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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.
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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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з життЯ БратНьОї ЦерКви

Наші дОБрі СПрави

В американській столиці місті Вашингтоні було урочисто 
відкрито меморіал жертвам Голодомору в Україні.

Дозвіл на встановлення пам’ятника Конгрес США дав ще в 
2005 році, а президент Джордж Буш підписав відповідний за-
кон у жовтні 2006 року. Землю неподалік американського Кон-
гресу (Капітолію) і центрального вокзалу у 2008 році освятив 
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

За спорудження пам’ятника відповідав Український уряд 
та Український комітет пам’яті Голодомору в США. Після про-
ведення відповідного міжнародного конкурсу із більше ніж 40 
робіт журі вибрало проект пам’ятника «Поле пшениці» Лари-
си Курилас.

Сам пам’ятник символічний – це стіна, на якій росте пше-
ниця. Вона росте буйно, і раптом її немає – вона переходить в 
небуття.

На пам’ятнику також міститься напис «Голодомор 1932-
1933. У пам’ять про мільйони невинних жертв штучного голо-
ду в Україні, спланованого та вчиненого сталінським тоталі-
тарним режимом».

У відкритті меморіалу взяли участь тисячі українців Ді-
аспори – мабуть вперше з часу відкриття пам’ятника Тарасу 
Шевченку столиця США побачила таке велелюдне українське 
зібрання. Серед почесних гостей також були дружина Прези-
дента України Марина Порошенко, посол України у Сполуче-
них Штатах Америки Валерій Чалий, заступник голови Адмі-
ністрації Президента України Ростислав Павленко, керівник 
Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, сенато-

віСті з діаСПОри

у вашиНГтОНі 
відКрили мемОріал 

жертвам ГОлОдОмОру

ри, конгресмени, дипломати, представники державних і неу-
рядових організацій Сполучених Штатів Америки й України, 
свідки Голодомору та інші.

Українські Церкви на Батьківщині та у Діаспорі представ-
ляли Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Верхо-
вний Архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук, Предстоятель УПЦ 
в США митрополит Антоній (Щерба), єпископ УПЦ в США Да-
ниїл (Зелінський), митрополит Філадельфійський УГКЦ Стефан 
(Сорока), численне православне і греко-католицьке духовен-
ство.

Учасники заходу мали можливість побачити відеозвер-
нення Президента України Петра Порошенка з нагоди від-
криття меморіалу.

Після офіційних промов Патріарх Філарет та зазначе-
ні ієрархи і духовенство, в тому числі протоієрей Олександр 
Трофимлюк, звершили освячення пам’ятника та панахиду, 
піднесли молитви за безневинно загиблими жертвами Голо-
домору-геноциду.

Вічна їм пам’ять!

Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, узяв участь у 
церемонії вшанування пам’яті невинно убієнних го-
лодом українців у 1932-1933 роках, яка відбулася у 
Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв Го-

лодомору в Україні»
У церемонії біля Меморіалу пам’яті жертв голодоморів та-

кож взяли участь Глави та офіційні представники Церков і ре-

лігійних організацій, Президент України Петро Порошенко з 
дружиною, Глава Уряду Арсеній Яценюк, урядовці, представ-
ники дипломатичного корпусу, представники громадськості, 
свідки Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Президент звернувся до нації зі своїм словом: «Ми мусимо 
собі і всьому світові сказати – не забудемо злочинів Голодомо-
ру-геноциду та його винуватців; не зрадимо ідеалів Революції 
гідності; зробимо все для національного, політичного, еконо-
мічного відродження України, для її входження в європейську 
сім’ю вільних народів».

Президент із дружиною пройшли на чолі колони скор-
ботної ходи до скульптури «Гірка пам’ять дитинства», де вста-
новили композиції з колосків та вшанували пам’ять загиблих 
біля меморіального знаку «Свіча пам’яті».

У парк біля Меморіалу прийшло багато людей. Присутні 
тримали в руках державні прапори, свічки з траурними стріч-
ками.

Предстоятелі українських Церков спільно відслужили Па-
нахиду за померлими від голоду 1932-1933 років, по закінчен-
ню якої виступив очевидець Голодомору-геноциду 1932-1933 
років в Україні Микола Онищенко.

