСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ
Початок листопада католицька церква присвячує пам`яті 

предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві 
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих 
(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.

11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin `s Day), що 
відзначається щорічно після завершення сільськогосподар-
ських робіт. За традицією в цей день розпалювали багаття, в 
них кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий 
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домаш-
ніх тварин і птахів, а також альпійських пастухів.

30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола Петра, 
який став першим учнем Ісуса. Здійснивши просвітницьку мі-
сію до слов`ян, він повернувся до Греції, де прийняв муче-
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Боже-
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної 
форми.

Православна церква відзначає День святого апостола Ан-
дрія Первозванного за новим стилем, 13 грудня.

У МУСУЛЬМАН - СВЯЩЕННИЙ МІСЯЦЬ 
МУХАРРАМ І ДЕНЬ АШУРА

Цього року 15 листопада мусульмани відзначають новий 

рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного міся-
ця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, при-
свячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622 
році - відправної точки мусульманського місячного календа-
ря. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського ка-
лендаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких 
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни 
і подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння. 
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей мі-
сяць задля служіння Богові.

24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця 
Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура. 
Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні 
спільноти, приміром, євреї.

У цей день жителі Мекки зазвичай міняли Кисву (покрива-
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день 
(збірка хадисів Аль-Бухарі).

Після Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення) 
прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також 
дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благосло-
вення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відпові-
ли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей 
Ізраїлю від їхнього ворога (в Єгипті) і тому Пророк Мойсей по-
стував у цей день, підносячи подяку Богові».

Спочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му 
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано 
Аллахом повчання про необхідність дотримання посту протя-
гом місяця Рамадану, Пророк (мир йому і благословення) роз-
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.

Ібн Аббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ні-
коли не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благосло-
вення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама-
дан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).

       Пророк (мир йому і благословення) сказав: «Я сподіва-
юся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий 
рік» (збірка хадисів Муслім).

У ЄВРЕЇВ ЛИСТОПАД - БЕЗ ОСОБЛИВИХ СВЯТ
8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низ-

ку осінніх єврейських свят. Єврейське свято свічок, які запа-
люють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після 
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Анті-
оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.

БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада буддисти святкують Лхабаб Дуйсен - схо-
дження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами, 
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні 
знаходився на небі Тушита. Тушита - четверте небо, де мешка-
ють всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб 
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Чо-
тири Безмірних Стани Пробудженого Розуму - Святу Любов, 
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.

20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад» 
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший 
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день 
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах 
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану) 
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісат-
ви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідов-
никами якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама 
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал про-
ходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються ро-
бити благодійні вчинки.

http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopad-
religiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katoliki-

molyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html

Капелан Дмитро Поворотний
Серед  давніх і добрих приятелів нашого видання священник УПЦ КП Дмитро Поворот-
ний з Дніпропетровського. Ми завжди цінували відданість отця не лише Христовій Церк-
ві, а й Україні. Він був одним з перших із тих, хто з хрестом і душпастирською настановою 
поїхав допомагати нашим захисникам на буремний Донбас. Історія та людська вдячність 
ще належно оцінить  капеланську діяльність отця Дмитра Поворотного. А поки-що ця пу-
блікація, бодай, частково віддасть хвалу і шану цьому правдивому священнику та патріоту. 

Редакція

У отця Дмитра Поворотного не замовкає теле-
фон: хтось хоче передати гуманітарну допомо-

гу; хтось питає, коли буде наступна поїздка на схід, 
а хтось просто уточнює, яку ікону краще купити.

Крім того, що Поворотний капелан полку, 
він організовує приходське життя у дніпропе-
тровській церкві та займається волонтерством.
Хоч вже обід, отець Дмитро п’є свою першу чашку 
кави і згадує, що трапилося з ним відтоді, як два роки 
тому він прийшов у військкомат і попросився на війну.
– Коли ми почали їздити на схід, то побачили, що 
у хлопців є недуховні потреби: поїсти і вдягну-
тися. Тоді я звернувся до Владики Симеона, ке-
руючого Дніпропетровської єпархії УПЦ КП, 
щоб він благословив інших священиків постави-
ти скриньки для збору коштів для потреб бійців.
Минулого Різдва з Красногорівки ми вивез-
ли 30 дітей. Нам хотілося показати їм Україну. 
І це вдалося. Я по очах дітей бачив, що вони 
дивувалися мостам і великим будинкам.

Паралельно ми підтримуємо школи. Дорос-
лих лежачих людей забезпечуємо підгузками.
Коли хлопці почали гинути, мені захотілося якось 
вшанувати їх пам'ять. Тому ми біля ОДА на Алеї 
шани Небесної Сотні вирішили поруч з хре-
стом покласти гранітні плити з іменами загиблих.
Колись я побачив фото гарно одягненої жінки, яка 
йде на фоні розрухи. Це надихнуло мене на про-
ект "Нас не зламати". Наші місцеві гурти знайшли 
апаратуру і їздять по військовим батальйонам і 
сільським клубам. Ми співаємо, роздаємо військо-
вим барабани і починаємо бити в них. Це надихає.
– Ви постійно кажете «ми», коли розповідаєте про 
себе.
– Моя капеланська діяльність – це лише верхівка 
айсбергу. За нами мільйони прихожан і священиків, 
які моляться за мир у країні. А ще нам допомагають 
волонтери.

Отець Дмитро перериває нашу розмову для 
того, щоб вручити трьом військовим патріар-
ші медалі «За жертовність і любов до України».
– Мені хлопці навіть кажуть, що державні нагороди 
не такі важливі, як церковні. А я з ними, я – їхній.
Повернувшись, показує численні фотографії: Крас-
ногорівка, Мар’їнка, ось він на полігоні, ось фото з 
волонтерами, освячення машини, ось покійний Аль-
берт... Здається, він пам’ятає ім’я і історію кожного.
– А яке фото ваше улюблене?
– Я дуже люблю ось ці: із акції «Діти-дітям». Це 
– школа в Новобахмутці. Цього Різдва приблиз-
но 100 дітей ми привітали з Миколаєм. Зверну-
лися до шкіл Дніпропетровська: показали дітям 

фотографії їх однолітків на лінії фронту, і вони 
всі разом зібрали іграшки і передали їм вітання.
«Святий Миколай, Святий Миколай, ми діти 
своєї країни», – отець Дмитро показує ві-
део, зняте за 25 кілометрів від Донецька.
На ньому маленькі дніпропетровці звер-
таються до своїх однолітків: «Дорогие дру-
зья, мы желаем вам мира. Давайте дружить».
Діти Донбасу відповідають: «Спасибо детям Дне-
пропетровска. Мы не хотим войны». І голос хлоп-
чика тихо додає: «И чтоб у вас она не была».
– З чого почалася ваша капеланська службa?
– Раніше я був просто священиком, а коли по-
чалася війна, то сам прийшов у військко-
мат і попередив, що можу бути капеланом.
Тоді не було чіткого розуміння капеланства: був 
відділ по взаємодії з церковними організаціями у 
Міноборони, але фактично він не функціонував.
Пізніше я потрапив у 20-й батальйон територіаль-
ної оборони (зараз мотопіхотний). Тоді не зна-
ли, як мене оформити на службу, а тому за до-
кументами відправили як військовослужбовця.
Перші зіткнення відбулися 9 травня 2014 року. 
Тоді у нашому батальйоні загинуло два бійця. 
З початку літа батальйон висунувся утримува-
ти рубежі між Дніпропетровською і Донецькою 
областю, а потім просувався вглиб останньої.
З того часу я на сході регулярно. Зараз капелан пол-
ку «Дніпро-1» і також виконую обов’язки голови 
єпархіального відділу капеланської опіки Дніпропе-
тровської єпархії Київського патріархату: відповідаю 
за капеланів та, по можливості, інші підрозділи. 
– Скільки капеланів у Дніпропетровській області?
– Є   відділ капеланського служіння, де священики 
служать на постійній основі: місяць там, і два місяці 
вдома.
У нас в Дніпропетровській єпархії три таких свя-
щеники: отці Олександр, Сергій і Анатолій. Інші, як 
я, капелани не на постійній основі. Таких у нас до 
десяти чоловік. Ми допомагаємо 93-ій, 54-ій брига-
дам, 57-ій механізованій, 17-ій танковій, 20-ій, 39-
ій, 40-ій, 43-ій окремим мотопіхотним, 25-ій аеро-
мобільній бригаді… всіх не перелічиш.

– Чим відрізняється капелан від військового?
– Тим, що він ніколи не може брати до рук зброю. 
На війні має бути священик, бо у людини зі зброєю 
є спокуса зловжити нею. А ще проблема пияцтва 
трапляється. Постійно звертаю увагу військових на 
це, а за можливості переконую, що потрібно ліку-
ватися. Щоправда зараз у підрозділах викристалізу-
вався достатньо міцний кістяк, а тому така моя ро-
бота сходить нанівець.
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Весняний  ніжний  подув  вітру з  півночі –  
Чорнобиля – змінився.                            

Приніс  страшні  переживання.  
Розносив  радіоактивний  порох  і  нові  страждання,

Бо  вся  природа  пропадала – жовтіла –  помирала.  
 Вогонь  перемагав,  реактор  мав  запаси  до  горіння,
 Гасили  довго,  аж  два  тижні  тисячі  люей.  
 За  димом  сонечка  не  було  видно,
 А  сліз   людей  було  замало,  щоб  такий  вогонь  гасить.  

Зруйновані  всі  села,  поля,  ліси  та  чисті  води,
Худоба  гинула  від  радіації  з  води  –  трави,

Люди  все  своє  добро  лишали,  втікали  та  гірко  плакали –ридали,  
Бо  до  своїх  хаток,  лісів,  річок  –  їм  більше  не  прийти.

 Вітер  всі  чорні  хмари  розвівав,
 Дощем  з  отрутою  всі  поля,  городи  поливав,
 Лякав  людей,  а  москалі  мовчали,  все  скривали,
 Правду  світові   не  говорили,  лишень   героями  себе  робили.  

Здрігнулися  всі  люди  світу   та  несли  допомогу,
Бо  не  десяткам,    а  мільйонам   Чорнобиль  загрозив.

Водиці  чистої  було  замало,   а  всі  городи,  що  вже   зазеленіли,
Від  жовтого  дощу  чорніли,  не росли,  а  пропадали  разом  із  людьми.   

 Чорнобильська  трагедія усім  всю  правду  розказала,
 Що  з  реакторами  можуть  тільки  мудрі  люди  працювати,
 Бо  знищать  світ,  людей  на  другий  світ  відпрвлять, 

          А   природа  не  відживе  –  хворітиме  –   довгі  тисячі   років.
Тепер  вже  30  років  проминуло,

Всі  села  пусткою  стоять.   
Лишень   деякі  відважні  та  старенькі  люди  залишились,

Свого віку доживаюти,  молитись та  здоров'я  у Всевишнього  благати!
 Нам  залишилось  про  цю  трагедію  не  забувати,
 Молодь  і    науковців   про  Чорнобиль  всіх  навчати.
 Що  всі  повинні  ншау  землю  і  чорнозем   зберегати,
 Для  дітей,  онуків  всю  красу  природи  передати.       

* На даний момент в зоні відчуження живе близько 
400 видів тварин, птахів та риб. 60 з них – занесені до 
червоної книги України. Те ж з флорою: з 1 200 видів, 
знайдених на території зони, 20 – рідкісні. Науковці 
радіють відновленню популяції унікальних для наших 
територій бурих ведмедів, а також лосів, вовків, рисей, 
оленів і, як не дивно, коней Пржевальського, завезених 
сюди ще в 90-их. Тут почали з’являтись рідкісні чор-
ні лелеки та нетипові для цих країв єнотовидні собаки.
* Нещодавно Чорнобиль відкрив свої двері для туристів. 
Журнал Forbes включив ЧАЕС до переліку найекстравагант-
ніших туристичних місць. Хоча кажуть, що законом це за-
боронено. Втім, краще так, ніж самовільні візити сталкерів.

* Крім туристів, які приїжджають сюди на кілька го-
дин, є люди, які не змогли покинути свої домівки. Вони 
повернулися сюди ще в 1986 році та заселили 11 насе-
лених пунктів. Серед них найбільш «людним» є Чорно-
биль з його магазином, поштою, пожежною частиною 
та іншими необхідними комунікаціями. Цих людей ча-
сто називають самоселами. Термін з’явився у 80-их ро-
ках завдяки журналістам. Однак Ліна Костенко, одна 
з учасниць історико-етнографічних експедицій в зону, 
вважає, що це образлива назва. «Там їхня батьківщина. 
Вони виросли там і продовжують жити після аварії у 
своїх рідних будинках – хай і забуті Богом і державою».

Любов  Василів–Базюк (Канада) 
     14  квітня  2016  р.  
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нітарних дисциплін ДДС Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент.

Після доповіді з вітальним словом звернулися:
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
- декан богословського факультету КПБА Олександр Яко-

вич Мирончук;
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
- заступник голови Дніпропетровської облдержадміні-

страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав ві-
тання від голови обласної державної адміністрації Валентина 
Михайловича Резніченка;

- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олек-
сандр Іванович Андрієнко.

На ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів-

ської православної богословської академії, Рівненської духо-
вної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля Свято-
Троїцького собору м. Тернополя.

З нагоди Актового дня єпископ Дніпропетровський і Кри-
ворізький Симеон вручив від імені Святійшого Патріарха Ки-
ївського і всієї Руси-України Філарета медаль «За жертовність 
та любов до України» меценату ДДС Олександру Івановичу Ан-
дрієнку.

Також Грамотами за розбудову Дніпропетровської духо-
вної семінарії були відзначені: секретар ДДС Наталія Михай-
лівна Юнак, викладач Тетяна Вікторівна Тесленко, прот. Ярос-
лав Малерик, прот. Димитрій Цигікало, старший викладач 
КПБА диякон Михаїл Омельян, Надія Дмитрівна Стратій, Світ-
лана Валеріївна Сидоренко, Григорій Іванович Таран, Ольга 
Михайлівна Жарновенко, Олена Василівна Василиків та сту-
дент 3-го курсу Семінарії Валерій Федорович Калашнік.

Подяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з 
3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та При-
ходько Владислав.

Після нагород проректор Василь Михайлович Бабій склав 
найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпар-
хією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального за-
кладу та на знак поваги і любові від імені викладацького скла-
ду та студентів було вручено Архієрею букет білих троянд.

Наостанок до усіх, з архіпастирським словом, звернувся 
Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто 
навчає і навчається з Актовим днем.

Далі розпочався концерт, присвячений Актовому дню.
Завершилися урочистості многоліттям, спільною світли-

ною та святковою трапезою.

У ПРАВОСЛАВНИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

На 3 листопада цього року в календарі Православних свят 
припадає Дмитрівська батьківська субота. За традицією поми-
нання предків відбувається в суботу, що передує дню пам`яті 
святого великомученика, якого вважають покровителем пра-
вославного воїнства. Традиція поминати в цей день родичів 
походить від панахиди, проведеної за воїнами, вбитими у Ку-
ликовській битві з татарами 1380 року.

Ікона Казанської Божої Матері
4 листопада православні шанують ікону Казанської Божої 

Матері, на згадку про позбавлення Москви і Русі від поляків у 
1612 році - в Росії це День національної єдності.

5 листопада - пам`ять апостола Якова, брата Господнього 
по плоті (близько 63 року), одного з синів праведного Йосипа 
від першого шлюбу, що став Єрусалимським єпископом.

6 листопада - день вшанування ікони Божої Матері «Всіх 
скорботних Радосте». Свята ікона Богородиці «Всіх скорбот-
них Радосте» стала відома з 1688 року, коли від неї, за царю-
вання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чу-
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила 
в Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліков-
ної хвороби.

Також в цей день згадують затворників Печерських: Аре-
фу, Сисоя і Феофіла (в Ближніх печерах, XII-XIII ст.).

Фрагмент ікони Димитрія Солунського
8 листопада - день пам`яті Димитрія Солунського (306 р.) - 

великомученик, що постраждав в третьому столітті, вважаєть-

лиСтОПад реліГійНий

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих, 
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів

ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування 
святого почалося одразу ж після Водохреща. Шанування Ди-
митрія Солунського на Русі було на стільки великим, що бага-
то великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олек-
сандр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його 
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - пер-
ший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. 
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша лі-
тература, оскільки слов`янську абетку брати створили пізні-
ше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також 
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.

Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в 

Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в 
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається 
державне свято - День української писемності та мови.

10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена 
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році 
після триразового його явлення митрополиту Київському Ді-
онісію. У 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монас-
тир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над мо-
настирем з`явилася Сама Цариця Небесна. Татари пробували 
пускати стріли в небесне явище, але стріли поверталися назад 
і вражали їх самих. Тоді татари втекли.

У цей же день - пам`ять святителя Димитрія, митрополи-
та Ростовського (1709 р.). Також в цей день вшановують вели-
комученицю Параскеву, наречену «П`ятниця» (III ст.). У народі 
святу шанують як покровительку пологів.

13 листопада - Спиридона і Никодима, просфорників 
Києво-Печерських (в Ближніх печерах, XII ст.). Святі щодня 
напам`ять прочитували весь Псалтир, а коли сталася поже-
жа, загасили її невеликою кількістю води, принесеної у воло-
сяниці.

Ікона святих Косми і Даміана
14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих 

святих лікарів звертаються з молитвою про зцілення, їх вва-
жають покровителями у навчанні дітей, домашнього вогнища.

18 листопада - день пам`яті двох святителів: святителя 
Іони, архієпископа Новгородського (1470) і святителя Тихона, 
патріарха Московського і всієї Русі (обраного на Патріарший 
престол в 1917 році).

19 листопада згадують преподобного Луку, економа Пе-
черського (Ближні печери, XIII ст.)

Архістратиг Михаїл
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла, 

проводиря Небесного воїнства та інших Небесних Сил Без-
плотних. Предстательства Цариці Небесної за міста Святої 
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небес-
ним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу 
після прийняття християнства був споруджений Архангель-
ський собор і влаштований монастир.

22 листопада - ікони Божої Матері «Скоропослушниця». 
Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Скоропослушни-
ця», перебуває в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. 
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя на-
стоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону 
Богородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, від-
новлює розслаблених.

23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Пере-
можця. У цей день у 303 році святого колесували.

24 листопада згадують великомученика Мину, який слу-
жив воїном, і постраждав в 304 році.

26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієпис-
копа Константинопольського (407 рік) - одного з трьох Все-
ленських святителів, разом зі святителями Василем Великим 
і Григорієм Богословом.

27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призва-
них Ісусом Христом, апостолів: Пилипа і Матвія - автора одно-
го з Євангелій. Обидва благовістили в Африці, де й загинули.

З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як його 
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У по-
рівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш суво-
рий, оскільки можна споживати рибу.

КАТОЛИКИ МОЛЯТЬСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ
Початок листопада католицька церква присвячує пам`яті 

предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві 
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих 
(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.

11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin `s Day), що 
відзначається щорічно після завершення сільськогосподар-
ських робіт. За традицією в цей день розпалювали багаття, в 
них кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий 
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домаш-
ніх тварин і птахів, а також альпійських пастухів.

30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола Петра, 
який став першим учнем Ісуса. Здійснивши просвітницьку мі-
сію до слов`ян, він повернувся до Греції, де прийняв муче-
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Боже-
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної 
форми.

Православна церква відзначає День святого апостола Ан-
дрія Первозванного за новим стилем, 13 грудня.

У МУСУЛЬМАН - СВЯЩЕННИЙ МІСЯЦЬ 
МУХАРРАМ І ДЕНЬ АШУРА

Цього року 15 листопада мусульмани відзначають новий 

рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного міся-
ця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, при-
свячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622 
році - відправної точки мусульманського місячного календа-
ря. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського ка-
лендаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких 
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни 
і подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння. 
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей мі-
сяць задля служіння Богові.

24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця 
Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура. 
Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні 
спільноти, приміром, євреї.

У цей день жителі Мекки зазвичай міняли Кисву (покрива-
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день 
(збірка хадисів Аль-Бухарі).

Після Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення) 
прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також 
дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благосло-
вення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відпові-
ли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей 
Ізраїлю від їхнього ворога (в Єгипті) і тому Пророк Мойсей по-
стував у цей день, підносячи подяку Богові».

Спочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му 
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано 
Аллахом повчання про необхідність дотримання посту протя-
гом місяця Рамадану, Пророк (мир йому і благословення) роз-
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.

Ібн Аббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ні-
коли не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благосло-
вення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама-
дан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).

       Пророк (мир йому і благословення) сказав: «Я сподіва-
юся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий 
рік» (збірка хадисів Муслім).

У ЄВРЕЇВ ЛИСТОПАД - БЕЗ ОСОБЛИВИХ СВЯТ
8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низ-

ку осінніх єврейських свят. Єврейське свято свічок, які запа-
люють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після 
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Анті-
оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.

БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада буддисти святкують Лхабаб Дуйсен - схо-
дження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами, 
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні 
знаходився на небі Тушита. Тушита - четверте небо, де мешка-
ють всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб 
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Чо-
тири Безмірних Стани Пробудженого Розуму - Святу Любов, 
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.

20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад» 
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший 
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день 
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах 
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану) 
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісат-
ви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідов-
никами якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама 
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал про-
ходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються ро-
бити благодійні вчинки.

http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopad-
religiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katoliki-

molyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html

Капелан Дмитро Поворотний
Серед  давніх і добрих приятелів нашого видання священник УПЦ КП Дмитро Поворот-
ний з Дніпропетровського. Ми завжди цінували відданість отця не лише Христовій Церк-
ві, а й Україні. Він був одним з перших із тих, хто з хрестом і душпастирською настановою 
поїхав допомагати нашим захисникам на буремний Донбас. Історія та людська вдячність 
ще належно оцінить  капеланську діяльність отця Дмитра Поворотного. А поки-що ця пу-
блікація, бодай, частково віддасть хвалу і шану цьому правдивому священнику та патріоту. 

Редакція

У отця Дмитра Поворотного не замовкає теле-
фон: хтось хоче передати гуманітарну допомо-

гу; хтось питає, коли буде наступна поїздка на схід, 
а хтось просто уточнює, яку ікону краще купити.

Крім того, що Поворотний капелан полку, 
він організовує приходське життя у дніпропе-
тровській церкві та займається волонтерством.
Хоч вже обід, отець Дмитро п’є свою першу чашку 
кави і згадує, що трапилося з ним відтоді, як два роки 
тому він прийшов у військкомат і попросився на війну.
– Коли ми почали їздити на схід, то побачили, що 
у хлопців є недуховні потреби: поїсти і вдягну-
тися. Тоді я звернувся до Владики Симеона, ке-
руючого Дніпропетровської єпархії УПЦ КП, 
щоб він благословив інших священиків постави-
ти скриньки для збору коштів для потреб бійців.
Минулого Різдва з Красногорівки ми вивез-
ли 30 дітей. Нам хотілося показати їм Україну. 
І це вдалося. Я по очах дітей бачив, що вони 
дивувалися мостам і великим будинкам.

Паралельно ми підтримуємо школи. Дорос-
лих лежачих людей забезпечуємо підгузками.
Коли хлопці почали гинути, мені захотілося якось 
вшанувати їх пам'ять. Тому ми біля ОДА на Алеї 
шани Небесної Сотні вирішили поруч з хре-
стом покласти гранітні плити з іменами загиблих.
Колись я побачив фото гарно одягненої жінки, яка 
йде на фоні розрухи. Це надихнуло мене на про-
ект "Нас не зламати". Наші місцеві гурти знайшли 
апаратуру і їздять по військовим батальйонам і 
сільським клубам. Ми співаємо, роздаємо військо-
вим барабани і починаємо бити в них. Це надихає.
– Ви постійно кажете «ми», коли розповідаєте про 
себе.
– Моя капеланська діяльність – це лише верхівка 
айсбергу. За нами мільйони прихожан і священиків, 
які моляться за мир у країні. А ще нам допомагають 
волонтери.

Отець Дмитро перериває нашу розмову для 
того, щоб вручити трьом військовим патріар-
ші медалі «За жертовність і любов до України».
– Мені хлопці навіть кажуть, що державні нагороди 
не такі важливі, як церковні. А я з ними, я – їхній.
Повернувшись, показує численні фотографії: Крас-
ногорівка, Мар’їнка, ось він на полігоні, ось фото з 
волонтерами, освячення машини, ось покійний Аль-
берт... Здається, він пам’ятає ім’я і історію кожного.
– А яке фото ваше улюблене?
– Я дуже люблю ось ці: із акції «Діти-дітям». Це 
– школа в Новобахмутці. Цього Різдва приблиз-
но 100 дітей ми привітали з Миколаєм. Зверну-
лися до шкіл Дніпропетровська: показали дітям 

фотографії їх однолітків на лінії фронту, і вони 
всі разом зібрали іграшки і передали їм вітання.
«Святий Миколай, Святий Миколай, ми діти 
своєї країни», – отець Дмитро показує ві-
део, зняте за 25 кілометрів від Донецька.
На ньому маленькі дніпропетровці звер-
таються до своїх однолітків: «Дорогие дру-
зья, мы желаем вам мира. Давайте дружить».
Діти Донбасу відповідають: «Спасибо детям Дне-
пропетровска. Мы не хотим войны». І голос хлоп-
чика тихо додає: «И чтоб у вас она не была».
– З чого почалася ваша капеланська службa?
– Раніше я був просто священиком, а коли по-
чалася війна, то сам прийшов у військко-
мат і попередив, що можу бути капеланом.
Тоді не було чіткого розуміння капеланства: був 
відділ по взаємодії з церковними організаціями у 
Міноборони, але фактично він не функціонував.
Пізніше я потрапив у 20-й батальйон територіаль-
ної оборони (зараз мотопіхотний). Тоді не зна-
ли, як мене оформити на службу, а тому за до-
кументами відправили як військовослужбовця.
Перші зіткнення відбулися 9 травня 2014 року. 
Тоді у нашому батальйоні загинуло два бійця. 
З початку літа батальйон висунувся утримува-
ти рубежі між Дніпропетровською і Донецькою 
областю, а потім просувався вглиб останньої.
З того часу я на сході регулярно. Зараз капелан пол-
ку «Дніпро-1» і також виконую обов’язки голови 
єпархіального відділу капеланської опіки Дніпропе-
тровської єпархії Київського патріархату: відповідаю 
за капеланів та, по можливості, інші підрозділи. 
– Скільки капеланів у Дніпропетровській області?
– Є   відділ капеланського служіння, де священики 
служать на постійній основі: місяць там, і два місяці 
вдома.
У нас в Дніпропетровській єпархії три таких свя-
щеники: отці Олександр, Сергій і Анатолій. Інші, як 
я, капелани не на постійній основі. Таких у нас до 
десяти чоловік. Ми допомагаємо 93-ій, 54-ій брига-
дам, 57-ій механізованій, 17-ій танковій, 20-ій, 39-
ій, 40-ій, 43-ій окремим мотопіхотним, 25-ій аеро-
мобільній бригаді… всіх не перелічиш.

– Чим відрізняється капелан від військового?
– Тим, що він ніколи не може брати до рук зброю. 
На війні має бути священик, бо у людини зі зброєю 
є спокуса зловжити нею. А ще проблема пияцтва 
трапляється. Постійно звертаю увагу військових на 
це, а за можливості переконую, що потрібно ліку-
ватися. Щоправда зараз у підрозділах викристалізу-
вався достатньо міцний кістяк, а тому така моя ро-
бота сходить нанівець.
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нітарних дисциплін ДДС Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент.

Після доповіді з вітальним словом звернулися:
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
- декан богословського факультету КПБА Олександр Яко-

вич Мирончук;
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
- заступник голови Дніпропетровської облдержадміні-

страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав ві-
тання від голови обласної державної адміністрації Валентина 
Михайловича Резніченка;

- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олек-
сандр Іванович Андрієнко.

На ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів-

ської православної богословської академії, Рівненської духо-
вної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля Свято-
Троїцького собору м. Тернополя.

З нагоди Актового дня єпископ Дніпропетровський і Кри-
ворізький Симеон вручив від імені Святійшого Патріарха Ки-
ївського і всієї Руси-України Філарета медаль «За жертовність 
та любов до України» меценату ДДС Олександру Івановичу Ан-
дрієнку.

