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  У ЗВ`ЯЗКУ З ХВОРОБОЮ Блаженнішого митропо-
лита Київського і всієї України Володимира на посаду 
місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри 
обрано митрополита Чернівецького і Буковинського 
Онуфрія (Березовського). Таке рішення 24 лютого ух-
валив на своєму розширеному засіданні Священний 
Синод Української Православної Церкви.
  Як повідомляється в журналах Священного Синоду, 
відповідно до Статуту про управління УПЦ, засідання 
очолив найстарший за хіротонією постійний член Си-
ноду митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафан-
гел (Саввін).
      Керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський 
і Броварський Антоній (Паканич) доповів про стан 
здоров’я Предстоятеля Церкви, відповідно до рапор-
ту митрополита Переяслав-Хмельницького і Виш-
невського Олександра (Драбинко), відповідального 
за лікування Митрополита Володимира.
 ”Враховуючи викладене в Рапорті, констатувати, що 
стан фізичного здоров`я Блаженнішого Митрополи-
та Володимира дає підстави для набуття чинності 
п. 14 розділу V Статуту Управління УПЦ, а саме про 
наявність причин, які унеможливлюють виконання 
Митрополитом Київським і всієї України Володимиром 
обов`язків Предстоятеля Української Православної 
Церкви», - постановив Священний Синод УПЦ.
  Відповідно до норм Статуту таємним голосуванням 
на посаду Місцеблюстителя обрано митрополита 
Чернівецького і Буковинського Онуфрія.
 Також Священний Синод ухвалив:  "Ім’я Місце-
блюстителя Київської митрополичої кафедри 
підносити за богослужінням в усіх храмах і монасти-
рях Української Православної Церкви".
    Після засідання Священного Синоду, на якому митро-
полита Чернівецького і Буковинського Онуфрія було 
обрано Місцеблюстителем Київської митрополичої 
кафедри, владика дав коментар телепрограмі «Пра-
вославний вісник»:

Митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій 
обраний Місцеблюстителем Київської Митрополичої кафедри 

   «Я бажаю всім нашим вірним, щоби вони знайшли 
в собі сили простити один одного, - зазначив зокрема 
він. - Якщо хтось шось проти кого має, треба знайти 
в собі сили потерпіти ближнього, тому що в терпінні - 
філософія і мудрість життя».
   «Церква завжди звершувала місію спасіння людської 
душі, - сказав владика Онуфрій. - І знаходячись у 
різних політичних, соціальних умовах, Церква завжди 
намагалась саме цю місію звершувати.
  Тому що на землі все міняється. Змінюються полі-
тичні віяння, ідеї людей, погляди на життя. Але 
Вічність залишається Вічністю, і вона чекає на кож-
ну людину. І ми намагаємося відноситися до всіх 
конфліктів, до всіх негараздів життя, що їх зустрічають 
наші вірні на своїй дорозі, як до випробувань, якими 
Бог перевіряє, до якої ступені в нас є віра, любов, по-
вага до ближнього.

  І Церква завжди виховує людей в дусі любові до Бога 
і до ближнього. Бо одне не може бути без другого.
  І сьогодні, в цей складний час, ми молимося, ми всі 
переживаємо - і ієрархи, і священики, і миряни. Ми 
молимося, аби Бог дав кожному зрозуміти своє місце 
в житті, зрозуміти своє призначення в житті, і щоби 
земні випробування не знищили в нашому серці отого 
безцінного скарбу - любові до Бога і до ближнього, яку 
в нас хоче бачити Господь».

Митрополит Онуфрій (Березовський) - 
постійний член Священного Синоду УПЦ

  Народився 5 листопада 1944 р. у с. Коритному 
Вашковського р-ну Чернівецької обл. в сім`ї свя-
щеника. У 1964 р. закінчив Чернівецьке технічне 
училище, працював у будівельній організації, в 
1966 р. вступив на загальнотехнічний факультет 
Чернівецького державного університету. У 1969 
р. залишив університет і вступив до Московської 
духовної семінарії. У 1970 р. прийнятий до числа 
братії Троїце-Сергієвої лаври. 18 березня 1971року 
пострижений у чернецтво, 20 червня - висвяче-
ний в сан ієродиякона, 29 травня 1972 р. - в сан 
ієромонаха. У 1980 р. возведений у сан ігумена. 
28 серпня 1984 призначений настоятелем Преоб-
раженського храму Афонського двору в с. Лукіно 
Московської обл. 28 червня 1985 р. призначений 
благочинним Троїце-Сергієвої лаври. 15 грудня 
1986 року возведений у сан архімандрита. У 1988 
р. закінчив МДА зі ступенем кандидата богослов`я. 
20 липня 1988 року призначений намісником Свято-
Успенської Почаївської лаври. 9 грудня 1990 року у 
Володимирському соборі Києва хіротонізований на 
єпископа Чернівецького і Буковинського. 28 липня 
1994 року возведений у сан архієпископа і призна-
чений постійним членом Священного Синоду УПЦ. 
22 листопада 2000 року возведений у сан митропо-
лита.