«Люди, це все було, я все це бачив… Я чув крики дітей. Це 
було страшно. У людей відбирали хліб. А хліб – це було жит-
тя. Люди вмирали. Їх вбивав радянський режим. Ми маємо 
пам’ятати горе нашого народу. Вічна пам’ять загиблим. Вони 

нас єднають. Ми вас будемо пам’ятати і будемо берегти Украї-
ну», - повідав пан Микола та нагадав сумну пісеньку того часу: 
«Нема хліба, нема сала, бо совєтська власть забрала».

Після виступу Президента була оголошена загальнонаці-
ональна хвилина мовчання, по закінченні якої розпочалася 
всеукраїнська акція «Запали свічку!»

«Голодомор 1932-1933 років – це не був перший і остан-
ній голод, який пережила Україна і український народ. Але він 
відрізняється від інших подібних сумних випадків в Україні і 
всьому світі, саме своєю цинічною спланованістю. Саме факт, 
що цей Голодомор був штучно створений, ставить його поруч 
з іншими прикладами масового вбивства людей», – сказав у 
коментарі для Департаменту інформації Глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав зазначив, що сьогодні на основі 
тих даних, які ми маємо, про Голодомор ми з сумом говоримо, 
як про найдешевшу зброю масового знищення, яка не пере-
бирала вік, стать, клас. Але була скерована насамперед про-
ти українців, які переважали серед населення на цих теренах.

 Департамент інформації УГКЦ
 

В Україні створено нову єпархію УГКЦ
     
У  Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець по-

благословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про створення 
Кам’янець-Подільської єпархії з осідком в м. Хмельницькому, 
виокремивши її з території Тернопільсько-Зборівської архиє-
пархії та підпорядкувавши її цьому митрополичому осідкові.

Зазначимо, що юрисдикція тодішньої Тернопільсько-Збо-

рівської єпархії поширилася на терени Хмельниччини згід-
но з рішенням Синоду Єпископів УГКЦ, що відбувся у вересні 
2003 року. У 2011 році цю єпархію було піднесено до гіднос-
ті архиєпархії та митрополичого осідку. Душпастирська опіка 
на Хмельниччині дотепер координувалася через Хмельниць-
кий та Кам’янець-Подільський деканати. Про це повідомляє 
uk.radiovaticana.va.

Відповідно до приписів церковного права, Блаженніший 
Святослав адміністратором вакантного престолу новостворе-
ної єпархії призначив владику Василя (Семенюка), Архиєпис-
копа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського.

 Департамент інформації УГКЦ

Редакційний десант побував  у військовому  госпіталі на 
вул. Старокозацькій, 63  в обласному центрі (у минулому  вули-
ця  Комсомольська) у  травматологічному  та хірургічному  від-
діленнях. Привезли хлопцям смачненькі і величенькі пиріжки 
з м’ясом, консервацію та  книги серії  « Бібліотека видавництва  
журналу  «Бористен» . 

Такі усміхнені, милі, дякують нам, фотографуються, хоча це 
ми повинні їм дякувати. Безкінечно......

І чудова пані волонтер Міла Ручка, яка наче мама, кожного 
гладить по рані чи скаліченій нозі...

Ось так. Зараз не вистачає всього (як і завжди), але осо-
бливо харчі  (але не тільки солодощі, краще щось на кшталт  
пиріжків, ковбаски, тощо) І також станки та крем для гоління! 
Дуже треба.

НизьКий уКліН тОБі 
уКраїНСьКий вОїН!

Просто принести на КПП, там вам розкажуть що і як. Або 
прийти до хлопців - вони раді спілкуванню.

По дорозі додому я зайшла в магазин. Вже продають ново-
річні  ялинкові прикраси, грає святкова музика. Маленька ді-
вчинка  з татом вибирала якусь різдвяну забавку  і так щиро 
раділа! За що вони воюють?! За Україну, за добро, а ще за ось 
дитячу радість…

Дарина Бутко, співробітник редакції.
Від редакції: Ми глибоко переконані що нині кожен на 

своєму місті повинен протидіяти російському  загарбнику  до-
помагаючи українським оборонцям. Ми сердечно дякуємо 
нашим читачам  із західної української діаспори за їх жертов-
ність у допомозі Збройним Силам України. В наступних чис-
лах ми більш докладно розповімо на що була спрямована їх 
доброчинність.