Також Грамотами за розбудову Дніпропетровської духо-
вної семінарії були відзначені: секретар ДДС Наталія Михай-
лівна Юнак, викладач Тетяна Вікторівна Тесленко, прот. Ярос-
лав Малерик, прот. Димитрій Цигікало, старший викладач 
КПБА диякон Михаїл Омельян, Надія Дмитрівна Стратій, Світ-
лана Валеріївна Сидоренко, Григорій Іванович Таран, Ольга 
Михайлівна Жарновенко, Олена Василівна Василиків та сту-
дент 3-го курсу Семінарії Валерій Федорович Калашнік.

Подяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з 
3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та При-
ходько Владислав.

Після нагород проректор Василь Михайлович Бабій склав 
найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпар-
хією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального за-
кладу та на знак поваги і любові від імені викладацького скла-
ду та студентів було вручено Архієрею букет білих троянд.

Наостанок до усіх, з архіпастирським словом, звернувся 
Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто 
навчає і навчається з Актовим днем.

Далі розпочався концерт, присвячений Актовому дню.
Завершилися урочистості многоліттям, спільною світли-

ною та святковою трапезою.

У ПРАВОСЛАВНИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

На 3 листопада цього року в календарі Православних свят 
припадає Дмитрівська батьківська субота. За традицією поми-
нання предків відбувається в суботу, що передує дню пам`яті 
святого великомученика, якого вважають покровителем пра-
вославного воїнства. Традиція поминати в цей день родичів 
походить від панахиди, проведеної за воїнами, вбитими у Ку-
ликовській битві з татарами 1380 року.

Ікона Казанської Божої Матері
4 листопада православні шанують ікону Казанської Божої 

Матері, на згадку про позбавлення Москви і Русі від поляків у 
1612 році - в Росії це День національної єдності.

5 листопада - пам`ять апостола Якова, брата Господнього 
по плоті (близько 63 року), одного з синів праведного Йосипа 
від першого шлюбу, що став Єрусалимським єпископом.

6 листопада - день вшанування ікони Божої Матері «Всіх 
скорботних Радосте». Свята ікона Богородиці «Всіх скорбот-
них Радосте» стала відома з 1688 року, коли від неї, за царю-
вання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чу-
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила 
в Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліков-
ної хвороби.

Також в цей день згадують затворників Печерських: Аре-
фу, Сисоя і Феофіла (в Ближніх печерах, XII-XIII ст.).

Фрагмент ікони Димитрія Солунського
8 листопада - день пам`яті Димитрія Солунського (306 р.) - 

великомученик, що постраждав в третьому столітті, вважаєть-

лиСтОПад реліГійНий

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих, 
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів

ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування 
святого почалося одразу ж після Водохреща. Шанування Ди-
митрія Солунського на Русі було на стільки великим, що бага-
то великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олек-
сандр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його 
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - пер-
ший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. 
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша лі-
тература, оскільки слов`янську абетку брати створили пізні-
ше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також 
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.

Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в 

Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в 
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається 
державне свято - День української писемності та мови.

10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена 
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році 
після триразового його явлення митрополиту Київському Ді-
онісію. У 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монас-
тир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над мо-
настирем з`явилася Сама Цариця Небесна. Татари пробували 
пускати стріли в небесне явище, але стріли поверталися назад 
і вражали їх самих. Тоді татари втекли.

У цей же день - пам`ять святителя Димитрія, митрополи-
та Ростовського (1709 р.). Також в цей день вшановують вели-
комученицю Параскеву, наречену «П`ятниця» (III ст.). У народі 
святу шанують як покровительку пологів.

13 листопада - Спиридона і Никодима, просфорників 
Києво-Печерських (в Ближніх печерах, XII ст.). Святі щодня 
напам`ять прочитували весь Псалтир, а коли сталася поже-
жа, загасили її невеликою кількістю води, принесеної у воло-
сяниці.

Ікона святих Косми і Даміана
14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих 

святих лікарів звертаються з молитвою про зцілення, їх вва-
жають покровителями у навчанні дітей, домашнього вогнища.

18 листопада - день пам`яті двох святителів: святителя 
Іони, архієпископа Новгородського (1470) і святителя Тихона, 
патріарха Московського і всієї Русі (обраного на Патріарший 
престол в 1917 році).

19 листопада згадують преподобного Луку, економа Пе-
черського (Ближні печери, XIII ст.)

Архістратиг Михаїл
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла, 

проводиря Небесного воїнства та інших Небесних Сил Без-
плотних. Предстательства Цариці Небесної за міста Святої 
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небес-
ним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу 
після прийняття християнства був споруджений Архангель-
ський собор і влаштований монастир.

22 листопада - ікони Божої Матері «Скоропослушниця». 
Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Скоропослушни-
ця», перебуває в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. 
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя на-
стоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону 
Богородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, від-
новлює розслаблених.

23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Пере-
можця. У цей день у 303 році святого колесували.

24 листопада згадують великомученика Мину, який слу-
жив воїном, і постраждав в 304 році.

26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієпис-
копа Константинопольського (407 рік) - одного з трьох Все-
ленських святителів, разом зі святителями Василем Великим 
і Григорієм Богословом.

27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призва-
них Ісусом Христом, апостолів: Пилипа і Матвія - автора одно-
го з Євангелій. Обидва благовістили в Африці, де й загинули.

З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як його 
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У по-
рівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш суво-
рий, оскільки можна споживати рибу.

КАТОЛИКИ МОЛЯТЬСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ
Початок листопада католицька церква присвячує пам`яті 

предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві 
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих 
(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.

11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin `s Day), що 
відзначається щорічно після завершення сільськогосподар-
ських робіт. За традицією в цей день розпалювали багаття, в 
них кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий 
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домаш-
ніх тварин і птахів, а також альпійських пастухів.

30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола Петра, 
який став першим учнем Ісуса. Здійснивши просвітницьку мі-
сію до слов`ян, він повернувся до Греції, де прийняв муче-
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Боже-
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної 
форми.

Православна церква відзначає День святого апостола Ан-
дрія Первозванного за новим стилем, 13 грудня.

У МУСУЛЬМАН - СВЯЩЕННИЙ МІСЯЦЬ 
МУХАРРАМ І ДЕНЬ АШУРА

Цього року 15 листопада мусульмани відзначають новий 

рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного міся-
ця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, при-
свячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622 
році - відправної точки мусульманського місячного календа-
ря. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського ка-
лендаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких 
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни 
і подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння. 
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей мі-
сяць задля служіння Богові.

24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця 
Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура. 
Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні 
спільноти, приміром, євреї.

У цей день жителі Мекки зазвичай міняли Кисву (покрива-
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день 
(збірка хадисів Аль-Бухарі).

Після Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення) 
прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також 
дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благосло-
вення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відпові-
ли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей 
Ізраїлю від їхнього ворога (в Єгипті) і тому Пророк Мойсей по-
стував у цей день, підносячи подяку Богові».

Спочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му 
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано 
Аллахом повчання про необхідність дотримання посту протя-
гом місяця Рамадану, Пророк (мир йому і благословення) роз-
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.

Ібн Аббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ні-
коли не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благосло-
вення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама-
дан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).

       Пророк (мир йому і благословення) сказав: «Я сподіва-
юся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий 
рік» (збірка хадисів Муслім).

У ЄВРЕЇВ ЛИСТОПАД - БЕЗ ОСОБЛИВИХ СВЯТ
8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низ-

ку осінніх єврейських свят. Єврейське свято свічок, які запа-
люють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після 
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Анті-
оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.

БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада буддисти святкують Лхабаб Дуйсен - схо-
дження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами, 
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні 
знаходився на небі Тушита. Тушита - четверте небо, де мешка-
ють всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб 
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Чо-
тири Безмірних Стани Пробудженого Розуму - Святу Любов, 
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.

20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад» 
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший 
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день 
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах 
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану) 
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісат-
ви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідов-
никами якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама 
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал про-
ходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються ро-
бити благодійні вчинки.

http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopad-
religiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katoliki-

molyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html

– Місцевий телеканал зняв про вас фільм "Капелан". 
У ньому автори запитують, чому ви пішли на війну. 
Що ви відповіли?
– А де я ще маю бути? Це – моя батьківщина, треба 
підтримувати тих, хто її захищає, бо він тим самим 
виконує заповідь Божу: «Шануй батька і матір свою».
Як чоловік я не міг взяти зброю до рук, але я міг 
бути корисним як священик. Без волі Божої нічого 
не трапляється ні в житті людини, ні в житті країни.
І якщо 23 роки тому з’явилася на мапі держа-
ва Україна, то, як віруюча людина, я маю рівняти 
свої бажання під волю Божу. Я і людям пояснюю, 
що ковбаса по 2.10 – це ще не все: є воля Божа.

– Капелану дуже часто доводиться підбирати сло-
ва. Що ви найчастіше кажете військовим?
– Я їм дякую. І спілкуюся з ними в пер-
шу чергу не як священик, а як людина.
– У вас буває так, що ви не знаєте, що сказати?
– Буває. Але якось доводиться знаходити слова. 
Важко казати щось родичам загиблих. Але це життя.
З іншого боку потрібно поважати вибір хлоп-
ців, які розуміли, чим це може закінчити-
ся. Жаль за загиблим може стати своєрід-
ним егоїзмом по відношенню до себе: 
питаєш «Нащо він туди пішов?». І таке трапляється.
– А як ви говорите з військовими про гріх вбивства?
– На війні є багато не воцерковлених лю-
дей, які стали віруючими. Але незалеж-
но від цього, вбивство зачіпає кожного.
В суспільстві є різні професії: є науковці, пекарі, а є - 
воїни. Вони виконують присягу батьківщині і наро-
ду. Церква завжди благословляла на захист. Воїн – 
не бандит, він не діє по своїй волі. Він діє по наказу.
Вбивати – дійсно, гріх. Але є й обов’язок захищати. 
Військові свій гріх сповідають. Їх гріх – формату 
діяльності, бо вони не вбивають кого і як хочуть.
Рівноапостольний святий князь Володимир, 
Димитрій Солунський, Феодор Стратилат... 
Хіба вони не були воїнами? Але ж вони святі.
В Євангеліє є такий епізод, коли до Іоана Хрестите-
ля прийшли митарі, фарисеї і воїни, які питали, що 
зробити їм, щоб спастися. І він не порадив їм скласти 
зброю і садити пшеницю, а сказав: «Служіть, нікому 
не заподійте зла і виконуйте чесно свій обов’язок». – 

Ви часто повторюєте, що там, де Бог, там – перемо-
га. Але, певно, що військові з протилежного боку від 
лінії зіткнення також думають, що за ними Бог?
– Яка в цьому логіка?! Бо хтось назвав цю тери-
торію «Новоросією»? Так, там є православна ар-
мія, але в чому виражається це православ’я? У 
тому, що вони знущаються над полоненими: ка-
струють, ріжуть, питають, влаштовують паради? 
Хіба це по-православному? «По плодах узнаєте їх».
А я згадую, як наші військові після звільнення Красно-
горівки попросили мене привезти дитяче харчуван-
ня. Я думав мені почулося, а виявляється, вони году-
вали місцевих дітей, які місяцями сиділи в підвалах.
– Чи доводилося вам спілкуватися з російськими 
священиками, які підтримують представників са-
мопроголошених республік?
– Не доводилося. Лише коли я забирав тіла вій-
ськових, то спілкувався з «Душманом» - Сергієм 
Доценко, мешканцем Костянтинівки, а тепер за-
ступником командира батальйону «Восток». Мені 
здалося, що він розуміє ситуацію, але має особи-
сту образу, бо був у банді Стрілкова та в полоні 
українських військових. Колись у Че Гевари була 
теорія революція ззовні. Ідея полягає в тому, що 
невелика група людей, не обов’язково з цієї краї-
ни, починає вести партизанську війну. Потім до 
них приєднуються місцеві, ображені, маргіна-
ли, криміналітет і починається справжня війна.
Банди Стрілкова виконали цю місію. Я бачив багато по-
кинутих храмів, у яких зберігалася зброя, сепаратист-
ська література і інша пропаганда «руського міра».
– Але немає гарантії, що в церквах на території 
України не зберігається пропагандистська літера-
тура, чи не так?
– Мають бути гарантії держзахисту. Церква взагалі 
має стояти осторонь конфліктів, проповідувати 
Євангеліє і істину. У мене питання до православно-
го воїнства: Чи повинен християнин казати прав-
ду? Чи повинен він засуджувати гріх? То чому ви 
тоді не засудили брехню Путіна, який не визнавав 
знаходження російських військ у Криму? У тебе є 
брат? А якщо твій брат жениться, а тобі його вибір 
не сподобається, ти забереш у нього хату? Не слухає 
брат, відпусти його, він сам повернеться, якщо тре-
ба буде, і попросить вибачення. Царства Божого на 
землі не буде, не було і Святої Русі. Свята Русь – це 
святі землі, які прославилися. Свята Русь може бути 
лише в душі. Все інше – сурогат Радянського Союзу.
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Отець Віталій Рибчич  – священик столич-
ного храму Миколим Чудотворця УПЦ 

КП. Але як почалися криваві події на Донбасі 
з благословення Святішого Філарета  був від-
правлений до Луганської Єпархії УПЦ КП.   

"Традиція капеланства в українському вій-
ську дуже давня, – каже отець Віталій . – В 
Українській галицькій армії та Українській 
повстанській армії були капелани – штат-
ні одиниці. Вони не мали права до рук бра-
ти зброю. Бо завдання капелана – не бути на 
передовій: завдання капелана – бути в тилу".

Такої тилової роботи, за словами отця Віталія 
, на війні дуже багато. Покликання капелана 
– бути з бійцями, молитися з ними, підтриму-
вати їх, переконувати, щоби вони не става-
ли звірами. Як особа, яка працює з людськи-
ми душами, він каже: пробувши певний час 
у зоні бойових дій, за бронежилетами і бала-
клавами починаєш бачити простих, щирих, 
чутливих людей, які теж хочуть молитися. 

Військові – це особлива паства. Таких лю-
дей  треба вміти заохотити, переконати віри-
ти і молитися повсякденно, а не як гласить 
"народний звичай" – "як тривога, то до Бога". 
Капелану треба заслужити авторитет серед 
бійців: наприклад, щоби просити перед коман-
диром, аби солдати не працювали у неділю, а 
мали можливість цього дня помолитися і від-
почити. Є бійці, які на війні навертаються.  
Знайти підтримку солдат може і в особі військо-
вого капелана.   

 " - Саме у спілкуванні з тобою хлопці мають на-
году поговорити, запитати про делікатні речі, 
про проблемні речі", – каже отець  Віталій . 
А на загал військові не потребують якогось 
особливого, "спецназівського" священика. По-
требують саме святого священика. Бо кожна 
духовна особа може дати їм набагато біль-
ше: переконання, що вони ідуть у правиль-
ному напрямку, що вони роблять праве діло.
Нині  Віталій  Рибчич збирає кошти 

для побудови каплиці у місті Білолул-
цьк, що знаходиться у зоні АТО сектор 
А, на  кордоні з Росію. Усі небайдужі 
до Київського Патріархату можуть пе-
рераховувати кошти за реквізитами:

Приватбанк код єдрпоу 
одержувача 14360570

мфо 305299 банку код єдрпоу  14360570
рахунок одержувача 29244825509100

5168742065204087, 
Рибчич Віталій Євстахійович, 2649526272

т. +380687292280, +380508006056 "

                                         КАПЕЛАН 
«Здолаємо ворога разом» 

Влас. Інформ. 

(7 червня за ст. ст./25 травня за н. ст.) і Собор 
святого після празника Богоявлення (20 січня 
за ст.ст.,7 січня за н.ст.). У самому Євангелії 
наводяться слова Христа: «Істинно кажу 
вам, що між народженими від жінок не було 
більшого від Івана Хрестителя» (Мат. 11, 11).

Іван Хреститель народився в сім’ї священика 
Захарії та Єлисавети, родички Богородиці, коли 
вони були у похилому віці й вже не сподівалися 
на потомство. Він був посланий Богом, щоб 
приготувати вибраний народ до визнання 
Ісуса Христа Месією. «Він буде великим в очах 
Господніх» (Лк. 1, 15), — каже ангел до батька 
св. Івана Захарії, сповіщаючи йому новину 
про те, що невдовзі у нього народиться син.

Іван Хреститель, якого ще називають 
Предтечею, своїм суворим способом життя дав 
взірцевий приклад богопосвяченого життя. 
Він закликав людей до покаяння, кажучи: 
«Слідом за мною йде сильніший від мене, що 
Йому я недостойний, нахилившись, розв’язати 
ремінця Його сандалів. Я вас хрестив водою, 
а Він хреститиме Святим Духом” (Мк. 1, 7-8).

О. Юліан Катрій у книзі «Пізнай свій обряд» 
так характеризує постать Івана Хрестителя: 
«Його особа поміж святими Старого Завіту 
особливо визначна, незвичайна і геройська. 
Св. Іван Хреститель це велетень духа, що 
стоїть на грані двох Завітів: Старого й Нового. 
Він замикає пророків, а відкриває апостолів. 
Він не тільки пророк, але й предтеча-вістун, 
христитель і мученик. Він одинокий мав ласку 
христити того, що Його інші пророки тільки 
предсказували та в дусі бачили. Він був очищений 
від первородного гріха ще в лоні своєї матері».

 21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці 
Картинки по запросу Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці є велике 
дванадесяте свято, яке святкується 21 
вересня за новим стилем. Господь, перш ніж 
народитися на землі як людина для спасіння 
світу, приготував свою Пречисту Матір.

 Вона народилась у галилейському місті 
Назареті, від праведних батьків Іоакима та 
Анни. Св. Єпіфаній говорить: «Іоаким — 
значить приготування для Господа, або від 
Іоакима приготувався храм Господа, тобто 
Пресвятая Діва Марія; Анна — благодать, 
тому що Іоаким і Анна одержали благодать 
через зачаття від них благословенної Діви». 
По батькові Діва Марія походить з царського 
роду, по матері — від архієрейського, і таким 
чином вона увінчана славою і честю; славою 
— бо від кореня царського проросла, честю 
— бо з архієрейського племені виросла.

Батьки Діви Марії дожили до глибокої 
старості, але не мали дітей. Вони дуже сумували 
через це, часто молилися Богові і просили 
його, щоб дарував їм дитя. І при цьому дали 

обітницю — коли в них народиться дитя, 
то вони його посвятять на служіння Богові.

Після довгих переживань і молитов це 
бажання Іоакима та Анни здійснилося. У них 
народилась дочка, яку щасливі батьки назвали 
Марією. Так назвав Її ангел, який сповістив 
про її народження. «Марія або Маріам, — 
говорить св. Єпіфаній, — означає володарка 
і надія. Бо вона мала народити Господа, 
який є сподівання народів». «Марія, ставши 
Матір’ю Творця, — говорить св. Іоан Дамаскін, 
— дійсно стала володаркою всіх народів».

На спомин Різдва Пресвятої Богородиці з 
давніх-давен встановлено церквою свято. 
Згадка про це свято дійшла до нас з IV ст., коли 
рівноапостольна княгиня ольга побудувала 
храм в пам’ять про народження Матері Божої. 
В VI ст. про святкування Різдва Богородиці 
згадує святий Григорій Двоєслов у своєму 
секрементарії. Йосиф студит прославив Різдво 
Пресвятої Богородиці багатьма піснями, які і 
сьогодні співають в церквах в дні святкування 
Різдва Діви Марії: «з давніх-давен оспівуємо 
святе народження Твоє, шануємо благословенне 
зачаття Твоє, Богом обрана Невісто Діво».

Святкуючи Різдво Пресвятої Богородиці, 
Церква і священики прославляють найвищу 
ступінь наближення божества до людей, 
його благодатне єднання з ними в образі 
Діви, народженої з благословення Божого.
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«В анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях 
Донбасу грубо порушується право людини на свободу віросповідання», – 

Митрополит Епіфаній

“Актуально”

  В рамках свого візиту до Вашингтону 
Блаженнійший Митрополит Київський і 
всієї України Епіфаній зустрівся з Послом 
з особливих доручень з питань релігійної 
свободи в Державному департаменті США 
Семюелом Браунбеком. Центральною темою 
зустрічі стало питання свободи діяльності 
релігійних організацій в Україні та, передовсім, 
Православної Церкви України.
  Митрополит Епіфаній розповів пану Браунбеку, 
що Православна Церква України – найбільша 
Церква в Україні. Згідно останніх соціологічних 
досліджень більшість наших співвітчизників 
підтверджують свою приналежність до ПЦУ. 
При чому значний відсоток вірян Української 
Церкви проживає в Криму та на Сході України.
  «На всій території нашої держави в цілому панує 
свобода вибору віросповідання та релігійний 
мир, – сказав Його Блаженство. – Всюди, крім 
території анексованого Криму та тимчасово 
окупованого Донбасу. Станом на сьогодні, на 
окупованих територіях Донецької та Луганської 
областей зберігається складна ситуація з 
громадами ПЦУ, які діють підпільно або напів 
підпільно, під загрозою депортації чи арешту. 
Через так званий “розстрільний список”, до 
якого ввійшли священнослужителі ПЦУ, багато 

священників мусили покинути ці території».
  Деталізуючи інформацію про ситуацію в Криму, 
Митрополит Епіфаній наголосив, що через 
«судові рішення» окупаційна влада виселяє 
Кримську єпархію і релігійну громаду ПЦУ 
з кафедрального собору Володимира і Ольги 
в Сімферополі. Наразі Православна Церква 
України разом з архієпископом Климентом 
бореться за право своєї громади на цей храм. 
Звертаючись до пана Браунбека, Предстоятель 
Православної Церкви України наголосив на 
необхідності здійснення міжнародного впливу 
на Росію для виконання Резолюції ГА ООН 
щодо забезпечення прав людини в тимчасово 
окупованому Криму, включаючи права 
релігійних громад.
 Семюел Браунбек, команда якого залучена до 
підготовки Міжнародних звітів про свободу 
віросповідання в світі, зокрема і в Україні, взяв 
до уваги отриману інформацію, зазначивши, що 
міжнародне співтовариство має знати правду 
про порушення релігійної свободи на Сході 
України та реагувати на подібні факти.
 Сторони домовилися продовжити співпрацю в 
питаннях захисту свободи віросповідання.

pomisna.info
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
хриСтОвОї: виПадОК уКраїНи

бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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Часто люди запитують: як молитися, щоб Господь 
почув? Адже не раз здається, що Всевишній не чує 
наших прохань, бо нічого в житті не змінюється піс-
ля молитов. Тож митрополит Луцький і Волинський 
виголосив проповідь на Відправі в луцькому кафе-
дральному соборі Святої Трійці, узявши за приклад 
Марію Єгипетську, пам’ять якої відзначалась того дня.

Вона була великою грішницею, блудницею, але 
настільки порвала з попереднім життям, що ста-
ла святою. Так може порвати зі своїми залежно-
стями й тепер кожен п’яниця чи наркоман, каже 
владика. Кожен із нас повинен більше зосеред-
жуватись при молитві, бо наша увага часто роз-
сіюється. Маємо настільки зосередитися на роз-
мові з Творцем, що будемо «лицем до лиця стояти 
до Бога. Думкою до думки. Устами до уст». Господь 
чує нас завжди, але саме таку молитву Він не тіль-
ки почує, а й відгукнеться на наші прохання. З Ним 
належить говорити, каючись у своїх провинах.

Тож до Сповіді у Великий піст не варто іти про-
сто «для галочки», треба приготуватись до неї так, 
щоби розмовляти зі Всевишнім чистим, сокру-
шенним серцем, яке Він любить і до якого при-
слухається, наголошує високопреосвященний.

Владика Михаїл: як говорити до Бога так, аби Він почув нас?
«Думки вголос»

Тепло братерської руки: допомога діаспори українському
 народу в боротьбі з московськими окупантами.

Читачі нашого видання  у США  слідкують за подіями в Україні і всіля-
ко намагається допомогти у боротьбі з російською агресією .  Наші 

симпатики  не ставлять  жодних питань окрім одного: “Що потрібно?”.
 Від друзів, партнерів із США, ми постійно отримуємо запити щодо  підтримки 
тих, хто нині на Донбасі боронить волю України. Аби допомогти українцям ви-
грати в неоголошеній війні, яку веде Росія проти України, активізувалося біль-
шість українців  на Заході. Від Америки  до  України тисячі кілометрів. Проте 
патріотизм не вимірюється відстанню та  громадянством. І  це доводять наші чи-
тачі . Так остання допомога надійшла від отця  Олексія та паніматки Лімончен-
ко ( San Mateo, CA.,), Раїси Хейлик ( Warren, N.J.) та Лідії Шаєнко ( Willington, СT.,).  
За фонди цих жертводавців придбано харчі, медикаменти, предмети гігієни та 
інші матеріали  потрібні на лікування молодих хлопців учасників бойових дій.
 Допомога діаспори дозволяє  зекономити бюджетні кошти на інші потріб-
ні речі: дає  змогу придбати продукти харчування та  ліки в більшому обсязі. 
Усі війни колись закінчуються і мир  неодмінно прийде на українську землю.

«Адреси доброти»«Величаємо Тебе, Пресвята Діво, і шануємо Твоїх 
родителів, і всехвальне славимо народження 
Твоє», — співають величальну пісню Богородиці.
Святий Андрій Критський у своєму слові на 
день Різдва Пресвятої Богородиці говорить: 
«Нинішнє свято є для нас початком свят, воно 
служить провісником благодаті і істини».
За словами святого Іоана Дамаскіна: «День Різдва 
Богородиці є свято всесвітньої радості, тому 
що Богородицею весь рід людський обповився 
і смуток праматері Єви змінився на радість».
Євангеліє благовіщає про зустріч Пресвятої 
Діви Марії після благовіщення з праведною 
Єлизаветою, у якої заворушилась дитина в 
утробі її. І Єлизавета наповнилась Духом 
Святим і пророкувала: «Благословенна ти між 
жонами і благословен плід утроби Твоєї!», а 
Марія промовила: «Величає душа моя Господа, 
і зрадів дух мій у Бозі, Спасі моїм, бо зглянувся 
на смирення раби своєї, ось-бо віднині 
ублажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені велич 
всемогутній, і святе ім’я Його» (Лук. 4, 39—49).
На Літургії Євангеліє сповіщає про 
проповідь Ісуса Христа, за яку ублажали 
не тільки Його самого, але і Його Матір:
«Одного разу прийшов Ісус до одного села; 
тут жінка на ім’я Марфа прийняла Його у свій 
дім. У неї була сестра, що звалася Марією, 
котра сіла біля ніг ісуса і слухала Слово Його. 
Марфа ж клопоталася про велике частування 
і підійшовши, сказала: Господи, чи тобі 
байдуже, що сестра моя покинула мене одну 
слугувати? Скажи їй , щоб допомогла мені. 
Ісус же сказав їй у відповідь: Марфо! Марфо! 
Ти турбуєшся і клопочечся про багато що. А 
потрібне ж тільки одне; Марія ж благу обрала 
частку, яка не відніметься від неї. Коли ж Він 
це говорив, одна жінка з натовпу, піднісши 
голос, сказала Йому: блаженна утроба, що 
носила Тебе, і груди, що годували Тебе! А він 
сказав: блаженні ті, що слухають Слово Боже і 
виконують Його» (Лук. 54, 38—42; 11, 27—28).
Різдво Богоматері – це початок 
неосяжної для людського розуму 
таємниці боговтілення і нашого спасіння.
Різдво Пресвятої Владичці нашої Богородиці та 
Приснодіви Марії є джерелом радості й утіхи. В 
особі Богоматері Бог дарував світові особу, перед 
Якою схиляється стільки людей, підноситься 
стільки молитов, перед Якою виливаються ріки 
людських сліз. Матір Божа так повно і ясно Сама 
про себе сказала словами гімну: «Величає душа 
моя Господа, і зрадів дух мій у Бозі, Спасі моєму» 
(лк. 1, 46-47). У цьому все Її життя – прославляти 
Бога за мудрість творіння, за Його промисел, 
за любов і милосердя. І це, попри скорботи 
та страждання, якими переповнювалось Її 
материнське серце біля Хреста Господнього.