Весна душі - Свята Чотиридесятниця
   Як природа прокидається від зимового сну, так і душу людини закликає Церква про-

кинутися від сну гріховного під час проходження Святої Чотиридесятниці. «Душе 
моя, востань, що спиш?» - співається в перші дні Великого посту у храмах! Дійсно, 
Богослужіння у дні Великого посту особливо зворушливі - святі отці, укладачі Бого-

службового уставу та піснетворці, котрі писали наші молитви, залишили нам рецепт 
зцілення від гріхів. Чотиридесятниця кожного дня нам пропонує особливий зміст 

церковної молитви, в яких ми повинні черпати головні акценти на шляху самоудоско-
налення. Кожний етап посту звертає нашу увагу на ті акценти, які допомагають нам 

правильно занурюватися у глибини своєї душі і готує до достойної зустрічі із Воскрес-
лим Христом. День за днем, седмиця за седмицею черпаймо духовну мудрість, 

якої вчить нас у ці святі дні Церква Христова!

Великий канон преподобного 
Андрія Критського

  На початку Великого посту, на великому повечір'ї 
понеділка, вівторка, середи і четверга першої седмиці 
по частинах, а на утрені Четверга п'ятої седмиці того 
ж посту в повному обсязі співається й читається Ве-
ликий покаянний канон преподобного Андрія Критсь-
кого. 
  Складений майже 1200 років тому, Великий канон в 
усьому, крім розмірів, подібний до інших. Утім, він має 

ще й ту особливість, що складається з дев'яти пісень, 
на відміну від звичайних богослужбових канонів, які 
не мають другої пісні. До тропарів канону додається 
псаломський приспів: «Помилуй мя, Боже, помилуй 
мя». Устав пропонує на кожний тропар канону робити 
три поясні поклони, а в деяких храмах поясні поклони 
замінюють одним земним. 
  Спочатку Великий канон містив лише 210 тропарів.
Пізніше Церква додала до них ще 40 на честь його 
укладача й на спомин про Марію Єгипетську. Таким 
чином, іменуючись Великим за своїм змістом, висо-

тою думки й силою її висловлення, канон святого 
Андрія називається також Великим і за своїм обсягом, 
тому що всі інші подібні твори містять у собі близько 
30 піснеспівів або трохи більше. 
  Преподобний Андрій Критський, зібравши у Велико-
му каноні воєдино події старозавітної й новозавітної 
історії від падіння праотця Адама до Вознесіння Хри-
стового, подає їх у дусі глибокого сердечного каяття, 
з надзвичайною майстерністю співставляючи кожну 
з них зі станом грішної душі. Зі священної скарбниці 
Святого Письма він бере найсильніші приклади для 
покаяння й морального вдосконалення. У ньому про-
понуються християнам різноманітні зразки правед-
ного життя для наслідування та приклади життя не-
честивого для їх уникнення, а також спасенні уроки 
покаяння й молитовного діяння. 
  Цей канон можна назвати покаянним плачем, що 
розкриває нам увесь безмір, усю безодню гріха й 
перевертає душу каяттям і надією. Перед погля-
дом грішника проходять постаті, діяння і події світу 
старозавітного й новозавітного, в яких з особливою 
силою відобразилися значення й сила гріха, а також 
гідність святого життя. 

Продовження на стор. 4
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Світло православ’я

  2 січня, з нагоди третьої річниці архієрейської 
хіротонії Керуючого єпархією єпископа Львівського 
і Галицького Філарета у Свято-Георгіївському храмі 
міста Львова було звершено соборне Богослужіння.
 Божественну Літургію очолив ключар храму 
протоієрей Миколай Баранов у співслужінні духовен-
ства єпархії.
  За Літургією духівник єпархії протоієрей Роман 
Коломійчук виголосив проповідь. Із вітальним словом 
до всіх звернувся отець Миколай.
   Також було звершено подячний молебень, який 
очолив благочинний міста Львова протоієрей Євгеній 
Щирба. Насамкінець було виголошено многоліття 
владиці Філарету разом із його паствою.

    5 січня, у неділю 28-ту після П’ятидесятниці, перед 
Різдвом Христовим, у Свято-Георгіївському кафе-
дральному храмі міста Львова було звершено три 
Божественні літургії. Другу Літургію очолив єпископ 
Львівський і Галицький Філарет.
  Його Преосвященству співслужили благочинний 
міста Львова протоієрей Євгеній Щирба, протоієрей 
Назарій Швець, протодиякон Олександр Іванченко, 
протодиякон Георгій Суряднов та диякон Іоанн Тим-
чишин.
    За літургією єпископ Філарет рукоположив в сан свя-
щеника диякона Івана Гарабцьо для парафії на честь 
святого пророка Іоанна Хрестителя в місті Жидачові.
 Після Богослужіння Преосвященніший владика 
привітав нового клірика Львівської єпархії з возведен-
ням його у високий сан пресвітера та побажав бути 
істинним пастирем та будівничим нової парафії у 
Львівській єпархії.

   У ніч з 6 на 7 січня, у свято Різдва Христового, Ке-
руючий єпархією єпископ Львівський і Галицький 
Філарет звершив Велике повечіря, утреню та Боже-
ственну літургію у Свято-Георгіївському кафедраль-
ному храмі в м.Львові.
 Його Преосвященству співслужили благочинний 
міста Львова протоієрей Євгеній Щирба, протоієрей 
Миколай Баранов, протоієрей Назарій Швець, свяще-
ник Димитрій Бадира, священик Ярослав Ничка, про-
тодиякон Олександр Іванченко, протодиякон Георгій 
Суряднов, диякон Євгеній Голуб, ієродиякон Маркіан 
(Каюмов).
  Вкінці Богослужіння владика звернувся до всіх 
присутніх зі словами привітання зі світлим святом 
Різдва Христового.