На фото: Завдяки таким героям путінські нелюди не роз-
палили вогонь війни по всій Україні

«Мама» поранених бійців волонтер Міла Ручка з лезами 
для воїнів, котрі згодом доручила в госпіталь  редакція завдя-
ки жертводавцям з діаспори.
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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.



8 9

№ 11, 2015 рік № 11, 2015 рік

Архістратиг означає головнокомандувач ангельських сил. 
Отці Церкви ототожнювали Михаїла із таємничим вогняним 
стовпом, що йшов попереду ізраїльтян під час їхнього вихо-

ду з Єгипту. Серед численних земних перемог Архістратига – 
потоплення війська фараона, здобуття Землі Обітованої, а піз-
ніше, (в часи пророка Ісаї), знищення величезної ассірійської 
армії (непереможного Синаххериба) під час облоги Єрусали-
ма.

 Взагалі слово «ангел» в перекладі означає «вісник». Спові-
щати людям волю Божу, відкривати таємниці віровчення, бла-
говіствувати про великі справи – саме до цього й прикликані 
ангели, серед котрих ми вирізняємо сім найвищих. Це архан-
гели: Гавриїл, чиє ім’я означає «сила Божа», провісник та слу-
житель Божественної всемогутності; Рафаїл – цілитель люд-
ських немочей; Уриїл – просвітитель світлом Божим; Селафиїл 
– той, хто пробуджує на молитву; Ієгудиїл, який зміцнює лю-
дей, що прославляють Бога; Варахиїл – архангел, який роздає 
нагороду і благословення за добрі вчинки, та Ієремиїл, ім’я 
якого означає – піднесення до Бога.

Найбільш шанований серед них – саме Михаїл, покрови-
тель багатьох країн і міст, серед яких – і золотоверха столи-
ця України. Щоб відчути значення цього святого в житті нашої 
столиці, варто лише поглянути на міський герб.

Цього дня ми повчаємося від слів апостола Павла з його 
послання до Євреїв: «Не Ангелам Бог підкорив майбутній 
всесвіт; навпаки, хтось десь засвідчив, кажучи: що то є «люди-
на», що Ти пам’ятаєш про неї? Або син людський, що Ти відвіду-
єш його? Небагато Ти принизив його перед Ангелами; славою і 
честю вінчав його і поставив його над ділами рук Твоїх…» (Гл.2 
вірші 5-7).

Вшановуючи Архістратига Михаїла та інших небесних за-
хисників, не будьмо забувати, що справжнє покликання люди-
ни – в міру сил уподібнюватись до Ангелів в їхній духовній чи-
стоті, боротьбі за перемогу добра і вірності в служінні Богу, і 
тоді одного дня і для нас відчиниться Небо.

Христос посеред нас!

1. Про народження Спасителя

Виганяючи наших прабатьків з раю, Сам Бог обіцяв їм 
Спасителя (Бут.3:15), і неодноразово повторював цю обіцян-

ЯК ПрОвеСти різдвЯНий ПіСт
ку (Бут.22:18; 2Цар.7:12-13), 
щоб приготувати людей до 
Його прийняття. Усі проро-
цтва, які відносились до вті-
лення Сина Божого, справ-
дилися.

У церковному каноні на 
Різдво Христове говорить-
ся, що «мудрий Творець 
знову возстановлює люди-
ну, яка, будучи створена 
за образом Божим, розтлі-
ла від злочину, вся піддала-
ся пошкодженню і позбула-
ся вищого Божественного 
життя». Можна сказати, що 
весь Всесвіт очікував не-
бесного Спасителя.

Перед народженням 
Спасителя римський імпе-
ратор Август, який правив 
тоді і підкореною Іудеєю, 
повелів провести у всій ве-

ликій імперії всенародний перепис. Всі піддані Римської імпе-
рії відправилися для перепису в свої рідні міста. Діва Марія і 
Йосип жили в Назареті, місті Галілейському, але так як обидва 
вони походили з роду і дому Давидового, що мешкав у зем-

лі Іудовій, у Вифлеємі, місті Давидовому, то вони і попрямува-
ли в це місто.