«І зрадів дух мій у Бозі, Спасі моєму», - у цьому 
Її повсякчасна настроєність. Вона бачила 
людські слабкості й пороки. Вона бачить їх і 
нині, і по-материнському уболіває серцем. Але, 
незважаючи на це, вона залишається на висоті 
споглядання вищої небесної святості, і дух її 
завжди радіє у Бозі Спасителі, який приніс себе 
в жертву заради спасіння усього людства. У цій 
Богородичній радості – джерело благодатного 
впливу Божої Матері на серця віруючих, які 
підносять до неї свої молитви. Дійсно, скільки 
людей, які з вірою благають її материнської 
домоги, одержують зцілення і розраду.
За прикладом Богоматері християнин 
повинен завжди величати Бога і радіти у 
Бозі. У цій радості не може бути місця для 
скорботи , смутку чи відчаю, самотності або 
відчуженості. Усіх любить Господь і за всіх 
безперестанно просить Його Пречиста Матір.
Як часто в житті ми відчуваємо прагнення 
чистоти, оновлення та радості. І як часто наша 
негідність, наші гріхи закривають світло радості 
та слави Божої. У день Різдва Владичиці нашої 
Богородиці звернімось до Неї і проситимемо Її – 
Пречисту і Пренепорочну, щоб Вона допомагала 
нам перемагати гріх і всяку нечистоту, щоб ми 
могли чистим серцем славити Бога і радіти у 
Ньому. Хто звертається до Неї з вірою і надією, 
не залишиться безутішним і не почутим, Їй дана 
благодать молитися за нас і допомагати нам.

№9 (2016 рік)

Підготував диякон Василь Татарин

№10(2019 рік)

У Нікополі відзначили 75-ю річницю визволення України 
від нацистських загарбників

 У Другій світовій війні українці понесли людські втрати більше, ніж Велика 
Британія, Канада, США та Франція разом узяті. Загальні людські втрати України 
від війни, включно із убитими, померлими, жертвами концтаборів, депортованими, 
евакуйованими, тими, хто відійшов разом із німцями, оцінюються у 8-10 мільйонів 
життів. Кількість українських жертв можна порівняти із населенням сучасної Австрії.
Загальні демографічні втрати України, які включають 
убитих у боях, померлих у концтаборах, депортованих, 
евакуйованих та емігрантів, становили не менше 14 млн. чоловік.
 Ті хто сьогодні мріє про "Русский мир" прославляйте і надалі свого нелюда 
Путліра який сказав, що і без України Радянський Союз переміг би нацистів.
У такий спосіб воно потопталося на пам`яті усіх борців з гітлеризмом.

«Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні»
ієромонах Святослав Скороход 
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
хриСтОвОї: виПадОК уКраїНи

бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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Часто люди запитують: як молитися, щоб Господь 
почув? Адже не раз здається, що Всевишній не чує 
наших прохань, бо нічого в житті не змінюється піс-
ля молитов. Тож митрополит Луцький і Волинський 
виголосив проповідь на Відправі в луцькому кафе-
дральному соборі Святої Трійці, узявши за приклад 
Марію Єгипетську, пам’ять якої відзначалась того дня.

Вона була великою грішницею, блудницею, але 
настільки порвала з попереднім життям, що ста-
ла святою. Так може порвати зі своїми залежно-
стями й тепер кожен п’яниця чи наркоман, каже 
владика. Кожен із нас повинен більше зосеред-
жуватись при молитві, бо наша увага часто роз-
сіюється. Маємо настільки зосередитися на роз-
мові з Творцем, що будемо «лицем до лиця стояти 
до Бога. Думкою до думки. Устами до уст». Господь 
чує нас завжди, але саме таку молитву Він не тіль-
ки почує, а й відгукнеться на наші прохання. З Ним 
належить говорити, каючись у своїх провинах.

Тож до Сповіді у Великий піст не варто іти про-
сто «для галочки», треба приготуватись до неї так, 
щоби розмовляти зі Всевишнім чистим, сокру-
шенним серцем, яке Він любить і до якого при-
слухається, наголошує високопреосвященний.

Владика Михаїл: як говорити до Бога так, аби Він почув нас?
«Думки вголос»

Тепло братерської руки: допомога діаспори українському
 народу в боротьбі з московськими окупантами.

Читачі нашого видання  у США  слідкують за подіями в Україні і всіля-
ко намагається допомогти у боротьбі з російською агресією .  Наші 

симпатики  не ставлять  жодних питань окрім одного: “Що потрібно?”.
 Від друзів, партнерів із США, ми постійно отримуємо запити щодо  підтримки 
тих, хто нині на Донбасі боронить волю України. Аби допомогти українцям ви-
грати в неоголошеній війні, яку веде Росія проти України, активізувалося біль-
шість українців  на Заході. Від Америки  до  України тисячі кілометрів. Проте 
патріотизм не вимірюється відстанню та  громадянством. І  це доводять наші чи-
тачі . Так остання допомога надійшла від отця  Олексія та паніматки Лімончен-
ко ( San Mateo, CA.,), Раїси Хейлик ( Warren, N.J.) та Лідії Шаєнко ( Willington, СT.,).  
За фонди цих жертводавців придбано харчі, медикаменти, предмети гігієни та 
інші матеріали  потрібні на лікування молодих хлопців учасників бойових дій.
 Допомога діаспори дозволяє  зекономити бюджетні кошти на інші потріб-
ні речі: дає  змогу придбати продукти харчування та  ліки в більшому обсязі. 
Усі війни колись закінчуються і мир  неодмінно прийде на українську землю.

«Адреси доброти»«Величаємо Тебе, Пресвята Діво, і шануємо Твоїх 
родителів, і всехвальне славимо народження 
Твоє», — співають величальну пісню Богородиці.
Святий Андрій Критський у своєму слові на 
день Різдва Пресвятої Богородиці говорить: 
«Нинішнє свято є для нас початком свят, воно 
служить провісником благодаті і істини».
За словами святого Іоана Дамаскіна: «День Різдва 
Богородиці є свято всесвітньої радості, тому 
що Богородицею весь рід людський обповився 
і смуток праматері Єви змінився на радість».
Євангеліє благовіщає про зустріч Пресвятої 
Діви Марії після благовіщення з праведною 
Єлизаветою, у якої заворушилась дитина в 
утробі її. І Єлизавета наповнилась Духом 
Святим і пророкувала: «Благословенна ти між 
жонами і благословен плід утроби Твоєї!», а 
Марія промовила: «Величає душа моя Господа, 
і зрадів дух мій у Бозі, Спасі моїм, бо зглянувся 
на смирення раби своєї, ось-бо віднині 
ублажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені велич 
всемогутній, і святе ім’я Його» (Лук. 4, 39—49).
На Літургії Євангеліє сповіщає про 
проповідь Ісуса Христа, за яку ублажали 
не тільки Його самого, але і Його Матір:
«Одного разу прийшов Ісус до одного села; 
тут жінка на ім’я Марфа прийняла Його у свій 
дім. У неї була сестра, що звалася Марією, 
котра сіла біля ніг ісуса і слухала Слово Його. 
Марфа ж клопоталася про велике частування 
і підійшовши, сказала: Господи, чи тобі 
байдуже, що сестра моя покинула мене одну 
слугувати? Скажи їй , щоб допомогла мені. 
Ісус же сказав їй у відповідь: Марфо! Марфо! 
Ти турбуєшся і клопочечся про багато що. А 
потрібне ж тільки одне; Марія ж благу обрала 
частку, яка не відніметься від неї. Коли ж Він 
це говорив, одна жінка з натовпу, піднісши 
голос, сказала Йому: блаженна утроба, що 
носила Тебе, і груди, що годували Тебе! А він 
сказав: блаженні ті, що слухають Слово Боже і 
виконують Його» (Лук. 54, 38—42; 11, 27—28).
Різдво Богоматері – це початок 
неосяжної для людського розуму 
таємниці боговтілення і нашого спасіння.
Різдво Пресвятої Владичці нашої Богородиці та 
Приснодіви Марії є джерелом радості й утіхи. В 
особі Богоматері Бог дарував світові особу, перед 
Якою схиляється стільки людей, підноситься 
стільки молитов, перед Якою виливаються ріки 
людських сліз. Матір Божа так повно і ясно Сама 
про себе сказала словами гімну: «Величає душа 
моя Господа, і зрадів дух мій у Бозі, Спасі моєму» 
(лк. 1, 46-47). У цьому все Її життя – прославляти 
Бога за мудрість творіння, за Його промисел, 
за любов і милосердя. І це, попри скорботи 
та страждання, якими переповнювалось Її 
материнське серце біля Хреста Господнього.

«І зрадів дух мій у Бозі, Спасі моєму», - у цьому 
Її повсякчасна настроєність. Вона бачила 
людські слабкості й пороки. Вона бачить їх і 
нині, і по-материнському уболіває серцем. Але, 
незважаючи на це, вона залишається на висоті 
споглядання вищої небесної святості, і дух її 
завжди радіє у Бозі Спасителі, який приніс себе 
в жертву заради спасіння усього людства. У цій 
Богородичній радості – джерело благодатного 
впливу Божої Матері на серця віруючих, які 
підносять до неї свої молитви. Дійсно, скільки 
людей, які з вірою благають її материнської 
домоги, одержують зцілення і розраду.
За прикладом Богоматері християнин 
повинен завжди величати Бога і радіти у 
Бозі. У цій радості не може бути місця для 
скорботи , смутку чи відчаю, самотності або 
відчуженості. Усіх любить Господь і за всіх 
безперестанно просить Його Пречиста Матір.
Як часто в житті ми відчуваємо прагнення 
чистоти, оновлення та радості. І як часто наша 
негідність, наші гріхи закривають світло радості 
та слави Божої. У день Різдва Владичиці нашої 
Богородиці звернімось до Неї і проситимемо Її – 
Пречисту і Пренепорочну, щоб Вона допомагала 
нам перемагати гріх і всяку нечистоту, щоб ми 
могли чистим серцем славити Бога і радіти у 
Ньому. Хто звертається до Неї з вірою і надією, 
не залишиться безутішним і не почутим, Їй дана 
благодать молитися за нас і допомагати нам.
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 
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бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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Часто люди запитують: як молитися, щоб Господь 
почув? Адже не раз здається, що Всевишній не чує 
наших прохань, бо нічого в житті не змінюється піс-
ля молитов. Тож митрополит Луцький і Волинський 
виголосив проповідь на Відправі в луцькому кафе-
дральному соборі Святої Трійці, узявши за приклад 
Марію Єгипетську, пам’ять якої відзначалась того дня.

Вона була великою грішницею, блудницею, але 
настільки порвала з попереднім життям, що ста-
ла святою. Так може порвати зі своїми залежно-
стями й тепер кожен п’яниця чи наркоман, каже 
владика. Кожен із нас повинен більше зосеред-
жуватись при молитві, бо наша увага часто роз-
сіюється. Маємо настільки зосередитися на роз-
мові з Творцем, що будемо «лицем до лиця стояти 
до Бога. Думкою до думки. Устами до уст». Господь 
чує нас завжди, але саме таку молитву Він не тіль-
ки почує, а й відгукнеться на наші прохання. З Ним 
належить говорити, каючись у своїх провинах.

Тож до Сповіді у Великий піст не варто іти про-
сто «для галочки», треба приготуватись до неї так, 
щоби розмовляти зі Всевишнім чистим, сокру-
шенним серцем, яке Він любить і до якого при-
слухається, наголошує високопреосвященний.

Владика Михаїл: як говорити до Бога так, аби Він почув нас?
«Думки вголос»

Тепло братерської руки: допомога діаспори українському
 народу в боротьбі з московськими окупантами.

Читачі нашого видання  у США  слідкують за подіями в Україні і всіля-
ко намагається допомогти у боротьбі з російською агресією .  Наші 

симпатики  не ставлять  жодних питань окрім одного: “Що потрібно?”.
 Від друзів, партнерів із США, ми постійно отримуємо запити щодо  підтримки 
тих, хто нині на Донбасі боронить волю України. Аби допомогти українцям ви-
грати в неоголошеній війні, яку веде Росія проти України, активізувалося біль-
шість українців  на Заході. Від Америки  до  України тисячі кілометрів. Проте 
патріотизм не вимірюється відстанню та  громадянством. І  це доводять наші чи-
тачі . Так остання допомога надійшла від отця  Олексія та паніматки Лімончен-
ко ( San Mateo, CA.,), Раїси Хейлик ( Warren, N.J.) та Лідії Шаєнко ( Willington, СT.,).  
За фонди цих жертводавців придбано харчі, медикаменти, предмети гігієни та 
інші матеріали  потрібні на лікування молодих хлопців учасників бойових дій.
 Допомога діаспори дозволяє  зекономити бюджетні кошти на інші потріб-
ні речі: дає  змогу придбати продукти харчування та  ліки в більшому обсязі. 
Усі війни колись закінчуються і мир  неодмінно прийде на українську землю.

«Адреси доброти»
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нітарних дисциплін ДДС Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент.

Після доповіді з вітальним словом звернулися:
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
- декан богословського факультету КПБА Олександр Яко-

вич Мирончук;
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
- заступник голови Дніпропетровської облдержадміні-

страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав ві-
тання від голови обласної державної адміністрації Валентина 
Михайловича Резніченка;

- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олек-
сандр Іванович Андрієнко.

На ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів-

ської православної богословської академії, Рівненської духо-
вної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля Свято-
Троїцького собору м. Тернополя.

З нагоди Актового дня єпископ Дніпропетровський і Кри-
ворізький Симеон вручив від імені Святійшого Патріарха Ки-
ївського і всієї Руси-України Філарета медаль «За жертовність 
та любов до України» меценату ДДС Олександру Івановичу Ан-
дрієнку.

Також Грамотами за розбудову Дніпропетровської духо-
вної семінарії були відзначені: секретар ДДС Наталія Михай-
лівна Юнак, викладач Тетяна Вікторівна Тесленко, прот. Ярос-
лав Малерик, прот. Димитрій Цигікало, старший викладач 
КПБА диякон Михаїл Омельян, Надія Дмитрівна Стратій, Світ-
лана Валеріївна Сидоренко, Григорій Іванович Таран, Ольга 
Михайлівна Жарновенко, Олена Василівна Василиків та сту-
дент 3-го курсу Семінарії Валерій Федорович Калашнік.

Подяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з 
3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та При-
ходько Владислав.

Після нагород проректор Василь Михайлович Бабій склав 
найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпар-
хією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального за-
кладу та на знак поваги і любові від імені викладацького скла-
ду та студентів було вручено Архієрею букет білих троянд.

Наостанок до усіх, з архіпастирським словом, звернувся 
Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто 
навчає і навчається з Актовим днем.

Далі розпочався концерт, присвячений Актовому дню.
Завершилися урочистості многоліттям, спільною світли-

ною та святковою трапезою.

У ПРАВОСЛАВНИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

На 3 листопада цього року в календарі Православних свят 
припадає Дмитрівська батьківська субота. За традицією поми-
нання предків відбувається в суботу, що передує дню пам`яті 
святого великомученика, якого вважають покровителем пра-
вославного воїнства. Традиція поминати в цей день родичів 
походить від панахиди, проведеної за воїнами, вбитими у Ку-
ликовській битві з татарами 1380 року.

Ікона Казанської Божої Матері
4 листопада православні шанують ікону Казанської Божої 

Матері, на згадку про позбавлення Москви і Русі від поляків у 
1612 році - в Росії це День національної єдності.

5 листопада - пам`ять апостола Якова, брата Господнього 
по плоті (близько 63 року), одного з синів праведного Йосипа 
від першого шлюбу, що став Єрусалимським єпископом.

6 листопада - день вшанування ікони Божої Матері «Всіх 
скорботних Радосте». Свята ікона Богородиці «Всіх скорбот-
них Радосте» стала відома з 1688 року, коли від неї, за царю-
вання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чу-
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила 
в Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліков-
ної хвороби.

Також в цей день згадують затворників Печерських: Аре-
фу, Сисоя і Феофіла (в Ближніх печерах, XII-XIII ст.).

Фрагмент ікони Димитрія Солунського
8 листопада - день пам`яті Димитрія Солунського (306 р.) - 

великомученик, що постраждав в третьому столітті, вважаєть-

лиСтОПад реліГійНий

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих, 
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів

ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування 
святого почалося одразу ж після Водохреща. Шанування Ди-
митрія Солунського на Русі було на стільки великим, що бага-
то великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олек-
сандр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його 
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - пер-
ший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. 
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша лі-
тература, оскільки слов`янську абетку брати створили пізні-
ше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також 
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.

Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в 

Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в 
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається 
державне свято - День української писемності та мови.

10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена 
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році 
після триразового його явлення митрополиту Київському Ді-
онісію. У 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монас-
тир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над мо-
настирем з`явилася Сама Цариця Небесна. Татари пробували 
пускати стріли в небесне явище, але стріли поверталися назад 
і вражали їх самих. Тоді татари втекли.

У цей же день - пам`ять святителя Димитрія, митрополи-
та Ростовського (1709 р.). Також в цей день вшановують вели-
комученицю Параскеву, наречену «П`ятниця» (III ст.). У народі 
святу шанують як покровительку пологів.

13 листопада - Спиридона і Никодима, просфорників 
Києво-Печерських (в Ближніх печерах, XII ст.). Святі щодня 
напам`ять прочитували весь Псалтир, а коли сталася поже-
жа, загасили її невеликою кількістю води, принесеної у воло-
сяниці.

Ікона святих Косми і Даміана
14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих 

святих лікарів звертаються з молитвою про зцілення, їх вва-
жають покровителями у навчанні дітей, домашнього вогнища.

18 листопада - день пам`яті двох святителів: святителя 
Іони, архієпископа Новгородського (1470) і святителя Тихона, 
патріарха Московського і всієї Русі (обраного на Патріарший 
престол в 1917 році).

19 листопада згадують преподобного Луку, економа Пе-
черського (Ближні печери, XIII ст.)

Архістратиг Михаїл
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла, 

проводиря Небесного воїнства та інших Небесних Сил Без-
плотних. Предстательства Цариці Небесної за міста Святої 
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небес-
ним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу 
після прийняття християнства був споруджений Архангель-
ський собор і влаштований монастир.

22 листопада - ікони Божої Матері «Скоропослушниця». 
Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Скоропослушни-
ця», перебуває в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. 
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя на-
стоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону 
Богородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, від-
новлює розслаблених.

23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Пере-
можця. У цей день у 303 році святого колесували.

24 листопада згадують великомученика Мину, який слу-
жив воїном, і постраждав в 304 році.

26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієпис-
копа Константинопольського (407 рік) - одного з трьох Все-
ленських святителів, разом зі святителями Василем Великим 
і Григорієм Богословом.

27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призва-
них Ісусом Христом, апостолів: Пилипа і Матвія - автора одно-
го з Євангелій. Обидва благовістили в Африці, де й загинули.

З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як його 
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У по-
рівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш суво-
рий, оскільки можна споживати рибу.

КАТОЛИКИ МОЛЯТЬСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ
Початок листопада католицька церква присвячує пам`яті 

предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві 
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих 
(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.

11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin `s Day), що 
відзначається щорічно після завершення сільськогосподар-
ських робіт. За традицією в цей день розпалювали багаття, в 
них кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий 
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домаш-
ніх тварин і птахів, а також альпійських пастухів.

30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола Петра, 
який став першим учнем Ісуса. Здійснивши просвітницьку мі-
сію до слов`ян, він повернувся до Греції, де прийняв муче-
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Боже-
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної 
форми.

Православна церква відзначає День святого апостола Ан-
дрія Первозванного за новим стилем, 13 грудня.

У МУСУЛЬМАН - СВЯЩЕННИЙ МІСЯЦЬ 
МУХАРРАМ І ДЕНЬ АШУРА

Цього року 15 листопада мусульмани відзначають новий 

рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного міся-
ця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, при-
свячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622 
році - відправної точки мусульманського місячного календа-
ря. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського ка-
лендаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких 
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни 
і подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння. 
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей мі-
сяць задля служіння Богові.

24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця 
Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура. 
Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні 
спільноти, приміром, євреї.

У цей день жителі Мекки зазвичай міняли Кисву (покрива-
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день 
(збірка хадисів Аль-Бухарі).

Після Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення) 
прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також 
дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благосло-
вення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відпові-
ли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей 
Ізраїлю від їхнього ворога (в Єгипті) і тому Пророк Мойсей по-
стував у цей день, підносячи подяку Богові».

Спочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му 
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано 
Аллахом повчання про необхідність дотримання посту протя-
гом місяця Рамадану, Пророк (мир йому і благословення) роз-
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.

Ібн Аббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ні-
коли не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благосло-
вення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама-
дан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).

       Пророк (мир йому і благословення) сказав: «Я сподіва-
юся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий 
рік» (збірка хадисів Муслім).

У ЄВРЕЇВ ЛИСТОПАД - БЕЗ ОСОБЛИВИХ СВЯТ
8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низ-

ку осінніх єврейських свят. Єврейське свято свічок, які запа-
люють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після 
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Анті-
оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.

БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада буддисти святкують Лхабаб Дуйсен - схо-
дження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами, 
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні 
знаходився на небі Тушита. Тушита - четверте небо, де мешка-
ють всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб 
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Чо-
тири Безмірних Стани Пробудженого Розуму - Святу Любов, 
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.

20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад» 
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший 
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день 
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах 
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану) 
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісат-
ви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідов-
никами якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама 
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал про-
ходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються ро-
бити благодійні вчинки.

http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopad-
religiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katoliki-

molyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html

– Місцевий телеканал зняв про вас фільм "Капелан". 
У ньому автори запитують, чому ви пішли на війну. 
Що ви відповіли?
– А де я ще маю бути? Це – моя батьківщина, треба 
підтримувати тих, хто її захищає, бо він тим самим 
виконує заповідь Божу: «Шануй батька і матір свою».
Як чоловік я не міг взяти зброю до рук, але я міг 
бути корисним як священик. Без волі Божої нічого 
не трапляється ні в житті людини, ні в житті країни.
І якщо 23 роки тому з’явилася на мапі держа-
ва Україна, то, як віруюча людина, я маю рівняти 
свої бажання під волю Божу. Я і людям пояснюю, 
що ковбаса по 2.10 – це ще не все: є воля Божа.

– Капелану дуже часто доводиться підбирати сло-
ва. Що ви найчастіше кажете військовим?
– Я їм дякую. І спілкуюся з ними в пер-
шу чергу не як священик, а як людина.
– У вас буває так, що ви не знаєте, що сказати?
– Буває. Але якось доводиться знаходити слова. 
Важко казати щось родичам загиблих. Але це життя.
З іншого боку потрібно поважати вибір хлоп-
ців, які розуміли, чим це може закінчити-
ся. Жаль за загиблим може стати своєрід-
ним егоїзмом по відношенню до себе: 
питаєш «Нащо він туди пішов?». І таке трапляється.
– А як ви говорите з військовими про гріх вбивства?
– На війні є багато не воцерковлених лю-
дей, які стали віруючими. Але незалеж-
но від цього, вбивство зачіпає кожного.
В суспільстві є різні професії: є науковці, пекарі, а є - 
воїни. Вони виконують присягу батьківщині і наро-
ду. Церква завжди благословляла на захист. Воїн – 
не бандит, він не діє по своїй волі. Він діє по наказу.
Вбивати – дійсно, гріх. Але є й обов’язок захищати. 
Військові свій гріх сповідають. Їх гріх – формату 
діяльності, бо вони не вбивають кого і як хочуть.
Рівноапостольний святий князь Володимир, 
Димитрій Солунський, Феодор Стратилат... 
Хіба вони не були воїнами? Але ж вони святі.
В Євангеліє є такий епізод, коли до Іоана Хрестите-
ля прийшли митарі, фарисеї і воїни, які питали, що 
зробити їм, щоб спастися. І він не порадив їм скласти 
зброю і садити пшеницю, а сказав: «Служіть, нікому 
не заподійте зла і виконуйте чесно свій обов’язок». – 

Ви часто повторюєте, що там, де Бог, там – перемо-
га. Але, певно, що військові з протилежного боку від 
лінії зіткнення також думають, що за ними Бог?
– Яка в цьому логіка?! Бо хтось назвав цю тери-
торію «Новоросією»? Так, там є православна ар-
мія, але в чому виражається це православ’я? У 
тому, що вони знущаються над полоненими: ка-
струють, ріжуть, питають, влаштовують паради? 
Хіба це по-православному? «По плодах узнаєте їх».
А я згадую, як наші військові після звільнення Красно-
горівки попросили мене привезти дитяче харчуван-
ня. Я думав мені почулося, а виявляється, вони году-
вали місцевих дітей, які місяцями сиділи в підвалах.
– Чи доводилося вам спілкуватися з російськими 
священиками, які підтримують представників са-
мопроголошених республік?
– Не доводилося. Лише коли я забирав тіла вій-
ськових, то спілкувався з «Душманом» - Сергієм 
Доценко, мешканцем Костянтинівки, а тепер за-
ступником командира батальйону «Восток». Мені 
здалося, що він розуміє ситуацію, але має особи-
сту образу, бо був у банді Стрілкова та в полоні 
українських військових. Колись у Че Гевари була 
теорія революція ззовні. Ідея полягає в тому, що 
невелика група людей, не обов’язково з цієї краї-
ни, починає вести партизанську війну. Потім до 
них приєднуються місцеві, ображені, маргіна-
ли, криміналітет і починається справжня війна.
Банди Стрілкова виконали цю місію. Я бачив багато по-
кинутих храмів, у яких зберігалася зброя, сепаратист-
ська література і інша пропаганда «руського міра».
– Але немає гарантії, що в церквах на території 
України не зберігається пропагандистська літера-
тура, чи не так?
– Мають бути гарантії держзахисту. Церква взагалі 
має стояти осторонь конфліктів, проповідувати 
Євангеліє і істину. У мене питання до православно-
го воїнства: Чи повинен християнин казати прав-
ду? Чи повинен він засуджувати гріх? То чому ви 
тоді не засудили брехню Путіна, який не визнавав 
знаходження російських військ у Криму? У тебе є 
брат? А якщо твій брат жениться, а тобі його вибір 
не сподобається, ти забереш у нього хату? Не слухає 
брат, відпусти його, він сам повернеться, якщо тре-
ба буде, і попросить вибачення. Царства Божого на 
землі не буде, не було і Святої Русі. Свята Русь – це 
святі землі, які прославилися. Свята Русь може бути 
лише в душі. Все інше – сурогат Радянського Союзу.
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За два роки діяльності волонтери «Полтавсь-
кого Батальйону Небайдужих» закупили, до-

правили українським захисникам спорядження і 
речей більше, ніж на 4,6 мільйони, які пожертву-
вали українці з різних куточків світу. Варто зазна-
чити, що 4,6 мільйонів це лише сума зібрана ко-
штами на які закуплено речі, а ще декілька сотень 
тон вантажів з продуктів та речей. Краматорськ, 
Дебальцеве, Слов’янськ, Костянтинівка, Дзержин-
ськ, Артемівськ, Маріуполь, Волноваха, Опитне, 
Піски, Авдіївка – це лише кілька з тих населених 
пунктів, де за ці довгі 2 роки побували «пебеенівці».

Два роки боротьби за свою країну даються взнаки 
кожному. Але понад сотні волонтерів «Полтавсь-
кого Батальйону Небайдужих» просто не вистачає 
часу для смутку. На своєму «складі», котрий мі-
ститься у підвалі Свято-Успенського кафедрально-
го собору Полтави, вони продовжують приймати 
гуманітарну допомогу від містян, пакувати посил-
ки на схід і готувати автівки для виїзду на фронт. У 
цих же стінах активісти «ПБНу» планують табори 
та соціальні проекти для дітей. Саме тут вчаться і 
вчать частіше виявляти милосердя, бути чуйним 
до ближнього, щирим, чесним, відданим справі за-
хисту своєї держави, служінню своєму народові.

Коли говориш про силу, внутрішні ресурси, то всі 
волонтери без виключення «діляться секретом» - чер-
пають натхнення із підтримки, віри у людей Архієпи-
скопа Полтавського та Кременчуцького Федора.

У соцмережах так і писали: «Для всіх нас знаковою 
людиною є владика Федір. Йому довіряють, на його 
ім’я ідуть. Успіх «ПБН» - це, насамперед, кредит 
довіри до УПЦ КП і архієпископа особисто».

