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Різдвяний піст - добрий шлях добрі помисли!

Раніше, в далекому і наївному дитинстві, була
у мене маленька зимова радість - зустріч із першою
пухнастою ялинкою. Чи то були це старанні продавці,
котрі ще задовго до новорічного свята прикрашали в
магазині ялинку іграшками та гірляндами, чи то десь у
віконці навпроти спалахували раптом різнокольорові
вогники, чи то в місті над
головами
людей,
котрі
поспішають раптом пропливала зимова красуня, в
дбайливих руках - додому,
до дітей, до їх безмежної
радості... Потім я звикала.
Але найперша ялинка була
благою вістю моєму нетерплячому серцю - скоро Новий рік!
Тепер-то
на
моєму
«спідометрі» багато верст
накручено, і вже грамотна,
від зубів відскакують знання про все і про вся. Знаю,
що Новий рік православні
люди відзначають без шуму
і веселощів, тому що не він
наше головне свято зими.
Наше - Різдво Христове трохи пізніше Нового року, зовсім небагато потерпіти.
Але слово «Різдво» задовго до самого свята, як випадкова ялиночка мого дитинства, не сходить з вуст
православних християн. Правельніше не Різдво, а різдвяний.
- З постом тебе Різдвяним!

- Ось і Різдвяний піст підоспів...
- Різдвяний піст на дворі, треба нам насторожі до
себе бути.
Різдвяний піст... Ще не Різдво, а ми вимовляємо
це слово охоче. Ще нам до нього крокувати і крокувати, гортаючи листочки календарні. І що цікаво немає звички. Скільки разів
вже, слава Тобі, Господи,
вступаю на дорогу, що веде
до Різдва. Дорогу, іменовану
Різдвяним постом. А завжди
як вперше. Завжди хвилююся, радію і - ніяковію. Як
воно буде, якою виявиться
на цей раз моя дорога, якими зустрічами благословить
Господь, які випробування
пошле, якими радощами
втішить? Піст не особливо
суворий, дозволяється їсти
рибу в зазначені дні. Але
ми часом вбачаємо в цьому послабленні можливість
не занадто напружуватися. Риби зараз в магазинах! Широкий асортимент у
нинішніх рибних продавців,
очі розбігаються - копчена, заливна, солона, свіжа...
от тобі й піст, ось тобі і особливий «подвиг» духовного
зростання.
А може, це ще одна Господня милість до нас,
немічних?

Єпископ Львівський і
Галицький Філарет: про
кінець світу, масову
закупівлю сірників і свічок,
страхи людей перед
21 грудня 2012 року

Кінець світу чи
відсутність віри?

Не так давно лама з тибетського монастиря зробив заяву для NASA, що стосується 21 грудня, коли
за його словами «настане повна темрява і тиша, не
буде світла, електрики, зв'язку і звуків» ніби тому,
що «Земля в цей момент буде проходити через
галактичну "нульову смугу", де гаситься і не може
поширюватися ніяка енергія». Зважаючи на це тибетський чернець, відомий як оракул Шамбали,
рекомендує «мати в будинку запас води, дров для
опалення та свічок для освітлення».
Окрім того, закінчення календаря Майя зробило
2012 рік фатальним в свідомості мільйонів і послужило гарною ідеєю для чергового Голлівудського
кінофільму.
«Мудрі знання зберігають, а уста нерозумного близька погибель» (Прем. 10:14) – ці слова Святого Письма сьогодні як ніколи актуальні. Доводиться
дивуватися тому, як наша безграмотність породжує
жахливі страхи перед катаклізмами, що, начебто,
наближаються. При чому цього разу суспільство
не на жарт перелякалося даними «передбаченнями», які нічого спільного з християнством не мають.
(Продовження на 5 стор.) Люди, навіть ті, котрі вважають себе віруючими,
прислухались до поради лами, через що розгорівся
серйозний ажіотаж в магазинах та церковних крамницях через масову купівлю свічок.
Про те, як ставитися православним християнам
до заяв подібного роду та правильно вести себе,
спостерігаючи за суспільним безумством, ми запитали Преосвященного Філарета, єпископа Львівського
і Галицького, Керуючого Львівською єпархією.
- Владико, сучасне людство налякане кінцем світу,
який за календарем Майя має відбутися в кінці року.
Крім того, суспільство бентежить заява Тибетського
лами, який «напророчив» «кінець світу» на 21 грудня. Як ви ставитеся до прогнозів про кінець світу
2012 року і що ви можете сказати з цього приводу?
- Як не дивно, але дана тема все більше і більше
хвилює людей. Жартома, що правда, можна сказати, що кінець світу настав: люди ніби втратили
розум. В історії вже не раз «пророкували» кінець
світу, «передбачали» дуже впевнено, обґрунтовано.
Церква весь цей час стверджувала свою позицію
і намагалася захистити людство від зазіхання на
спокійне і благополучне життя людини. І, як ми
з офіційної частини, на якій з вітальним словом вибачимо, пророкування не збулися, а історія людступив Михайло Семенович Дзюдзь. Також, він вруства продовжується. Так само потрібно ставитися
чив Відзнаку Пенітенціарної служби України владиці
і до прогнозу про кінець світу в 2012 році. Це черФіларету та подяки співробітникам єпархії, які потругова безглузда сенсація сучасного людства. І ця
дились над вихованням духовності серед засуджених
тенденція, яка стала носити маргінальний характер,
та зведенням храму на території колонії протоієрею
мабуть, буде існувати до кінця віку. Нічого нового в
Володимиру Шарабурі, Костенко Оксані Миронівні та
цьому немає...
Бойку Олександру Івановичу.

У Львівській єпархії освячено дві нові церкви
Місяць, що минув, став насправді
радісним для Львівської єпархії, оскільки
за цей невеличкий проміжок часу Керуючим
єпархією було освячено дві нових церкви.
6 листопада, єпископ Львівський і Галицький Філарет, освятив церкву на честь
Почаївської ікони Божої Матері на території
Личаківської виправної колонії №30 у місті
Львові.
В цей день до колонії, також, прибули начальник Управління Державної
Пенітенціарної служби України у Львівській
області, генерал-лейтенант внутрішньої
служби Михайло Семенович Дзюдзь, начальник ЛВК №30, майор внутрішньої
служби Іван Богданович Слопак, начальник управління соціально-виховної
і психологічної роботи із засудженими
управління державної пенітенціарної служби України,
підполковник внутрішньої служби Віталій Васильович Хледчук, голова Синодального відділу УПЦ у
справах пастирської опіки пенітенціарної системи
протоієрей Віктор Яценко, голова відділу тюремної
опіки Львівської єпархії протоієрей Володимир Шарабура.
Розпачалась урочиста програма відкриття храму

(Продовження на 2 стор.)

(Продовження на 7 стор.)
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ЛІТОПИС еПАРХІАЛЬНОГО ЖИТТЯ

З благословення архімандрита Єфрема, ігумена
Афонського монастиря Ватопед та за сприяння ктитора Онуфріївського монастиря Олега Володимировича Шуптаря, Афанською братією було написано точну
копію чудодійної ікони Богоматері «Всецариця» та освячено на оригіналі для Свято-Онуфріївської обителі
в с. Межигір’я Турківського р-ну.
1 листопада ікона Богородиці прибула до монастиря, де її зустрічали єпископ Львівський і Галицький
Філарет, намісник Онуфріївської обителі архімандрит
Севастіан (Деркач), Олег Шубтарь, чиїми трудами
було здійснено цю благу справу та сотні вірян, котрі
чекали на Пресвяту Богородицю.

5 листопада, як і багато років поспіль, у СвятоГеоргіївському кафедральному храмі було звершено
Літургію апостола Якова.
Цього року Літургію у Свято-Георгіївському храмі
вперше очолив Преосвященний єпископ Філарет.
Владиці співслужили: прот. Євгеній Щирба, прот. Богдан Паращак, прот. Миколай Баранов, прот. Сергій
Рєзніков а також протодиякон Олександр Іванченко з
собором дияконів.
Під час богослужіння владика Філарет возвів у
сан протоієрея свящ. Ігоря Деркача і свящ. Сергія
Рєзнікова.

10 листопада, у день пам'яті великомучениці Параскеви, нареченої П'ятниця, Керуючий Львівською
єпархією єпископ Львівський і Галицький Філарет
звершив Божественну літургію в храмі на честь вмч.
Параскеви в с.Стоянів Радехівського району.
Його Преосвященству співслужили благочинний
Радехівського округу прот. Василій Якимович, секретар єпархії та настоятель храму прот. Богдан Білас,
благочинний Яворівського округу прот.Ігор Щирба,
благочинний Бродівського округу прот.Ярослав Огерук, свящ.Андрій Гнатюк, протодияк.Олександра
Іванченко та дияк.Георгій Суряднов.
Наприкінці богослужіння був звершений Хресний
хід навколо храму, після чого отець Богдан подякував
Владиці за спільну молитву і відвідини храму, та подарував йому підсакосник.
У свою чергу єпископ Філарет привітав усіх присутніх

(Початок на 1 стор.)
Наступним слово тримав єпископ Філарет, який
наголосив на важливості особистої молитви засуджених про себе та за своїх близьких, які теж переживають страждання за них. За сприяння в євангельській
проповіді та підтримку служіння православної церкви в сфері пенітенціарної служби владика Філарет
нагородив високими церковними відзнаками ряд
співробітників управління державної служби України
у Львівській області та Личаківської виправної
колонії №30 у місті Львові.
Після офіційної частини духовенством на чолі з
Преосвященним Філаретом було звершено чин освячення храму. Також в цей день владика звершив в
новоосвяченому храмі Божественну літургію.
Після Богослужіння владика звернувся до засуджених зі словами пастирської настанови і подарував для храму образ Почаївської ікони Божої
Матері. Ще одним подарунком стала ікона Преображення Господнього, яку передав архієпископ
Білоцерківський і Богуславський Августин, котрий
перебуваючи на Львівській кафедрі, 2 роки тому освятив місце під нині збудовану церкву.
Насамкінець, до усіх присутніх звернувся духівник
ЛВК №30 архімандрит Севастіян (Деркач), який

з престольним святом, подарував для храму ікону
Божої Матері "Життєдайне Джерело", а кожному
парафіянину таку ж маленьку ікону.