У цьому місті й виповнилося пророцтво пророків про на-
родження Спасителя: Ось Діва в утробі зачне, і Сина породить, 
і назвеш ім’я Йому: Еммануїл (Іс.7:14); І ти, Віфлеєме, хоч малий 
ти у тисячах Юди? із тебе Мені вийде Той, що буде Владика в Із-
раїлі (Мих.5:2).

Народжене у вертепі Немовля, оповите пеленами, було 
покладене у ясла, що знаменує глибоке приниження, до яко-
го опустилася грішна людина, що потребує небесної допомо-
ги Боголюдини.

Але ні нічний морок, ні вертеп, ні ясла, ні пелени - ці перші 
образи Його смирення і приниження - не могли втаїти Боже-
ственної слави Немовляти. Про народження Немовляти одра-
зу дізнались віфлеємські пастухи і східні мудреці, тобто «про-
стаки і мудреці». Пастухи, що прийшли в вертеп після явлення 
їм Ангела з небесними світилами, поспішили до Віфлеєму й 
першими поклонилися Немовляті-Господеві.

Перед Його народженням з’явилася на сході від Вифле-
єму чудесна зірка. Своїм явленням вона сповістила світові, 
що засяяла зірка від Якова, і підіймається Спаситель з Ізраїля 
(Числ.24:17). Незвичайна зірка привела зі сходу, на поклонін-
ня новонародженому Цареві Іудейському волхвів, або мудре-
ців, які, впавши перед Ним, вклонилися і піднесли Йому дари 
- золото, ладан і смирну. Золото - як Цареві, ладан - як Богу, 
смирну - «як людині смертний».

За висловом Церкви, не тільки пастухи і волхви довіда-
лись і визнали Христа Спасителя, але й кожна твар принесла 
народженому Господу дар: Ангели - спів, небеса - зірку, пасти-
рі - чудо, волхви - дари, земля - вертеп, пустеля - ясла, люди - 
Матір Діву, язичництво - зачаток християнства в своїх волхвів.

Так, в Віфлеємському вертепі крізь приниження народже-
ного Спасителя засяяла Божественна слава.

2. Про встановлення Різдвяного посту

Встановлення Різдвяного посту, як і інших багатоденних по-
стів, відноситься до стародавніх часів християнства. Вже з чет-
вертого століття свят. Амвросій Медіоланський та блаженний 
Августин згадують у своїх творах Різдвяний піст. У п’ятому сто-
літті про давність Різдвяного посту писав свят. Лев Великий.

Спочатку Різдвяний піст тривав в одних християн сім днів, 
в інших - трохи більше. На соборі 1166 р. при константино-
польському патріархові Луці та візантійському імператорі Ма-
нуїлу всім християнам було визначено зберігати піст перед 
великим святом Різдва Христового сорок днів.

Антіохійський патріарх Вальсамон писав, якщо «сам свя-
тійший патріарх сказав, що, хоча дні цих постів (Успенського і 
Різдвяного) не визначені окремим правилом, все ж заставляє 
нас, однак, слідувати неписаним церковним переказам і тому 
потрібно поститися від 15 дня листопада».

Різдвяний піст - останній багатоденний піст у році. Він по-
чинається 15 (28 - за новим стилем) листопада і триває до 25 
грудня (7 січня), триває сорок днів і тому іменується в Церков-
ному уставі Різдвяною Чотиридесятницею, так само, як і Вели-
кий піст. Так як заговини на піст припадає на день пам’яті св. 
апостола Филипа (14 листопада старого стилю), то цей піст на-
зивають Филиповим.

Різдвяний піст - зимовий, він служить для нас освяченням 
останньої частини року, таємничим оновленням духовного 
єднання з Богом і приготуванням до святкування Різдва Хрис-
тового.