Владика Федір у свою чергу поділився: «Найдорож-
че надбання за ці два роки – величезна довіра, якій 
ми не сміємо зраджувати, довіра простих людей. Чи 
зменшилася нині активність допомоги – так. Прикро, 
що нині чимало людей заспокоюють себе, наче ми тут 
живемо мирно, тож нічого в країні і не відбуваєть-
ся. Не слід себе заспокоювати себе – війна триває».

Про ситуацію на фронті він знає не з екрану телеві-
зора, а з власного досвіду, адже регулярно здійснює 
поїздки на фронт. Під час вояжів на схід владика Федір 
намагається підтримати бійців і навідати полтавсь-
ких капеланів, які несуть службу поряд із армійцями.

Вельми вражаючими є думки архієпископа про 
духовну місію на війні і після неї: «Нещодавно ми 
побували на лінії розмежування, були зокрема і в 
Авдіївці, де нині тривають запеклі бої. Я навіть ду-
маю, що теперішня Авдіївка – це ніби Донецький 
аеропорт номер два. Між позиціями наших бійців 
і позиціями ворога – лише близько 400 метрів. І це 
має стимулювати нас до праці тут, у тилу. Ми не 
маємо права розслаблятися і забувати, що триває 
війна. Ситуація на фронті багато в чому змінилася: 
бійці достатньо забезпечені харчуванням, до пев-
ної міри – одягом. Бракує, як і раніше, спеціальних 
засобів спостереження, засобів зв’язку, техніки. 
Але в чому наші захисники мають незмінну потре-
бу, так це наша духовна й психологічна підтримка. 
Дуже потрібна підтримка держави й відповідних 
військових відомств. Якщо її зараз не буде, ризи-
куємо мати ще одну трагічну й героїчну сторінку 
нашої історії. Але будемо сподіватися на краще, на 
Божу милість. І просимо всіх молитися за наших 
військових, які обороняють Авдіївську промзону”.

Нині волонтери готуються до Великоднього яр-
марку та відкриття реабілітаційного центру для 
бійців АТО, влітку запрацюють табори для дітей 
та планується запуск табору відпочинку для родин 
демобілізованих військовослужбовців. Попереду 
ще багато планів і роботи, які під небесним покро-
вом і з благословення намагатимуться втілити «пе-
беенівці». Із вірою… Із вірою в серцях, із вірою в 
один одного, спільну справу та із вірою у перемогу.

Про неї нині мріють усі українці, а владика Федір 
підказує, як можна наблизити: «Випробування дані 
народові Богом, аби його змінити. Нам варто покая-
тися в гріхах, змінити ставлення до своєї країни, до 
своєї землі, навчитися захищати себе, прагнути жити 
чесно, служити, цінувати кожен день, пропагувати 
добро, милосердя і, звичайно, бути небайдужим! На-
близимо перемогу своїми конкретними справами, 
своїми благими намірами, діяннями, щирою, стверд-
ною та істинною відповіддю на питання: «Що я міг 
зробити – зробив. Моє сумління чисте перед прий-
дешніми поколіннями, моїм народом і перед Богом!»

Волонтери, які служать Церкві і народові
«Благодійність»

Марія Романова

Державне визнання документів про вищу 
духовну освіту, наукові
 ступені та вчені звання

Міністерство освіти і науки України (далі 
– МОН) відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 серпня 2015 р. за 
№ 652 «Про державне визнання документів 
про вищу духовну освіту, наукові ступені та 
вчені звання, виданих вищими духовними 
навчальними закладами» розпочинає процедуру 
державного визнання зазначених документів.

 Визнанню підлягають документи про вищу 
духовну освіту, наукові ступені та вчені 
звання, які видані до 6 вересня 2014 року 
вищими духовними навчальними закладами, 
статути (положення) яких зареєстровані 
в установленому законодавством порядку.

 Визнання документів про вищу духовну освіту
 Державне визнання документів про вищу 

духовну освіту здійснюється на підставі 
заяви власника документа про вищу духовну 
освіту (зразок можна завантажити за цим 
покликанням: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/z0678-16#n18) або клопотання 
релігійного центру (управління) (для вищих 
духовних навчальних закладів УПЦ Київського 
Патріархату – Синодального управління 
у справах духовної освіти), що подається 
за умови наявності заяви фізичної особи.

 Разом із заявою встановленого 
МОН зразка у зброшурованому 
вигляді подаються такі документи:

 1) клопотання релігійного центру 
(управління) (за наявності);

 2) засвідчені в установленому порядку:
 2. 1) копія документа про вищу духовну освіту, 

який визнаватиметься, виданого до набрання 
чинності Законом України «Про вищу освіту»;

 2. 2) копія додатка до документа про вищу 
духовну освіту або іншого документа, що 
містить інформацію про освітній рівень, 
кваліфікацію, тривалість, обсяг і зміст освітньої 
програми (може видати той вищий духовний 
навчальний заклад, який видав диплом, або його 
правонаступник на підставі архівних відомостей);

 2. 3) копія першої сторінки паспорта громадянина 
України або іншого документа, що посвідчує особу 
власника документа про вищу духовну освіту;

 2. 4) копія документа про зміну імені власника 
документа про вищу духовну освіту (за наявності);

 2. 5) переклад на українську мову копій зазначених 

вище документів у разі їх видання іноземними 
вищими духовними навчальними закладами;

 3) документ банківської установи про 
оплату адміністративної послуги з державного 
визнання документів про вищу духовну освіту.

 За бажанням заявників (за наявності) додатково 
можуть подаватися засвідчені в установленому 
порядку копії документів здобуту ними про 
вищу освіту державного зразка та додатки до них.

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 травня 2011 р. за № 550 розмір 
плати за надання МОН адміністративної 
послуги з визнання документів про вищу 
духовну освіту, виданих вищими духовними 
навчальними закладами, становить:

для фізичних осіб – три неоподатковуваних 
мінімуми доходів громадян (51, 00 грн.);

 для юридичних осіб – п’ять неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (85, 00 грн.). Плата 
за адміністративну послугу з державного 
визнання документів про вищу духовну 
освіту вноситься на рахунки територіального 
органу Державної казначейської служби 
України (доходи місцевого бюджету).

 Код відомчої організації – 16 
(Міністерство освіти і науки України).

 Код бюджетної класифікації за 
доходами – 22012500 (Плата за надання 
інших адміністративних послуг).

 Реквізити – назву отримувача платежу, його 
розрахунковий рахунок, ідентифікаційний 
код, банк, код банку – можна дізнатися на сайті 
Державної казначейської служби України за 
цим покликанням: http://www.treasury.gov.ua/
main/uk/publish/category?cat_id=237852&page=0

Пакет названих документів можна надсилати 
поштою або подавати особисто до Міністерства 
освіти і науки України (проспект Перемоги, 
10, м. Київ, 01135) у відділ документального 
забезпечення (загальну канцелярію) (к. 13).

 Визнання документів про науковий ступінь
Державне визнання документів про науковий 

ступінь здійснюється на підставі заяви власника 
документа про науковий ступінь або клопотання 
релігійного центру (управління) (для вищих 
духовних навчальних закладів УПЦ Київського 
Патріархату – Синодального управління 
у справах духовної освіти), що подається 
за умови наявності заяви фізичної особи.

№9 (2016 рік)

«Офіційним рядком»

№10(2019 рік)

Святкувати чи НІ?
“Цікаво”

Православна церква не визнає Геловін як свято, але вбачає в цьому певну 
маркетингову складову, яка пояснює його популярність в Україні.

 «Геловін, по суті, прославляє 
диявола, але не можна служити двом 
господарям одночасно. Я закликаю 
правдиво віруючих християн не 
святкувати цей день. З іншого боку, 
це не означає, що християни повинні 
бути сумні. Є безліч українських 
православних свят. Під час Різдвяного 
вертепу ми також перевдягаємось, 
це теж яскраве і веселе дійство. 
Давайте пропагувати наші свята», -- 
наголосив благочинний правобережного 
округу Дніпра, настоятель храму 
святого апостола Андрія Первозванного 
УПЦ КП протоієрей Михаїл Стіньо.
 Уперше назва Геловіну (Hallow-
een) згадується 1745 року. Слово 
походить від англійського Hallowe'en 
— скорочення виразу All Hallow's Eve — 
надвечір'я (переддень). Саме Сполучені 
Штати Америки – країна, де найбільш 
розповсюджене святкування Геловіну. 
«Американці велику увагу приділяють 
цьому святу попри те, що це дуже 
релігійна країна. У моїй першій 
книзі про Америку та українську 
діаспору була теза, що Америка – 
це країна ресторанів і церков. І це 
дійсно так, адже тут на кожному 

кроці є різноманітні ресторани, а 
також безліч церков – православних 
та католицьких. Але американці 
шанують Геловін, прикрашають 
будинки, обов’язково вбирають дітей 
і йдуть «колядувати» -- випрошувати 
солодощі з приказкою «Trick-or-treat». 
Літературно це можна перекласти 
як жарт або частування (поширені 
варіанти — частування чи шкода, 
цукерки або смерть тощо), що вказує 
на жартівливу погрозу нашкодити, 
якщо господар не почастує дітей. 
Я не вбачаю в цьому негативу, адже 
за моєї молодості були паради з 
плакатами комуністичних вождів. 
А свята, які сприяють економіці та 
несуть загальний позитив, якщо не 
надто заглиблюватись в містику, я 
не вважаю негативними», -- підкреслив 
журналіст, дослідник української 
діаспори в США Фідель Сухоніс.
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 
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бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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Як підготуватися до сповіді
Cповідь — це повне визнання гріхів перед свяще-
ником з наміром одержати від нього розрішення.

До доброї сповіді маємо:
1) зробити точний обрахунок сумління;
2) жаліти, що ти через гріхи втратив(-ла) небо, 
заслужив(-ла) на пекло й, що найважливі-
ше, що ти образив(-ла) Бога, найвище До-
бро, та найліпшого свого Отця та Добродія;
 3) висказати свої провини, ясно, нічого не прихову-
ючи, бо інакше твоя сповідь була б святокрадська;
4) збудити в собі тверду постанову біль-
ше не грішити й уникати нагоди до гріха;
5) відправити покуту, яку священик назна-
чить і виправити зло, заподіяне ближньому.
 Коли зачнеш обрахунок сумління, гаряче по-
молись до Святого Духа, щоб дав тобі ласку 
пізнати твої провини й сердечно жаліти за грі-
хи. Опісля пригадай собі, коли ти сповідав-
ся(-лася) останній раз, чи не забув(-ла), або зі 
сорому не затаїв(-ла) якогось тяжкого гріха, та 
чи відправив(-ла) наложену покуту? Для по-
легшення обрахунку сумління, переглянь по 
черзі Заповіді Божі й пильно нагадуй собі, осо-
бливо при тяжких гріхах, скільки разів ти про-
винив(-ла)ся проти котрої Заповіли думкою, 
словом, ділом на день, на тиждень, на місяць.
 Щоб ти привів(-ела) собі те все легше на пам'ять, 
пригадай собі особи, з якими ти приставав(-ла), 
що ти з ними говорив(-ла) та як поводив(-ла)ся. 
Далі застановися над обов'язком свого стану та 
звання, пригадай собі ті заняття, що ними ти за-
ймав(-ла)ся. Якщо спостережеш, що в дечому був 
тяжкий гріх, то вважай, чи ти зробив(-ла) його 
раз, два рази, чи більше; бо при тяжкому гріхови 
треба конче сказати, скільки разів ти зробив(-ла) 
його й чи сам(-а) зі собою чи з ким другим.
 Не соромся визнати все, перед священиком, таким 
же немічним чоловіком, як і ти сам(-а) — чого ти 
не соромив(-ла)ся робити, може, перед багатьма, 
а може, з багатьма особами. Бо згрішити — це 
людська річ, та християнська — перестати гріши-
ти. Але тривати в гріху — це вже диявольська річ.
 До сповідальниці приступай з покорою, на свя-
щеника гляди не як на звичайного чоловіка, але 
як на заступника самого Христа Господа. Коли 
мусиш чекати перед сповідальницею поки не 
прийде твоя черга, то не розмовляй, не пхайся, 
а молися й роздумуй про милосердя та доброту 
Ісуса Христа, що установив святу Тайну Поку-
ти. Розважай і те, що цю сповідь ти повинен(-а) 
так точно відбути й з таким сердечним жалем, 
як би це була остання сповідь у твоєму житті. 
Приступивши до Святої Сповіди, не чекай, аж 
священик почне тебе питати, але сам(-а) ска-
жи: коли ти сповідав(-ла)ся, чи відправив(-ла) 

покуту та якими гріхами образив(-ла) ти Бога.
ОБРАХУНОК СУМЛІННЯ. Нагадай собі при-
сутнього Бога, зітхни до Святого Духа за ласкою 
пізнати свої гріхи й питай себе:
 Коли я сповідав(-ла)ся останній раз? Чи не за-
таїв(-ла) якого гріха? Чи жалів(-ла) за гріхи та 
чи мав(-ла) щиру волю поправитися? Чи я від-
правив(-ла) покуту? Замітка щодо обрахунку 
сумління Щоб сповідь пішла тобі легше, щоб ти 
міг(мог-ла) висповідатися, як годиться, подано 
тобі тут у запитах цілий опис гріхів, у якім, наче в 
дзеркалі, побачиш усі гріхи, яких люди звичайно 
допускаються. Цей опис укладений за десятьма 
Заповідями Бо жими, до них долучені також цер-
ковні заповіді й головні гріхи. Коли будеш готу-
ватися до сповіди, коли будеш розбирати свою 
совість за цим переліком гріхів, то треба тобі зна-
ти дві речі, а саме: По-перше: не думай, що цей 
виказ гріхів для того, щоб ти собі кілька разів 
його прочитав(-ла), вивчив (-ла)ся напам’ять і 
опісля усе те говорив(-ла) свяще никові на спові-
ди. Ні, цей опис гріхів має бути тобі лише допом-
іжним, щоб ти легше пізнав(-ла) власні гріхи. Бо, 
може бути, що ти на своїй душі не маєш тих усіх 
гріхів, які тут описані, або можеш мати навіть 
такі гріхи, що тут неописані. Отже, на сповіди 
маєш говорити з поданих ось тут гріхів лише ті 
гріхи, які ти з допомогою цього списку завва-
жав(-ла) у себе.
 

Для державного визнання документа про 
науковий ступінь до МОН подається атестаційна 
справа, яка складається з таких документів:

 1) заява власника документа про 
науковий ступінь (за зразком);

 2) клопотання релігійного центру 
(управління) (за наявності);

 3) засвідчені в установленому порядку:
 3. 1) копія першої сторінки паспорта громадянина 

України або іншого документа, що посвідчує 
особу власника диплома про науковий ступінь;

 3. 2) копія документа про зміну імені власника 
диплома про науковий ступінь (за наявності);

 3. 3) копія диплома про науковий ступінь, 
який визнаватиметься, отриманого до набрання 
чинності Законом України «Про вищу освіту»;

 3. 4) копія документа про вищу освіту державного 
зразка або свідоцтва про державне визнання 
документа про вищу духовну освіту у разі визнання 
диплома доктора філософії (кандидата наук);

 3. 5) копія диплома доктора філософії (кандидата 
наук) у разі визнання диплома доктора наук;

 3. 6) копії письмових відгуків офіційних 
опонентів (рецензентів) (за наявності);

 3. 7) копія рішення спеціалізованої 
вченої ради (за наявності);

 3. 8) перелік наукових праць за 
темою дисертації (за наявності);

 3. 9) переклад на українську мову копій зазначених 
вище документів у разі їх видання іноземними 
вищими духовними навчальними закладами;

 4) опис документів атестаційної справи.
 Атестаційну справу брошурують 

у швидкозшивач без зав’язок.
 До атестаційної справи додаються примірник 

дисертації (монографії), за результатами 
захисту якої особі було присуджено науковий 
ступінь, та копії опублікованих наукових 
статей за темою дисертації (за наявності), 
засвідчені в установленому порядку.

 Зі зразками оформлення деяких документів 
цієї атестаційної справи можна ознайомитися 
за цим покликанням: http://zakon3.rada.
g o v. u a / l a w s / s h o w / z 0 6 7 9 - 1 6 / p a r a n 4 # n 4

 У разі позитивного рішення щодо 
видачі документа про науковий ступінь 
державного зразка власникові треба буде 
відшкодувати вартість його виготовлення, 
про що буде повідомлено окремо.

 Пакет названих документів можна надсилати 
поштою або подавати особисто до Міністерства 
освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, 
м. Київ, 01135) в департамент атестації кадрів 
вищої кваліфікації та ліцензування (к. 131).

Визнання документів про вчене звання
Державне визнання документів про вчене 

звання здійснюється на підставі заяви власника 
документа про вчене звання або клопотання 

релігійного центру (управління) (для вищих 
духовних навчальних закладів УПЦ Київського 
Патріархату – Синодального управління 
у справах духовної освіти), що подається 
за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про 
вчене звання до МОН подається атестаційна 
справа, яка складається з таких документів:

 1) заява власника документа про вчене звання;
 2) клопотання релігійного центру 

(управління) (за наявності);
 3) засвідчені в установленому порядку:
 3. 1) копія першої сторінки паспорта громадянина 

України або іншого документа, що посвідчує 
особу власника диплома про вчене звання;

 3. 2) копія документа про зміну імені власника 
диплома про вчене звання (за наявності);

 3. 3) копія документа про вчене звання, який 
визнаватиметься, отриманого до набрання 
чинності Законом України «Про вищу освіту»;

 3. 4) копія документа про присвоєння вченого 
звання доцента у разі визнання документа 
про присвоєння вченого звання професора;

 3. 5) копія диплома доктора філософії (кандидата 
наук) або доктора наук державного зразка;

3. 6) копія документа, на підставі якого 
особі видано документ про вчене звання;

3. 7) перелік опублікованих наукових праць;
3. 8) копії наказів (інших документів) 

про зарахування на посади під час 
провадження науково-педагогічної діяльності;

 3. 9) переклад на українську мову копій зазначених 
вище документів у разі їх видання іноземними 
вищими духовними навчальними закладами;

4) опис документів атестаційної справи.
Атестаційну справу брошурують у 

швидкозшивач без зав’язок. До атестаційної 
справи додаються копії опублікованих наукових 
статей, засвідчені в установленому порядку.
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Митрополит Епіфаній зустрівся з Петром 
Порошенком

www.pomisna.info

 Блаженнійший Митрополит Київський 
і всієї України Епіфаній 30 жовтня 2019 
року зустрівся з п’ятим Президентом 
України, народним депутатом 
Петром Олексійовичем Порошенком.
 Петро Олексійович привітав Його 
Блаженство та всю повноту Православної 
Церкви України з визнанням Елладською 
Православною Церквою її автокефалії, 
що підтверджено листом зі Священного 
Синоду Елладської Православної Церкви 
за підписом його Голови Блаженнійшого 
Архієпископа Ієроніма. Отже, спільні 
прагнення та дії увінчалися успіхом і 
зруйновано перепону, яка донедавна стояла 
посередині між православними братами.
 Також П. Порошенко привітав 
Предстоятеля із врученням високої 
відзнаки – «Нагороди Патріарха 
Афінагора з прав людини».
 «З вдячністю прийняв таку поважну 
нагороду – не як нагороду для мене 

особисто, а загалом як відзнаку 
успіху нашого українського народу 
та тих, хто прагнув щонайменше 
понад три століття мати незалежну 
помісну Українську Православну 
Церкву», – сказав Предстоятель.
 У розмові Його Блаженство також 
підкреслив особливий внесок самого Петра 
Порошенка, як Президента, зроблений ним 
у справу всеправославного проголошення 
автокефалії Української Церкви.
 Сторони обговорили поточну релігійну 
та міжконфесійну ситуацію в нашій 
державі, а також процес визнання 
Православної Церкви України іншими 
помісними Православними Церквами.
 «Я вірю, що далі крок за кроком, 
поступово, й інші Церкви долучаться до 
цього процесу, і ми як Церква українського 
народу з часом будемо визнані всіма 
помісними Православними Церквами», 
– сказав Митрополит Епіфаній.
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
хриСтОвОї: виПадОК уКраїНи

бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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Як підготуватися до сповіді
Cповідь — це повне визнання гріхів перед свяще-
ником з наміром одержати від нього розрішення.

До доброї сповіді маємо:
1) зробити точний обрахунок сумління;
2) жаліти, що ти через гріхи втратив(-ла) небо, 
заслужив(-ла) на пекло й, що найважливі-
ше, що ти образив(-ла) Бога, найвище До-
бро, та найліпшого свого Отця та Добродія;
 3) висказати свої провини, ясно, нічого не прихову-
ючи, бо інакше твоя сповідь була б святокрадська;
4) збудити в собі тверду постанову біль-
ше не грішити й уникати нагоди до гріха;
5) відправити покуту, яку священик назна-
чить і виправити зло, заподіяне ближньому.
 Коли зачнеш обрахунок сумління, гаряче по-
молись до Святого Духа, щоб дав тобі ласку 
пізнати твої провини й сердечно жаліти за грі-
хи. Опісля пригадай собі, коли ти сповідав-
ся(-лася) останній раз, чи не забув(-ла), або зі 
сорому не затаїв(-ла) якогось тяжкого гріха, та 
чи відправив(-ла) наложену покуту? Для по-
легшення обрахунку сумління, переглянь по 
черзі Заповіді Божі й пильно нагадуй собі, осо-
бливо при тяжких гріхах, скільки разів ти про-
винив(-ла)ся проти котрої Заповіли думкою, 
словом, ділом на день, на тиждень, на місяць.
 Щоб ти привів(-ела) собі те все легше на пам'ять, 
пригадай собі особи, з якими ти приставав(-ла), 
що ти з ними говорив(-ла) та як поводив(-ла)ся. 
Далі застановися над обов'язком свого стану та 
звання, пригадай собі ті заняття, що ними ти за-
ймав(-ла)ся. Якщо спостережеш, що в дечому був 
тяжкий гріх, то вважай, чи ти зробив(-ла) його 
раз, два рази, чи більше; бо при тяжкому гріхови 
треба конче сказати, скільки разів ти зробив(-ла) 
його й чи сам(-а) зі собою чи з ким другим.
 Не соромся визнати все, перед священиком, таким 
же немічним чоловіком, як і ти сам(-а) — чого ти 
не соромив(-ла)ся робити, може, перед багатьма, 
а може, з багатьма особами. Бо згрішити — це 
людська річ, та християнська — перестати гріши-
ти. Але тривати в гріху — це вже диявольська річ.
 До сповідальниці приступай з покорою, на свя-
щеника гляди не як на звичайного чоловіка, але 
як на заступника самого Христа Господа. Коли 
мусиш чекати перед сповідальницею поки не 
прийде твоя черга, то не розмовляй, не пхайся, 
а молися й роздумуй про милосердя та доброту 
Ісуса Христа, що установив святу Тайну Поку-
ти. Розважай і те, що цю сповідь ти повинен(-а) 
так точно відбути й з таким сердечним жалем, 
як би це була остання сповідь у твоєму житті. 
Приступивши до Святої Сповіди, не чекай, аж 
священик почне тебе питати, але сам(-а) ска-
жи: коли ти сповідав(-ла)ся, чи відправив(-ла) 

покуту та якими гріхами образив(-ла) ти Бога.
ОБРАХУНОК СУМЛІННЯ. Нагадай собі при-
сутнього Бога, зітхни до Святого Духа за ласкою 
пізнати свої гріхи й питай себе:
 Коли я сповідав(-ла)ся останній раз? Чи не за-
таїв(-ла) якого гріха? Чи жалів(-ла) за гріхи та 
чи мав(-ла) щиру волю поправитися? Чи я від-
правив(-ла) покуту? Замітка щодо обрахунку 
сумління Щоб сповідь пішла тобі легше, щоб ти 
міг(мог-ла) висповідатися, як годиться, подано 
тобі тут у запитах цілий опис гріхів, у якім, наче в 
дзеркалі, побачиш усі гріхи, яких люди звичайно 
допускаються. Цей опис укладений за десятьма 
Заповідями Бо жими, до них долучені також цер-
ковні заповіді й головні гріхи. Коли будеш готу-
ватися до сповіди, коли будеш розбирати свою 
совість за цим переліком гріхів, то треба тобі зна-
ти дві речі, а саме: По-перше: не думай, що цей 
виказ гріхів для того, щоб ти собі кілька разів 
його прочитав(-ла), вивчив (-ла)ся напам’ять і 
опісля усе те говорив(-ла) свяще никові на спові-
ди. Ні, цей опис гріхів має бути тобі лише допом-
іжним, щоб ти легше пізнав(-ла) власні гріхи. Бо, 
може бути, що ти на своїй душі не маєш тих усіх 
гріхів, які тут описані, або можеш мати навіть 
такі гріхи, що тут неописані. Отже, на сповіди 
маєш говорити з поданих ось тут гріхів лише ті 
гріхи, які ти з допомогою цього списку завва-
жав(-ла) у себе.
 

Для державного визнання документа про 
науковий ступінь до МОН подається атестаційна 
справа, яка складається з таких документів:

 1) заява власника документа про 
науковий ступінь (за зразком);

 2) клопотання релігійного центру 
(управління) (за наявності);

 3) засвідчені в установленому порядку:
 3. 1) копія першої сторінки паспорта громадянина 

України або іншого документа, що посвідчує 
особу власника диплома про науковий ступінь;

 3. 2) копія документа про зміну імені власника 
диплома про науковий ступінь (за наявності);

 3. 3) копія диплома про науковий ступінь, 
який визнаватиметься, отриманого до набрання 
чинності Законом України «Про вищу освіту»;

 3. 4) копія документа про вищу освіту державного 
зразка або свідоцтва про державне визнання 
документа про вищу духовну освіту у разі визнання 
диплома доктора філософії (кандидата наук);

 3. 5) копія диплома доктора філософії (кандидата 
наук) у разі визнання диплома доктора наук;

 3. 6) копії письмових відгуків офіційних 
опонентів (рецензентів) (за наявності);

 3. 7) копія рішення спеціалізованої 
вченої ради (за наявності);

 3. 8) перелік наукових праць за 
темою дисертації (за наявності);

 3. 9) переклад на українську мову копій зазначених 
вище документів у разі їх видання іноземними 
вищими духовними навчальними закладами;

 4) опис документів атестаційної справи.
 Атестаційну справу брошурують 

у швидкозшивач без зав’язок.
 До атестаційної справи додаються примірник 

дисертації (монографії), за результатами 
захисту якої особі було присуджено науковий 
ступінь, та копії опублікованих наукових 
статей за темою дисертації (за наявності), 
засвідчені в установленому порядку.

 Зі зразками оформлення деяких документів 
цієї атестаційної справи можна ознайомитися 
за цим покликанням: http://zakon3.rada.
g o v. u a / l a w s / s h o w / z 0 6 7 9 - 1 6 / p a r a n 4 # n 4

 У разі позитивного рішення щодо 
видачі документа про науковий ступінь 
державного зразка власникові треба буде 
відшкодувати вартість його виготовлення, 
про що буде повідомлено окремо.

 Пакет названих документів можна надсилати 
поштою або подавати особисто до Міністерства 
освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, 
м. Київ, 01135) в департамент атестації кадрів 
вищої кваліфікації та ліцензування (к. 131).

Визнання документів про вчене звання
Державне визнання документів про вчене 

звання здійснюється на підставі заяви власника 
документа про вчене звання або клопотання 

релігійного центру (управління) (для вищих 
духовних навчальних закладів УПЦ Київського 
Патріархату – Синодального управління 
у справах духовної освіти), що подається 
за умови наявності заяви фізичної особи.