  7 січня, у перший день Різдвяних свят єпископ 
Філарет з архіпастирським візитом відвідав виправні 
колонії  Львова.
  Коли Владика прибув до ВК №30, в тюремному 
храмі  установи протоієрей Василій Марунчак звер-
шував Божественну літургію, засуджені молились 
в очікуванні прийняття Святих Христових Таїн. На 
святковій літургії були присутні також  представ-
ники адміністрації установи. Владика привітав усіх 
з Різдвом Христовим,  благословив засуджених 
іконками та обдарував гостинцями.
   У виправній колонії №48 єпископ Філарет помолив-
ся з засудженими у молитовній кімнаті установи і та-
кож благословив присутніх іконками  святого Георгія 
Побідоносця, правиця якого побувала у Львівській 
єпархії в дні Різдвяного посту, та подарував гостинці. 
Після цього, на запрошення заступника начальника 
установи з соціально- виховної роботи підполковника 
внутрішньої служби Гонора І.Б.,  владика з супровод-
жуючими відвідав дільницю посиленого контролю та 
приміщення камерного типу.
   Хористи архієрейського хору під керуванням про-
тодиякона Валерія Калінчука в обох установах вітали 
всіх присутніх радісними Різдвяними колядками.
  На пам’ять про це свято гості отримали ікони, 
обрамлені рамками, які виготовили засуджені.

  8 січня, на другий день Різдва Христового, коли 
Православна Церква святкує Собор Пресвятої 
Богородиці, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
очолив святкування престольного свята в храмі на 
честь Собору Пресвятої Богородиці с.Велике Поле 
Яворівського району.
  Його Преосвященству співслужили благочинний 
Яворівського району протоієрей Ігор Щирба, благо-

чинний міста Львова протоієрей Євгеній Щирба, се-
кретар епархії протоієрей Богдан Білас, протодиякон 
Олександр Іванченко та протодиякон Георгій Суряд-
нов.
  Наприкінці Богослужіння Владика привітав усіх з 
Різдвом Христовим та престольним святом, і зокрема 
сказав: «Різдво Христове - таємниця Божественного 
втілення - багато чому нас вчить, в тому числі і ба-
жаному Богу відношенню людини до свого земного 
життя. Прославимо Господа в душах і тілах наших, 
що Божі, закликає нас Апостол. І сьогоднішній день, 
підкреслюючи родинні і людські стосунки Спасителя 
з тими, хто оточував її, що ще і ще раз закликає нас 
усіх до благочестивого життя, до добрих відносин з 
нашими близькими і рідними, до побудови людських 
відносин за заповіддю Божою, щоб дійсно прославля-
ти Бога і в душах, і в тілах наших».

   9 січня, в день памяті ап. першомуч. і архідиякона 
Стефана, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Божественну літургію в Свято-Троїцькому 
храмі міста Львова.
  Його Преосвященству співслужили настоятель хра-
му протоієрей Володимир Шарабура, протоієрей 
Юрій Кінас, протодиякон Олександр Іванченко та про-
тодиякон Георгій Суряднов.
  Під час Богослужіння Владика звернувся до всіх 
присутніх з архіпастирським словом і привітав усіх з 
Різдвом Христовим.

   9 січня у Палаці залізничників відбулася єпархіальна 
Архієрейська ялинка.
  Зі святковим вертепом прибула до Львова недільна 
школа парафій селища Східниці та міста Стебни-
ка. Також зі святковими віншуваннями виступила 
недільна школа Свято-Георгіївського кафедрального 
храму міста Львова. Діти ж зі Свято-Троїцької парафії 
презентували виставу, яку підготувала парафіянка 
Марія Чупахіна.
  Також святкову програму доповнили колядками ан-
самбль древнього співу «Канон» та молодіжний хор 
Свято-Георгіївського храму.
    Насамкінець єпископ Філарет привітав усіх з Різдвом 
Христовим та вручив дітям святкові подарунки та но-
вий номер дитячого журналу «Божа нивка».

  11 січня єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Божественну літургію у Свято-Преобра-
женському жіночому монастирі міста Львова.
    Його Преосвященству співслужили духівник обителі 
протоієрей Зиновій Курила та протодиякон Олек-
сандр Іванченко.
   Після Богослужіння Владика привітав насельниць 
на чолі з матінкою ігуменею зі святом Різдва Христо-
вого.
    Ігуменя Варвара (Щурат-Глуха) в свою ж чергу под-
якувала за святкове Богослужіння та пастирську ува-
гу Преосвященнішого Владики до монастиря та по-
дарувала ікону Божої Матері.

  11 січня єпископ Львівський і Галицький Філарет 
відвідав Дитячий дошкільний будинок № 1 міста 
Львова.
   Разом із Владикою до дітей завітала і Молодіжка 
Львівської єпархії, яка показала дітям Різдвяний вер-
теп. Також були присутні ведучі Молодіжки: Голова 
єпархіального відділу у справах молоді протоієрей 
Назарій Швець, Голова Апологетичного центру 
єпархії протодиякон Георгій Суряднов та Голова 
інформаційно-просвітницького відділу ієродиякон 
Маркіан (Каюмов).
 Дітки теж привітали гостей колядками та 
віншуваннями.
   Преосвященніший владика розповів малечі про свя-
то Різдва та побажав гарної долі кожному у майбут-
ньому. Насамкінець були роздані солодкі подарунки 
та новий номер журналу для дітей «Божа нивка».