За словами преп. Симеона Фессалонікійського, «піст Різд-

вяної Чотиридесятниці зображує піст Мойсея, яким постив Він 
сорок день і сорок ночей, отримав на кам’яних скрижалях на-
креслення словес Божих. А ми, постимось сорок днів, спогля-
даємо і приймаємо живе слово від Діви, написане не на ка-
менях, але що втілилося і народилося, і долучаємося до Його 
Божественної плоті». Різдвяний піст встановлений для того, 
щоб ми до дня Різдва Христового очистили себе покаянням, 
молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом мо-
гли благоговійно зустріти Сина Божого, Який з’явився у світ, і 
щоб, окрім звичайних дарів і жертв, принести Йому наше чис-
те серце і бажання слідувати Його вченню.

3. Як харчуватися в Різдвяний піст

Устав Православної Церкви учить, від чого слід стримува-
тися під час постів - «всі благочестиві і ті, що постяться стро-
го, повинні дотримувати устав про якість їжі, тобто стримува-
тися в посту від деяких брашен, не як від поганих (та не буде 
цього), а як від непристойних посту і заборонених Церквою. 
Брашна, від яких повинно стримуватися в пости, суть: м’ясо, 
сир, коров’яче масло, молоко, яйця, а іноді і риба, дивлячись 
на відмінності святих постів».

Правила утримання, встановлені Церквою в Різдвяний 
піст, настільки ж суворі, як і в Петрів піст. Крім того, в поне-
ділок, середу і п’ятницю Різдвяного посту статутом забороня-
ються риба, вино і єлей і дозволяється приймати їжу без масла 
(сухояденіє) тільки після вечірньої. В інші ж дні - вівторок, чет-
вер, суботу і неділю - дозволено приймати їжу з рослинною 
олією. Риба під час Різдвяного посту дозволяється в суботні і 
недільні дні і великі свята, наприклад, в свято Введення в храм 
Пресвятої Богородиці, в храмові свята і в дні великих святих, 
якщо ці дні припадають на вівторок або четвер. Якщо ж свята 
припадають на середу або п’ятницю, то дозвіл поста покладе-
ний тільки на вино і єлей.

Від 20 грудня до 25 грудня (старого стилю) пост посилю-
ється, і в ці дні навіть в суботу і неділю риба не благословля-
ється. Тим часом саме на ці дні припадає святкування цивіль-
ного Нового року, і нам, православним християнам, треба 
бути особливо зібраними, щоб веселощами, винопиттям і спо-
живанням їжі не порушити строгість посту.

Постуючи тілесно, в той же час необхідно нам по-
ститися і духовно. «Постящеся, братіє, тілесно, постимо і 
духовне,наступаючи на усяк союз неправди», - заповідає Свя-
та Церква.

Піст тілесний без посту духовного нічого не приносить 
для спасіння душі, навіть навпаки, може бути і духовно шкід-
ливим, якщо людина, утримуючись від їжі, переймається сві-
домістю власної переваги від свідомості того, що він постить. 
Справжній піст пов’язаний з молитвою, покаянням, з утри-
манням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, 
прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з ви-
ключенням розважальних і видовищних заходів, перегляду 
телевізора. Піст не мета, а засіб - засіб упокорити свою плоть 
і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння та святих Тайн 
Тіла і Крові Христа Спасителя піст стає всього лише дієтою.

Деякі вважають, що при сучасному тяжкому становищі в 
Україні, коли не виплачують зарплату, коли у багатьох немає 
грошей, піст не тема для розмови. Нагадаємо слово Оптин-
ських старців: «Якщо не хочуть постити добровільно - будуть 
постити недобровільно ...».

Нехай Господь всім посилає Своє небесне Благословення. 
І дарує нам щастя і радість зустріти Різдво Господа нашого Іс-
уса Христа.
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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-
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ду на підніжжя тієї чи іншої політичної партії”. Через декілька 
днів він був закопаний живим у землю, але пам’ять його жива 
на Землі.