Для державного визнання документа про 
вчене звання до МОН подається атестаційна 
справа, яка складається з таких документів:

 1) заява власника документа про вчене звання;
 2) клопотання релігійного центру 

(управління) (за наявності);
 3) засвідчені в установленому порядку:
 3. 1) копія першої сторінки паспорта громадянина 

України або іншого документа, що посвідчує 
особу власника диплома про вчене звання;

 3. 2) копія документа про зміну імені власника 
диплома про вчене звання (за наявності);

 3. 3) копія документа про вчене звання, який 
визнаватиметься, отриманого до набрання 
чинності Законом України «Про вищу освіту»;

 3. 4) копія документа про присвоєння вченого 
звання доцента у разі визнання документа 
про присвоєння вченого звання професора;

 3. 5) копія диплома доктора філософії (кандидата 
наук) або доктора наук державного зразка;

3. 6) копія документа, на підставі якого 
особі видано документ про вчене звання;

3. 7) перелік опублікованих наукових праць;
3. 8) копії наказів (інших документів) 

про зарахування на посади під час 
провадження науково-педагогічної діяльності;

 3. 9) переклад на українську мову копій зазначених 
вище документів у разі їх видання іноземними 
вищими духовними навчальними закладами;

4) опис документів атестаційної справи.
Атестаційну справу брошурують у 

швидкозшивач без зав’язок. До атестаційної 
справи додаються копії опублікованих наукових 
статей, засвідчені в установленому порядку.

№9 (2016 рік)

10 11

№ 11, 2015 рік № 11, 2015 рік

З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
хриСтОвОї: виПадОК уКраїНи

бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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Як підготуватися до сповіді
Cповідь — це повне визнання гріхів перед свяще-
ником з наміром одержати від нього розрішення.

До доброї сповіді маємо:
1) зробити точний обрахунок сумління;
2) жаліти, що ти через гріхи втратив(-ла) небо, 
заслужив(-ла) на пекло й, що найважливі-
ше, що ти образив(-ла) Бога, найвище До-
бро, та найліпшого свого Отця та Добродія;
 3) висказати свої провини, ясно, нічого не прихову-
ючи, бо інакше твоя сповідь була б святокрадська;
4) збудити в собі тверду постанову біль-
ше не грішити й уникати нагоди до гріха;
5) відправити покуту, яку священик назна-
чить і виправити зло, заподіяне ближньому.
 Коли зачнеш обрахунок сумління, гаряче по-
молись до Святого Духа, щоб дав тобі ласку 
пізнати твої провини й сердечно жаліти за грі-
хи. Опісля пригадай собі, коли ти сповідав-
ся(-лася) останній раз, чи не забув(-ла), або зі 
сорому не затаїв(-ла) якогось тяжкого гріха, та 
чи відправив(-ла) наложену покуту? Для по-
легшення обрахунку сумління, переглянь по 
черзі Заповіді Божі й пильно нагадуй собі, осо-
бливо при тяжких гріхах, скільки разів ти про-
винив(-ла)ся проти котрої Заповіли думкою, 
словом, ділом на день, на тиждень, на місяць.
 Щоб ти привів(-ела) собі те все легше на пам'ять, 
пригадай собі особи, з якими ти приставав(-ла), 
що ти з ними говорив(-ла) та як поводив(-ла)ся. 
Далі застановися над обов'язком свого стану та 
звання, пригадай собі ті заняття, що ними ти за-
ймав(-ла)ся. Якщо спостережеш, що в дечому був 
тяжкий гріх, то вважай, чи ти зробив(-ла) його 
раз, два рази, чи більше; бо при тяжкому гріхови 
треба конче сказати, скільки разів ти зробив(-ла) 
його й чи сам(-а) зі собою чи з ким другим.
 Не соромся визнати все, перед священиком, таким 
же немічним чоловіком, як і ти сам(-а) — чого ти 
не соромив(-ла)ся робити, може, перед багатьма, 
а може, з багатьма особами. Бо згрішити — це 
людська річ, та християнська — перестати гріши-
ти. Але тривати в гріху — це вже диявольська річ.
 До сповідальниці приступай з покорою, на свя-
щеника гляди не як на звичайного чоловіка, але 
як на заступника самого Христа Господа. Коли 
мусиш чекати перед сповідальницею поки не 
прийде твоя черга, то не розмовляй, не пхайся, 
а молися й роздумуй про милосердя та доброту 
Ісуса Христа, що установив святу Тайну Поку-
ти. Розважай і те, що цю сповідь ти повинен(-а) 
так точно відбути й з таким сердечним жалем, 
як би це була остання сповідь у твоєму житті. 
Приступивши до Святої Сповіди, не чекай, аж 
священик почне тебе питати, але сам(-а) ска-
жи: коли ти сповідав(-ла)ся, чи відправив(-ла) 

покуту та якими гріхами образив(-ла) ти Бога.
ОБРАХУНОК СУМЛІННЯ. Нагадай собі при-
сутнього Бога, зітхни до Святого Духа за ласкою 
пізнати свої гріхи й питай себе:
 Коли я сповідав(-ла)ся останній раз? Чи не за-
таїв(-ла) якого гріха? Чи жалів(-ла) за гріхи та 
чи мав(-ла) щиру волю поправитися? Чи я від-
правив(-ла) покуту? Замітка щодо обрахунку 
сумління Щоб сповідь пішла тобі легше, щоб ти 
міг(мог-ла) висповідатися, як годиться, подано 
тобі тут у запитах цілий опис гріхів, у якім, наче в 
дзеркалі, побачиш усі гріхи, яких люди звичайно 
допускаються. Цей опис укладений за десятьма 
Заповідями Бо жими, до них долучені також цер-
ковні заповіді й головні гріхи. Коли будеш готу-
ватися до сповіди, коли будеш розбирати свою 
совість за цим переліком гріхів, то треба тобі зна-
ти дві речі, а саме: По-перше: не думай, що цей 
виказ гріхів для того, щоб ти собі кілька разів 
його прочитав(-ла), вивчив (-ла)ся напам’ять і 
опісля усе те говорив(-ла) свяще никові на спові-
ди. Ні, цей опис гріхів має бути тобі лише допом-
іжним, щоб ти легше пізнав(-ла) власні гріхи. Бо, 
може бути, що ти на своїй душі не маєш тих усіх 
гріхів, які тут описані, або можеш мати навіть 
такі гріхи, що тут неописані. Отже, на сповіди 
маєш говорити з поданих ось тут гріхів лише ті 
гріхи, які ти з допомогою цього списку завва-
жав(-ла) у себе.
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нітарних дисциплін ДДС Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент.

Після доповіді з вітальним словом звернулися:
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
- декан богословського факультету КПБА Олександр Яко-

вич Мирончук;
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
- заступник голови Дніпропетровської облдержадміні-

страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав ві-
тання від голови обласної державної адміністрації Валентина 
Михайловича Резніченка;

- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олек-
сандр Іванович Андрієнко.

На ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів-

ської православної богословської академії, Рівненської духо-
вної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля Свято-
Троїцького собору м. Тернополя.

З нагоди Актового дня єпископ Дніпропетровський і Кри-
ворізький Симеон вручив від імені Святійшого Патріарха Ки-
ївського і всієї Руси-України Філарета медаль «За жертовність 
та любов до України» меценату ДДС Олександру Івановичу Ан-
дрієнку.

Також Грамотами за розбудову Дніпропетровської духо-
вної семінарії були відзначені: секретар ДДС Наталія Михай-
лівна Юнак, викладач Тетяна Вікторівна Тесленко, прот. Ярос-
лав Малерик, прот. Димитрій Цигікало, старший викладач 
КПБА диякон Михаїл Омельян, Надія Дмитрівна Стратій, Світ-
лана Валеріївна Сидоренко, Григорій Іванович Таран, Ольга 
Михайлівна Жарновенко, Олена Василівна Василиків та сту-
дент 3-го курсу Семінарії Валерій Федорович Калашнік.

Подяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з 
3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та При-
ходько Владислав.

Після нагород проректор Василь Михайлович Бабій склав 
найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпар-
хією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального за-
кладу та на знак поваги і любові від імені викладацького скла-
ду та студентів було вручено Архієрею букет білих троянд.

Наостанок до усіх, з архіпастирським словом, звернувся 
Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто 
навчає і навчається з Актовим днем.

Далі розпочався концерт, присвячений Актовому дню.
Завершилися урочистості многоліттям, спільною світли-

ною та святковою трапезою.

У ПРАВОСЛАВНИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

На 3 листопада цього року в календарі Православних свят 
припадає Дмитрівська батьківська субота. За традицією поми-
нання предків відбувається в суботу, що передує дню пам`яті 
святого великомученика, якого вважають покровителем пра-
вославного воїнства. Традиція поминати в цей день родичів 
походить від панахиди, проведеної за воїнами, вбитими у Ку-
ликовській битві з татарами 1380 року.

Ікона Казанської Божої Матері
4 листопада православні шанують ікону Казанської Божої 

Матері, на згадку про позбавлення Москви і Русі від поляків у 
1612 році - в Росії це День національної єдності.

5 листопада - пам`ять апостола Якова, брата Господнього 
по плоті (близько 63 року), одного з синів праведного Йосипа 
від першого шлюбу, що став Єрусалимським єпископом.

6 листопада - день вшанування ікони Божої Матері «Всіх 
скорботних Радосте». Свята ікона Богородиці «Всіх скорбот-
них Радосте» стала відома з 1688 року, коли від неї, за царю-
вання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чу-
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила 
в Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліков-
ної хвороби.

Також в цей день згадують затворників Печерських: Аре-
фу, Сисоя і Феофіла (в Ближніх печерах, XII-XIII ст.).

Фрагмент ікони Димитрія Солунського
8 листопада - день пам`яті Димитрія Солунського (306 р.) - 

великомученик, що постраждав в третьому столітті, вважаєть-

лиСтОПад реліГійНий

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих, 
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів

ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування 
святого почалося одразу ж після Водохреща. Шанування Ди-
митрія Солунського на Русі було на стільки великим, що бага-
то великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олек-
сандр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його 
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - пер-
ший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. 
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша лі-
тература, оскільки слов`янську абетку брати створили пізні-
ше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також 
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.

Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в 

Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в 
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається 
державне свято - День української писемності та мови.

10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена 
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році 
після триразового його явлення митрополиту Київському Ді-
онісію. У 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монас-
тир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над мо-
настирем з`явилася Сама Цариця Небесна. Татари пробували 
пускати стріли в небесне явище, але стріли поверталися назад 
і вражали їх самих. Тоді татари втекли.

У цей же день - пам`ять святителя Димитрія, митрополи-
та Ростовського (1709 р.). Також в цей день вшановують вели-
комученицю Параскеву, наречену «П`ятниця» (III ст.). У народі 
святу шанують як покровительку пологів.

13 листопада - Спиридона і Никодима, просфорників 
Києво-Печерських (в Ближніх печерах, XII ст.). Святі щодня 
напам`ять прочитували весь Псалтир, а коли сталася поже-
жа, загасили її невеликою кількістю води, принесеної у воло-
сяниці.

Ікона святих Косми і Даміана
14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих 

святих лікарів звертаються з молитвою про зцілення, їх вва-
жають покровителями у навчанні дітей, домашнього вогнища.

18 листопада - день пам`яті двох святителів: святителя 
Іони, архієпископа Новгородського (1470) і святителя Тихона, 
патріарха Московського і всієї Русі (обраного на Патріарший 
престол в 1917 році).

19 листопада згадують преподобного Луку, економа Пе-
черського (Ближні печери, XIII ст.)

Архістратиг Михаїл
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла, 

проводиря Небесного воїнства та інших Небесних Сил Без-
плотних. Предстательства Цариці Небесної за міста Святої 
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небес-
ним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу 
після прийняття християнства був споруджений Архангель-
ський собор і влаштований монастир.

22 листопада - ікони Божої Матері «Скоропослушниця». 
Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Скоропослушни-
ця», перебуває в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. 
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя на-
стоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону 
Богородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, від-
новлює розслаблених.

23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Пере-
можця. У цей день у 303 році святого колесували.

24 листопада згадують великомученика Мину, який слу-
жив воїном, і постраждав в 304 році.

26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієпис-
копа Константинопольського (407 рік) - одного з трьох Все-
ленських святителів, разом зі святителями Василем Великим 
і Григорієм Богословом.

27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призва-
них Ісусом Христом, апостолів: Пилипа і Матвія - автора одно-
го з Євангелій. Обидва благовістили в Африці, де й загинули.

З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як його 
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У по-
рівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш суво-
рий, оскільки можна споживати рибу.

КАТОЛИКИ МОЛЯТЬСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ
Початок листопада католицька церква присвячує пам`яті 

предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві 
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих 
(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.

11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin `s Day), що 
відзначається щорічно після завершення сільськогосподар-
ських робіт. За традицією в цей день розпалювали багаття, в 
них кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий 
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домаш-
ніх тварин і птахів, а також альпійських пастухів.

30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола Петра, 
який став першим учнем Ісуса. Здійснивши просвітницьку мі-
сію до слов`ян, він повернувся до Греції, де прийняв муче-
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Боже-
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної 
форми.

Православна церква відзначає День святого апостола Ан-
дрія Первозванного за новим стилем, 13 грудня.

У МУСУЛЬМАН - СВЯЩЕННИЙ МІСЯЦЬ 
МУХАРРАМ І ДЕНЬ АШУРА

Цього року 15 листопада мусульмани відзначають новий 

рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного міся-
ця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, при-
свячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622 
році - відправної точки мусульманського місячного календа-
ря. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського ка-
лендаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких 
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни 
і подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння. 
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей мі-
сяць задля служіння Богові.

24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця 
Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура. 
Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні 
спільноти, приміром, євреї.

У цей день жителі Мекки зазвичай міняли Кисву (покрива-
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день 
(збірка хадисів Аль-Бухарі).

Після Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення) 
прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також 
дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благосло-
вення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відпові-
ли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей 
Ізраїлю від їхнього ворога (в Єгипті) і тому Пророк Мойсей по-
стував у цей день, підносячи подяку Богові».

Спочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му 
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано 
Аллахом повчання про необхідність дотримання посту протя-
гом місяця Рамадану, Пророк (мир йому і благословення) роз-
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.

Ібн Аббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ні-
коли не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благосло-
вення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама-
дан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).

       Пророк (мир йому і благословення) сказав: «Я сподіва-
юся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий 
рік» (збірка хадисів Муслім).

У ЄВРЕЇВ ЛИСТОПАД - БЕЗ ОСОБЛИВИХ СВЯТ
8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низ-

ку осінніх єврейських свят. Єврейське свято свічок, які запа-
люють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після 
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Анті-
оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.

БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада буддисти святкують Лхабаб Дуйсен - схо-
дження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами, 
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні 
знаходився на небі Тушита. Тушита - четверте небо, де мешка-
ють всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб 
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Чо-
тири Безмірних Стани Пробудженого Розуму - Святу Любов, 
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.

20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад» 
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший 
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день 
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах 
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану) 
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісат-
ви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідов-
никами якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама 
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал про-
ходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються ро-
бити благодійні вчинки.

http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopad-
religiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katoliki-

molyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html

– Місцевий телеканал зняв про вас фільм "Капелан". 
У ньому автори запитують, чому ви пішли на війну. 
Що ви відповіли?
– А де я ще маю бути? Це – моя батьківщина, треба 
підтримувати тих, хто її захищає, бо він тим самим 
виконує заповідь Божу: «Шануй батька і матір свою».
Як чоловік я не міг взяти зброю до рук, але я міг 
бути корисним як священик. Без волі Божої нічого 
не трапляється ні в житті людини, ні в житті країни.
І якщо 23 роки тому з’явилася на мапі держа-
ва Україна, то, як віруюча людина, я маю рівняти 
свої бажання під волю Божу. Я і людям пояснюю, 
що ковбаса по 2.10 – це ще не все: є воля Божа.

– Капелану дуже часто доводиться підбирати сло-
ва. Що ви найчастіше кажете військовим?
– Я їм дякую. І спілкуюся з ними в пер-
шу чергу не як священик, а як людина.
– У вас буває так, що ви не знаєте, що сказати?
– Буває. Але якось доводиться знаходити слова. 
Важко казати щось родичам загиблих. Але це життя.
З іншого боку потрібно поважати вибір хлоп-
ців, які розуміли, чим це може закінчити-
ся. Жаль за загиблим може стати своєрід-
ним егоїзмом по відношенню до себе: 
питаєш «Нащо він туди пішов?». І таке трапляється.
– А як ви говорите з військовими про гріх вбивства?
– На війні є багато не воцерковлених лю-
дей, які стали віруючими. Але незалеж-
но від цього, вбивство зачіпає кожного.
В суспільстві є різні професії: є науковці, пекарі, а є - 
воїни. Вони виконують присягу батьківщині і наро-
ду. Церква завжди благословляла на захист. Воїн – 
не бандит, він не діє по своїй волі. Він діє по наказу.
Вбивати – дійсно, гріх. Але є й обов’язок захищати. 
Військові свій гріх сповідають. Їх гріх – формату 
діяльності, бо вони не вбивають кого і як хочуть.
Рівноапостольний святий князь Володимир, 
Димитрій Солунський, Феодор Стратилат... 
Хіба вони не були воїнами? Але ж вони святі.
В Євангеліє є такий епізод, коли до Іоана Хрестите-
ля прийшли митарі, фарисеї і воїни, які питали, що 
зробити їм, щоб спастися. І він не порадив їм скласти 
зброю і садити пшеницю, а сказав: «Служіть, нікому 
не заподійте зла і виконуйте чесно свій обов’язок». – 

Ви часто повторюєте, що там, де Бог, там – перемо-
га. Але, певно, що військові з протилежного боку від 
лінії зіткнення також думають, що за ними Бог?
– Яка в цьому логіка?! Бо хтось назвав цю тери-
торію «Новоросією»? Так, там є православна ар-
мія, але в чому виражається це православ’я? У 
тому, що вони знущаються над полоненими: ка-
струють, ріжуть, питають, влаштовують паради? 
Хіба це по-православному? «По плодах узнаєте їх».
А я згадую, як наші військові після звільнення Красно-
горівки попросили мене привезти дитяче харчуван-
ня. Я думав мені почулося, а виявляється, вони году-
вали місцевих дітей, які місяцями сиділи в підвалах.
– Чи доводилося вам спілкуватися з російськими 
священиками, які підтримують представників са-
мопроголошених республік?
– Не доводилося. Лише коли я забирав тіла вій-
ськових, то спілкувався з «Душманом» - Сергієм 
Доценко, мешканцем Костянтинівки, а тепер за-
ступником командира батальйону «Восток». Мені 
здалося, що він розуміє ситуацію, але має особи-
сту образу, бо був у банді Стрілкова та в полоні 
українських військових. Колись у Че Гевари була 
теорія революція ззовні. Ідея полягає в тому, що 
невелика група людей, не обов’язково з цієї краї-
ни, починає вести партизанську війну. Потім до 
них приєднуються місцеві, ображені, маргіна-
ли, криміналітет і починається справжня війна.
Банди Стрілкова виконали цю місію. Я бачив багато по-
кинутих храмів, у яких зберігалася зброя, сепаратист-
ська література і інша пропаганда «руського міра».
– Але немає гарантії, що в церквах на території 
України не зберігається пропагандистська літера-
тура, чи не так?
– Мають бути гарантії держзахисту. Церква взагалі 
має стояти осторонь конфліктів, проповідувати 
Євангеліє і істину. У мене питання до православно-
го воїнства: Чи повинен християнин казати прав-
ду? Чи повинен він засуджувати гріх? То чому ви 
тоді не засудили брехню Путіна, який не визнавав 
знаходження російських військ у Криму? У тебе є 
брат? А якщо твій брат жениться, а тобі його вибір 
не сподобається, ти забереш у нього хату? Не слухає 
брат, відпусти його, він сам повернеться, якщо тре-
ба буде, і попросить вибачення. Царства Божого на 
землі не буде, не було і Святої Русі. Свята Русь – це 
святі землі, які прославилися. Свята Русь може бути 
лише в душі. Все інше – сурогат Радянського Союзу.
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По-друге: не думай, що всі гріхи, зазначені у цьо-
му описі, доконечно тяжкі гріхи, смертні. Гріх 
тяжкий, смертний, чоловік чинить лише тоді, 
коли зро бить щось противне любови Бога, ближ-
нього, чи себе самого у важливій речі, свідомо та 
розважливо, зовсім добровільно!
 А коли ти попри всю увагу та старання під час 
іспиту совісти не зможеш пізнати, чи те, що ти 
сповнив(-ла), гріх тяжкий чи повсякденний, то 
не сумуй та не гризися тим. Достатньо для тебе, 
якщо на сповіді скажеш священикові всякий гріх 
так, як ти його зробив(-ла), себто, коли ні не при-
меншиш, ані не додаш, а скажеш усе щиро так, як 
воно дійсно було. Священик уже сам розсудить, 
який це був гріх. 

МОЛИТВИ ПЕРЕД СПОВІДДЮ
 Отче небесний! Я тяжко згрішив(-ла) перед То-
бою, і тому не смію піднести очей до Тебе, сво-
го Бога. Я гордо спротивив(-ла)ся Твоїй св. волі, 
подоптав(-ла) Твої Св. Заповіді й проміняв Твою 
любов на гидь гріховну! Боже, в Трійці Єдиний! 
Ти сотворив мене на Свій образ і подобу й дав 
мені безсмертну душу, а я жив(-ла), неначе не-
розумне створіння. Ти, Боже, призначив мене до 
вічного щастя в небі, а я віддав(-ла) себе в гірку 
неволю диявола.
 Ти, Боже, святість сама. Перед величністю Твоєю 
падуть ниць Херувими, а я, нужденний черв’як 
земний, зважив(-ла)ся Тебе зневажати! Боже мій, 
я впав(-ла) так тяжко,бо більше полюбив(-ла) 
земську марноту й гріх, як Тебе, найвище моє до-
бро Та, Господи, Ти бачиш, тепер моє серце. Боже, 
мій, Ти бачиш кий біль проймає мою душу за без-
численні мої беззаконня. Прости мені Господи, 
прости мені! Здійми з мене, нещасного(-ої), увесь 
гріховний тягар! Очисти мене, Боже, з беззаконій 
моїх! Змилосердися наді мною, Боже, і буду Тобі 
від сьогодні служити вірно й щиро і жити лише 
для Твоєї слави, Боже мій. Амінь.

 Покутна молитва царя Манасії
 Господи Вседержителю, Боже Отців наших: Ав-
раама, Ісаака й Якова та праведного їх роду! Ти 
сотворив небо й землю з усією їх красою, Ти зв’я-
зав море словом наказу Свого. Ти замкнув без-
одню й запеча тав її Своїм страшним і славним 
Іменем. Тебе все боїться й усе дрижить перед 
лицем Твої слави, бо недосяжна велич слави та 
страшний гнів грози Твоєї на грішників. Але ж 
бо й незміриме та предивне милосердя Твоє! Ти 

бо, Боже мій, пан найвищий, найкращий, довго-
терпеливий й премилосерд ний. Ти болієш над 
злобою людською. Ти, Господи, заради превели-
кої доброти Своєї, обіцяв зглянутись на покуту 
й простити всім тим, що проти Тебе прогріши-
лись! З превеликого милосердя Свого назначив 
Ти грішникам покуту для їх спасіння. Ти ж бо, 
Господи, не постановив покути для праведних: 
Авраама, Ісаака й Якова, що не прогрішились 
проти Тебе, а для мене грішного(-ї), бо гріхів 
моїх понад число морського піску! Розмножи-
лись гріхи мої, Господи, розмножились так, що я 
недостойний(-а) підняти очі та дивитись на ви-
соту небесну — через многі свої неправедності. 
Я аж до землі пригнувся від множества залізних 
кайданів (своїх гріхів) так, що вже й не в силі під-
нести голови. І нема для мене полегші, бо роз’я-
рив(-ла) я гнів Твій, творив(-ла) лукавство перед 
Тобою, не виконав Твоєї волі, ні наказів Твоїх. 
Але сьогодні склоняю коліна свого серця, блага-
ючи у Тебе милосердя.
 Згрішив(-ла) я, Господи, згрішив(-ла), та й сві-
домий(-а) я беззаконій своїх. Але прошу Тебе 
й молю: прости мені, Господи, прости мені! Не 
губи мене враз із моїми беззаконнями. Не гнівай-
ся на мене вічно й не пам’ятай мені злоби моєї. 
Ти, Госпо ди, Бог тих, що каються! Тож покажи й 
на мені всю доброту Свою й спаси мене, негід-
ного(-у), з великого Свого милосердя, я ж за це 
хвалити Тебе буду по всі дні свого життя, бо Тебе 
славлять усі небесні сили й Твоя є слава на віки 
вічні. Амінь. 
Приступаючи до Сповіді говори молитву:
 Я грішний(-а), сповідаюся Господу Богу всесиль-
ному, в Св. Трійці єдиному, Пречистій Діві Марії, 
святому Ангелові Хоронителеві, усім Святим і 
вам, Отче Духовний, з усіх своїх гріхів, що ними 
прогнівив(-ла) я Гос пода Бога свого від св. Хре-
щення, відколи прийшов(-ла) до розуму, а най-
більше від останньої моєї сповіді — ділом, сло-
вом, думкою й усіма моїми почуваннями.
 Примітка: Коли священик дає розрішення, бий-
ся в груди й кажи: «Боже, будь милостив мені 
грішному(-ій)!» Після розрішення, як священик 
дасть знак, що можна відійти, перехрестися й 
піди перед св. Тайни або перед образ Пречистої 
Діви й подякуй Господу Богу, що увільнив тебе 
від гріхів.

Зі зразками оформлення деяких документів 
цієї атестаційної справи можна ознайомитися 
за цим покликанням: http://zakon3.rada.
g o v. u a / l a w s / s h o w / z 0 6 7 9 - 1 6 / p a r a n 4 # n 4
 У разі позитивного рішення щодо видачі 
документа про вчене звання державного зразка 
власникові треба буде відшкодувати вартість його 
виготовлення, про що буде повідомлено окремо.
 Пакет названих документів можна надсилати 
поштою або подавати особисто до Міністерства 
освіти і науки України (проспект Перемоги, 10, 
м. Київ, 01135) в департамент атестації кадрів 
вищої кваліфікації та ліцензування (к. 131).
 Клопотання Синодального управління 
у справах духовної освіти Української 
Православної Церкви Київського Патріархату 

та консультацію з питань, пов’язаних із 
державним визнанням документів про вищу 
духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, 
виданих вищими духовними навчальними 
закладами УПЦ Київського Патріархату, 
можна отримати в Управлінні за адресою: 
вул. Трьохсвятительська, 6, м. Київ, 01601.

Контактний телефон: +38-044-278-89-53
Е-mail:decan@kpba.edu.ua

Контактна особа: секретар Синодального 
управління у справах духовної освіти, 
декан богословського факультету 
Київської православної богословської 
академії Олександр Якович Мирончук.
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За матеріалами КПБА

Представник УГКЦ узяв участь у вшануванні пам’яті жертв 
нацистського геноциду ромів у Бабиному Яру

До 75-х роковин трагедії в Бабиному Яру в 
Києві 23 вересня відбулося вшанування пам’яті 
жертв нацистського геноциду ромів. Цього 
дня священики Дмитро Каран (Українська 
Автокефальна Православна Церква) і 
Костянтин Пантелей (Українська Греко-
Католицька Церква) освятили пам`ятний знак 
- ромську кибитку - й відправили заупокійну 
панахиду за душі всіх убитих на цьому місці. 
Молитву виголосили також головний рабин 
Олександр Духовний (Релігійне об’єднання 
громад прогресивного юдаїзму України) і 
муфтій Духовного управління мусульман 
України «Умма» шейх Саід Ісмагілов.
За свідченнями істориків, саме роми стали 
одними з перших жертв Бабиного Яру, тому 
стараннями ромської громади за сприяння 
Міністерства культури України пам’ятний знак 
про трагедію цього народу було розміщено 
в Національному заповіднику. 22-24 вересня 
1941 року в Бабиному Яру було розстріляно 
п’ять ромських таборів, серед яких абсолютну 
більшість становили люди похилого віку, жінки 
і діти. Загалом під час Другої світової війни на 
території України розстріляли близько 20 тисяч 
ромів. На жаль, цей монумент - перша і єдина 
згадка в Європі про переслідування ромів, адже 
в березні 1936 року на ромів були поширені 
нюренберзькі закони Рейху про громадянство 
і раси, які «узаконили» переслідування народу 
і наслідком яких стало тотальне знищення 
понад 80 відсотків ромського населення Європи.
В урочистій церемонії відкриття меморіалу 
взяли участь міністр культури України 
Євген Нищук, перший секретар Посольства 
Федеративної Республіки Німеччини в Україні 
Крістіан Геттенторф, народний депутат України 
Анатолій Кісі, президент Всеукраїнської спілки 
громадських організацій «Конгрес Ромен України» 
Петро Григориченко, лідер партії «Соціалісти», 
екс-міністр закордонних справ України Леонід 

Кожара, голова Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка Павло 
Мовчан, президент Асоціації психіатрів України, 
правозахисник, колишній дисидент і політв’язень 
Семен Глузман, голова Асамблеї національностей 
України Ровшан Тагієв, голова Ради 
національних громад України Ашот Аванесян, 
президент Єврейського форуму України Аркадій 
Монастирський, представники релігійних 
конфесій, народні і заслужені артисти України, 
національні телеканали України, журналісти.
Створення пам’ятника було ініційоване в 1998 
році Київським міським товариством історії та 
культури ромського народу «Романіпе». Її автор 
– всесвітньо відомий український архітектор, 
скульптор Анатолій Ігнащенко. Кибитка була 
виготовлена з корабельної сталі на київському 
заводі «Ленінська кузня». Пам’ятник спочатку 
встановили в Бабиному Яру, але майже одразу 
перевезли до Кам’янця-Подільського. Тепер 
він знову в Києві. Друга назва пам’ятника 
-”Чорний жах”, або Калі Траш (Kali Tras) - 
геноцид циган у роки Другої світової війни. 