13 листопада, єпископ Львівський і Галицький
Філарет звершив традиційний молебень в медичному центрі святої мучениці Параскеви. Цей медичний центр завжди надає послуги по обстеженню та лікуванню духовенству Львівської єпархії.
Традиційним вже став щорічний молебень небесній
покровительниці, мучениці Параскеві, пам'ять котрої
згадувала Церква цими днями.
Його Преосвященству співслужили секретар єпархії
протоієрей Богдан Білас, протоієрей Павел Давиденко та диякон Георгій Суряднов.
Після молитви владика звернувся з архіпастирським
словом до працівників медичного центру та наголосив, що цей день є закінченням старого і початком нового року у сенсі духовно-морального життя центру.
Насамкінець, Владика подарував медичному центру ікону Божої Матері "Життєдайне джерело", а усім
працівникам такі ж маленькі іконки.
13 листопада, Керуючий Львівською єпархією,
єпископ Львівський і Галицький Філарет очолив
засідання Єпархіальної ради та зборів благочинних,
котрі проходили в Єпархіальному управлінні.
Після тривалого обговорення нагальних питань
було прийнято ряд важливих рішень, котрі регулюють подальше життя єпархії. Зокрема, серед прийнятих рішень було і створення єпархіальних відділів та
реорганізація існуючих.

клірик Тернопільської єпархії протоієрей Василій
Владика, архідиякон Роман Василина, диякон Володимир Білошицький та диякон Георгій Суряднов.
Після читання Євангелія, Владика звернувся до
парафіян з архіпастирським словом.
Після звершеного Хресного ходу навколо храму, єпископ Філарет привітав усіх із престольним
святом і подарував для храму ікону Божої Матері
«Життєдайне джерело». Також він привітав із 30-ю
річницею ієрейської хіротонії настоятеля та вручив
йому орден Української Православної Церкви преподобного Агапіта Печерського.
У відповідь отець Богдан подякував Владиці за
архіпастирський візит, оскільки він був перший за час
існування парафії та побажав сил і здоров’я задля
святительського служіння на Галичині.

21 листопада, в день пам’яті Собору Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних,
єпископ Львівський і Галицький Філарет, очолив святкове Богослужіння в Свято-Михайлівському храмі
села Шандровець Турківського району, де в цей день
відзначається престольне свято.
Його Преосвященству співслужили клірики єпархії:
благочинний Турківського округу та настоятель
парафії протоієрей Ілля Уруський, протоієрей Олексій
Слобода, благочинний Старосамбірського округу
протоієрей Василій Вовчків, священик Богдан Богера,
протодиякон Олександр Іванченко та диякон Георгій
Суряднов.
Також в цей день до парафії прибула братія СвятоУспенської Почаївської лаври, яка привезли частку Чесного і Животворящого Хреста Господнього та
частки мощей багатьох святих і духовну літературу з
іконками.
В цей день за Богослужінням було прочитано заупокійні молитви по всім загиблим в дорожнотранспортних пригодах. Про духовно-моральний
стан людей, які виїжджають на дороги, з церковної
паперті єпископ Філарет наголосив по завершенні
Богослужіння після Хресного ходу навколо храму.
Насамкінець, настоятель храму подякував Преосвященному владиці за архіпастирський візит і спільну
радість, яку він розділив зі всіма парафіянами.
У відповідь, єпископ Філарет привітав усіх з престольним святом та подарував парафії на згадку
про архієрейське Богослужіння ікону Божої Матері
«Життєдайне джерело», маленькі образки якої були
роздані всім вірянам.

14 листопада, в день пам’яті преподобних Косьми і
Даміана, єпископ Льівський і Галицький Філарет очолив Богослужіння в храмі села Корчів Сокальського
району, де в цей день святкується престольне свято.
Особливим цьогорічне святкування стало у зв’язку з
тим, що настоятель храму протоієрей Богдан Паращак, в цей день святкував своє 30-річчя ієрейської
хіротонії.
Його Преосвященству співслужили благочинний
округу протоієрей Димитрій Улицький, настоятель
протоієрей Богдан Паращак, протоієрей Ігор Янчук,

У Львівській єпархії освячено дві нові церкви

висловив слова вдячності за радісне закінчення
будівництва тюремного храму владиці Філарету,
керівництву колонії та засудженим, які активно приймали участь в будівництві та оздбленні внутрішнього
і зовнішнього інтер'єру.
Цього ж місяця, 18 листопала, Керуючий Львівською
єпархією, звершив чин освячення храму на честь
святого апостола Андрія Первозванного в смт.
Східниця Дрогобицького району.
Його Преосвященству співслужили благочинний
міста Львова протоієрей Євгеній Щирба, благочинний Мостиського округу протоієрей Миколай Петрущак, ключар Свято-Георгіївського кафедрального
храму міста Львова протоієрей Миколай Баранов,
протоієрей Ярослав Яворський, протоієрей Олег
Федак, настоятель храму апостола Андрія Первозванного протоієрей Роман Кононенко, протоієрей
Назарій Швець, протодиякон Олександр Іванченко
та диякон Георгій Суряднов.
Після Божественної літургії з архіпастирським
словом до парафіян звернувся єпископ Філарет,
який відзначив, що в такі моменти, православних

християн переповнюють радіснні почуття, адже не
так давно пройшли часи, коли храми наш народ
руйнував, а тепер ми усвідомленно відроджуємо
святині та будуємо нові храми, в яких є потреба.
Також Владика привітав східничан з цим святом
для всіх жителів містечка та подякував настоятелю,
протоієрею Роману Кононенку, за понесенні труди
по будівництву церкви та формуванню парафії, яка
вже є досить численна. За заслуги перед Церквою,
Керуючий єпархією, з благословення Блаженнішого
Митрополита Володимира, нагородив церковними
орденами духовенство, яке приклало максимум зусиль задля зведення святині, зокрема протоієрея
Миколая Баранова орденом Святителя Миколая та
протоієрея Романа Кононенка орденом Святителя
Луки Кримського та ряд меценатів і будівничих, а також Сусанну Кононенко.
Для новостворенної парафії владика подарував
ікону апостола Андрія Первозванного з часткою
його святих мощей.

Марк Каюмов
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П’ять незабутніх днів провела на Львівщині група дітей та вихователів – членів Донецького обласного осередку Національної організації скаутів України.
Зустрічали донеччан їх однолітки із Закарпатської,
Львівської та Волинської областей, – у такому
форматі, з благословення Преосвященного Філарета,
єпископа Львівського і Галицького, відбувся історикокраєзнавчий збір-похід
«До друзів».
Метою заходу, який
організатори присвятили 100-річчю скаутського руху в Україні,
стало
зміцнення
дружби між молоддю
різних
регіонів
нашої держави, залучення її до активного
відпочинку, виховання
у молоді патріотизму
та дбайливого ставлення
до
природи
рідного краю, ознайомлення з пам’ятками
історії – унікальними
дерев’яними храмами
– взірцями бойківської
та лемківської народної
архітектури.
Ініціатором проведення збору-походу стала Федерація Скаутів «Галицька Русь». Гостей з Донбасу зустріли у Львові, де
відбулася прогулянка історичним центром міста.
Візит донецьких скаутів до Львова відбувається
уже не вперше: в минулому році група членів Донець-

кого осередку НОСУ відвідала
місто на Різдво.
Зараз мандрівники вирішили
спробувати свої сили в горах в умовах пізньої осені.
Додамо, що майже всі з них
приїхали в Карпати вперше.
Під керівництвом інструкторів
ФСГР відбулося сходження на
найвищу вершину Львівщини
– г. Пікуй (1408 м), котра в цей
час вже була вкрита снігом.
Однією з головних складових збору-походу стало паломництво молоді до СвятоОнуфріївського
чоловічого
монастиря Львівської єпархії,
розташованого далеко в горах,
у. с. Межигір’я Турківського
району. Вкінці довгої дороги, на високому карпатському пагорбі, відкритому всім вітрам, перед прочанами постав золотоверхий храм на честь Галицьких
святих.
Гостей зустрів настоятель монастиря архімандрит
Севастіан (Деркач), який
розповів про історію
обителі та її святині. Скаути приклались до мощей
печерських святих, поставили свічки та помолилися
перед образами. Попереду на юних паломників чекали сюрпризи: отець Севастіан не тільки дозволив
усім охочим ударити в дзвони, але й сам провів невеличкий майстер-клас з цього давнього мистецтва.
Діти із захопленням слухали суворого на перший
погляд монаха, який виявився дуже привітним та
цікавим співрозмовником. Отець Севастіан розповів
про труднощі життя в обителі, яка тільки почала роз-

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖНИЦЮ!
Парафіянка Свято-Троїцького храму міста Львова,
Ірина Миколаївна Бондаренко, зайняла ІІ місце у Другому Всеукраїнському конкурсі програм, сценаріїв,
проектів православних педагогів у номінації «Сценарії
до православних свят». Конкурс вже вдруге проводить Синодальний відділ релігійної освіти, катехізації
та місіонерства, з благословення Предстоятеля
Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира за
підтримки громадської організації «Україна Православна».
Проводився він з січня до листопада цього року у
три етапи, за якими обиралися найкращі роботи.
24 вересня у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі
під головуванням митрополита Полтавського і Миргородського Филипа — відбулося робоче засідання
Синодального відділу релігійної освіти, катехізації
та місіонерства на якому були обранні переможці
конкурсу в усіх заявлених номінаціях. Оголошення
результатів та нагородження переможців відбулося
під час Покровських читань, що пройшли в Києві 2325 жовтня та зібрали понад 800 учасників з України,
Польщі, Росії, Білорусі, Франції, Великобританії та
Італії.
Львівська єпархія щиро вітає Ірину Миколаївну та
дякує за активну життєву позицію, адже вона вже не
перший рік допомагає викладачам Свято-Троїцької
парафії м. Львова. На ІІ Всеукраїнському конкурсі були
відзначені її роботи «Свято в горах Пелли» та «Зустріч першої зірки». Бажаємо письменниці і
сестрі у Христі творчої наснаги для подальшої діяльності!