 Римські посадовці в переважній більшості своїй були ро-
зумними людьми і послідовними дипломатами. Адже Рим по-
важав і навіть сприяв розвитку всіх національних релігій. Кла-
няйтесь кому хочете, головне, щоб справно платили податки. 
А тому суть їхніх претензій полягала не тільки в тому, що муче-
ники не хотіли кланятися генію патрона язичницької держа-
ви, римського імператора і тим самим порушували порядок. В 
Єрусалимі, наприклад, не було ідолів і євреїв не примушували 
поклонятися богам, тому що це забороняла їх національна ре-
лігія. Римляни не тільки не принижували національних релігій 
своєї імперії, але, навпаки, навіть сприяли їх розвитку. Історик 
Іосиф Флавій в своїх «Іудейських древностях» описує історію, 
як римський прокуратор вирішив на фронтоні Єрусалимсько-
го храму повісити зображення Імператора, але ним же був за 
це жорстко покараний, адже це могло призвести до кривавих 
сутичок.

 Уявіть собі римського адміністратора, що допитував хрис-
тиянина: «А якої національності твій Бог? Де він живе, коли він 
породив ваш народ і що вам подарував?Якщо він мені сподо-
бається, я його зображення поставлю з поваги до твого на-
роду в своїй домашній кумирні поряд з іншими богами. Наша 
держава демократична і сповідує плюралізм». І християни від-
повідали приблизно так, як ми сьогодні сповідуємо істину на 
кожній Літургії: «Наш Бог не має ніякої батьківщини, Він Сам 
створив і небо, і землю, і людину. Він подарував нам можли-
вість жити з Христом всюди і завжди і вічно. Він дав нам Запо-
віді, по яких живучи, ми надіємось потрапити в Царство Не-
бесне».

 Ось саме цей факт і ставив в глухий кут толерантну язич-
ницьку імперію. Виходить, що древня висока культура Риму, її 
світова слава і могутня сила, – ніщо? Але ж в порівнянні з чим, 
чи точніше, з Ким? Недаремно найретельніше переслідували 
християн найвидатніші, гуманні і талановиті імператори Риму. 
Я не беру до уваги таких моральних виродків як Нерон чи Де-
кій, які знищували, подібно до Сталіна в СССР, все що мислило, 
жило і дихало. Такі властителі як Траян, чи Діоклетіан в історії 
світу залишились видатними людьми, що внесли свою ваго-
му лепту в розвиток світової культури і науки. Але от в історії 
Церкви вони фігурують як найбільші гонителі. Найкращі люди 
римської держави, такі як, наприклад, великомученик лікар 
Пантелеймон, чи полководець Георгій Побідоносець не зна-
ли милості, якщо вони виявлялись християнами. Імператори 
наближали їх до себе, тому що бачили не тільки здібності, але 
й старанність і чесність. Вони вміли це цінити і щедро відпла-
чували за хорошу службу. Але коли християни виявлялись та-
кими ж чесними і мужніми в своїй вірі у Христа, то це сприй-
малось як гординя, невдячність, і їх присутність в імперії на 
керівних посадах вважалась небезпечною для держави.

 Пам’ять мучеників шанувалась у святій Церкві ще задовго 
до того, як були встановлені навіть такі величні свята як Різд-
во Христове чи Благовіщеня... Серед мучеників, які з древніх 
часів шануються нашою Церквою так само велично як і Грець-
кою, стоїть св. Димитрій Солунський. Храмів, побудованих в 
честь цього святого дуже багато на Україні. Він був відмінним 
воїном, слухняним сином і відповідальним адміністратором 
в ідеально побудованій соціально-адміністративній систе-
мі Римської імперії. Захищаючи свою язичницьку Батьківщи-
ну, боронячи Фессалоніки від варварів-слов’ян, він тим самим 
служив Господу. «Нехай кожна людина кориться вищій владі, 
бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі встановлені від 
Бога…. Роби добро, і матимеш похвалу від неї, бо володар Бо-

жий слуга, тобі на добро... Тому треба коритися не тільки ради 
страху кари, але й ради сумління» (Рим. 13, 1-5). Імператор 
Максиміан, що й наказав його стратити, втрачав талановито-
го полководця, але вибір святого мученика був однозначний: 
“Я служу тобі, як царю земному, але поклоняюся лише Госпо-
ду, Царю Небесному”.