«З життя братньої Церкви»

№10(2019 рік)

Молитва за дитину. Які молитви читати за дітей
    Материнська молитва за дитину має особливу силу. Якщо ти хочеш 
попросити вищі сили про те, щоб у дітей добре склалося життя, щоб їх 

супроводжував успіх і здоров’я, вивчи одну з цих молитов за дітей і повторюй 
якомога частіше. Читати молитви за дітей можна щодня. Навіть якщо вони 
давно виросли, навіть якщо у вас зараз не найкращий період у відносинах або 
ви давно не бачилися, — все це не має значення! Будь-яка мама бажає щастя 

своїй дитині, а значить, готова попросити Творця стати помічником і 
супутником для дочки або сина

Як читати молитви за дітей 

      Молитва за дитину може бути виголошена 
і своїми словами — не дарма існує прислів’я, 
що материнська молитва навіть з дна 
моря підніме улюблене чадо. Однак існує 
чимало канонічних молитов, схвалених 
отцями Церкви. Їх сила перевірена 
віками, так що не сумнівайся: ці молитви 
— кращий спосіб звернутися до Бога за 
заступництвом. Православні священики 
радять матерям молитися за дітей ще з тих 
пір, коли малюки в утробі. Також молитви 
читаються за новонароджених, тільки 
що охрещених дітей і малюків в особливі 
періоди, коли вони не можуть самостійно 
попросити у свого ангела заступництва — 
наприклад, в періоди хвороби. Щоденна 
молитва за дитину може стати частиною 
твого ритуалу перед відходом до сну — 
погодься, ніколи не зайве попросити 

вищі сили захистити твою кровинку. 
Кому молитися за дитину

 Найчастіше за благополуччя, здоров’я 
і успіх дитини моляться Ісусу Христу, 
Творцеві і Богоматері. Саме до останньої 
як заступниці перед Творцем радять 
звертати свої молитви молодим матерям.
Також помолитися за дітей можна Миколі 
Чудотворцю — в православній традиції 
він вважається заступником малюків. 
Існують і спеціальні ікони, які можна 
купити в будинок, щоб молитися перед 
ними за дітей. Найвідоміші — зображення 
Богоматері з немовлям під назвою 
«Виховання», і ікона «Скоропослушниця».
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
хриСтОвОї: виПадОК уКраїНи

бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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МОЛИТВИ ПІСЛЯ СВ. СПОВІДІ
 Слава Тобі, Господи, слава Тобі Царю, слава 
Тобі, Сотворителю мій і Спасителю, що Ти не дав 
мені загинути в безодні гріхів, а врятував мене, 
як вирятував єси Петра, що потопав на морі. 
Славлю, величаю і дякую Тобі, Господи, за цю 
превелику лас ку. Та з вдячності за це постано-
вляю міцно любити лише Тебе одного й служи-
ти Тобі до останньої хвилини свого життя так, 
як Ти сам цього бажаєш. Прийми, премилосерд-
ний Ісусе, цю мою щиру заяву й просвіти Своєю 
всемогутньою ласкою, щоб я дотримав(-ла) 
того всього, що Тобі тепер обіцяю. Амінь.

 Молитва
 Слава, честь і поклін Тобі, безконечно милосерд-
ний Боже, що Ти зглянувся ласка во на мої сльози 
й не погордив моїм розкаяним серцем. Боже мій! 
Ти, неначе євангельський Отець, вийшов назу-
стріч мені, блудній своїй дитині й зняв з мене тягар 
моїх гріхів! Ти, Боже, розірвав ланцюги, що ними 
зв'язав мене пекельний ворог. Ти моїй совісті, 
моєму серцю приніс щастя і неземний спокій.
 Боже! Я пересвідчив(-ла)ся, що милосер-
дя Твоє безконечне, а ласкавість Твоя без-
межна! Ти, Боже, не покарав мене за без-
ліч моїх беззаконій, але очистив мою душу і 
прийняв мене негідного(-у), за Свою дитину.
 Але Ти, Боже, знаєш мою нестійкість, знаєш 
теж силу та завзятість ворогів моєї душі. Тому 
благаю Тебе: подай моєму розумові світло, щоб 
я вже ніколи не зблудив(-ла) з дороги святих 
Твоїх Заповідей і волю мою утверди в доброму, 
щоб я лише Тебе одного любив(-ла) і Тобі одно-
му служив(-ла) на всі дні життя свого. Амінь.

 Молитва до Пречистої Діви й до Святих
 Пресвята й Преблагословенна Діво Маріє! Ти 
вже багатьом грішникам випросила ласку на-
вернення й ласку перебування в доброму. Тому 
я в покорі серця прибігаю до Тебе й молю Тебе: 
випроси мені, Маріє, в Божественного Свого 
Сина ласку дотриматися всього того, що я сьо-
годні при Святій Сповіді постановив(-ла) та обі-
цяв(-ла). Вчини, Маріє, щоб я вже ніколи не від-
ступив(-ла) від Твого Сина й свого Бога. Амінь.
 Святий Ангеле Хоронителю, святий мій Покро-
вителю, й усі Божі Угодники, засту піться за мене 
перед Богом й випросіть мені ласку, щоб я вже 
ніколи не захитав(-ла)ся у доброму та, щоб нія-
кі спокуси та прикрощі життя не змогли мене 
відлучити від любови Христа, Бога мого. Амінь.
 Примітка: Тепер відмов побожно та з увагою на-
значену покуту, віддай поклін Ісусові Христові, 
укритому в Пресв. Тайні Євхаристії та вийди 
спокійно з церкви. Після Св. Сповіди не віддавай-
ся забавам і непотрібним розмовам, а намагайся 
більше часу використовувати на побожне читан-
ня, чи на молитву й на приготування до прий-
няття Ісуса, що має загостювати у твоєму серці. 

СВ. ПРИЧАСТЯ
 У житті християнина є дві найважливіші хвилі: 
хвилина смерті, коли то він має стати перед спра-
ведливим суддею Христом, і хвилина Святого 
Причас тя, коли Христос приходить до христия-
нина відвідати Його. Після нашої смерті Христос 
виступить як гострий суддя. У Святому Причасті 
Христос прихо дить повний любови та милосер-
дя. Як не хочеш дрижати колись, перед Христом зі 
страху, приймай Його тепер з пошаною та любов'ю!
 Гідне святе Причастя наділяє душу превеликими 
скарбами ласк Божих. Воно усуває з душі гріхи по-
всякденні, оберігає від гріхів тяжких, втихомирює 
пристрасті, дає світло й силу в боротьбі зі злом.
 Гідне Святе Причастя збільшує в нас ласку ос-
вячаючу, наділяє душу спокоєм, єднає нас з 
Христом Богом і є для нас запорукою воскресін-
ня до небесної слави. Хто гідно причащається, 
той, за словами Ісуса Христа, мешкає в Ньому.
 Зрозумій, отже, що всі багатства й достоїн-
ства світу — це ніщо, порівняно зі скарба-
ми й достоїнством. Святого Причастя го-
туйся вже кілька днів раніше щирішою 
молитвою, точнішим збереженням думок і 
охочішим виконанням обов'язків свого стану.

Не можна затримувати дару Божого 
милосердя і прощення лише для себе, у своєму 
особистому егоїзмі, бо тоді ми вбиваємо його 
у своєму серці і стаємо не здатними втримати 
помилування, яке Господь виливає на кожного 
з нас. У своєму серці кожен із нас добре знає, 
що Бог набагато більше простив нам, а ми 
набагато більше завинили перед Ним, ніж 
будь-яка людина може завинити перед нами.

Про це Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав говорив під час проповіді в 
соборі Святого Юра у Львові, де перебуває 
чудотворна ікона «Милосердя двері».

Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам притчу 
про Царство Небесне. Господар, цар зводить 
рахунки зі своїми слугами. Притча розповідає, що 
один зі слуг був винен панові десять тисяч талантів. 
В євангельські часи це було 270 тонн золота. Слуга 
попросив свого господаря відтермінувати борг, 
тобто відтермінувати кару для нього і його родини, 
бо десяти поколінь не вистачило б, аби повернути 
цю суму. «Що робить той цар? Він милосердиться 
і не тільки відтерміновує повернення боргу, а 
прощає його. Бо, мабуть, для цього господаря 
було не так важливе власне золото, яке він 
втрачає внаслідок такого дивного милосердя, 
а цінніше за всі скарби на світі була людина, 
її гідність і свобода», – розповів проповідник.

«Очевидно, – продовжив архиєрей, – у такий 
спосіб описуючи милосердного царя, Боже Слово 
говорить нам про Боже милосердя. Мабуть, кожна 
людина цікавиться, наскільки Бог є милосердний, 
наскільки велике Його милосердя, як багато Він 
може мені простити. І сьогодні Господь Бог каже 
нам, що Його любов, милосердя перевершує 
всяке наше уявлення. Сила Божого милосердя 
перевершує здатність людини грішити. А здатність 
Бога любити людину перевершує її здатність 
любити саму себе, своїх найрідніших. Божа любов 
і милосердя сильніші за людський гріх. Господь 
Бог сьогодні нам каже, що Він хоче вилити 
своє милосердя на кожного з нас. Немає такої 
провини, якої б Господь Бог не міг нам простити».

Але якою дивною і контрастною є поведінка 
того слуги, який не прощає своєму боржникові 

невеличкого боргу і кидає його в темницю. «Боже 
милосердя, яке Господь виливає на нас, стає для 
нас завданням. Бо слабка і марна наша віра, якщо 
вона не впливає, не змінює наші стосунки з Богом 
та іншою людиною. Це Боже милосердя, яке стає 
завданням для віруючої людини, є надзвичайно 
важливим Божим словом у Році Божого милосердя, 
яке урочисто проголосив Святіший Отець з огляду 
на потреби людства», – відзначив Предстоятель.

Глава Церкви звернув увагу вірних, що в соборі 
Святого Юра відчинені двері Божого милосердя, 
тому що «Небесний Господар і Цар готовий 
кожному з нас непросто відтермінувати суд за 
наші гріхи, а їх простити. Господь Бог запрошує 
це милосердя прийняти і поділитися з ближнім».

«Як особливий знак Божого милосердя і 
благодаті, – вважає Блаженніший Святослав, 
– для нас є постать Пречистої Діви Марії, 
яка прибула до нас у своїй чудотворній іконі, 
яка так і називається – Милосердя двері. 
Саме цією іконою Папа Франциск відкрив 
Рік Божого милосердя у Вселенській Церкві. 
І можливо, сьогодні її материнські очі, теплі, 
сповнені любові, кажуть кожному українцеві: 
не бійся, Бог милосердний, але ти будь 
милосердний до свого брата, до своєї сестри».

№9 (2016 рік)

Блаженніший Святослав: «Богородиця сьогодні каже 
кожному українцеві: не бійся, Бог милосердний,

 але і ти будь милосердний»
 

Екзарх Донецький УГКЦ освятив наріжний камінь 
19 вересня владика Степан (Меньок), 
Екзарх Донецький УГКЦ, освятив 
наріжний камінь і хрест під забудову 
храму Преображення ГНІХ в 
Маріуполі. Напередодні єпископ очолив 
Архиєрейську Божественну Літургію в 
каплиці парафії, настоятелем якої є о. 
Ростислав Спринюк. У проповіді архиєрей 
наголосив: «Господь – всемогутній Творець, 

який створив Всесвіт, а людина в ньому є 
лише порошинка... Будь-який державний 
керівник, хоч би яким могутнім він був, не 
має гарантії, що доживе до завтра. Я часом 
відчуваю провину перед Героями Небесної 
сотні, що вони віддали своє життя за нас, 
а ми ще мало зробити для нашої країни».
 Департамент інформації УГКЦ

№10(2019 рік)

Молитва до Божої Матері перед 
іконою її «Виховання» 

О, Пресвятая Владичице Діво Богородице, 
спаси і сохрани під покровом Твоїм чад 
наших (імена), та всіх отроків, отроковиць 
і немовлят, хрещених і безіменних, і в лоні 
матерів носимих. Покрий їх ризою Твого 
Материнства, збережи їх в страсі Божому 
і послуху батькам, умоли Господа мого і 
Сина Твого, щоб дарував їм все корисне 
для душевного спасіння. Доручаємо їх 
Материнському нагляду Твоєму, бо Ти єси 
Божественний покров рабам Твоїм. Амінь.

Молитва Богородиці за дітей 

Пречиста Діво Маріє, Мати Божа, Яка — з 
волі й задуму Господніх — непорочно зачала 
та народила, і на благо всього світу, разом 
із св. Обручником Йосифом, виховала 
Свого Божественного Сина й Спасителя 
світу! Вислухай, моя Свята Заступнице 
й Покровителько, мою до Нього тиху та 
щиру молитву і благання й упроси Його, 
аби Він Своєю милістю і благодаттю дав 
мені належної — Божої мудрости, сили 
й терпіння виплекати й виховати моїх 
дітей чесними і богобоязними людьми, 
щоби вони були втіхою і підтримкою 
мені на старість, і всьому народові 
українському окрасою, і щоб щирим і 
чистим серцем служили Христовій Церкві 
та славили й хвалили величне Боже ім’я та 
ублажали Твої, Богородице, материнство 
і покору Господній волі. Амінь.
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
хриСтОвОї: виПадОК уКраїНи

бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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МОЛИТВИ ПІСЛЯ СВ. СПОВІДІ
 Слава Тобі, Господи, слава Тобі Царю, слава 
Тобі, Сотворителю мій і Спасителю, що Ти не дав 
мені загинути в безодні гріхів, а врятував мене, 
як вирятував єси Петра, що потопав на морі. 
Славлю, величаю і дякую Тобі, Господи, за цю 
превелику лас ку. Та з вдячності за це постано-
вляю міцно любити лише Тебе одного й служи-
ти Тобі до останньої хвилини свого життя так, 
як Ти сам цього бажаєш. Прийми, премилосерд-
ний Ісусе, цю мою щиру заяву й просвіти Своєю 
всемогутньою ласкою, щоб я дотримав(-ла) 
того всього, що Тобі тепер обіцяю. Амінь.

 Молитва
 Слава, честь і поклін Тобі, безконечно милосерд-
ний Боже, що Ти зглянувся ласка во на мої сльози 
й не погордив моїм розкаяним серцем. Боже мій! 
Ти, неначе євангельський Отець, вийшов назу-
стріч мені, блудній своїй дитині й зняв з мене тягар 
моїх гріхів! Ти, Боже, розірвав ланцюги, що ними 
зв'язав мене пекельний ворог. Ти моїй совісті, 
моєму серцю приніс щастя і неземний спокій.
 Боже! Я пересвідчив(-ла)ся, що милосер-
дя Твоє безконечне, а ласкавість Твоя без-
межна! Ти, Боже, не покарав мене за без-
ліч моїх беззаконій, але очистив мою душу і 
прийняв мене негідного(-у), за Свою дитину.
 Але Ти, Боже, знаєш мою нестійкість, знаєш 
теж силу та завзятість ворогів моєї душі. Тому 
благаю Тебе: подай моєму розумові світло, щоб 
я вже ніколи не зблудив(-ла) з дороги святих 
Твоїх Заповідей і волю мою утверди в доброму, 
щоб я лише Тебе одного любив(-ла) і Тобі одно-
му служив(-ла) на всі дні життя свого. Амінь.

 Молитва до Пречистої Діви й до Святих
 Пресвята й Преблагословенна Діво Маріє! Ти 
вже багатьом грішникам випросила ласку на-
вернення й ласку перебування в доброму. Тому 
я в покорі серця прибігаю до Тебе й молю Тебе: 
випроси мені, Маріє, в Божественного Свого 
Сина ласку дотриматися всього того, що я сьо-
годні при Святій Сповіді постановив(-ла) та обі-
цяв(-ла). Вчини, Маріє, щоб я вже ніколи не від-
ступив(-ла) від Твого Сина й свого Бога. Амінь.
 Святий Ангеле Хоронителю, святий мій Покро-
вителю, й усі Божі Угодники, засту піться за мене 
перед Богом й випросіть мені ласку, щоб я вже 
ніколи не захитав(-ла)ся у доброму та, щоб нія-
кі спокуси та прикрощі життя не змогли мене 
відлучити від любови Христа, Бога мого. Амінь.
 Примітка: Тепер відмов побожно та з увагою на-
значену покуту, віддай поклін Ісусові Христові, 
укритому в Пресв. Тайні Євхаристії та вийди 
спокійно з церкви. Після Св. Сповіди не віддавай-
ся забавам і непотрібним розмовам, а намагайся 
більше часу використовувати на побожне читан-
ня, чи на молитву й на приготування до прий-
няття Ісуса, що має загостювати у твоєму серці. 

СВ. ПРИЧАСТЯ
 У житті християнина є дві найважливіші хвилі: 
хвилина смерті, коли то він має стати перед спра-
ведливим суддею Христом, і хвилина Святого 
Причас тя, коли Христос приходить до христия-
нина відвідати Його. Після нашої смерті Христос 
виступить як гострий суддя. У Святому Причасті 
Христос прихо дить повний любови та милосер-
дя. Як не хочеш дрижати колись, перед Христом зі 
страху, приймай Його тепер з пошаною та любов'ю!
 Гідне святе Причастя наділяє душу превеликими 
скарбами ласк Божих. Воно усуває з душі гріхи по-
всякденні, оберігає від гріхів тяжких, втихомирює 
пристрасті, дає світло й силу в боротьбі зі злом.
 Гідне Святе Причастя збільшує в нас ласку ос-
вячаючу, наділяє душу спокоєм, єднає нас з 
Христом Богом і є для нас запорукою воскресін-
ня до небесної слави. Хто гідно причащається, 
той, за словами Ісуса Христа, мешкає в Ньому.
 Зрозумій, отже, що всі багатства й достоїн-
ства світу — це ніщо, порівняно зі скарба-
ми й достоїнством. Святого Причастя го-
туйся вже кілька днів раніше щирішою 
молитвою, точнішим збереженням думок і 
охочішим виконанням обов'язків свого стану.

Не можна затримувати дару Божого 
милосердя і прощення лише для себе, у своєму 
особистому егоїзмі, бо тоді ми вбиваємо його 
у своєму серці і стаємо не здатними втримати 
помилування, яке Господь виливає на кожного 
з нас. У своєму серці кожен із нас добре знає, 
що Бог набагато більше простив нам, а ми 
набагато більше завинили перед Ним, ніж 
будь-яка людина може завинити перед нами.

Про це Отець і Глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший 
Святослав говорив під час проповіді в 
соборі Святого Юра у Львові, де перебуває 
чудотворна ікона «Милосердя двері».

Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам притчу 
про Царство Небесне. Господар, цар зводить 
рахунки зі своїми слугами. Притча розповідає, що 
один зі слуг був винен панові десять тисяч талантів. 
В євангельські часи це було 270 тонн золота. Слуга 
попросив свого господаря відтермінувати борг, 
тобто відтермінувати кару для нього і його родини, 
бо десяти поколінь не вистачило б, аби повернути 
цю суму. «Що робить той цар? Він милосердиться 
і не тільки відтерміновує повернення боргу, а 
прощає його. Бо, мабуть, для цього господаря 
було не так важливе власне золото, яке він 
втрачає внаслідок такого дивного милосердя, 
а цінніше за всі скарби на світі була людина, 
її гідність і свобода», – розповів проповідник.

«Очевидно, – продовжив архиєрей, – у такий 
спосіб описуючи милосердного царя, Боже Слово 
говорить нам про Боже милосердя. Мабуть, кожна 
людина цікавиться, наскільки Бог є милосердний, 
наскільки велике Його милосердя, як багато Він 
може мені простити. І сьогодні Господь Бог каже 
нам, що Його любов, милосердя перевершує 
всяке наше уявлення. Сила Божого милосердя 
перевершує здатність людини грішити. А здатність 
Бога любити людину перевершує її здатність 
любити саму себе, своїх найрідніших. Божа любов 
і милосердя сильніші за людський гріх. Господь 
Бог сьогодні нам каже, що Він хоче вилити 
своє милосердя на кожного з нас. Немає такої 
провини, якої б Господь Бог не міг нам простити».

Але якою дивною і контрастною є поведінка 
того слуги, який не прощає своєму боржникові 

невеличкого боргу і кидає його в темницю. «Боже 
милосердя, яке Господь виливає на нас, стає для 
нас завданням. Бо слабка і марна наша віра, якщо 
вона не впливає, не змінює наші стосунки з Богом 
та іншою людиною. Це Боже милосердя, яке стає 
завданням для віруючої людини, є надзвичайно 
важливим Божим словом у Році Божого милосердя, 
яке урочисто проголосив Святіший Отець з огляду 
на потреби людства», – відзначив Предстоятель.

Глава Церкви звернув увагу вірних, що в соборі 
Святого Юра відчинені двері Божого милосердя, 
тому що «Небесний Господар і Цар готовий 
кожному з нас непросто відтермінувати суд за 
наші гріхи, а їх простити. Господь Бог запрошує 
це милосердя прийняти і поділитися з ближнім».

«Як особливий знак Божого милосердя і 
благодаті, – вважає Блаженніший Святослав, 
– для нас є постать Пречистої Діви Марії, 
яка прибула до нас у своїй чудотворній іконі, 
яка так і називається – Милосердя двері. 
Саме цією іконою Папа Франциск відкрив 
Рік Божого милосердя у Вселенській Церкві. 
І можливо, сьогодні її материнські очі, теплі, 
сповнені любові, кажуть кожному українцеві: 
не бійся, Бог милосердний, але ти будь 
милосердний до свого брата, до своєї сестри».

№9 (2016 рік)

Блаженніший Святослав: «Богородиця сьогодні каже 
кожному українцеві: не бійся, Бог милосердний,

 але і ти будь милосердний»
 

Екзарх Донецький УГКЦ освятив наріжний камінь 
19 вересня владика Степан (Меньок), 
Екзарх Донецький УГКЦ, освятив 
наріжний камінь і хрест під забудову 
храму Преображення ГНІХ в 
Маріуполі. Напередодні єпископ очолив 
Архиєрейську Божественну Літургію в 
каплиці парафії, настоятелем якої є о. 
Ростислав Спринюк. У проповіді архиєрей 
наголосив: «Господь – всемогутній Творець, 

який створив Всесвіт, а людина в ньому є 
лише порошинка... Будь-який державний 
керівник, хоч би яким могутнім він був, не 
має гарантії, що доживе до завтра. Я часом 
відчуваю провину перед Героями Небесної 
сотні, що вони віддали своє життя за нас, 
а ми ще мало зробити для нашої країни».
 Департамент інформації УГКЦ
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З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій сміх. 

І з дивним ранком ніч злилась, 
І як мені розняти їх?!

О. Олесь
 
Прочитав на сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ стат-

тю монаха Венедикта (Лимаря) «„Блаженні гнані заради прав-
ди…” (Мат 5, 10)». Нехай мої роздуми будуть відповіддю на цю 
публікацію. І відразу хочеться сказати від всієї душі своєї кво-
лої - ми не мученики.

 Жити в Церкві – значить намагатися стати святим. В цьому 
немає ніякої, як може це здатися на перший погляд, зверхнос-
ті чи поверховості, просто саме таким і являється по суті сво-
їй християнство – дерзновенним у своєму смиренні і смирен-
ним у своєму бажанні радіти і страждати у Христі. «Христос 
дав тобі владу уподібнюватись Йому, – проголошує святий Іо-
анн Златоуст в одній із своїх проповідей, – не страшись, чуючи 
це, страшно не бути таким». Кожен християнин, що слідує сво-
єму Божественному Учителю, має таке ж дерзновення – сми-
ренне і мужнє, просте і самовіддане. “Учень не більший за вчи-
теля, а раб понад пана свого. Доволі для учня, коли буде він, 
як учитель його, а раб як господар його. Коли Вельзевулом на-
звали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх 
його!” (Мф 10:24,25).

 Мученики це ті люди, що, натхнені Духом Святим, відда-
вали себе всеціло за дім свій – за Церкву святу. Драма бут-
тя мучеників Христових на землі розгортається вже в перші 
роки життя Божої Церкви в світі безбожних людей. Мученики 
по суті своїй були самовіддані, хороші люди, їх розпізнавали 
приблизно так: «Ага, щось він не краде, коли можна поцупи-
ти і не шанує Генія нашого імператора безпробудною гуль-
бою на славу імперії, значить, він віруючий, значить, він з не-
безпечної секти християн». В спотвореному гріхом світі вони 
виглядали як якась нісенітниця, чи радше як совість, яку кор-
тить затоптати. Земні ангели лукавому людському оку здава-
лися Вельзевулами, яких не гріх і знищити, яких за честь вида-
ти, за відвагу – перемогти. «Навіть прийде година, коли кожен, 
хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Бого-
ві» (Ін 16,2).

 Мучеників не можна порівнювати з мужніми і сміливими 
героями давнини – богатирями і титанами, адже ті дивува-
ли світ своєю особистою силою і підкреслювали свою зверх-
ність і зневагу до кривдників. «Ось це військо твоє, – звер-
тається витязь духу Готама Будда до злого демона Мари, що 

мучеНиКи і мучителі ЦерКви 
хриСтОвОї: виПадОК уКраїНи

бореться з ним, – я знищу його однією лиш силою свого розу-
му!». Суть мучеництва полягає не в явленні людських досто-
їнств, а в тій силі благодатній, що, по слову апостола Павла, в 
нашій немочі звершується. «Добрими справами і подвигами 
ніхто з нас не виправдається, – пише в одному із своїх лис-
тів з радянських таборів ГУЛАГу священномученик Афанасій 
(Сахаров), – Я надіюсь виключно тільки на те, що дерзновен-
но скажу Господу: «Твій я є, спаси мене!» (Пс 118,94). Я грішна 
людина, нічого доброго не маю, але я Твій, я ніколи від Твого 
Імені не відрікався».

 В Житіях мучеників св. Димитрія Ростовського відчува-
ється, що автор ставить акцент на стражданнях і тортурах, які 
терпить людина за віру Христову. В описах життя і страждан-
ня новомучеників присутній істотно інший акцент: людина 
вважає за ніщо свої труди і страждання, надіючись тільки на 
милість Божу. Треба взяти до уваги той факт, що св. Димитрій 
черпав матеріал для укладання Житій в «Четьях» Генадія Нов-
городського, а той просто перевидав труд католиків-болан-
дистів, які в свою чергу вивезли їх з Візантії. Звичайно ж, різні 
інтерпретації не можуть пошкодити віруючій людині черпати 
благодать і втіху в молитві до цих святих. Але думаю, для здо-
рового розсудження не завадить розуміти цей вплив. Като-
лицька схоластика виховала відчуття якоїсь приреченості лю-
дини, яка спасається лишень стражданням Христовим і сумою 
страждань святих за неї. Самому ж віруючому не обов’язково 
бути учасником в цих страшних речах. Православна ж тради-
ція нагадує, що Євангеліє закінчується Воскресінням, радістю 
відчуття нового начала за границями земного буття.