мНОГАЯ ЛІТА, ВЛАДИКО!

За значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток
Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічну
сумлінну працю Президент України В. Янукович нагородив орденом
"За заслуги" ІІІ ступеня Керуючого Львівською єпархією, Преосвященного Філарета, єпископа Львівського і Галицького.
Указ Президента України № 670/2012, яким був нагороджений
Владика, підписаний 30 листопада, з нагоди річниці підтвердження
всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності
України 1 грудня 1991 року.
Молитовно бажаємо Вам творчої наснаги, повсякчасної допомоги
Божої у всіх Ваших благих починаннях на благо Святої Православної
Церкви, нашої держави, народу Божого. Переконані, що діяльність
Вашого Преосвященства на Львівській кафедрі надасть новий поштовх духовному зростанню галичан, пожвавленню релігійного життя і зміцненню Православ’я на західних теренах нашої Батьківщини.
Запевняємо Вас у всебічній підтримці вірних, котрих Господь вручив
Вашій опіці.
Многая літа Вам, дорогий Владико!
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будовуватися, поділився радістю про те, що незабаром буде освячено новий монастирський корпус,
спеціально збудований для паломників. Згадав також
про вовків, які є постійними сусідами гірської обителі.
Наступною несподіванкою став смачний обід та чай з
карпатських трав, приготовані для дітей особисто отцем-настоятелем. Найбільш хвилюючою стала мить
прощання, коли отець Севастіан вручив кожному образ Собору Галицьких святих, а керівнику донецької
делегації Наталії Ремізовій – Почаївську ікону Божої
Матері.
Віднині цей образ супроводжуватиме скаутів з Донбасу в усіх їхніх мандрівках, нагадуючи про незабутню подорож у Карпати до друзів.

Служба інформації ФСГР

Паломництво в
Банченський монастир

З 2 по 4 жовтня 2012 року з благословення Преосвященного
Філарета, єпископа Львівського і Галицького відбулася паломницька
поїздка православних львів’ян у Чернівецьку єпархію. 38 дітей та 22
дорослих відвідали Свято-Вознесенський Банченський чоловічий монастир та жіночий монастир на честь Боянської ікони Божої Матері.
Те, що побачили львівські прочани можна назвати чудом. Менш ніж
за 20 років, під покровом Пресвятої Богородиці, стараннями і молитвами священика Михаїла Жара (нині єпископа Лонгіна), утворилося
2 чудових монастиря, а також притулок для дітей сиріт і будинок для
дітей-інвалідів. Незважаючи на те, що значна частина богослужіння
звершувалася румунською мовою, львів’яни з теплим серцем старалися промовляти «Господи, помилуй» не лише слов’янською, а також
і румунською мовою: «Домні, мілуєште». Весь час свого перебування паломники відчували на собі любов насельників святих обителей.
Велику радість принесла зустріч та спілкування з маленькими мешканцями Банченського притулку, адже особливість цього паломництва полягала в тому, що діти зі Львова виступили з концертом перед
вихованцями владики Лонгина. Щире та сердечне «дякую» стало
найбільшою винагородою для юних співаків.
Поспілкувавшись з дітками, побувавши в їхньому храмі на честь
ікони Божої Матері «Всіх скорботних радість», гості відвідали також
корпуси, в яких діти живуть та проводять вільний час.
Після цього учні недільної школи Свято-Троїцької парафії зі співом
духовних пісень вирушили додому, дякуючи Богу за знайомство з сучасним чудом.

ТРАДИЦІЙНИЙ МУЗИЧНИЙ
РАНОК

Музичні ранки, присвячені Дню наших Ангелів Хранителів і їх
провіднику Архістратигу Михаїлу, стають доброю традицією СвятоТроїцької парафії м. Львова. Цього року ранок був забарвлений в осінні
кольори: наймолодші учні показали глядачам казку «Як діти у лісі осінь
шукали». Після цього учні середньої групи порадували парафіян грою
на музичних інструментах: фортепіано, скрипці і віолончелі. Окрім
традиційних виступів цьогорічний концерт мав дві новинки: виступ
інструментального тріо викладачів (Скіпчак Зоя – скрипка, Скіпчак
Іван – контрабас і Михайлова Світлана – фортепіано), а також ансамблю древнього співу «Канон». Відомий православним львів’янам
колектив співав у новому складі: тепер, окрім молоді, у Канон входять
діти – учасники дитячої студії при ансамблі.
Настоятель Свято-Троїцької парафії протоієрей Володимир Шарабура, дякую-чи учасникам концерту, сказав, що його душа радіє від того,
що діти займаються ви-соким благородним мистецтвом, відкидаючи
спокуси світу, в якому пропагуються інші цінності.

Диякон Максим Тиртишний
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СВЯТІ ПОКРОВИТЕЛІ ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ
Різдво Господа нашого Іісуса Христа є одним з найтепліших родинних свят, що збирає біля сімейного вогнища представників усіх поколінь:
дітей, батьків, дідів. Відтак Свята Церква розпочинаючи підготовку
вірних до його гідної зустрічі, в перший день Різдвяного посту молитовно відзначає пам’ять мучеників і сповідників Гурія, Самона (299-306) та
Авіва (322) – святих покровителів подружнього життя. Шанування цих
святих мучеників є надзвичайним, майже в кожному храмі є їхня ікона і
вірні можуть помолитися та звернутися до них по допомогу у сімейному
житті.
Агіографічні джерела відносять час мучеництва
святих Гурія, Самона і Авіва до 293-322 років. Це
пов'язано з тим, що церковна традиція об'єднала разом святих, що жили в різний час. Первісна редакція
мученицьких актів святих Гурія, Самона і Авіва була
написана сирійською мовою і відома за стародавніми
грецьким, вірменським і латинським перекладами.
Дійшов до нас сирійський текст мучеництва відомий
за рукописом XV століття. У ній згадується його автор - Феофіл Едесянин, котрий повідомляє про себе,
що він був від народження поганином, навернувся у
християнство і написав свій твір на п'ятий день після
мучеництва Гурія і Самона. Його авторству також належить окремий мученицький акт святого Авіва.
Святі Гурій і Самон були друзями, родом із міста
Едеси в Македонії.
З початком гонінь на християн імператора Діоклетіана
(284-305), святі залишили своє рідне місто Едесу та,
несучи свій подвиг в пустелі, навертали до Христа
поганинів. Проте їх викрили і схопили.
На пропозицію принести жертву богам, святі
відповіли рішучою відмовою, сповідуючи свою віру
в Христа. За це вони піддалися страшним мукам: їх
повісили на дереві за одну руку, а до ніг прив’язали
тяжкий камінь. Через 5 годин їх зняли і забили ноги
в колоди, вкинувши у в’язницю. (Арефа Кесарійський
свідчть, що у в’язниці святі провели кілька років, за це
історик називає їх сповідниками, а в Мінології Василія
II - священиками.). Через деякий час розпочалися
нові тортури.
Святий Гурій настільки ослаб, що не міг стати на
ноги, бо ті згнили від тяжкої колоди. Його через це
залишили у в’язниці, а святого Самона прив’язали
стрімголов за одну ногу до високого дерева і все тіло
знову обвішали важкими предметами. Мученики все
переносили з твердістю і молитвою.
Обидва мученики перетерпіли страшні тортури,
вночі вони були вивезені за місто і усічені мечем. Християни поховали їх святі тіла, а Гурій і Самон отримали вінець слави на небесах.
Через багато років останній імператор-поганин
Лікіній (311-324) розпочав гоніння на християн, під час
якого постраждав святий Авів, який був дияконом в
Едесі. Ходячи містом із домівки в домівку, він навчав
людей вірі і переконував бути мужніми у сповідуванні
Христа. Диякон Авів добровільно віддав себе в руки
воїнам-катам, котрі шукали його, не бажаючи, аби при