 Іншими словами, який солдат, такий і християнин. Подвиг 
мучеництва – це завершення подвижництва щоденного, спо-
відництва натхненного. Мені здається, нам, українцям, при-
клад Димитрія Солунського повинен сьогодні слугувати уро-
ком, і вказувати шлях боротьби з ненавистю і зневагою, що 
панують в суспільстві. Православні християни, що належать 
до УПЦ і до УПЦ КП такі ж самі патріоти, які самовіддано пра-
цюють на славу своєї держави, які служать у війську, бороня-
чи суверенітет України. Господа не можна обманути, Він ди-
виться на серця. Який ти був священик, вчитель, чи воїн, таким 
тебе і призве Господь в свій час.

 Не в тому героїзм, щоб забирати храми у сусіда, що є при-
хожанином УПЦ, і таким чином стверджувати правоту своїх 
поглядів в критичний для країни час, чи безчестити УПЦ КП, 
як схизматиків. Якщо ти, живучи на своїй Батьківщині, не лю-
бив своїх ближніх в угоду якійсь там російській чи українській 
націоналістичній ідеї, то такий і буде суд: “Ідіть від Мене геть, 
прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові й анге-
лам його; бо голодував Я, і ви не дали мені їсти; мав спрагу, і 
ви Мене не напоїли;був чужинцем, і ви мене не прийняли; на-
гим, і ви мене не одягнули; недужим і в тюрмі, і не навідались 
до Мене” (Мф 25,41-43). “А як же можна було, якщо Ти ходив в 
“москальську” церкву?!”

 «Блаженні ви, коли будуть ганьбити вас та переслідува-
ти, і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через 
Мне…» (Мф 5,11). Після того, як в нас забрали декілька хра-
мів, ми, не страждаючи сором’язливістю, просто впевнені, 
що ці слова точно про нас, прихожан УПЦ, мучеників істин-
ної Церкви сказані. Хочу наперед повідомити, що це не так. 
Хоча б тому, що ми при цьому лихословимо більше ніж лихо-
словлять нас. Не помічав я щось на обличчях гонимих христи-
ян УПЦ на заході України і УПЦ КП на сході ніякого блаженства, 
лише скаженство. Це не мучеництво, а боротьба за свої права, 
котра виходить за рамки не тільки юриспруденції, але й про-
стої культури і людяності. Ми недостойні мученицького він-
ця, бо немає в нас такого високого християнського життя. Ду-
маю, не зайвим буде згадати тут слова не святого, але мудрого 
лицаря Дон Кіхота: «Свята віра велить нам робити добро во-
рогам і любити ненависників наших, ця заповідь здається не-
здійсненою тим, хто помишляє більше про мирське, ніж про 
Божеське, живе плоттю, а не духом. Бо Ісус Христос істинний 
Богочоловік, даючи нам Закон, сказав, що ярмо Його любе і тя-
гар легкий, а отже не міг заповідати нам нічого надсильного».

 Слов’янські народи недаремно так шанують пам’ять свя-
тих мучеників і зокрема, Димитрія Солунського. Він воював 
саме з слов’янами, борючись з гріхом, що поневолює люди-
ну, і примушує проявляти насилля. Мученик тим самим прото-
рував іншу дорогу, той шлях, що веде до Царства Божого. “Мій 
друг – це ворог моїх пристрастей”, – писав св. Ніколай Серб-
ський. Таким самим другом став воїн Христовий слов’янам. 
Таке ж саме запитання, яке задавали Димитрію Солунському 
язичницькі мучителі, Церква Христова ставить устами Велико-
мученика й нам: “А що важливіше для вас, Христос, чи якась 
інша цінність, заради якої й до сьогодні ллється кров людська? 
Яке сім’я вона сіє на Землі?”.

Денис Таргонский

http://www.religion.in.ua/

Генеральний штаб Збройних сил України від-
значив Святійшого Патріарха Філарета 

почесною відзнакою

13 листопада 2015 року Святійший Патріарх Київський і 
всієї Руси-України Філарет у Синодальній залі Київської Патрі-
архії зустрівся з командиром 101-ї окремої бригади охорони 
Генерального штабу Збройних Сил України полковником Ми-
колою Швецем та відзначив його високою церковною нагоро-
дою – орденом архістратига Михаїла.