 Мученик в перекладі з грецького “мартіріос”, означає сві-
док, а не страждалець. Не кількість крові і величину людських 
страждань підкреслює церковна культура шануванням муче-
ників, а свідоцтво присутності любові Божої в людині. Вони 
помирали благословляючи своїх мучителів. Вони жили, тво-
рили добро, падали і піднімались, согрішали і каялись як це 
належить істинним християнам, і смерть була живим свідчен-
ням постійної присутності Христа не тільки в їхньому житті, а 
й в усьому світі. “Я перебуватиму з вами повсякденно аж до 
кінця віку! ” (Мф 28,20), тобто не тільки з тими, хто страждав, 
але й з тими, хто розпинав. Саме тому в Святому Переданні 
говориться, що кров мучеників – це сім’я християнства. Адже 
людина не може по природі своїй не боятися смерті і люби-
ти людей, які забирають її життя. “Вся краса життя,– писав св. 
Ніколай Сербський, – заключається в смерті.” Перед цією кра-
сою, що в образі святих мучеників явлена, схилив голову язич-
ницький жорстокий і безкомпромісний в своїх вироках світ.

 Важко повірити людині, яка в чомусь дуже наполегливо 
переконує. Це, навпаки, лишень гасить бажання зацікавитися 
предметом, на який так настирливо припрошують звернути 
увагу. Немає в цьому світі сильнішої зброї і проникливішої за-
кваски ніж слово, підтверджене ділом. Коли людина бачить як 
ви живете, для неї стає очевидним, що, звертаючись до неї, ви 
розповідаєте про своє життя, в якому явна присутність Божа, і 
прості слова являють скромну Його славу. «Єдине слово хрис-
тиянина сказане з живою вірою в Ісуса Христа може творити 
величні чудеса, тому що в цьому слові діє Іпостасне Слово» 
(св. Іоанн Кронштадський).

 Вмираючи, святі мученики нічого і нікому не доводили, не 
проклинали тих, хто не розділяв якусь там ідею, якій вони від-
дали всі свої сили, а навпаки відкривали для позбавлених бла-

годатної втіхи людей горизонти вічного буття і сенс земного 
життя. Філософ Іустін, що жив в ІІ ст. і був пізніше причисле-
ний Церквою до лику святих мучеників, дивлячись на смерть 
християн подумав: «Добровільно помираючи за Христа, в Ко-
трого вірують, обираючи смерть заради Нього, хіба можуть 
вони настільки любити гріх?». Святого філософа до глибини 
душі турбувала ось ця віковічна розбіжність між тим, як люди-
на прекрасно і мудро висловлюється, і як безумно і жахливо 
живе. Навіть діалог з премудрим Тріфоном іудеєм про Богоот-
кровенну релігію Ізраїля хоч і здивував Іустіна, але не переко-
нав. Все своє життя шукаючи найбільш переконливого пояс-
нення істини, а головне, її практичного втілення, майже у всіх 
провідних філософських течіях греко-римського світу, він її 
побачив в образі християн.

 У натовпі, що ревів на аренах римського цирку, насоло-
джуючись кривавими видовищами страти християн, знаходи-
лись такі душі, що не могли не помітити радості у очах муче-
ників. Одних це дратувало, а інші задавались питанням: «Чому 
вони радіють, коли позбавлені честі, звання і привілей, вони 
так нагло вмирають? А може саме цієї радості мені й не виста-
чає в моєму пересиченому насолодами і пригніченому песи-
мізмом житті?». Христос не обіцяв людині ніяких конкретних 
благ, тому християни ніколи не віддавали своє життя, очіку-
ючи нагороди за це в майбутньому. Це розрахунок трутня, а 
християнство можна порівняти із подвижництвом бджоли. 
Для неї самовідданий труд це зовсім не подвиг, а звичайне 
життя, в якому Бог допомагає, а по смерті своїй вона з Богом 
же й перебуває. Церковне передання донесло до нас слова 
мучениці Перпетуї, сказані нею перед самою смертю: “Дякую 
Богу, що я в тілі жила з благодаттю, а нині прагну до більшого!”.

 В чому різниця між словами «вірю» і «вірую»? Якщо я го-
ворю, що вірю в Бога, це означає, що християнство і його ви-
сокі ідеали, його богослужіння і культура мені дуже навіть по-
добаються і я це приймаю без заперечень. Але людина хитка 
істота, і якщо переміняться обставини і стане незручно або 
небезпечно бути християнином, то вона легко зречеться сво-
їх поглядів і стане гуманістом. Навіщо вмирати, адже стільки 
всього корисного можна звершити для людства! Господь опи-
сав такий тип релігійної свідомості в Притчі про сіяча: «Поді-
бно і те, що посіяно на кам’янистому ґрунті, означає тих, ко-
трі коли почують слово, зараз же з радістю приймають його, 
але не мають в собі коріння і непостійні; потім, коли настане 
скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються» (Мр 
4,16-17).

 Мученики не могли не вмирати за Христа, тому що вони 
жили тим, від чого їм пропонували зректись. Їх відповіді сво-
їм мучителям стали Символом Віри в устах християн. Цей гімн 
торжества втіленої істини починається з слова «Вірую» і був 
сформульований на І Вселенському Соборі лишень в 325 році, 
він карбувався мучениками слово за словом цілих три сто-
ліття. Догмат – це виражений в слові досвід їхнього життя у 
Христі, затверджений їх смертю за Христа. Один мій знайомий 
машиніст якось сказав, вказуючи рукою пронумеровані пра-
вила безпеки водіння потягом: «Я знаю на зубок кожну йоту на 
цьому пожовклому папірці, який щоденно чіпить тут в мене 
над головою. А знаєш чому? Тому що кожне слово занотоване 
людською кров’ю, за кожним правилом сотні жертв». Господь 
обрав для проповіді Слова Божого не інтелектуалів, які точно 
могли запам’ятати думки Учителя і передати їх в тексті, а про-
стих рибарів, які щиро любили Христа і тому не могли відрек-
тися перед лицем страждань від Того, Хто живе в їхньому сер-
ці, від Того, Хто став органічною частиною життя. «Господи! До 
кого нам йти? Ти маєш слова життя вічного» (Ін 6,63).

 Починаючи з Апостолів, сонм мучеників Церкви Хрис-

тової поповнювався людьми з живим релігійним почуттям. 
«Прекрасний гімн Богу – безсмертна, виплекана в праведнос-
ті людина, – пише святий Клімент Александрійський, – в сер-
ці котрої начертані глаголи істини». Згадайте сказання про 
смерть священномученика Ігнатія Богоносця, коли мучителі 
вийняли його серце, там було начертане Ім’я Боже. «А посіяне 
на добрій землі означає тих, котрі слухають слово і приймають 
його, і приносять плід одні в тридцять, інші в шістдесят, інші в 
стократ» (Мр 4, 20).

 Перед тим як сіяти, ґрунт потрібно ретельно переорати, 
виполоти коріння дикої рослинності, і спушити. Так само і му-
чеництву передує глибоке, уважне відношення до життя. Ось, 
наприклад, мученик Воніфатій. Все життя, здавалось би, жив 
в блуді, а тут випадково постраждав і, миттєво став святим. 
Люди по-різному грішать. Одна людина може хвалитись і на-
віть гордитись своїм гріхом, а інша не може не грішити, і це її 
дуже гнітить і турбує, і вона рану свою лікує в храмі. Святі – це 
не ті люди, які не грішили. Святі – це саме ті люди, що знаходи-
ли в собі мужність попрати своє самолюбство і в гріху прийти 
до Бога з покаянням. Скорбота серця про свої гріхи – це му-
ченицька кров душі, що кається. Святий Воніфатій не став му-
чеником, він був мучеником, і Бог явив світу його покаяння в 
його стражданні. Воістину «Немає нічого сокровенного, що не 
відкрилось би і тайного, чого б не пізнали» (Лк12,2).

 Християнство це не система поглядів, чи правил пове-
дінки в храмі і на роботі, християнство – це життя у Христі, а 
смерть – це зустріч із Христом. Як жінка, що носить дитину у 
своїй утробі, а потім зустрічається з нею, коли її народить. Свя-
ті отці називали людину немовлям вічності. Мученик не раб, 
що до смерті боїться не вгодити господарю, а дитина, що не 
може жити без молока матері. «І якщо я зробив що-небудь до-
бре заради Бога, котрого я люблю, – говорив в своїй пропові-
ді св. Патрік Ірландський, – я молю Його дарувати мені можли-
вість пролити кров заради Імені Його. Якщо навіть я залишусь 
не похованим і моє нікчемне тіло буде розірвано на шматки. 
Адже я твердо вірю, що якщо станеться саме так, то буде збе-
режена і душа і тіло. Єдина похвала, єдина нагорода, котру 
палко шукаю и котру не відніме у мене час вже міцно утвер-
джена в серці моєму!».

 Христу було б набагато легше терпіти знущання, глузуван-
ня над Його стражденним Тілом і навіть смерть від рук улю-
бленої Ним людини на Голгофському хресті, ніж почесті з лу-
кавих уст тієї ж самої людини, що вітала Його як царя земного 
при в’їзді в Єрусалим. Архімандрит Кирил Зайцев писав в сво-
їх спогадах, що коли уїжджав в своє рідне містечко, повертаю-
чись із ГУЛАГу, то душа просилася назад, адже його будуть зу-
стрічати з почестями і почитати ще живого, як мученика. Для 
чистої душі внутрішній вогонь тщеславія і гордині стерпіти на-
багато важче, аніж попекти тіло. Ось чому істинних мучеників 
ніякі улещування римських посадовців і перспективи успіш-
ного життя та кар’єри без Христа не могли змусити зректися 
мученицького вінця.

 Так само і в радянські часи. Перед тим як розстріляти 
представника реакційного духовенства, приклеїти штамп «во-
рог народу» і відправити в концтабір, батюшці пропонували 
блискавичну кар’єру в якомусь там Союзі Войовничих Без-
божників. Звичайно, багато було таких, які спокушались. Як 
ось о. Олександр Осіпов, що був богословом з світовим ім’ям, 
а потім на весь світ пристрасно і цинічно ганив Православну 
Церкву. Зате в нього була квартира, соціальні гарантії і голо-
вне – слава і визнання. Глибокі були богословські пізнання, 
але мілке серце, от і не зміг він понести мученицький вінець. 
Його співвітчизник, єпископ Тобольський Гермоген на запро-
шення радянської влади до „співробітництва” відповів: „Велич-
ну справу проповіді Христового Євангелія я ніколи не покла-

Глава УГКЦ на Різдво:
 «Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх перетворюється на надію»

Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших 
християнських свят – свято народження в людському 

тілі Божого Сина, який приходить, щоб спасти людину від 
гріха і смерті. У книгах Святого Письма ми читаємо, що 
єдинородний Син Божий, який народився від Бога Отця, 
ще перед сотворенням світу був тим, через Кого, Ким і 
задля Кого цей світ постав. Ми сповідуємо божество 
Сина Божого в «Символі віри», коли кажемо: «І через Ньо-
го все сталося». Син Божий входить у людську історію, 
воплочується і стає людиною, торкаючись найглибших 
підвалин людського життя в усі історичні часи та епохи. 
Про це сказав Блаженніший Святослав під час проповіді 
на Архиєрейській Божественній Літургії з нагоди свята 
Різдва ГНІХ у Патріаршому соборі Воскресіння ГНІХ, 
що в Києві, 7 січня. Із Главою Церкви співслужили: Ар-
хиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в 
Україні, владика Йосиф, Єпископ Київської єпархії УГКЦ, 
владика Богдан, Адміністратор Патріаршої курії УГКЦ.
Пояснюючи духовний зміст свята, Блаженніший Святос-
лав наголосив, що в Євангелії, коли читаємо про Різдво, 
то знаходимо тричі слова «Не бійся!».  Уперше вони вий-
шли від архангела Гавриїла, коли він звертався до Марії в 
день Благовіщення: «Не бійся, бо ти знайшла благодать 
у Бога». Вдруге архангел промовляє їх до Йосифа Обруч-
ника в сні, розвіюючи сумніви щодо того, хто має народи-
тися від Марії: «Не бійся взяти Марію за жінку, бо те, що 
народиться, походить від Святого Духа». Утретє архангел 
промовляє до пастирів, котрі стерегли отару в різдвяну ніч: 
«Не бійтеся! Сповіщаю вам велику радість, бо сьогодні на-
родився у місті Царя Давида Спаситель Христос Господь».
«Коли Бог торкає людину у своєму Різдві, тоді її страх 
перетворюється на надію, біль на радість, а темна ніч 
сяє небесним світлом. Що може відчувати людина, яку 
торкнув Господь? Тоді вона розквітає. Що може відчу-
вати людина, яка боїться свого майбутнього? Таж її 
майбутнє лежить в яслах на сіні. Що може відчувати 
людина, яка у своїх болях шукає Бога? Він торкаєть-
ся її, лікує її рани, повертає її до гідності та свободи, і 
радість повертається до неї», - сказав Глава Церкви.
За словами проповідника, Бог у своєму Різдві подібний до 

доброго лікаря, який приходить до людини і та зцілюєть-
ся: «Торкаючись ніжно новонародженим Дитятком люд-
ську істоту, Бог торкає за живе кожного, перемінює все те, 
чим ми живемо, і показує нові горизонти майбутнього».
Блаженніший Святослав, згадуючи євангельське «не бій-
ся», зауважив, що кожен, хто почув ці слова, починав дія-
ти: мудреці аж зі Сходу йшли за зорею, шукаючи Царя, що 
народився; пастирі кинули свої отари і спішили знайти 
Дитя, про яке провістив ангел. Бо «той, кого торкнула лю-
бов і надія, - не може не поділитися пережитим із ближнім».
Тож і ми, святкуючи Різдво в непростий час, чуємо з не-
бес: «Не бійся! Сьогодні твій Спаситель народився. Проте 
не будь бездіяльним, а ділися дотиком Божим, у той спо-
сіб, який ми можемо допомогти людям пережити різдвя-
ну радість».

«Прадавня українська коляда – спосіб, який надихав і під-
носив. Коли колядуємо, то різдвяна радість торкає кож-
ного із нас», - зауважив він.
«У свято Різдва я прагну, щоб кожен українець був "дотор-
кнутий" Божою любов’ю новонародженого Спасителя. Не-
хай наша радість досягне всіх, хто сумує, дійде до того, кого 
ми фізично не можемо відвідати. Сьогодні маймо у наших 
серцях тих, хто є на фронті, бо завдяки їм ми можемо мо-
литися. Згадаймо потребуючих і тих, хто не має з ким цю 
радість розділити», - закликав Блаженніший Святослав.
Наприкінці проповіді Глава Церкви додав: «Нехай Різдво 
стане силою українського народу, яка перемінить наш 
страх на надію, а непевність на радість Різдвяного свята».

Розпочалася міжнародна акція на підтримку єд-
ності України «Україна єдина», присвячена Дню 

Соборності України. Мета акції полягає в тому, щоб 
показати, що люди в Україні та багатьох країнах за 
її межами не байдужі до нашої держави та підтри-
мують її єдність. Глава і Отець УГКЦ Блаженні-
ший  Святослав благословив проведення цієї акції, 
зазначаючи у листі до організатора акції Олексія 
Захарченка таке: «Питання єдності України, осо-
бливо сьогодні, коли український народ із честю 
складає важкий іспит перед своїм сумлінням і май-
бутніми поколіннями, є дуже важливим і актуаль-
ним». Тому, на його думку, такі ініціативи молоді 
задля справи єднання України – боговгодне діло. 
«Кожен, хто докладає зусиль до плекання єдності, 
працює для зростання сильної і незалежної Батьків-
щини. «Свідчімо перед усім світом, що ми любимо 
свою державу, цінуємо її незалежність і молимося 
про єдність. Як завдаток щедрих дарів, уділяю всім 
учасникам та організаторам своє благословення», 
- пише Глава Церкви. Додамо, у 2015 році до акції 

«Україна єдина» долучилися молоді люди із 30 країн 
світу, а також 83 міст України. Організовують ак-
цію Всеукраїнська молодіжна громадська органі-
зація «Батьківщина Молода» та Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій (СКУМО).

Департамент інформації УГКЦ

Блаженніший Святослав благословив проведення акції «Україна єдина»
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МОЛИТВИ ПІСЛЯ СВ. СПОВІДІ
 Слава Тобі, Господи, слава Тобі Царю, слава 
Тобі, Сотворителю мій і Спасителю, що Ти не дав 
мені загинути в безодні гріхів, а врятував мене, 
як вирятував єси Петра, що потопав на морі. 
Славлю, величаю і дякую Тобі, Господи, за цю 
превелику лас ку. Та з вдячності за це постано-
вляю міцно любити лише Тебе одного й служи-
ти Тобі до останньої хвилини свого життя так, 
як Ти сам цього бажаєш. Прийми, премилосерд-
ний Ісусе, цю мою щиру заяву й просвіти Своєю 
всемогутньою ласкою, щоб я дотримав(-ла) 
того всього, що Тобі тепер обіцяю. Амінь.

 Молитва
 Слава, честь і поклін Тобі, безконечно милосерд-
ний Боже, що Ти зглянувся ласка во на мої сльози 
й не погордив моїм розкаяним серцем. Боже мій! 
Ти, неначе євангельський Отець, вийшов назу-
стріч мені, блудній своїй дитині й зняв з мене тягар 
моїх гріхів! Ти, Боже, розірвав ланцюги, що ними 
зв'язав мене пекельний ворог. Ти моїй совісті, 
моєму серцю приніс щастя і неземний спокій.
 Боже! Я пересвідчив(-ла)ся, що милосер-
дя Твоє безконечне, а ласкавість Твоя без-
межна! Ти, Боже, не покарав мене за без-
ліч моїх беззаконій, але очистив мою душу і 
прийняв мене негідного(-у), за Свою дитину.
 Але Ти, Боже, знаєш мою нестійкість, знаєш 
теж силу та завзятість ворогів моєї душі. Тому 
благаю Тебе: подай моєму розумові світло, щоб 
я вже ніколи не зблудив(-ла) з дороги святих 
Твоїх Заповідей і волю мою утверди в доброму, 
щоб я лише Тебе одного любив(-ла) і Тобі одно-
му служив(-ла) на всі дні життя свого. Амінь.

 Молитва до Пречистої Діви й до Святих
 Пресвята й Преблагословенна Діво Маріє! Ти 
вже багатьом грішникам випросила ласку на-
вернення й ласку перебування в доброму. Тому 
я в покорі серця прибігаю до Тебе й молю Тебе: 
випроси мені, Маріє, в Божественного Свого 
Сина ласку дотриматися всього того, що я сьо-
годні при Святій Сповіді постановив(-ла) та обі-
цяв(-ла). Вчини, Маріє, щоб я вже ніколи не від-
ступив(-ла) від Твого Сина й свого Бога. Амінь.
 Святий Ангеле Хоронителю, святий мій Покро-
вителю, й усі Божі Угодники, засту піться за мене 
перед Богом й випросіть мені ласку, щоб я вже 
ніколи не захитав(-ла)ся у доброму та, щоб нія-
кі спокуси та прикрощі життя не змогли мене 
відлучити від любови Христа, Бога мого. Амінь.
 Примітка: Тепер відмов побожно та з увагою на-
значену покуту, віддай поклін Ісусові Христові, 
укритому в Пресв. Тайні Євхаристії та вийди 
спокійно з церкви. Після Св. Сповіди не віддавай-
ся забавам і непотрібним розмовам, а намагайся 
більше часу використовувати на побожне читан-
ня, чи на молитву й на приготування до прий-
няття Ісуса, що має загостювати у твоєму серці. 

СВ. ПРИЧАСТЯ
 У житті християнина є дві найважливіші хвилі: 
хвилина смерті, коли то він має стати перед спра-
ведливим суддею Христом, і хвилина Святого 
Причас тя, коли Христос приходить до христия-
нина відвідати Його. Після нашої смерті Христос 
виступить як гострий суддя. У Святому Причасті 
Христос прихо дить повний любови та милосер-
дя. Як не хочеш дрижати колись, перед Христом зі 
страху, приймай Його тепер з пошаною та любов'ю!
 Гідне святе Причастя наділяє душу превеликими 
скарбами ласк Божих. Воно усуває з душі гріхи по-
всякденні, оберігає від гріхів тяжких, втихомирює 
пристрасті, дає світло й силу в боротьбі зі злом.
 Гідне Святе Причастя збільшує в нас ласку ос-
вячаючу, наділяє душу спокоєм, єднає нас з 
Христом Богом і є для нас запорукою воскресін-
ня до небесної слави. Хто гідно причащається, 
той, за словами Ісуса Христа, мешкає в Ньому.
 Зрозумій, отже, що всі багатства й достоїн-
ства світу — це ніщо, порівняно зі скарба-
ми й достоїнством. Святого Причастя го-
туйся вже кілька днів раніше щирішою 
молитвою, точнішим збереженням думок і 
охочішим виконанням обов'язків свого стану.
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нітарних дисциплін ДДС Тесленко Тетяна Вікторівна, кандидат 
економічних наук, доцент.

Після доповіді з вітальним словом звернулися:
- Преосвященнійші владики, які брали участь у Літургії;
- декан богословського факультету КПБА Олександр Яко-

вич Мирончук;
- учений секретар ВПБА прот. Василь Лозовицький;
- заступник голови Дніпропетровської облдержадміні-

страції Гліб Олександрович Пригунов, який також передав ві-
тання від голови обласної державної адміністрації Валентина 
Михайловича Резніченка;

- головний лікар санаторію «Новомосковський» Олек-
сандр Іванович Андрієнко.

На ім’я ДДС, з нагоди свята, надійшли вітання від Львів-

ської православної богословської академії, Рівненської духо-
вної семінарії та прот. Анатолія Зінкевича, настоятеля Свято-
Троїцького собору м. Тернополя.

З нагоди Актового дня єпископ Дніпропетровський і Кри-
ворізький Симеон вручив від імені Святійшого Патріарха Ки-
ївського і всієї Руси-України Філарета медаль «За жертовність 
та любов до України» меценату ДДС Олександру Івановичу Ан-
дрієнку.

Також Грамотами за розбудову Дніпропетровської духо-
вної семінарії були відзначені: секретар ДДС Наталія Михай-
лівна Юнак, викладач Тетяна Вікторівна Тесленко, прот. Ярос-
лав Малерик, прот. Димитрій Цигікало, старший викладач 
КПБА диякон Михаїл Омельян, Надія Дмитрівна Стратій, Світ-
лана Валеріївна Сидоренко, Григорій Іванович Таран, Ольга 
Михайлівна Жарновенко, Олена Василівна Василиків та сту-
дент 3-го курсу Семінарії Валерій Федорович Калашнік.

Подяк, у вигляді книг, удостоїлися і кращі студенти ДДС: з 
3-го курсу Пунько Андрій, з 1-го – Моренько Богдан та При-
ходько Владислав.

Після нагород проректор Василь Михайлович Бабій склав 
найбільші слова подяки керуючому Дніпропетровською єпар-
хією, владиці Симеону за постійну підтримку навчального за-
кладу та на знак поваги і любові від імені викладацького скла-
ду та студентів було вручено Архієрею букет білих троянд.

Наостанок до усіх, з архіпастирським словом, звернувся 
Преосвященнійший владика Симеон, який привітав тих хто 
навчає і навчається з Актовим днем.

Далі розпочався концерт, присвячений Актовому дню.
Завершилися урочистості многоліттям, спільною світли-

ною та святковою трапезою.

У ПРАВОСЛАВНИХ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 
РІЗДВЯНИЙ ПІСТ

На 3 листопада цього року в календарі Православних свят 
припадає Дмитрівська батьківська субота. За традицією поми-
нання предків відбувається в суботу, що передує дню пам`яті 
святого великомученика, якого вважають покровителем пра-
вославного воїнства. Традиція поминати в цей день родичів 
походить від панахиди, проведеної за воїнами, вбитими у Ку-
ликовській битві з татарами 1380 року.

Ікона Казанської Божої Матері
4 листопада православні шанують ікону Казанської Божої 

Матері, на згадку про позбавлення Москви і Русі від поляків у 
1612 році - в Росії це День національної єдності.

5 листопада - пам`ять апостола Якова, брата Господнього 
по плоті (близько 63 року), одного з синів праведного Йосипа 
від першого шлюбу, що став Єрусалимським єпископом.

6 листопада - день вшанування ікони Божої Матері «Всіх 
скорботних Радосте». Свята ікона Богородиці «Всіх скорбот-
них Радосте» стала відома з 1688 року, коли від неї, за царю-
вання Іоанна Олексійовича та Петра Олексійовича, сталося чу-
десне зцілення рідної сестри патріарха Іова, Євфимії, що жила 
в Москві на Ординці і страждала тривалий час від невиліков-
ної хвороби.

Також в цей день згадують затворників Печерських: Аре-
фу, Сисоя і Феофіла (в Ближніх печерах, XII-XIII ст.).

Фрагмент ікони Димитрія Солунського
8 листопада - день пам`яті Димитрія Солунського (306 р.) - 

великомученик, що постраждав в третьому столітті, вважаєть-

лиСтОПад реліГійНий

ПрО ОСНОвНі СвЯта міСЯЦЯ - у ПравОСлавНих, 
КатОлиКів, муСульмаН, іудеїв та БуддиСтів

ся покровителем православного воїнства. На Русі шанування 
святого почалося одразу ж після Водохреща. Шанування Ди-
митрія Солунського на Русі було на стільки великим, що бага-
то великих князів та царів, серед яких Ярослав Мудрий, Олек-
сандр Невський і Іван Грозний - всі вони називали на його 
честь своїх первістків. «Канон Димитрія Солунського» - пер-
ший твір святих рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. 
Можна сказати, що саме з цього канону почалася вся наша лі-
тература, оскільки слов`янську абетку брати створили пізні-
ше. Київський Михайлівський золотоверхий монастир також 
спочатку був освячений на честь Димитрія Солунського.

Нестор Літописець
9 листопада святкують дні пам`яті Нестора Літописця (в 

Ближніх печерах, близько 1114 р.) і Нестора Некнижного (в 
Дальніх печерах, XIV ст.). В Україні в цей день відзначається 
державне свято - День української писемності та мови.

10 листопада - день пам`яті преподобного Іова, ігумена 
Почаївського (1651 р.). Мощі його були відкриті в 1659 році 
після триразового його явлення митрополиту Київському Ді-
онісію. У 1675 році татари взяли в облогу Почаївський монас-
тир. На третій день облоги, під час читання акафісту, над мо-
настирем з`явилася Сама Цариця Небесна. Татари пробували 
пускати стріли в небесне явище, але стріли поверталися назад 
і вражали їх самих. Тоді татари втекли.

У цей же день - пам`ять святителя Димитрія, митрополи-
та Ростовського (1709 р.). Також в цей день вшановують вели-
комученицю Параскеву, наречену «П`ятниця» (III ст.). У народі 
святу шанують як покровительку пологів.

13 листопада - Спиридона і Никодима, просфорників 
Києво-Печерських (в Ближніх печерах, XII ст.). Святі щодня 
напам`ять прочитували весь Псалтир, а коли сталася поже-
жа, загасили її невеликою кількістю води, принесеної у воло-
сяниці.

Ікона святих Косми і Даміана
14 листопада святкують день Косми і Даміана (III ст.) До цих 

святих лікарів звертаються з молитвою про зцілення, їх вва-
жають покровителями у навчанні дітей, домашнього вогнища.

18 листопада - день пам`яті двох святителів: святителя 
Іони, архієпископа Новгородського (1470) і святителя Тихона, 
патріарха Московського і всієї Русі (обраного на Патріарший 
престол в 1917 році).

19 листопада згадують преподобного Луку, економа Пе-
черського (Ближні печери, XIII ст.)

Архістратиг Михаїл
21 листопада відзначають Собор Архістратига Михаїла, 

проводиря Небесного воїнства та інших Небесних Сил Без-
плотних. Предстательства Цариці Небесної за міста Святої 
Русі завжди здійснювалися Її явленнями з Воїнством Небес-
ним, під проводом Архистратига. У древньому Києві відразу 
після прийняття християнства був споруджений Архангель-
ський собор і влаштований монастир.

22 листопада - ікони Божої Матері «Скоропослушниця». 
Чудотворна ікона Божої Матері, іменована «Скоропослушни-
ця», перебуває в Дохіарському монастирі на Святій Горі Афон. 
Святий образ був написаний у 10 столітті, під час життя на-
стоятеля обителі преподобного Неофіта. Через цю святу ікону 
Богородиця і сьогодні здійснює багато зцілень: дарує зір, від-
новлює розслаблених.