цих пошуках постраждали інші християни. Він твердо
визнав себе християнином. За це, після того, як його
шкребли залізними кігтями, Авів був виданий на спалення. Мученик сам увійшов в вогонь і з молитвою
віддав дух свій Господеві. Коли вогонь згас, мати та
родичі святого віднайшли його тіло неушкодженим і
поховали поруч із могилами Гурія і Самона.
Ці три сповідники прийняли мученицьку кончину
в різні роки, але в одному місті і, навіть, в один і той
самий день. Відразу після їх мученицької кончини на
гробах стали звершуватися багаточисельні чудеса
над тими, хто з вірою і любов’ю закликав їх собі на
допомогу.
Одне з найчастіше згадуваних чудес сталося з
мешканкою їхнього рідного міста Євфимією. Житіє
відносить цю подію до періоду єпископства в Едесі
сповідника Євлогія (379-387 роки) і пов’язане з нашестям гунів на Візантію. Під час походу один найманець
гот зупинився в Едессі в будинку вдови Софії. Там він
помітив її дочку Євфимію і почав просити дівчину собі
в дружини. Мати відмовлялася, на підставі чуток, що
у гота на батьківщині є дружина, але найманець переконав її в зворотному і одружився з дівчиною. Перед
тим як гот з Євфимією виїхали з Едеси, Софія змусила свого зятя заприсягтися у вірності своїй новій
дружині на гробниці святих Гурія, Самона і Авіва.
Повернувшись додому, гот велів Євфимії одягтися
в одяг служниці і привів її у свій будинок до дружини і дітей, оголосивши що привів візантійську полонянку. Однак Євфимія народила хлопчика і дружина
гота зрозуміла, що чоловік привів у дім наложницю.
Вона отруїла новонародженого. Євфимія, побачивши
на губах свого немовляти отруту, витерла її шматком
вовни і пізніше намочила цю ганчірку в келиху, з якого повинна була пити господиня. Випивши з келиха
жінка померла, і родичі гота звинуватили в її смерті
Євфимію. За їх рішенням винуватицю вирішили поховати живцем разом з господаркою будинку. Євфимія
почала молитися святим Гурію, Самону та Авіву і
вони, явившись на білих конях, перенесли жінку до
церкви в Едесу.
Через деякий час, гот знову з'явився в Едесі і прийшов в будинок Софії. Він сказав їй, що його дочка
здорова, живуть вони щасливо і ростять сина. Тоді до
нього вийшла Євфимія і гот був вимушений зізнатися
у тому що сталося у нього на батьківщині. Після цього
міська влада засудили його до смерті. Так був наказа-

20 ГРУДНЯ – СВЯТИТЕЛЯ АМВРОСІЯ МЕДІОЛАНСЬКОГО
Одне з найбільших міст Італії Мілан колись називалося Медіолан. Славне воно багатьма великими іменами, а
святителем Амвросієм чи не найбільше.
Народився він 340 року, тобто через 37 літ відколи
Римська імперія стала християнською. Імператорхристиянин ще мав язичницьке звання «верховний
первосвященик» (культу Зевса), поганські капища
утримувались державним коштом, на самісінькому
Капітолійському пагорбі в Римі жриці-весталки
підтримували «священний» вогонь, у сенаті стояв
ідол – зображення богині перемоги...
А в середовищі правдивих християн були тоді
звичаї, що нині вже давно вийшли з ужитку. Так,
єпископа обирали на вічі всі вірні єпархії, Хрещення
немовлят було можливе хіба що при небезпеці смерті,
тому дорослі по кілька років проходили оголошування
– готувались до цього таїнства.
Амвросій зріс у вельможній, багатій сім’ї, здобув
добру освіту і зробив стрімку кар’єру: у 34-ри вже був
консульським префектом провінцій Лігурія й Емілія,
тобто правителем цих областей. Але все ще лишався оголошеним, хоча підлеглі вже добре знали його

як істинного Христового учня. І ось тут настали вибори нового єпископа Медіолана. Тривали вони довго і
бурхливо. Тоді це місто, і ці землі, і всю імперію роздирала боротьба православних з аріанами. Дійшло на
тому вічі аж до безпорядків, так що мусив прибути на
нього сам консульський префект. І тут, за переданням,
якась дитина вигукнула: «Амвросія – у єпископи!» Народ, зачувши це, став гукати: «Амвросія! Амвросія – у
єпископи!»
Амвросій же, побачивши, що так обертаються справи, втік і з віча, і з Медіолана. Проте, як тоді казали,
голос народу – голос Бога, і голос цей сподобався
імператорові. Тож Амвросій мусив вернутися до міста,
де за вісім днів пройшов усі ступені християнського
посвячення і став єпископом Медіоланським.
Той голос на єпархіальних зборах дійсно був гласом
згори, бо так появився у Церкві великий подвижник
благочестя. Перше, що зробив новий владика, – розпродав усі свої маєтності й роздав убогим. Потім він
провів реформу богослужіння, зокрема ввів розподіл
співу на два хори, розмірний такт, правильні ритми,
різноманітні мелодії. Він і сам був автором близько

ний порушник шлюбної присяги. Завдяки цьому чуду
мученики стали вважатися покровителями подружнього життя, до них звертаються також за допомогою
у сімейних негараздах.
Монахиня В. розповіла про чудо, яке сотворив Господь за молитвами святих мучеників Гурія, Самона
і Авіва за радянських часів. В одному місті мешкала
віруюча сім’я, в якій дочка, молода дівчина, довго
не могла підібрати собі пару. Одного разу ця родина
прийняла у себе старця-прочанина, який мандрував з
одного святого місця в інше. Під час частування мати,
яка дуже переживала за свою дитину, пожалілась
йому на біду: «Ось, не тримаються біля нашої донечки парубки». Тоді старець вийняв образочок
мучеників Гурія, Самона і Авіва, подав його дівчині
і сказав: «Молись до Божих угодників, вони тобі пошлють судженого». Певний час дівчина молилась,
та нареченого все не було, і вона втратила надію. В
розпачі дівчина відчинила вікно і викинула на вулицю
іконочку. Образочок впав під ноги молодому хлопцю,
який йшов мимо їхнього дому. Він підняв іконочку,
подивився наверх і побачив у вікні дівчину. «У Вас
листівочка впала! Можна я Вам її занесу?» «Треба!» –
радісно вигукнула дівчина – вона вже встигла розкаятись у своєму вчинку. Юнка назвала хлопцю номер
квартири, він піднявся і віддав їй образочок. Дорогою
хлопець роздивився «листівку», і, так як вона справила на нього дивне враження, при знайомстві розпитав дівчину про тих людей, що були на ній зображені.
Адже в той час ікони були під забороною, майже всі
церкви закриті, про Бога, Його святих дізнатись було
ніде. Розповідь про святих Гурія, Самона і Авіва перетекла у розмову про Бога, а дружба хлопця і дівчини
– у щасливе подружжя.
Пам’ять святих мучеників Гурія Самона і Авіва Свята Церква звершує 28 листопада за новим стилем (15
за старим).

Підготувала Анна Шевченко

тридцяти гімнів, зокрема славнозвісного «Тебе, Бога,
хвалимо» (латиною «Te Deum»), що й донині звучить
на кожній Літургії.
Був Амвросій і видатним теологом, і прекрасним
організатором. Причому не зважав на особи. Одного разу імператор після кривавої справи пішов до
медіоланської церкви. Владика Амвросій зупинив
його на порозі: «Людина, що пролила стільки крові,
не може перебувати у храмі Бога миру». – «Але ж і
біблійний Давид проливав кров, проте він серед святих», – заперечив йому імператор. «Ти наслідував
Давида у гріху, наслідуй же і в каятті», – відказав
Амвросій.
Настояв єпископ і щоб скасували в титулі імператора
«верховний первосвященик», і щоб погасили на
Капітолії «священний» вогонь, і щоб припинили
утримувати поганські святині з державного бюджету, і щоб винесли із сенату статую Ніки... За чесність,
непідкупність, великий внесок у богослів’я і церковну
організацію ми ще з античних часів ушановуємо цього
святого як одного з найбільших стовпів християнського правовір’я. Нині ж православні промовляють до
нього: «Святителю Отче Амвросіє, моли Бога за нас!»
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Як Господь благословив нас плодами землі - так і
ми під час цього посту повинні бути
щедрими до бідних

Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у Віфлеємі змушує
християнина задуматися про те, як гідно себе підготувати до цього великого
свята. На запитання, які найчастіше виникають у вірян під час посту відповідає
клірик Свято-Георгіївського кафедрального храму міста Львова, Голова
Єпархіального відділу у справах молоді, протоієрей Назарій Швець.
- Як було встановлено Різдвяний піст?
Встановлення Різдвяного посту, як і інших багатоденних постів, відноситься до стародавніх часів християнства. Вже з четвертого століття св. Амвросій
Медіоланський, Філастрій, блаженний Августин
згадують у своїх творах Різдвяний піст. У п'ятому
столітті про давність Різдвяного посту писав святий
Лев Великий, єпископ міста Риму.
Спочатку Різдвяний піст тривав в одних християн
сім днів, в інших - трохи більше. На соборі 1166 року
було прийнято постанову для всіх християн дотримуватися посту перед великим святом Різдва Христового сорок днів.
- Для чого був встановлений Різдвяний піст?
Різдвяний піст - зимовий піст, він служить для нас
освяченням останньої частини року, таємничим
оновленням, для духовного єднання з Богом і
приготуванням до святкування Різдва Христового. За словами святого Льва Великого, Різдвяний
піст є жертва Богові за зібрані плоди: «Як Господь
благословив нас плодами землі - так і ми під час
цього посту повинні бути щедрі до бідних». За словами Симеона Фессалонітського: «піст Різдвяної
Чотиридесятниці зображує піст Мойсея, який постив сорок днів і сорок ночей, і отримав на кам'яних
скрижалях написання Закону Божого».
Різдвяний піст встановлений для того, щоб ми до
дня Різдва Христового очистили себе покаянням,
молитвою і постом, щоб ми з чистим серцем, душею
і тілом могли благоговійно зустріти Сина Божого,
що з’явиться на світ, і щоб окрім звичайних дарів і
жертв принести Йому наше чисте серце і бажання
слідувати Його вченню.
- Як харчуватися в Різдвяний піст?
Правила утримання, встановлені Церквою в
Різдвяний піст, такі ж суворі, як і в Петрів піст. Крім
того, у понеділок, середу і п'ятницю Різдвяного посту забороняються риба, вино і єлей і дозволяється
приймати їжу без масла (сухоїдіння) тільки після
вечірні. У інші ж дні - вівторок, четвер, субота і неділя
- дозволено приймати їжу з рослинною олією.
Риба під час Різдвяного посту дозволяється в
суботні та недільні дні й 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
дозволяється тільки вино і єлей. Від 2 до 6 січня
піст посилюється, і в ці дні навіть в суботу та неділю
риба не благословляється.
Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для спасіння душі, навіть навпаки, може бути
і духовно шкідливим. Справжній піст пов'язаний з

молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя, з
виключенням розважальних і видовищних заходів,
перегляду телевізора. Піст не мета, а засіб - засіб
покори своєї плоті і очищення від гріхів. Без молитви
і покаяння піст стає всього лише дієтою.
Слід зазначити, що правила встановлені Церквою щодо Різдвяного посту є тим ідеалом до якого
повинен прагнути кожен християнин. Проте, не кожен може в повній мірі їх виконати. Тому необхідно
з огляду на свої фізичні і духовні сили намагатися
виконати те, що нам пропонується в Різдвяний піст
для спасіння душі.
- Яким має бути піст для дітей?
Піст дитини дуже сильно відрізняється від посту дорослої людини. В дитини зовсім інше уявлення про гріх і до певного віку у неї нема поняття про
духовну боротьбу. Наприклад, маленьких дітей, які
ще не сповідаються, не слід навантажувати серйозними постовими обмеженнями, що було б навіть небезпечно, тому, що діти розвиваються і їх піст повинен бути незначним. Тобто повинні бути тільки деякі
елементи посту. Дитину слід завжди добре годувати, можна пісною їжею, але різноманітною. Проте в
раціоні дитини можуть бути молочні продукти, і деколи, коли організм дитини цього потребує і м’ясо.
Проте чіткі елементи посту повинні бути присутні,
наприклад: не їсти м’яса, відмова від надмірного
вживання солодощів і від надмірного проведення часу за комп’ютером чи телевізором. Але
відвідування театру, музею, того, що дає дитині
моральний та духовний розвиток і не є елементом
розваг як у дорослого. Найжахливішим є те, якщо
піст буде сприйматися як формальність або як
кара, коли батьки заставляють дітей поститися. Піст
стає для дітей нестерпною мукою. «Коли ж, коли ж
закінчиться піст, щоби можна було з’їсти ковбаски?»
Діти, дійсно це так сприймають. Один знайомий священик розповідав, як він їхав з дітьми у машині, їм
було років приблизно 8 і 10, а навкруги продавали
шаурму, сосиски, хот-доги, і один із них, дивлячись
на це все, каже: «краще б я був сліпим».
Незважаючи на спокусу, яка нас оточує, всетаки, подвиг звершується. Дітям хочеться і ковбаски і сосисочки, проте, якщо вони сприймають
піст як подвиг, вони стараються, борються за себе.
Хоча дійсно, дитячий піст повинен бути послаблений, і якщо хтось нерозумно заставляє дітей поститись за строгими Афонськими традиціями, коли
дітей просто морять голодом, заставляють вичитувати довгі незрозумілі молитви, мучать довгими
Богослужіннями, коли їм все не на радість, - це все

Різдвяний піст - добрий шлях добрі помисли!

(Початок на 1 стор.)

Але не в тому милість, щоб наїстися усілякої рибки
взапас і надовго, а щоб сили, вивільнені від несуворого поста, направити, нарешті, на боротьбу з виснажливими гріхами! Взяти хоча б таку «дрібницю»,
як телефонні розмови. Адже за дві-три хвилини
можна спокійно сказати все, що ми розтягуємо на
сорок хвилин, а то й годину. Чому?
А пліткувати, перемивати кісточки, одне і те ж
повторювати в свербінні багатослів'я. А потім
нарікаємо - часу не вистачає, немає хвилиночки до
сина в щоденник заглянути, з донькою про сокровенне пошепотітися, розумну книжку почитати, помолитися до толку. Господи, прости нас, грішних...

Адже йдемо до Твого світлого свята Різдва, а
по дорозі не в небесну синь вдивляємося, а по
придорожніх кущах. Біда нашого буття – пуста балаканина. Дріб'язкова така недуга, а як реп'ях на нашому придорожньому костюмі. Несуворий піст, риба
благословляється... Але в іншому суворий. Пересуди, плітки, багатослів'я ніхто нам в цей нестрогий
піст, як рибу, не благословляв.
Більше місяця триває Різдвяний піст. За цей час
цілком можна здобути корисний навик доброго мовчання. Запитали - відповіли. Сперечаються - не
втручайся зі своєю швидкою думкою, треба сказати
- скажи лаконічно, без розмазування теми по чужих

може дуже сильно нашкодити.
- Чи необхідно суворо поститися вагітним жінкам?
Обмежувати себе в піст вагітним жінкам необхідно
розумно і з розсудливістю. В першу чергу жінка повинна обмежити себе від негативних вражень зовні,
джерелом яких в першу чергу є телевізор, інтернет,
викорінити звичку осуджувати, перемивати кісточки
іншим. Тому що, якщо людина не має радості і молитви в душі і подяки Богові за все, то весь інший
піст якого вона дотримується не буде приємний Богу.
Піст залежить від духовних і фізичних сил самої
жінки. Для жінки церковної, яка виношує дитину,
живе в православній сімї при нормальному перебігу
вагітності, можна поститися (проте з розсудливістю).
Потрібно в цілому не потакати своїм бажанням, але
й не зашивати собі рот – відчувати себе і дитинку.
Не слід брати благословення як санкцію на піст чи
на його послаблення. Не потрібно затверджувати
у духівника список того, що їсти, а що не їсти. Для
жінки - вагітність і є її подвигом, та жертва Богові,
яку вона може принести. Відомі випадки, коли жінки
постились протягом усієї вагітності і народжували
при цьому здорових дітей.
- Чи є послаблення в пості для жінок, котрі годують
грудьми?
Жінкам, які годують груддю тілесний піст
послаблюється. Зазвичай дозволяються молочні
продукти, яйця, риба. Проте міру посту слід визначати в кожній ситуації окремо в індивідуальній
розмові із духівником. В цей же час слід приділяти
більше уваги посту духовному: більше часу присвячувати молитві, відмовитися від перегляду розважальних передач і фільмів. Необхідно старатись
частіше причащатись Святих Христових Таїн, і мамі
і малюку.
- Як святкувати Новий рік, адже він припадає на
час Різдвяного посту?
Без сумніву, кожне свято повинно бути благочестивим і не містити в собі гріховного начала. Повинен
бути принцип: «що через міру – те від лукавого».
Адже не секрет, що сьогодні будь-яке святкування
супроводжується надмірним вживанням спиртних
напоїв, що аж ніяк не сприяє моральним засадам.
Можна поєднувати святкування Нового року з нашим скромним очікуванням Різдва Христового.
Не в святі гріх, а втому як його святкувати. І якщо в
новорічну ніч спочатку почитати молитву на початок
Нового року, простити всім, і ні на кого не тримати
зла, то після цього можна сміливо рідних з Новим
роком привітати, і фужер шампанського пригубити, і
дольку мандаринки з’їсти. Розумне святкування допустиме, якщо воно несе радість людям. Основне,
щоб все в міру.

мізках, не випробовуючи терпіння близьких своїми
нудотними постулатами. А до чого ж ми лукаві!
- Говорю не в осуд, а в міркування, - смиренно
губи підіжмемо, очі донизу опустимо та й підемо
місити чужий бруд по чужих душах-сутінках. Та ще
заїдаючи брехню цю погану благословенною канапкою з рибою.
Нестрогий піст. Та суворо запитає Господь і за цю
довгу дорогу до свята. Дні біжать, швидко біжать,
безповоротно. Вчорашній день шукати - справа
марна, нарікати про прожиті даремно роки теж. Але
ось Різдвяний піст знову стелиться перед нами календарною доріжкою - понеділок, вівторок... неділя.
Підемо по ній широким кроком не боячись труднощів
подорожнього, звільнимо свій багаж від випадкового
і безглуздого вантажу. Розправимо плечі. До Різдва.
До тріумфу. До свята. Добрий шлях - добрі справи,
добрі помисли, добре улаштування душі.

Наталія Сухиніна

6

Світло православ’я

№ 9 (192) 2012 р.