  11 січня Молодіжний вертеп, після гостин у дитя-
чому будинку, продовжив свої гастролі у Будинку 
перестарілих (Геріатричний центр) міста Львова.
   Тут для стареньких була виконана святкова ви-
става та велика кількість колядок. Разом із молод-
дю завітали протоієрей Назарій Швець, протодиякон 
Георгій Суряднов та ієродиякон Маркіан (Каюмов), які 

спершу роздали подарунки тим, хто зібрався на свят-
кове дійство у виконанні молоді, а потім і рознесли 
по кімнатах, де знаходяться старенькі, що не в змозі 
самостійно пересуватися. Святкові колядки, розноси-
лися по всіх коридорах та кімнатах будинку, за що од-
ночасно і з радістю, і зі сльозами дякували старенькі.

  11 січня, з ініціативи Голови Львівської обласної 
державної адміністрації Олега Сала, під головуван-
ням Заступника голови ЛОДА Андрія Мадзяновського 
відбулась робоча зустріч та прес-конференція Керу-
ючого Львівською єпархією Української Православної 
Церкви єпископа Львівського і Галицького Філарета 
з Керуючим Українською християнською місією 
відродження і милосердя «Добрий самарянин» 
єпископом Василем Боєчко.
  Вони обговорили питання використання будівель, 
що знаходяться на території колишнього військового 
містечка №112 по вул. Пекарській, 57-59, у місті 
Львові.
    Розпорядженням Кабінету Міністрів України Львівсь-
кій обласній державній адміністрації було доручено 
передати майновий комплекс по вул.Пекарській 57-
59, Львівській єпархії Української Православної Церк-
ви.
  Саме на цій зустрічі владика Філарет озвучив 
своє християнське бажання щодо співпраці на 
одній території. Він розповів, що ще до урядового 
рішення Львівська єпархія вирішила віддати частину 
приміщення, яке прилягає до храму місії «Добрий Са-
марянин» цій релігійній громаді.

    12 січня, у неділю 29-ту після П’ятидесятниці, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет звершив Божествен-
ну літургію в храмі на честь св.рівноапостольного кня-
зя Володимира на Сихові в місті Львові.
 Його Преосвященству співслужили настоятель 
храму протоієрей Володимир Кузьо, благочинний 
Свято-Преображенского монастиря (Київська обл.) 
архімандрит Іаков (Галандзовський), протоієрей Пе-
тро Сович, благочинний Солом’янського району міста 
Києва протоієрей Ярослав Шовкеник, протодиякон 
Олександр Іванченко та протодиякон Георгій Суряд-
нов.
    Після Євангелія Владика звернувся до всіх присутніх 
зі словами проповіді та привітав з недільним днем.

  19 січня, у свято Хрещення Господнього, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет звершив ранню Боже-
ственну літургію в Свято-Георгіївському кафедраль-
ному храмі міста Львова.
 Його Преосвященству співслужили благочинний 
міста Львова протоієрей Євгеній Щирба, протоієрей 
Миколай Баранов, протоієрей Роман Стеценко, свя-
щеник Ярослав Ничка, протодиякон Олександр Бабій 
та диякон Євгеній Голуб.
  За Богослужінням Владика звернувся зі словами 
проповіді та привітав усіх присутніх зі святом. Після 
Літургії єпископ Філарет звершив велике освячення 
води.
   Напередодні ввечері, в цьому ж храмі була зверше-
на святкова Всенічна.

  27 січня, у неділю 31-шу після П’ятидесятниці, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив 
Божественну літургію в храмі святого архістратига 
Михаїла села Карпатське Турківського благочиння.
  Його Преосвященству співслужили архімандрит 
Севастьян (Деркач), благочинний Турківського благо-
чиння протоієрей Ілля Уруський, протоієрей Назарій 
Швець, протоієрей Ігор Деркач, ієромонах Володимир 
(Козанчин) та протодиякон Олександр Іванченко.
 За Богослужінням було звершено священицьку 
хіротонію диякона Володимира Деркача, який при-
значений настоятелем цієї парафії.
   Після Літургії Преосвященніший владика звер-
нувся до парафіян зі словами проповіді та привітав 
усіх із новим настоятелем. Також єпископ Філарет 
звернувся до нововисвяченого священика зі слова-
ми настанови та побажав достойного пастирського 
служіння. Зокрема він побажав, аби кожен хто прийде 
до храму зустрів там справді доброго пастиря, який 
піклується за свою паству. А також, щоб страх перед 
відповідальністю за люлські душі завжди нагадував 
про високе покликання священика на землі.
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Священного Синоду Української Православної Церкви 
до єпископату, духовенства, чернецтва та мирян у зв’язку з останніми 

подіями в Україні
Преосвященні архіпастирі, всечесні отці, брати і сестри!