23 листопада - день пам`яті великомученика Георгія Пере-
можця. У цей день у 303 році святого колесували.

24 листопада згадують великомученика Мину, який слу-
жив воїном, і постраждав в 304 році.

26 листопада - день святителя Іоанна Златоуста, архієпис-
копа Константинопольського (407 рік) - одного з трьох Все-
ленських святителів, разом зі святителями Василем Великим 
і Григорієм Богословом.

27 і 29 листопада вшановують двох, з дванадцяти призва-
них Ісусом Христом, апостолів: Пилипа і Матвія - автора одно-
го з Євангелій. Обидва благовістили в Африці, де й загинули.

З 28 листопада розпочинається Різдвяний піст, або як його 
ще називають у народі - Пилипівка, тривалістю 40 днів. У по-
рівнянні з Великим постом перед Великоднем, він менш суво-
рий, оскільки можна споживати рибу.

КАТОЛИКИ МОЛЯТЬСЯ ЗА ПОМЕРЛИХ
Початок листопада католицька церква присвячує пам`яті 

предків. Два перших листопадових дні в католицькій церкві 
присвячені пам`яті покійних: 1 листопада - День всіх святих 
(All Saints `Day) і 2 листопада - День поминання померлих.

11 листопада - День святого Мартіна (St. Martin `s Day), що 
відзначається щорічно після завершення сільськогосподар-
ських робіт. За традицією в цей день розпалювали багаття, в 
них кидали кошики, в яких нещодавно лежали плоди. Святий 
Мартін вважається покровителем бідняків, солдатів, домаш-
ніх тварин і птахів, а також альпійських пастухів.

30 листопада - день Святого Андрія, брата апостола Петра, 
який став першим учнем Ісуса. Здійснивши просвітницьку мі-
сію до слов`ян, він повернувся до Греції, де прийняв муче-
ницьку смерть в місті Патри. Там благовісника, як і його Боже-
ственного Вчителя, розіп`яли на хресті особливої, х-подібної 
форми.

Православна церква відзначає День святого апостола Ан-
дрія Первозванного за новим стилем, 13 грудня.

У МУСУЛЬМАН - СВЯЩЕННИЙ МІСЯЦЬ 
МУХАРРАМ І ДЕНЬ АШУРА

Цього року 15 листопада мусульмани відзначають новий 

рік за Хіджрою. Він настає в перший день священного міся-
ця Мухаррам. В цей день в мечетях читають проповідь, при-
свячену переїзду пророка Мухаммеда з Мекки в Медіну в 622 
році - відправної точки мусульманського місячного календа-
ря. Місяць Мухаррам є першим місяцем мусульманського ка-
лендаря. Мухаррам - один з чотирьох місяців, протягом яких 
Аллах особливо заборонив конфлікти, кровну помсту, війни 
і подібні чвари. Мухаррам - місяць покаяння і богослужіння. 
Кожен мусульманин повинен постаратися провести цей мі-
сяць задля служіння Богові.

24 листопада - День Ашура. Щороку в 10-й день місяця 
Мухаррам мусульмани всього світу святкують день Ашура. 
Цей день відзначають не лише мусульмани, а й інші релігійні 
спільноти, приміром, євреї.

У цей день жителі Мекки зазвичай міняли Кисву (покрива-
ло) Кааби. Курайшити також дотримувалися посту в цей день 
(збірка хадисів Аль-Бухарі).

Після Хіджри, коли Пророк (мир йому і благословення) 
прибув до Медіни, він дізнався про те, що євреї Медіни також 
дотримуються посту в цей день. Пророк (мир йому і благосло-
вення) запитав, чому вони дотримуються посту. Вони відпові-
ли: «Це благословенний день. В цей день Бог врятував дітей 
Ізраїлю від їхнього ворога (в Єгипті) і тому Пророк Мойсей по-
стував у цей день, підносячи подяку Богові».

Спочатку пост в Ашура був обов`язковим (Фард). У 2-му 
році Хіджри (624 р.) після того, як мусульманам було послано 
Аллахом повчання про необхідність дотримання посту протя-
гом місяця Рамадану, Пророк (мир йому і благословення) роз-
порядився оголосити пост в День Ашура добровільним.

Ібн Аббас (хай буде задоволений ним Аллах) сказав: «Я ні-
коли не бачив, щоб Посланник Аллаха (мир йому і благосло-
вення) сильніше бажав посту, ніж у день Ашура і місяць Рама-
дан» (збірка хадисів Аль-Бухарі).

       Пророк (мир йому і благословення) сказав: «Я сподіва-
юся, Аллах прийме піст у день Ашура як спокуту за минулий 
рік» (збірка хадисів Муслім).

У ЄВРЕЇВ ЛИСТОПАД - БЕЗ ОСОБЛИВИХ СВЯТ
8 жовтня свята Шміні Ацерет і Сімхат Тора завершили низ-

ку осінніх єврейських свят. Єврейське свято свічок, які запа-
люють на честь дива, що сталося при освяченні Храму після 
перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Анті-
оха в 164 році до нашої ери, євреї відзначатимуть 9 грудня.

БУДДИСТИ ВІДЗНАЧАЮТЬ 
«СВЯТО ТИСЯЧІ ЛАМПАДИ»

17 листопада буддисти святкують Лхабаб Дуйсен - схо-
дження Будди з неба Тушита на Землю. Згідно з переказами, 
до того як знайти останнє земне втілення, Будда Шак`ямуні 
знаходився на небі Тушита. Тушита - четверте небо, де мешка-
ють всі бодхисаттви до того, як стануть буддами. Для того щоб 
перевтілитися на цьому небі, необхідно розвинути в собі Чо-
тири Безмірних Стани Пробудженого Розуму - Святу Любов, 
Співчуття, Співрадість і Неупередженість.

20 листопада - Зула Хурал або «Свято тисячі лампад» 
(День відходу в нірвану Богдо Цзонхави). Це найважливіший 
пам`ятний день для послідовників буддизму. Саме в 25-й день 
першого зимового місяця за місячним календарем в дацанах 
Росії і не тільки відзначають день пам`яті (виходу в нірвану) 
Богдо Цзонхави (1357-1419 рр..), земного втілення бодхісат-
ви Манджушрі, засновника тибетської школи Гелуг, послідов-
никами якої сьогодні є багато буддистів у всьому світі. Лама 
Цзонхава шанується в Тибеті як другий Будда. Зула-хурал про-
ходить протягом трьох днів. У ці дні буддисти намагаються ро-
бити благодійні вчинки.

http://religions.unian.ua/religinossociety/712982-listopad-
religiyniy-pravoslavni-gotuyutsya-do-postu-katoliki-

molyatsya-za-pomerlih-a-u-musulman-noviy-rik.html

– Місцевий телеканал зняв про вас фільм "Капелан". 
У ньому автори запитують, чому ви пішли на війну. 
Що ви відповіли?
– А де я ще маю бути? Це – моя батьківщина, треба 
підтримувати тих, хто її захищає, бо він тим самим 
виконує заповідь Божу: «Шануй батька і матір свою».
Як чоловік я не міг взяти зброю до рук, але я міг 
бути корисним як священик. Без волі Божої нічого 
не трапляється ні в житті людини, ні в житті країни.
І якщо 23 роки тому з’явилася на мапі держа-
ва Україна, то, як віруюча людина, я маю рівняти 
свої бажання під волю Божу. Я і людям пояснюю, 
що ковбаса по 2.10 – це ще не все: є воля Божа.

– Капелану дуже часто доводиться підбирати сло-
ва. Що ви найчастіше кажете військовим?
– Я їм дякую. І спілкуюся з ними в пер-
шу чергу не як священик, а як людина.
– У вас буває так, що ви не знаєте, що сказати?
– Буває. Але якось доводиться знаходити слова. 
Важко казати щось родичам загиблих. Але це життя.
З іншого боку потрібно поважати вибір хлоп-
ців, які розуміли, чим це може закінчити-
ся. Жаль за загиблим може стати своєрід-
ним егоїзмом по відношенню до себе: 
питаєш «Нащо він туди пішов?». І таке трапляється.
– А як ви говорите з військовими про гріх вбивства?
– На війні є багато не воцерковлених лю-
дей, які стали віруючими. Але незалеж-
но від цього, вбивство зачіпає кожного.
В суспільстві є різні професії: є науковці, пекарі, а є - 
воїни. Вони виконують присягу батьківщині і наро-
ду. Церква завжди благословляла на захист. Воїн – 
не бандит, він не діє по своїй волі. Він діє по наказу.
Вбивати – дійсно, гріх. Але є й обов’язок захищати. 
Військові свій гріх сповідають. Їх гріх – формату 
діяльності, бо вони не вбивають кого і як хочуть.
Рівноапостольний святий князь Володимир, 
Димитрій Солунський, Феодор Стратилат... 
Хіба вони не були воїнами? Але ж вони святі.
В Євангеліє є такий епізод, коли до Іоана Хрестите-
ля прийшли митарі, фарисеї і воїни, які питали, що 
зробити їм, щоб спастися. І він не порадив їм скласти 
зброю і садити пшеницю, а сказав: «Служіть, нікому 
не заподійте зла і виконуйте чесно свій обов’язок». – 

Ви часто повторюєте, що там, де Бог, там – перемо-
га. Але, певно, що військові з протилежного боку від 
лінії зіткнення також думають, що за ними Бог?
– Яка в цьому логіка?! Бо хтось назвав цю тери-
торію «Новоросією»? Так, там є православна ар-
мія, але в чому виражається це православ’я? У 
тому, що вони знущаються над полоненими: ка-
струють, ріжуть, питають, влаштовують паради? 
Хіба це по-православному? «По плодах узнаєте їх».
А я згадую, як наші військові після звільнення Красно-
горівки попросили мене привезти дитяче харчуван-
ня. Я думав мені почулося, а виявляється, вони году-
вали місцевих дітей, які місяцями сиділи в підвалах.
– Чи доводилося вам спілкуватися з російськими 
священиками, які підтримують представників са-
мопроголошених республік?
– Не доводилося. Лише коли я забирав тіла вій-
ськових, то спілкувався з «Душманом» - Сергієм 
Доценко, мешканцем Костянтинівки, а тепер за-
ступником командира батальйону «Восток». Мені 
здалося, що він розуміє ситуацію, але має особи-
сту образу, бо був у банді Стрілкова та в полоні 
українських військових. Колись у Че Гевари була 
теорія революція ззовні. Ідея полягає в тому, що 
невелика група людей, не обов’язково з цієї краї-
ни, починає вести партизанську війну. Потім до 
них приєднуються місцеві, ображені, маргіна-
ли, криміналітет і починається справжня війна.
Банди Стрілкова виконали цю місію. Я бачив багато по-
кинутих храмів, у яких зберігалася зброя, сепаратист-
ська література і інша пропаганда «руського міра».
– Але немає гарантії, що в церквах на території 
України не зберігається пропагандистська літера-
тура, чи не так?
– Мають бути гарантії держзахисту. Церква взагалі 
має стояти осторонь конфліктів, проповідувати 
Євангеліє і істину. У мене питання до православно-
го воїнства: Чи повинен християнин казати прав-
ду? Чи повинен він засуджувати гріх? То чому ви 
тоді не засудили брехню Путіна, який не визнавав 
знаходження російських військ у Криму? У тебе є 
брат? А якщо твій брат жениться, а тобі його вибір 
не сподобається, ти забереш у нього хату? Не слухає 
брат, відпусти його, він сам повернеться, якщо тре-
ба буде, і попросить вибачення. Царства Божого на 
землі не буде, не було і Святої Русі. Свята Русь – це 
святі землі, які прославилися. Свята Русь може бути 
лише в душі. Все інше – сурогат Радянського Союзу.
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«Вічная пам’ять»

  Information about Bohdan Nehaniv
Bohdan was born in Lukow, Poland on October 21, 1927, 
to Ukrainian parents.  His father, Mykola Nehaniw was 
a geodetic engineer-surveyor, and his mother Anna Fik 
Nehaniw was a teacher.  Soon after Bohdan's birth, his 
father received an offer to work in the Volyn region in 
Ukraine, and the family moved to the city of Sarny, where 
Bohdan's sister Irena was born.  In Sarny, Bohdan had 
Ukrainian and Polish friends, and he developed an interest 
in collecting stamps, which became a life-long hobby.

In 1939, as the Bolsheviks were approaching, the family 
fled to Halychyna and stayed with some relatives.   When the 
Eastern Front moved closer in 1944, they fled to Hungary  
and then to Slovakia, where  Bohdan and his father 
worked in a vineyard.  As the Front grew close again, they 
had to flee to Bavaria.  When the war ended they settled in 
a large Ukrainian Displaced Persons camp in Regensburg.  
Bohdan attended the camp Gymnasium and graduated 
in 1948.  He also became a very active member of Plast.  

In July, 1950. Bohdan was the first member of his family 
to immigrate to the U.S.  At first he lived with his sponsor 
in Youngstown, Ohio, working in an ice cream shop. When 
he heard from friends that there were well-paying jobs 
in the auto factories in Detroit, he left Youngstown and 
got a job at the Chevrolet assembly plant in Hamtramck.  

Bohdan was saving his money to go to a university, 
and he was very lucky to get a scholarship from 
the University of Michigan.  In 1958 he graduated 
with a Bachelor's Degree in Architecture, and then 
earned a Master's Degree in Urban Planning from 
Case Western Reserve University in Cleveland. 

In 1960 Bohdan married Chrystyna Nykorak, and his 
first job as architect/city planner was in Denver, Colorado.  
Soon the couple moved to Miami, Florida, where Bohdan 
was offered a better position.  They became involved in 
the local Ukrainian community, and their three sons 
(Chrystopher, Mark, and Nicholas) were born in Miami.   

Bohdan always dreamed about seeing the world, and 
he applied for a city-planning position with the United 
Nations.  The family lived in Uganda for three years, and later 
in Saudi Arabia for several years, where Bohdan worked 
for an Arab- American oil company, also as a city planner. 
During Bohdan's overseas employment, the family 
had opportunities to visit many parts of Africa 
and the Middle East.  After returning to the U.S., 
they lived for a short period in Hamtramck, but 
soon went back to their home base in Miami. 

With the failure of the marriage, Bohdan returned 
to Detroit in 1985 and was hired by the Federal 
Government to work as an architect, first at Selfridge 
ANG Base in Mount Clemens, and later at Tacom in 
Warren, until his retirement in 2001.  In 1994 he married 
Lydia Taraschuk, a widow with three grown children. 

Bohdan was active in the local Ukrainian-American 
community, and he became a member of the Engineers' 
Society, the Ukrainian Graduates of Detroit and Windsor, 
the Shevchenko Scientific Society, the Ukrainian Arts 
Society, the editorial Board of Detroitsky Novyny, the St. 
Josaphat Church Choir, the Trembita Male Chorus, the 
"Samopomich" Organization, and the Philatelic Society.  

In addition to his Ukrainian activities, Bohdan 
also participated in American community life.
At the age of 75 he learned how to play the saxophone 
and became a member of the Troy Heritage Band.  He 
participated in numerous stamp shows sponsored by 
the American Philatelic Society and won several awards 
for his displays.  For a long time Bohdan had spoken 
about wanting to play mah-jongg, a favorite game of his 
parents.  Just last year he took lessons and began to play 
regularly with a group at the Troy Community Center.     

Bohdan wanted to support Ukraine during the Orange 
Revolution, and he was an international observer 
during Victor Yushchenko's election.  Over the next 
few years he traveled to Ukraine every summer to 
support various causes, and he purchased an apartment 
in the city of Rivne, with the rental proceeds going to a 
local orphanage.  Even as his health began to decline, 
Bohdan wanted to travel as much as possible, and he 
and Lydia enjoyed many interesting and exotic trips. 

In recent years Bohdan completed a detailed 
autobiography.  At the end he wrote: 

           
           I want to thank my late parents, Mykola 
and Anna, for saving our lives during the war    

           years and leading us to a tranquil life in the 
United States.  They kept us safe through

           the turmoil of the Second World War, 
Soviet oppression, and possible deportation to 

           Siberia. 
          God Bless You,  Mother and Father!             
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Від  імені  Вікаріату  Помісної Української  
Православної  Церкви Київського Патріархату в 
США й Канаді поздоровляємо Вашу Святість  з  
нагоди 21-ої  річниці  Інтронізації  на  Пресвятий 
Престол  Київського  Патріархату Помісної  
Української  Православної Церкви.   Ваша  
Святосте,  прийміть  з  глибини наших  сердець  
найщиріші  і  найкращі побажання  у  Вашій  
тяжкій  і  відданій праці  у  розбудові  й  
закріпленні  нашої Святої  Помісної  Української 
Православної  Церкви  і  Незалежної Української 
Держави.Ми, разом з нашими співвітчизниками 
по  всьому  світі,  в  один  голос повторюємо слова 
виголошені в Свято-Володимирському    Соборі, в    
Києві 22-го жовтня 1995-го року Божого: “Аксіос! 
Аксіос! Аксіос!”Ми  молимося,  щоб  Господь  
Бог послав  Вашій  Святості:  міцногоздоров’я,   
безмежної  витривалости  і найкращих  успіхів  
на  проводі  нашої Церкви-Великомучениці,  яка  
дбає  і молиться  за  утвердження  Української 
Державности. Ми молимося і дякуємо 
Всевишньому, Господу Богу нашому, що не 
залишив нас під чужим церковним проводом і в 
наших  молитвах  дякуємо  Пречистій Богородиці,  
що  Вона  охороняє  Своїм Всезахищаючим 
Покровом нашу Святу Помісну  Українську  
Православну Церкву,  під  мудрим  і  непохитним 

управлінням Вашої Святості. Ми  пишаємося  
своїм  Предстоятелем,  якому  Господь  Бог  вручив  
любов  до матері  України  і  дарував  соломонову 
мудрість на благо нашої рідної Церкви та всього 
українського народу. Ми вітаємо Вашу Святість 
з річницею Вашого  Патріаршого  служіння  –
Ісполла  еті  Деспота  –  Святійший  Владико!   
Ми пересилаємо  Вам, Ваша Святосте, наші 
щирі і сердечні побажання. Ми  покірно,  
з  найглибшою  і найщирішою  пошаною,  
схиляємо  наші голови перед  Вашою  Святістю  
і просимо  Вашого  патріаршого благословення.

ВІТАННЯ СВЯТІЙШОМУ  ПАТРІАРХОВІ 
КИЇВСЬКОМУ І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ  ФІЛАРЕТУ

«Вісті з діаспори»

Повідомляємо,  що  Святійший  Отець наш  
Патріарх  Київський  і  всієї  Руси-України  
Філарет  з  архипастирським Помісна Українська 
Православна Церква Київського Патріархату 
в США   23-вер-16  Рік XVIІIвізитом  відвідає  
Громаду  Святого Вознесіння  Української  
Православної Церкви  Київського  Патріархату  
в Кліфтоні  від  4  до  8  листопада  2016 року.        
В  суботу,  5  листопада  о  10:00  годині ранку  
відбудеться  Конференція Настоятелів  і  Голів  
Громад  Київського Патріархату  у  церковній  
залі  Парафії Святого Вознесіння. 6-го  листопада  
Святіший  Отець  наш Патріарх Київський і всієї 
Руси-України Філарет очолить  архиєрейську  
літургію у  храмі  Святого  Вознесіння,  після 
Божественної  Літургії  звершиться Заупокійна  
Панахида  перед пам’ятником  Голодомору  і  
святочна трапеза  у  церковній  залі. Запрошуємо  
вірних  і  прихильниківПомісної  Української  
Православної Церкви  Київського  Патріархату  на 
урочистості  в  місті  Кліфтоні.Благодать  Господа  
нашого  Ісуса Христа, любов Бога Отця нехай 
буде з усіма нами. Митрофорний  протоієрей 

 Віктор Полярний   Секретар  Вікаріату  
Української Православної  Церкви  

Київського Патріархату в США і Канаді

ВІТАЄМО СВЯТІЙШОГО  ОТЦЯ НА 
НАШІЙ ПРИДБАНІЙ БАТЬКІВЩИНІ
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Молитва за дитину до Отця 
Небесного 

Отче Небесний! Ти поблагословив 
мене дітьми й поклав на мене обов’язок 
трудитися над їхнім вихованням. Знаю, 
Господи, що колись Ти побажаєш від 
мене звіту з цього важливого обов’язку. 
Свідомий (свідома) цього, звертаюся до 
Тебе й смиренно благаю: просвіти мій 
розум, щоб я своїх дітей якнайкраще 
провадив (провадила) згідно з Твоїми 
святими заповідями. Викорінюй з мого 
серця надмірну прив’язаність до них, яка 
є проявом самолюбства, щоб я не був 
(була) сліпий (сліпою) щодо їхніх помилок. 
Бережи мене, Господи, щоб я не був (не 
була) для них згіршенням. Дай мені так 
виховати моїх дітей, щоб вони дедалі більше 
Тебе пізнавали, любили й усе своє життя 
поводилися згідно з Твоєю святою волею. 
Пречиста Діво Маріє! Будь моїм дітям 
Матір’ю і заступницею. Святий Обручнику 
Йосифе! Опікуйся моїми дітьми. Небесні 
друзі моїх діточок, святі Ангели, і ви, 
святі Божі угодники, імена яких мої діти 
одержали на святому Хрещенні! Я молю 
вас: піклуйтеся про моїх дітей і моліть 
за них Всемогутнього Бога. Нехай ваше 
піклування й ваша молитва будуть моїм 
дітям охороною від усякого зла та джерелом 
щедрих благодатей на шляху до неба. Амінь.

Батьківська молитва за дітей

 

Небесний Отче, Ти покликав нас до 
подружнього життя і обдарував дітьми, 
просимо Тебе про благодать доброго їх 
виховання. Віддаємо наших дітей під Твою 
батьківську опіку, щоб зростали вони 
у Твоїй любові, щоб жили як справжні 
християни і приносили втіху не лише 
нам, але передусім Тобі, нашому Творцеві. 
Амінь.

За матеріалами з Інтернет-джерел
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 РЕКЛАМА

Знищення українців голодом було потрібно Ста-
ліну щоб утримати Україну в СРСР. Індустріалізація, 
зростання рівня освіти, збільшення частки українців 
серед міського населення неминуче призвели б до 
усвідомлення доцільності і можливості існування України як окремої держави. Надто після об’єднання 
усіх земель – від Сяну до Дону. Розуміючи неминучість зіткнення з Німеччиною у прагненні до світово-
го панування, Сталін знищив частину українського етносу голодом, ще частину силоміць переселив до 
Сибіру та на Далекий Схід. Лише потреба СРСР у якісних роботящих та розумних людях для армії та про-
мисловості, а також зростання рівня глобальності інформації та рух шістидесятників вберегли нас від 
масштабнішого винищення та асиміляції росіянами вже у інші способи після Сталіна. Досі демографи 
сперечаються: скільки життів українців забрав Голодомор. Достеменно, що більше ніж Перша Світова як 
у російській, так і у Австро-Угорській арміях. Може, що більше, ніж і у Другій Світовій.

НіКОли Не 
заБути, НіКОли 
Не ПрОБачити

Рік назад у мережі з’явилося відео з захопленого 
проросійськими бойовиками Красного партизану.
На ньому отець Дмитро завантажує у машину тіла 
чотирьох вбитих українських військових: старшого 
лейтенанта Андрія Колісника, молодшого сержанта 
Романа Сеха, солдата Сергія Слісаренка і молодшо-
го сержанта Альберта Саруханяна. Там відбувається 
отакий діалог отця Дмитра і проросійського ватажка:
– Ты не думай, что он сделал, думай, что ты бы сде-
лал. И за чтоб ты не воевал, а человеком оставаться 
надо.
– Батюшка, а кто вас попросил помочь погибшим?
– Бог меня попросил помочь.
– Куда вы всех повезете?
– Домой повезем. Они с Украины.
– Но нет ведь Украины.
– Чи були такі випадки, коли священики Київського 
патріархату брали до рук зброю?
– Я таких випадків не знаю. Думаю, якщо б це трапи-
лося, був би серйозний розголос. Якщо священик хоче 
воювати, він може це зробити. І я знаю священиків 
Московського патріархату, які воюють за Україну. 
Щоправда на час війни вони перестали бути свяще-
никами і вивелися за штат. Так само і в Київському 

патріархаті знаю одну людину, яка пішла на війну.
– Чи ви відчуваєте, як вас змінила війна?

– Стало зрозуміло, що є важливим, а що – дру-
горядне. Тепер найважливіше для мене – ро-
бити те, що я можу. За талант Бог мене спи-
тає, а тому я стараюся його реалізовувати.

Маргарита Тулуп  («УП») 

№ 01 2016 рік

CatArt Верстка та дизайн
borysten.com.ua  - архів бюлетнів

14 квітня, представляючи Раді нового прем’єра 
Гройсмана, Порошенко озвучив одне з ключових 
завдань нової коаліції і Уряду – прийняти пакет 
рішень, що забезпечать імплементацію Мінсь-
ких угод. Зараз тиск на Україну з боку міжнарод-
ної спільноти посилюється. На жаль, формальні 
підстави для того є, адже Порошенко погодив-
ся на Мінськ-2. Тепер партнери вимагають, аби 
Україна виконала все, що в Мінську підписано.

Зарубіжні партнери вимагають, щоб голосуван-
ня за «особливий статус» Донбасу в Конститу-

ції України відбулося на поточній сесії Ради (тра-
вень-липень). Вимагають відкрито і наполегливо.

Це той важливий для України момент, коли 
кожна політична сила, кожна громадсь-

ка організація, кожна місцева Рада, кожен від-
повідальний громадянин мають заявити свою 
позицію. Щоб парламент почув голос суспіль-
ства і, попри зовнішній тиск, проголосував від-
повідально, в інтересах не Путіна – України!

Разом маємо зберегти цілісність держави 
і убезпечити Україну від «особливих ста-

тусів». Через вплив на парламент, а якщо буде 
треба – то й через всенародний референдум.

Чи потрібен Україні  ‘’Особливий статус’’ Донбасу: 
кожен має заявити позицію!

№4(2016) рік

Підписано до друку 17.02.2016
Папір офсетний. Друк цифровий

Видавець ФОП Озеров Г.В.
м.Харків,вул.Університетська, 3, кв.9

Свідоцтво про державну реєстрацію
№ 818604 від 02.03.2000

№9 (2016 рік)

Сьогодні буде мова про мову. Праорієтетом 
кожного окупанта, чим скоріше мовно 
асимілювати підкорене населення. 
Український народ продовж віків переживав 
різні  асиміляційні процеси, найбілше 
жорстокими та прискоринеми методами 
користувалась Москва. Почавши від кріпацтва 
та заборонами Валуївськими і Емськими 
указами вживати рідну мову в слові і письмі 
та називали її хахладською. Небагато ліпше 
поводились польські окупанти, поголовно 
називали всіх хам - і бидло. Тож не диво, що 
цей тиск не зник без наслідків. Були часи в  
яких здавалось, що зникає мова а враз із нею 
пропаде нація. Та ні! Наше селянство, коштом 
наруги, переслідувань побоїв та неуявних 

терпінь, зберегло нашу мову, нашу ідентичність 
та волелюбність, защо їм тричі Слава!
 Одначе дуже дивно, що піля 25 літньої  
незалежності, немає вже ні одного 
неграмотного в Україні, більшість з вищою 
освітою, письменники, журналсти а навіть 
політики найвижчого ешелону, не рідко і 
безсоромно вживають чужу мому. Мову 
окупанта вікового гнобителя, який ще і 
сьогдні гнобить нас і угроблює. Наша мова 
ніколи не була хахлацькою, їм всім треба 
знати, шо наша мова, по своїй лагідності 
і милозвучності, являєтсься другою у 
світі, першою є Італійська а друга наша.
  Тож будьмо горді, що ми є спадкоємцями 
великої і незломної нації, яка пережила всі 
лихоліття, царів, імераторів, диктаторів 
Сталіна і Гітлера, вона також переживе 
і сучасних путінських аґресорів.

Колонка Івана Буртика
Нью-Джерзі, США

Про агресорів і окупантів
№10(2019 рік)

Вісті з діаспори

На світлині редактора газети Свобода» ( США) Лева Хмельковського прогулянка 
в «Українському селі» , що розмістилося в одному із мальовничих   місцевостей  

штату Ню-Джерзі. Довго і щасливо живуть наші люди на віддалі від «братерських 
обіймів старшого брата».  