Архієпископ Марк: «У центрі уваги
завжди має стояти духовне життя»

Високопреосвященніший архієпископ Берліно-Германський і
Великобританський Марк неодноразово відвідував Львівщину, де спілкувався
з православною паствою, молився разом із духовенством єпархії.
Під час останнього візиту владика Марк зголосився дати інтерв’ю для газети
«Світло Православ’я».
-	Ви вже неодноразово відвідуєте нашу єпархію.
Поділіться своїми враженнями від цих візитів.
- Я вже двічі відвідував Львів у зв'язку з єпархіальними
заходами. Місто приваблює своїми історичними
коренями і своєю архітектурною різноманітністю.
Відчувається, що тут переплітаються різні культури.
На жаль, у мене не було часу, щоб ближче познайомитися з містом і його мешканцями. Те, що я бачив і чув
про становище православного населення, викликає
гнітюче враження. Боляче бачити, як в наш час люди
страждають від національної та релігійної ненависті.
Бажав би, щоб люди знайшли спільну мову і не намагалися ділити та ділитися за якимись зовнішніми
показниками.
- Владико, розкажіть трохи про своє життя.
- Я народився під час Другої світової війни в м.
Хемниці. Мені було 4 роки, коли ми з матір'ю і двома
сестрами втекли зі зруйнованого від бомбардування
дому та знайшли притулок в літньому будинку дідуся
і бабусі. Там я зростав і навчався в школі. Оскільки я
походив з соціального класу інтелігенції – мої мама
і батько були професорами музики – я не мав шансу в Східній Німеччині під час комунізму вступити
в гімназію і далі в університет, де могли навчатися
тільки діти робітників і селян. Коли мені було 13 років,
ми з батьком і молодшою сестрою втекли зі Східної
Німеччини в Західну, де я згодом і отримав повну
шкільну і університетську освіту.
- Що вплинуло на те, що Ви, німець за походженням, онук лютеранського пастора, прийшли
до православної віри і стали архієреєм Руської
Православної Церкви Закордоном?
- Ще в шкільні роки у мене почалися духовні пошуки. Протестантизм мене не задовольняв. На початку
мого навчання в університеті на кафедрі славістики
на заняттях з давньої російської літератури я наткнувся на твори преподобного Ніла Сорського, які
стали для мене потягом не тільки до православ'я,
але і до чернецтва. Я почав розширювати свій круг
читання і заглиблюватися в святоотецьку писемність.
Таким чином мені відкрився інший світ і я впевнений,
що якби мій дідусь знав цю літературу, він теж прийняв би православ’я.
- Яка роль святої гори Афон в Вашому духовному
становленні, адже Ви часто відвідували її?
- У час вільний від занять в університеті і призначений для дослідницької роботи я по два рази на рік
на два-три місяці їздив на Афон. Там я спілкувався
з монахами, які потрапили на Афон до 1917 року
або відразу ж після, тобто людьми, які ніколи не бачили радянської влади. У них я знайшов духовне
керівництво. Там же згодом я познайомився з ченцями, які приїхали з Радянського Союзу. Одним з них
був архімандрит Авель, який мав великий вплив на
мій шлях до чернецтва.
- В одному з інтерв'ю Ви сказали, що «Сербська
Церква - моя друга мати». Прокоментуйте, будь ласка.
- Під кінець мого навчання в університеті вже стало
абсолютно зрозуміло, що я хочу до світської освіти
додати духовну. Я зробив спробу записатися в одній з
Руських Духовних шкіл, але мені відмовили. При цьому я втратив багато часу. Тільки через кілька років,
коли сам уже викладав в університеті, я знайшов
можливість записатися на заочний сектор Богословського Факультету Сербської Православної Церкви в
Белграді. Під час моєї першої поїздки до Сербії я познайомився з преподобним Юстином (Поповичем), і з
тих пір став їздити до нього щоразу, коли був у Сербії.
Зв'язок з сербськими архієреями зберігся донині і я
дуже ціную це. Покійний патріарх Герман, при моїй
з ним останній зустрічі перед його кончиною, сказав
при прощанні: "Владико Марку, пам'ятайте завжди,
що ми Вас вважаємо одним з нас".
- Відомо, що в Європі мало православних монастирів.
Одним з небагатьох є свято-Іовський монастир

в Мюнхені, який є і Вашою архієрейською
резиденцією. Скажіть декілька слів про
історію його заснування. Чому він названий
в честь преподобного Іова Почаївського? Які
особливості життя братії?
- Наш монастир преподобного Іова
Почаївського в Мюнхені був заснований в
1945 році ченцями, які втекли перед Червоною Армією з Карпат. Більшість з них згодом
виїхали до Америки, де влилися в братство
Свято-Троїцького монастиря в Джорданвілі. Я не міг
собі уявити життя монаха без монастиря і тому, коли
від мене просили згоду на архієрейську хіротонію, я
поставив умову, що буду жити в монастирі. Коли ми
з братією, яка складалася з трьох осіб, переселилися
в Мюнхен після моєї архієрейської хіротонії в 1980 р.,
в монастирі жив один старенький архієрей і один читець. Тому ми змогли перенести в цей монастир свій
статут, який грунтується на Афонському.
Ми щодня здійснюємо повний круг богослужінь. Починаємо
вранці о 4 год., закінчуємо після 8-ої. Увечері вечірню
починаємо о шостій, після вечері повечір'я о восьмій,
і закінчуємо близько дев'ятої години. Потім братія
здійснює келійне правило. Братія монастиря преподобного Іова Почаївського, що виникла в Карпатах на основі кількох вихідців з Почаївської Лаври,
традиційно займалася книгодрукуванням. Наша маленька братія перейняла цей послух. Спочатку ми
друкували Вісник Німецької єпархії двома мовами.
Пізніше ми також почали друкувати книги російською,
німецькою, церковно-слов'янською та іншими мовами. Не маючи змоги вести ручний набір, ми відразу
перейшли на комп'ютерну техніку для нашої друкарні.
У наш час братія складається з 13 осіб різних
національностей. Богослужбова мова у нас церковнослов'янська, побутова - російська та німецька. Раз на
тиждень ми служимо літургію німецькою. Це важливо, бо ми випробовуємо нові переклади насамперед у
нашому монастирі. Нас "годує" свічковий завод, в якому виготовляються свічки для всієї Німецької єпархії.
Всі диякони і священики після рукопокладення перші
40 днів проходять своє служіння у нашому монастирі.
П'ять років тому недалеко від Мюнхена ми відкрили
жіночу обитель, яка живе за нашим статутом. Коли я
в Мюнхені, то раз на тиждень відвідую цю обитель,
щоб посповідати черниць і послужити в них. Зараз у
жіночому монастирі подвизається 10 осіб і їх головний послух у швейній та палітурній майстернях.
- Життя православних парафій в неправославних
країнах досить важке і, як правило, супроводжується
багатьма проблемами. Розкажіть, Владико, про
особливості церковного життя православних парафій
у Вашій єпархії.
- У нашій єпархії особлива увага приділяється збереженню віри і культури в інославному середовищі.
Ми не тільки оточені інославними, але багато наших
парафіян перебувають в змішаних шлюбах з неправославними. Тому наші священики та парафії повинні
приділяти особливу увагу викладанню Закону Божого двома мовами - російською та німецькою. Діти
із змішаних сімей не завжди володіють російською
мовою, але ми хочемо їх зберегти як членів Церкви. Для них потрібні заняття зрозумілою їм мовою. З
іншого боку, ми не бажаємо, щоб російськомовні діти
асимілювалися і втратили російську мову та культуру. Тому в наших парафіяльних школах викладається
не тільки Закон Божий, але й російська мова і, при
можливості, історія, географія та ін.
- Звідки Ви берете кандидатів на священство, як
готуються кадри?
- Кандидатів ми беремо переважно з активних
молодих парафіян. Був час, коли нам доводилося
"імпортувати" священиків з Росії чи інших країн, але
останнім часом ми дякуємо Богові за те, що у нас в
своїх парафіях ростуть люди, достатньо зацікавлені
й прив'язані до Церкви, і вони стають кандидатами

для священства.
- Католики та протестанти багато уваги приділяють
соціальному служінню, в цьому напрямку проводиться велика робота. На Ваш погляд, яке першочергове
завдання православної парафії?
- Наші парафії також опікуються соціальними закладами, але ці питання не є центральними, як у
протестантів і католиків. Для нас у центрі уваги завжди
має стояти духовне життя. З нього органічно випливає
і соціальна діяльність, коли і де вона потрібна.
- Ви були членом робочої групи по возз'єднанню
РПЦ і РПЦЗ. Згідно Акту тепер, через 5 років після
підписання, повинен початися процес злиття двох паралельно існуючих єпархій на одній території в одну.
Опишіть труднощі і особливості, з якими Ви зіткнулися
у зв’язку з цим.
- Поки у нас не відбувається ніякого злиття. Як і
раніше, існують дві паралельні єпархії і два архієреї
з однаковим титулом Берлінського і Німецького. Ми,
архієреї, часто зустрічаємося для обговорення різних
питань і приходимо до спільних рішень. Кожен другий рік ми скликаємо спільні пастирські наради. Там
обговорюємо всі питання абсолютно відверто і чесно, та завдяки цьому багато священиків і парафій
діють спільно. Природно, спостерігається різний дух
в кожній єпархії. Навіть там, де священнослужителі
"московської" єпархії та зарубіжної єпархії походять з
тієї ж Росії, України чи Казахстану. В парафіях РПЦЗ
переважає дух, який панував в нас раніше. Насамперед, це спостерігається у щоденному парафіяльному
житті. Зарубіжні парафії навіть в своєму статуті мають значно більшу частку демократичних начал,
ніж "московські". Робота з молоддю вже ведеться в
повній єдності. Тому можна сподіватися, що з плином
часу обидві єпархії можуть зростися.
- Як Ви ставитеся до проблем сучасного життя
Православної Церкви: ідеї націоналізації Церкви, нового календаря, православно-католицького діалогу...
- Мені здається, що часто занадто сильне
підкреслення національної складової в Церкві веде
до згубних наслідків. Якщо ми приймаємо всерйоз
Святе Письмо, то немає в Церкві ні іудея, ні елліна...
Ми, природно, не живемо в безповітряному просторі,
але ми не готові допустити в Церкві розділень на
основі національності чи культури і мови. Нам слід
підкреслювати те, що нас об'єднує, а не те, що нас
може розділити.
Діалог з іншими віросповіданнями, зокрема з римокатоликами, може бути корисним, коли він ведеться
чесно. Коли ж римо-католики відрізають нам руки
і ноги, ведучи боротьбу проти православ'я, наприклад на Західній Україні, такі діалоги треба припиняти і чекати від своїх партнерів зміни позицій. Коли ці
діалоги протягом десятиліть не приводять до жодних
відчутних наслідків, то в них немає сенсу. Про зміну
календаря, у нас православних, не може бути мови.
Ми живемо за святоотецьким календарем.
- Що Ви хотіли б побажати нашому Керуючому
Львівської єпархії, духовенству та вірянам?
- Перш за все, хочу побажати владиці і всім вірянам
Галицької землі зміцнення в батьківській православній
вірі, і живої передачі цієї віри наступному поколінню.
Спаси Вас Господи, дорогий Владико. Ми будемо
раді знову і знову вітати Вас на галицькій православній
землі.