  Сьогодні наша держава переживає один з найдраматичніших періодів своєї 
новітньої історії. По всій Україні ховають загиблих під час силового протистояння 
у Києві. Ще сотні людей перебувають у лікарнях, де продовжується боротьба за їх 
життя та здоров’я. В цей трагічний для України момент ми підносимо наші молитви 
за здоров’я поранених та вічний спокій усіх, хто загинув. Також висловлюємо сло-
ва глибокого співчуття усім, чиї близькі стали жертвами братовбивчого конфлікту.
   В умовах важкого випробування ми маємо зберегти єдину Українську державу 
та запобігти усім можливим спробам її розділення. Звертаємося до всіх вірних 
Української Православної Церкви із закликом не піддаватися на провокації та ні 
в якому разі не підтримувати гасел, спрямованих проти територіальної цілісності 
України.
   Нині, в ситуації особливої соціальної напруги, знов чуємо заклики до радикаль-
них дій, у тому числі і до захоплення православних храмів. Наша Церква вже пе-
режила у 1990-ті роки важке конфесійне протистояння, яке супроводжувалось на-
сильством та захопленням церков. Ми повинні зробити усе від нас залежне, аби 
не допустити переростання суспільно-політичної кризи в релігійне протистояння.
   22 лютого 2014 року «Українська Православна Церква Київського Патріархату» 
зробила звернення на адресу нашої Церкви із закликом до подолання розділення 
Православ’я в Україні. Розкол – це болюча рана на церковному тілі, яка потребує 
лікування. Українська Православна Церква та особисто її Предстоятель 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир постійно доклада-
ли зусиль, аби знайти шляхи подолання церковних розділень. І сьогодні ми вкотре 

заявляємо про свою готовність до діалогу.
   При цьому знов і знов наголошуємо, що подолання церковних розколів в Україні 
має відбуватися виключно на фундаменті православного канонічного права. Будь-
які відхилення від церковних канонів є неприпустимими. Також вважаємо хибним 
будь-яке політичне втручання в процес подолання церковних розділень.
   Лікування рани розколу вимагає виважених та продуманих рішень, які не можуть 
прийматися поспіхом в часи суспільної напруги. Ми маємо спрямувати усі свої 
зусилля на досягнення миру та стабільності в нашій державі. Наш народ пере-
жив страшну трагедію. І нині головне завдання Церкви – сприяти громадянському 
примиренню.
   Перед нами Прощена неділя, яка відкриває двері до Великого Посту. Так само 
шлях до відродження миру в нашій державі лежить через примирення. Великий 
піст – це час каяття і спокутування гріхів. Так само і шлях виходу з суспільної 
кризи лежить через покаяння та очищення. Якщо ми хочемо, щоб була щасливою 
Україна, то маємо іти за Христом через виконання Божих Заповідей і жертовного 
служіння ближньому.
    Закликаємо усіх вірних Української Православної Церкви до підсиленої молит-
ви за нашу державу та за багатостраждальний український народ. Будемо про-
сити Господа нашого Іісуса Христа, щоб Він зцілив наші серця від ненависті та 
агресії і подав нам дар Своєї любові.
    «Бог же миру хай буде з усіма вами» (Рим. 15, 33).

24 лютого 2014 року

Єпископ Філарет: Я вірю, що ми 
зможемо налагодити діалог прощення 
Єпископ Львівський і Галицький Філарет, який увійшов до складу новоутвореної комісії для 

діалогу з представниками УПЦ КП та УАПЦ, прокоментував "УНІАН- Релігії" рішення Священного 
Синоду Української Православної Церкви від 24 лютого.  

 
  Сьогоднішнє засідання Священного Синоду зняло напругу суспільства, 
яке було спровоковане ймовірним релігійним протистоянням. Як бачимо, 
священноначалля Церкви запевнило український народ в тому, що при-
чин для конфлікту на релігійній основі немає і бути не може, оскільки біль 
розколу українського Православ’я щемить серця багатьох. За словами 
Блаженнішого Митрополита Володимира: «Це рана, яка постійно кровото-
чить», -  і місія ієрархів нашої Церкви зробити все, щоб її вилікувати.
    У журналах Синоду зазначено, що УПЦ готова продовжити діалог, оскільки 
мова про подолання розколу ведеться постійно –  можливо не так стрімко, 
як того хотілося б, та все ж він є!  Церква – це не громадська організація 
і не політична партія, яка керується земними законами. Церква – це Тіло 
Христове, і якщо наше тіло має рану – ми намагаємося прискіпливо її 
лікувати, вилучивши причину, застосовуємо всі можливі способи, які не 
суперечать законам медицини. Так само ми повинні прискіпливо займа-
тися лікуванням рани на Тілі Христовому відповідно до канонів, які мусять 
бути пріоритетом у веденні діалогу з представниками УПЦ КП і УАПЦ. Тому 
дуже хочеться, щоби й ієрархи, й народ Божий це усвідомлювали і не до-
пустили жодних провокацій з приводу продовження нашого діалогу.
    Я вірю в те, що насправді ми зможемо налагодити не діалог 
взаємозвинувачень, а діалог прощення і прямування назустріч один одно-
му. Усі ми є громадянами однієї держави і дітьми одного Бога! А це означає, 
що ми повинні бути зацікавленні у тому, щоби кожен був почутий на цьому 
нелегкому шляху, щоби ми залишили своїм прийдешнім поколінням живий 
приклад всепрощення і любові.
    Будучи православним єпископом Галичини констатую, що на своєму рівні, на Львівщині, ми навчилися 
шукати конструктив у спілкуванні  між конфесіями і говорити як брат з братом. У складний момент для кожної 
із наших конфесій, ми готові допомогти і стати на оборону наших цінностей – цей приклад має послужити і 
діалогу на загальнодержавному рівні і ми про це будемо свідчити. Вірю, що цей діалог має принести плоди, 
які нам благословить Господь по нашим молитвам.