Вручаючи орден, Святійший Владика зазначив, що Церк-
ва завжди залишається зі Збройними силами України, які бо-
ронять державу та незалежність, - тому то й Церква постійно 
допомагає Армії.

Також Предстоятель наголосив, що у війні перемагає дух, а 
не зброя, а дух у наших військових та нашого народу - міцний.

Командир 101-ї окремої бригади ЗСУ полковник Микола 
Швець передав Святійшому Патріарху Київському і всієї Ру-
си-України Філарету від імені начальника Генерального шта-
бу ЗСУ Генерала армії Віктора Муженка Почесну медаль «За за-
слуги перед Збройними Силами України» та пам’ятний зразок 
сучасної української військової уніформи з відзнаками капе-
лана - військового священика.

У зустрічі також взяли участь Голова Синодального управ-
ління військового духовенства митрополит Черкаський і Чи-
гиринський Іоан та військовий священик Костянтин Лозін-
ський.

 
Єпископ Митрофан взяв участь в урочистих за-

ходах з нагоди Дня Гідності та Свободи

21 листопада 2015 року єпископ Харківський і Богодухів-
ський Митрофан взяв участь в урочистих заходах з нагоди 
Дня Гідності та Свободи.

Під час урочистостей пролунав Гімн України.
В урочистому покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шев-

ченку також взяли участь голова Харківської обласної дер-
жавної адміністрації Ігор Райнін, представники ХОДА, силових 
структур області, громадськості, духовенства, учасники хар-
ківського Євромайдану.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мов-
чання.

Наприкінці урочистостей єпископ Митрофан у співслужін-
ні прот. Віктора Маринчака відслужив панахиду за загиблими.

  
Актовий день Дніпропетровської 

духовної семінарії

9 листопада 2015 року Дніпропетровська духовна семіна-
рія УПЦ Київського Патріархату відзначила Актовий день на 
честь свого небесного покровителя – преподобного Нестора 
Літописця.

Урочистості розпочалися 8 листопада 2015 року з Всеніч-
ного бдіння та 9 листопада – Божественної літургії свт. Іоана 
Золотоустого у семінарському храмі святих первоверховних 
апостолів Петра і Павла.

Богослужіння очолив митрополит Богородський Адріан 
у співслужінні єпископа Дніпропетровського і Криворізько-
го Симеона, єпископа Луганського і Старобільського Афана-
сія, єпископа Запорізького і Мелітопольського Фотія, ректора 
ДДС прот. Ореста Юнака, канцлера Дніпропетровської єпар-
хії прот. Віталія Лопушанського, секретаря Вченої ради Во-
линської православної богословської академії прот. Василя 
Лозовицького, викладача ВПБА прот. Миколи Цап’юка, стар-
шого викладача, секретаря кафедри богослів’я Київської пра-
вославної богословської академії диякона Михаїла Омелья-
на, викладачів навчального закладу та духовенства єпархії, які 
допомагали у розбудові Дніпропетровської духовної семіна-
рії.

Також серед поважних гостей на богослужінні був присут-
ній декан богословського факультету КПБА Олександр Якович 
Мирончук.

За Літургією була піднесена молитва за Україну, а також 
прохання про визволення нашої Батьківщини від нашестя чу-
жинців та про подолання розділення Української Православ-
ної Церкви.

На запричасному з благословення правлячого Архієрея, 
владики Симеона, проповідь виголосив протоієрей Михайло 
Стіньо, викладач Літургіки ДДС.

Завершилося богослужіння подячним молебнем і молит-
вою до преподобного Нестора Літописця.

Далі у середній частині семінарського храму відбулося 
урочисте засідання з нагоди празника.

Актову частину відкрив ректор протоієрей Орест Юнак, 
який привітав усіх зі святом та коротко ознайомив присутніх зі 
здобутками Дніпропетровської духовної школи за 2014 / 2015 
навчальний рік.

Потім архієреям, гостям, викладачам, студентам був пре-
зентований відеоролик про життя Семінарії від початку від-
новлення до сьогодення.

Наступною виступила із доповіддю «Сторінками минулого 
духовної школи» завідувач кафедри церковної історії та гума-
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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
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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