Розмовляла Оксана Антонова
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7 найпоширеніших забобонів про Причастя
Для християнської свідомості забобони - це
щось протиприродне. Але, на жаль, навіть серед людей, що приступають до Причастя, вистачає тих, хто
ще не розлучився з язичницьким світоглядом.
Навіть, приступаючи до великої святині, приймаючи
у себе Плоть та Кров Христову, така людина не скидає
старий забобонний одяг, а стає носієм «гібридної»,
як кажуть соціологи, релігійної свідомості. Вона, начебто, й православна за формою і навіть трохи за
змістом, але з елементами язичництва. Але як не
можна бути трішки вагітною, так не вийде бути трішки
православним.
Якщо ми називаємо себе християнами, тоді в нас
не повинно бути місця для забобонної свідомості.
Як жартував митрополит Антоній Сурозький: «Якщо
бачу, що чорна кішка хоче перебігти мені дорогу, я
даю їй це зробити, а раптом вона забобонна».
Ось кілька найпоширеніших прикладів забо-бонів,
які стосуються Причастя.
1. У ніч після Причастя спати не можна - розгубиш всю благодать. Тут наявне механічне розуміння
Таїнства, де благодать сприймається, як якась
енергія, яку можна черпати автоматично. Вдень благодать працює, а у вісні витрачається даремно. Але
Церква - це не магазин, а благодать - не товар. Життя з Богом, уподібнення Христу - мета християнина, і
все, що даровано Церквою, в тому числі й Таїнства,
служить для встановлення або підтримки зв'язку з
цим і вдень, і вночі.
2. Перед Причастям після полуночі не можна ковтати слину і чистити зуби. Це не стільки забобон, скільки
перестраховка від порушення форми здійснення
Таїнства. Мовляв, якщо проковтнув слину, то таїнство
не буде дійсним.
У «Пам'ятці християнину, який бажає приступити до

Забобони в церковному житті: звідки вони беруться і як їх розпізнати?
Дотримання яких «правил» поведінки до і після Причастя
є не лише малоістотним, але й шкідливим?
Святої Чаші для причастя Животворящого Тіла і Крові
Христових» є з цього приводу наступне повчання: «...
якщо хто-небудь, постуючи для прилучення Святих
Тайн, вмиваючись або перебуваючи у лазні, проковтнув трохи води, чи повинен такий причаститися? Як
відповідає у своєму канонічному посланні святитель
Тимофій Олександрійський: «Повинен. Бо інакше сатана, знайшовши можливість віддалити його від Причастя, частіше буде робити те ж саме».
3. Благодать Причастя «діє» 6 тижнів. Є ще варіації
на цю тему, коли говорять, що три дні після Причастя
диявол не може підступити до людини. Ці числові характеристики побудовані за класичною забобонною
схемою: автоматично убезпечити себе від тривог.
В даному випадку 6 тижнів можна розслабитися, а
потім знову до церкви за благодаттю.
4. Після Причастя не їдять виделкою, щоб благодать не проколоти. Анекдотичне марновірство, яке
не потребує коментарів з причини свого повного безглуздя.
5. Після Причастя позіхати не можна - Святий
Дух вилетить, а біси залетять. У цьому марновірстві
відображено примітивне уявлення про Духа Святого.
Крім того, якщо біси так легко опановують нещасним християнином після Причастя, тоді вже краще
взагалі мовчати, не відкривати рот, не їсти й не пити.
Залишається ще питання, чому біси влітають тільки
через рот, а не через вуха, наприклад, і чому саме під
час позіхання?
6. Причастя потрібне для очищення організму та
для підняття гемоглобіну в крові. Тут яскраво виражена відсутність релігійної свідомості. Замість Бога

Кінець світу чи відсутність віри?
Єпископ Львівський і Галицький Філарет: про кінець світу, масову
закупівлю сірників і свічок, страхи людей перед 21 грудня 2012 року
(Початок на 1 стор.)
Господь Ісус Христос в числі ознак на ближення кінця
світу говорить про появу лжепророків, лже-Христа,
так само як і про появу екзальтованих людей, які будуть говорити: «Тут Христос, там Христос» (Мк. 13:
21).
- Кінець світу це і є друге пришестя Христа? А як
же тоді апостоли, адже вони так само чекали другого
пришестя?
- Дійсно це так. Перші християни, а це не лише
апостоли, а й і їхні учні і послідовники учнів,
жили в постійному очікуванні другого пришестя Христа, за яким настане кінець світу. Але
перші християни чекали кінця світу не такого,
при якому життя на землі загине, а коли життя
преобразиться, коли все стане іншим, більш
піднесеним і чистим. Вони вірили, що настане Царство Небесне на Землі, що люди позбудуться від гріхів, очистяться, і тому були
налаштовані оптимістично.
Давайте згадаємо перші слова Христа Спасителя після того, як Він вийшов на проповідь.
«Виповнився час і наблизилося Царство
Боже: покайтеся і віруйте в Євангеліє» (Мк.
1:1-15). І якщо точніше їх перекладати, вони
звучатимуть так: ось, виповнився термін, призначений Богом, і вже зараз прийшло Царство
Небесне – покайтеся і віруйте в це Євангеліє,
в цю Благу звістку. А в чому полягає «Блага
вість»? Та в тому, що Царство Боже вже тут,
що ми вже живемо в ньому! Тому що там, де Ісус Христос, там, де я живу з Ним, де я з'єднаний з Ним – там
я живу вже не тільки цим світом, але живу в тому світі,
в якому Христос. Доречно згадати чудові слова апостола Павла до Галатів: «Я розп'ятий з Христом і вже
не я живу, але живе в мені Христос». (Гал. 2:16-20).
Ці слова і стали результатом очікування апостолів і їх
послідовників. Йшов час і учні розуміли, що не прийде
скоро Христос, але мали впевненість в словах Христа Спасителя про пришестя Царства Божого і віру в
Євангеліє.

Але нажаль, не всім Господь дає таку глибоку віру і пізнання Царства Божого тут на Землі. Ці
люди, розуміючи, що кінця скоро не буде, та все ж
стали вигадувати різні історії і створювати цілі теорії
про кінець світу. Вираховувати якісь дати, терміни.
Таких людей апостоли повчали проти хибного погляду, апостол Павло пише про останні часи: «Про час і
терміни немає потреби писати до вас, браття, бо самі
ви докладно знаєте, що прийде день Господній так,
як злодій вночі» (1 Фес. 5: 1 -2). Що можна говори-

ти про пророцтва щодо кінця світу, коли сам Христос
дає нам вказівки, і якщо вже слова апостола Павла
для нас порожні, то ми повинні вдуматися в слова
Самого Господа: «Бо як блискавка, що на сході блисне, і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина
Людського» (Мф. 24: 27).
- Що штовхає людей до таких передбачень, і чому
люди вірять в них?
- Мені здається, що тільки людська слава може
штовхнути людину до божевільних прогнозів. Що
може людина, яка не має в серці Бога? Говорити