Записала Марія Проскура, "УНІАН-Релігії".

   У засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя 
Київської митрополичої кафедри Преосвященного митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія –
   МАЛИ МІРКУВАННЯ про «Звернення Священного Синоду  УПЦ КП до Української Православної Церкви 
(Московського Патріархату) з приводу необхідності невідкладного подолання розділення Православної 
Церкви в Україні» від 22 лютого 2014 року.
    УХВАЛИЛИ:
    1.   Засвідчити готовність до продовження діалогу з УПЦ КП і УАПЦ.
    2.   Створити комісію для діалогу з представниками УПЦ КП та УАПЦ у наступному складі:
   1)    архієпископ Луганський і Алчевський Митрофан, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ     
          - Голова;
    2)   архієпископ Кам’янець-Подільський і Городоцький Феодор;
    3)   єпископ Львівський і Галицький Філарет, голова Синодального відділу з питань охорони здоров’я та 
пастирської опіки медичних закладів;
    4)    протоієрей Миколай Данилевич, відповідальний секретар Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ;
    5)   В.В. Бурега, проректор з науково-богословської роботи КДАіС.

Ми не фашисти, а народ Божий 
– єпископ Філарет

Відповідь єпископа Філарета всім, хто 
зацікавлений у сепаратизмі через 

залякування громадян України у ймовірному 
схваленні жителями Західної України 

фашизму 
  Відслідковуючи динаміку останніх суспільних 
настроїв, мушу відзначити, що різке звинувачення 
жителів Західної України у фашизмі є проявом се-
паратизму і загострення конфліктів, що негативно 
впливає на пошуки порозуміння серед українського 
народу. Ми не фашисти і не нацисти, в чому хо-
чуть певні сили сьогодні залякати жителів Сходу і 
Півдня нашої Держави! Господь наділив нас великою 
милістю – дав нам могутню державу – Батьківщину 
одну для всіх, кому вона дорога. Цей дар від Бога ми 
повинні шанувати і працювати над тим, аби Україна 
була вдячною Богу за такий дарунок. І наша вдячність 
Йому – це наше достойне життя у повазі та любові до 
оточуючих, у самопожертві кожного на своєму місці, 
чесно відстоюючи свою соціальну позицію.

  Останні події у Києві, смерть наших 
співгромадян мають раз і назавжди навчи-
ти нас бути свідомими і не бути сліпими. Ми 
повинні відповідати за майбутнє своєї держа-
ви, плідно і чесно працюючи, кожен на своєму 
місці. Ми повинні зрештою навчитися щиро мо-
литися і в цій молитві виховувати своїх дітей. 
І все це можливо, якщо ми справді навчимося 
любити людей! 
   Ми повинні навчитися не просто любити лю-
дей, а й поважати їх переконання. Я закликаю і 
наших галичан бути мудрими та інтелігентними 
людьми, для яких християнські пріоритети 
повинні займати найважливіше місце в житті. 
Будьте розсудливі і мудрі – тільки така позиція 
дозволить усім нам упевнено дивитися на 
спільне майбутнє і робити кроки на зустріч 
один одному.
     Тому гірко бачити, що отримавши шанс на 
побудову нової держави, ми стаємо на ті ж 
граблі – поспішно звинувачуємо один одного, 
шукаємо причину, через яку можемо виправ-
дати власну відмову чути свого ближнього. 
Якщо ми і справді християни, якщо ми бажаємо 
прокинутися у могутній і квітучій Україні – раз 

і назавжди відкиньмо такі поняття як «фашизм» та 
«нацизм». В нас немає екстремістів – у нас є народ 
Божий, що виявляє свою волю і для того, щоб зберег-
ти Україну, зберегти наші душі – протягнімо всі один 
одному руку і почнімо говорити мовою любові! 