людина шукає ліки. А Причастя сприймає як магічний
обряд. Схожим чином мислять ті батьки, які приводять своїх дітей на Причастя лише з метою «щоб не
хворів».
7. Причастя у архієрея сильніше, ніж у простого
священика. Людина намагається таким чином «посилити» Таїнство. Адже це набагато легше, ніж гідно
підготуватися до прийняття Святих Дарів.
Всі ці забобони об'єднує ще одна спільна риса
- віра не в Бога, а в магію, в алгоритм дій, який
допомагає сам по собі. Від нас - ритуал, нам - благодать. Відходить на другий план зустріч з Богом,
спілкування з Ним, порятунок - це все дуже складно
і незрозуміло. Зручніше мислити так: «Ми ж постили
три дні! Подавай нагороду! »
Ця психологія обміну - ще одна риса язичницької
свідомості. Саме такий формат відносин прийнятий
у стосунках з ідолами. Язичник приносить жертву
божкові і встановлює з ним якийсь договір, за яким той
тепер зобов'язаний допомогти йому в полюванні. Не
вийшло з полюванням, божка можна й відлупцювати.
У християнстві інакше. Нам потрібен Господь кожну
секунду нашого життя, і ми докладаємо всі зусилля,
щоб бути з Ним. Саме Господь, а не благополуччя,
яким Він нас щедро обдаровує. Апостол Павло писав про жагу Бога, яка перевищує жагу життя: «бажаю померти та бути з Христом, бо це значно краще»
(Флп. 1:23). І коли в центрі життя звільняється місце
для Христа, тоді йдуть звідти забобони та спроби
маніпулювати обставинами свого життя через виконання безглуздих дій.
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все, що завгодно, що не стосується істини і правди.
З точки зору християнського світогляду, будь-яка людина, котра називає дату кінця світу, скажемо так:
багато на себе бере. Такі люди «перебувають поза
євангельською істиною», «про день же той чи про годину, ніхто не знає, ні ангели небесні, ні Син, тільки
Отець» (Мк. 13, 32).
Чому люди вірять? Питання дуже складне і просте одночасно. Тому, що люди не вірять в Бога, вони
більше вірять у магію, принаймні на неї сподіваються.
Те, що відбувається в суспільстві, навіть іноді і в церковному, можна назвати екзальтацією. Люди не знають Святого Письма, вони абсолютно не освічені в
богослов’ї. Уявлення цих людей про кінець світу, про
Апокаліпсис, м'яко кажучи, примітивні. Апокаліпсис
говорить про те, як Царство земне стане Царством
Небесним, говорить і про роль Церкви: що нам робити, аби Царство Боже здійснилося на Землі.
- Що Ви, як пастир, порадите тим, хто
шукає кінця світу, а також тим, у кого
кінець світу викликає страх?
- Не потрібно боятися кінця світу, тому
що після нього ми очікуємо вічного життя в Царстві Небесному. Багато хто в цій
паніці скуповують сірники, сухе пальне,
крупи, необхідні продукти та предмети побуту. Але ніхто з цих людей, серед яких є
і віруючі, не зробив жодних спроб зустріти
так званий «кінець світу» в молитві та
покаянні. Нібито після кінця світу людина
буде насолоджуватися всім тим, що заготувала у своїх підвалах.
У минулу неділю Церква згадувала притчу про безумного багача, її доречно згадати і сьогодні: «Безумний! В цю ніч душу
твою заберуть від тебе, і кому залишиться
те, що ти наготовив? ... » (Лк. 12.20). Цей
фрагмент з Євангелія говорить не про те,
щоб ми боялися смерті, а про те, щоб ми знали, що вона
може прийти в будь-яку мить. Кожна мить має бути абсолютною, кожне слово має бути словом життя, щоб від
нього віяло Духом. Християнин повинен жити так, щоб
у будь-який момент бути готовим померти і стати перед
судом Господнім, дати відповідь за своє життя.
- А що, власне, ви як єпископ будете робити в ці дні
так званого «кінця світу»?
- Відповім жартома: «Куплю новий календар на 2013
рік».

Прес-служба Львівської єпархії

8

Православний календар
на грудень

1. Субота
Мч. Платона. Мчч. Романа i отрока Варула.
2. Неділя
Прп. Варлаама, iгум. Печерського. Ікони Божої
Матерi “В скорботах i печалях Утiха”
3. Понеділок
Прп. Григорiя Декаполiта
4. Вівторок
ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ
НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.
5. Середа
Апп. вiд 70-ти: Филимона й Архипа i мц.
рiвноапостольної Апфiї. Блгв. Ярополка, кн.
Володимир-Волинського.
6. Четвер
Блгв. князя Олександра Невського
7. П’ятниця
Вмц. Єкатерини. Прп. Меркурiя, Печерського
8. Субота
Сщмч. Климента, папи Римського
9. Неділя
Прп. Алiпiя, стовпника.
10. Понеділок
Ікони Божої Матерi “Знамення”
11. Вівторок
Прмч. i спов. Стефана Нового
12. Середа
Мч. Парамона i з ним 370 мчч. Прп. Нектарiя
Печерського, в Ближнiх печерах
13. Четвер
Апостола Андрiя Первозваного
14. П’ятниця
Прор. Наума. Прав. Фiларета Милостивого
15. Субота
Прор. Авакума. Прпп. Афанасiя, затворника
Печерського, в Ближнiх печерах, та Афанасiя,
затворника Печерського, в Дальнiх печерах
16. Неділя
Прор. Софонiї. Прп. Сави Сторожевського,
Звенигородського
17. Понеділок
Вмц. Варвари. Прп. Іоана Дамаскина
18. Вівторок
Прп. Сави Освяченого. Мч. Анастасiя
19. Середа
Святителя Миколая, архиєпископа Мир
Лiкiйських, чудотворця
20. Четвер
Свт. Амвросiя, єп. Медiоланського. Прп. Нила
Столобенського
21. П’ятниця
Прп. Патапiя. Прп. Кирила Челмогорського
22. Субота
Зачаття прав. Анною Пресвятої Богородицi
23. Неділя
Мчч. Мини, Єрмогена та Євграфа. Свт.
Іоасафа, єп. Білгородського
24. Понеділок
Прп. Даниїла Стовпника. Прп. Никона Сухого,
Печерського, в Ближнiх печерах
25. Вівторок
Свт. Спиридона, єп. Тримифунтського, чудотворця
26. Середа
Мчч. Євстратiя, Авксентiя, Євгенiя, Мардарiя
та Ореста
27. Четвер
Мчч. Фирса, Левкiя i Калиника
28. П’ятниця
Сщмч. Єлевферiя. Собор Кримських святих
29. Субота
Прор. Аггея. Мч. Марина
30. Неділя
Неділя святих праотців
31. Понеділок
Мчч. Севастiана, Прп. Михаїла, сповiдника

Світло православ’я
Офіційне видання Львівської єпархії
Української Православної Церкви
Видається з благословення
єпископа Львівського і Галицького
Філарета

Світло православ’я

А навіщо любити?

Навіщо ти читаєш?

Є така притча. Учень запитав старця:
- Навіщо ти кожен день читаєш книгу?
Адже ти вже читав її!
Запитав і старець:
- А навіщо ти сьогодні їв? Адже ти ж їв
вчора?
Учень знизав плечима:
- Для того щоб жити. Без їжі я помру.
Старець кивнув:
- Ось і я щодня читаю, щоб духовно не
померти.

Скарби духовні
Останній лист
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Один шукач прийшов до старця і сказав:
- Я хочу знайти шлях до Бога. Допоможи мені!
Той пильно поглянув на нього і запитав:
- Скажи мені спершу, чи любив ти кого-небудь?
- Я не цікавлюся світськими справи, любов'ю та іншими. Я
хочу прийти до Бога!
- Подумай, будь ласка, ще раз чи любив ти у своєму житті
жінку, дитину або когось іншого?
- Я ж вже сказав тобі, що я не звичайний мирянин. Я хочу
пізнати Бога. Тому останнє мене не цікавить.
Очі старця сповнилися глибоким сумом, і він відповів шукачеві:
- Тоді це не можливо. Спершу тобі варто пізнати, як це, посправжньому любити кого-небудь. Це і буде першою сходинкою до Бога. Ти запитуєш мене про останню сходинку, а сам
ще не ступив на першу.

Цього листа знайшла медсестра у лікарні. Він
лежав під подушкою одного хлопчини, який недавно закінчив життя на тому ліжку.
"Дорога матусю, кілька днів я можу сидіти на ліжку
лише півгодини, а решту дня безсилий. Серце не хоче
добре працювати. Сьогодні зранку професор сказав
щось, що означало: "Треба бути готовим". До чого? Молодому напевно важко умирати! Мушу бути готовий, бо
на початку тижня, може, вже не житиму - а я ще не готовий. Біль такий, що годі витримати, але те, що я не
готовий, видається, ще важче витримати.
Найгіршим є те, що коли дивлюся на небо - там темно. Ніч, проте не світить жодна зірочка, на якій я міг би
затримати погляд. Мамо, я ніколи досі не думав про
Бога, проте зараз відчуваю, що існує це Щось, чого ми
не знаємо, Щось, оповите таємницею, якась Сила, в чиї
руки ми падаємо, якій мусимо дати відповідь. Мене мучить, що я не знаю, ким Вона є. Якби ж то знав!
Матусю, пригадуєш, як ти з нами, малими дітьми,
йшла по лісі, у темряві, назустріч батькові, який повертався з роботи. Бувало, ми забігали наперед - і

раптом відчували самотність.
Ми чули якісь кроки у темряві - і нас охоплював
страх перед власними кроками. Зате, яка радість
проймала нас, коли розпізнавали, що ці кроки належать любому таткові!
Зараз, у самоті, я чую кроки, яких не знаю. Чому
їх не знаю?
Ти казала мені, як мені треба вдягатися, як поводитися у житті, як їсти, як давати собі раду. Ти
опікувалася мною. Невтомно піклувалася про
мене. Пригадую собі, що у Різдвяний вечір ти ішла
з нами до шопки.
Пам'ятаю, також, вечірню молитву, яку ти мені
підказувала. Ти завжди вчила нас бути чесними.
Але все воно зараз розпливається переді мною,
немов сніг на сонці. Чому ти говорила нам про
стільки всяких речей, та нічого не розказала про
Іісуса Христа? Чому не навчила розпізнавати Його
кроки, аби я міг зрозуміти, що це Він приходить до
мене у цю останню ніч, у самотній смерті? І щоб
я збагнув, що на мене чекає Отець! Тоді я міг
би вмирати інакше..."

сьогодення, що стає історією
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