upc.lviv.ua
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    Продовження. Початок на стор. 1 
     Увазі читача канону преподобного Андрія Критсько-
го пропонується вся Священна історія на прикладах 
благочестя й нечестя її персонажів, їхнього навернен-
ня до Бога та нерозкаяності у гріху. Крім прикладів 
із Священної історії творець канону вказує на жи-
вий приклад великого падіння й повстання в особі 
подвижниці Марії Єгипетської, яка досягла високого 
ступеня святості.
  Свята Церква пропонує нам саме ці піснеспіви в 
перші дні Великого посту. Адже піст - це час покаяння 
й очищення. Увесь канон преподобного Андрія спря-
мований на пробудження людської душі від гріховного 
сну, на розкриття перед нею згубності гріховного ста-
ну, на спонукання до суворого самовипробування, 
самоосуду й каяття, до зненавидження гріхів і до ви-
правлення життя.
  За всієї своєї незбагненної, сповненої духовного роз-
чулення величі, Великий канон святого Андрія Критсь-
кого має й деякі труднощі для розуміння. «Труднощі» 
Великого канону залежать головним чином від того, 
що велика кількість думок виражається у ньому не-
багатьма словами.
   Декілька слів слід сказати і про самого автора Ве-
ликого канону. Преподобний Андрій, архієпископ 
Критський, народився в місті Дамаску близько 
660 року в сім'ї благочестивих християн Георгія та 
Григорії. Про раннє дитинство святого відомо, що 
до семи років його вважали німим, оскільки до цьо-
го часу він не вимовив жодного слова. Коли ж, після 
досягнення семирічного віку, він причастився в церкві 
Тіла та Крові Христових, німота його минула й він по-
чав говорити. 
  На чотирнадцятому році життя святого Андрія 
батьки привели до Єрусалима для служіння Богові 
в монастирі братства Гробу Господнього. Після чер-
нечого постригу він був призначений нотарієм, тоб-
то секретарем, Єрусалимської патріархії. Після 681 
року, коли в Константинополі проходили засідання 
Шостого Вселенського Собору, святого Андрія, який 
тоді був у архідияконському сані, було відряджено 
до візантійської столиці від імені його патріарха, щоб 
передати імператору документи, що підтверджували 
повну згоду з рішеннями Собору всієї повноти 
Єрусалимської Православної Церкви, яка перебува-
ла тоді під мусульманським ярмом.
   Після закінчення Собору Андрій прославився своєю 
книжною премудрістю й глибоким знанням догматів 
Церкви та був залишений у Константинополі, отри-
мавши назавжди прізвисько "Єрусалиміта", тобто 
"Єрусалимлянина". У столиці Імперії він отримав по-
слух керувати Будинком для сиріт при Великій церкві 
Святої Софії із зарахуванням до кліру головного хра-
му Візантії.
   Двадцять років служив він у сані диякона й трудився 
в Будинку для сиріт, виявляючи належну дбайливість 
і турботу. Саме тут, у Константинополі, він почав 
складати свої чудові піснеспіви, якими дуже збагатив 
літургійну спадщину Святої Церкви. 
 Після тривалого дияконського служіння святий 
Андрій був рукоположений у єпископський сан і при-
значений на найвіддаленішу кафедру імперії - острів 
Крит, де за свої сумлінні труди був удостоєний титу-
лу архієпископа. Для своєї пастви він був люблячим 
батьком, невтомно проповідував і молитвами своїми 
відганяв усі напасті та знегоди, будучи непохитним 
викривачем єретиків. Не залишав святий Андрій і 
праць зі створення церковних піснеспівів. 
  Святитель Андрій Критський першим почав писа-
ти богослужбові канони. Він написав канони на всі 
двонадесяті свята, окрім Введення у храм Пресвятої 
Богородиці, оскільки за його життя це свято окремо 
ще не відзначалося. Великопісне богослужіння, крім 
Великого канону, прикрашене й іншими творіннями 
святого піснетворця.
  Декілька разів святитель, залишивши Крит, відві-
дував Константинополь, де зустрічався з патріархом 
та імператором, а також із близькими йому людьми. 
Там виступав він і на захист святих ікон, коли у Візантії 
розпочалося іконоборство. Під час свого останнього 
відвідання столиці святий Андрій, відчувши набли-
ження кончини, попрощався зі своїми друзями. Доро-
гою до Криту він сильно захворів. Тяжка недуга зму-
сила його зупинитися на острові Мітиліна в містечку 
Ерессо, де святий і помер 17 липня.
    Преподобний отче Андрію, моли Бога за нас! 

Весна душі - Свята Чотиридесятниця
Неділя Торжества Православ’я

  В першу неділю Великого посту ми святкуємо день 
Торжества Православ’я: не торжества православних 
людей над іншими людьми, а торжества про те, що 
Православ’я як світло - сяє, немов вогонь горить, як 
життя - тече по усьому світі. І знову-таки: не лише наше 
церковне Православ’я, але щось набагато більше за 
те, що ми можемо вмістити. Один раз о. Софроній 
сказав: «Ніхто не повинен би насмілюватись назива-
ти себе православним християнином, тому що бути 
православним, у повному розумінні цього слова, це 
означає знати Бога Таким, Який Він є, і поклонятися 
Йому духом і істиною достойно Його святості». І хто з 
нас, хто із православних всіх часів міг би похвалитися, 
що він так знає Бога, що він так Йому поклоняється?..
  Православ’я є знання Бога - не про Нього, а Його 
Самого, глибоке, особисте знання, і трепетне, побож-
не поклоніння перед Ним. І тому ми можемо справді 
радіти, що, незважаючи на всі перешкоди, які кожен 
з нас і всі ми в сукупності ставимо перед Богом, Він 
відкривається нам, Він покоряє нас, Він виливає в 
нас Своє світло, Своє життя, знання й пізнання про 
Себе, і звалює нас додолу - не в приниженні, ні! - а у 
свідомості Його величі, святості, несказанної краси, 
які нас спонукують поклонитися Йому всією любов’ю, 
всім трепетом, всім дивуванням і милуванням нашої 
душі.
 І таке розуміння Православ’я наповнює серце 
та розум радістю про те, що далеко за межами 
Православної Церкви це Богопізнання, це поклоніння 
Богові пронизує душі мільйонів і мільйонів людей - і 
тих, хто сповідує Христа, і тих, хто не зустрів Христа, 
але чують Бога Живого, чудо Боже, і поклоняються 
Йому всією душею, всім розумом, усім життям.
  Усвідомлення Православ’я - це споглядання води 
живої, що тече у всьому світі й живить всіх, хто шукає 
правди, і істини, і життя, і любові. І в цьому наша 
радість: що Бог підкоряє Собі, пронизує Собою, при-
водить у Своє Царство незліченну кількість людей, 
про яку ми самі не маємо й поняття. Тому що Бог ба-
чить серця, Бог благословляє і намір, і вчинок, і, за 
повчанням апостола Павла, приймає молитви кожно-
го - не тільки християнина, не тільки старозаповітного 
юдея, але і язичника, і того, хто в пошуку. Це так ди-
вовижно!
  Є молитва свт. Василія Великого, якого літургію ми 
вперше в цьому пості саме цієї неділі звершуємо, в 
якій він просить благословення Божого тим, хто Його 
знає, і тим, хто Його ще не пізнав, і тим, хто проти-
виться Його слову, тому що вони не можуть зрозуміти 
шляхів Божих і ще не стали в безмовному жаху, у 
трепеті перед таїною життя.
  Яким же великим, яким широким і бездонним є це 
Православ’я! Так, ми радіємо про те, що Православ’я 
перемогло на Соборах усі давні єресі, усяку неправду 
супроти Бога, супроти людини, супроти Матері Божої, 
супроти творіння, супроти життя, і Собори проголо-
сили рішучі слова істини. Але ці слова промовлені не 
для приниження тих, хто не знав свого шляху, а для 
того, щоб світло засяяло у їхньому розумі і в їхньому 
серці, щоб і для них розпочалося нове життя, не лише 
в зародку, але в тій повноті, яку обіцяв нам Господь.
  Православ’я - шлях хресний для православних. 
Ми повинні не тільки дати Богові проникнути в наші 
глибини, розсіяти в нас всю пітьму, перемогти всяке 
зло, скорити нас силою Своєї любові; але й силою, 
немов би в жорнах, змолоти нас, щоб ми стали до-
брим борошном, здатним стати хлібом освячення. 
Ми маємо не тільки дати Богові простір діяти, але 
ми мусимо стати й бути, завжди, кожної миті нашого 
життя, співробітниками Божими, відкриваючи Йому 
шлях, відрікаючись у собі від всього того, що недо-
стойне Його, відкидаючи себе, знаючи тільки Христа 
розп’ятого за нас, і воскреслого, як обітницю наших 
слави і спасіння. Тоді й ми станемо учасниками под-
вигу тих великих отців і матерів, якими істина й життя і 
світло засяяли у світі і які відкрили іншим шлях життя.
   Вступімо ж знову й знову, не жаліючи себе, забува-
ючи про себе, на цей шлях; станьмо співробітниками 
Божими в Його перемозі над нами, насамперед, над 
будь-якою неправдою, над будь-якою пітьмою, над 
будь-якою відсутністю або збіднінням любові; і тоді 
ми станемо синами світла, синами Божими, як стали 
ті, кого ми в цей день згадуємо в побожній, подячній, 
радісній молитві. 

Неділя 2-а. Пам’ять святителя 
Григорія Палами. Собор преподобних 

Києво-Печерських
  Протягом підготовчих тижнів до Великого Посту сло-
вами Христа, образами євангельськими Церква за-
кликала нас глибоко вдивитися в нашу власну душу 
й у наше життя: що потрібно в ній змінити, у чому 
потрібно покаятися. Тепер настала нова пора: час 
Великого Посту. Протягом Великого Посту ми будемо 
чути не про себе самих, а про те, що благодать Божа 
зробила над людьми, які зуміли покаятися, які зуміли 
звернутися всією думкою, усією душею, усім поривом 
душі до Бога, – що над ними зробив Господь! Один за 
іншим будуть проходити образи святих…
 Але сьогодні, майже на грані цих двох часів – 
підготовчих тижнів і Посту – стоїть образ святителя 
Григорія Палами. І те, що він говорить нам, – таке 
важливе, таке значне, що на цьому треба зупинитися, 
тому що тільки з того, що він говорить нам, ми може-
мо зрозуміти ту славу, ту велич, ту дійсно Божествен-
ну красу, яку ми бачимо у святі.
 Серцевина навчання святителя Григорія Палами 
полягає в тому, що благодать не є якийсь земний дару-
нок, який Бог нам дає, разом з тим залишаючись Сам 
іншим стосовно цього дарунка. На підставі досвіду 
всієї Православної Церкви, її святих, її подвижників і, 
особливо, тих афонських святих і подвижників, серед 
яких він жив, він учив, що благодать – це Сам Бог, 
що як би прилучає нас Своїй Божественній природі, 

роблячи нас через це прилучення богами по прилу-
ченню.
  Думаючи, що благодать є тільки даром Божим, але 
не Самим Богом, Який Себе нам віддає, західні бого-
слови стверджували як би непрохідність прірви між 
Богом і людиною, творінням і Творцем. Якими б не 
були дорогоцінними Божественні дарунки, вони за-
лишаються земними, і вони нас із Богом не можуть 
з’єднати інакше як любов’ю й дякою. Але ні! Досвід 
Церкви нам говорить, що благодать – це Сам Бог, що 
віддає Себе нам, і що, приймаючи благодать, ми ро-
бимося, по прилученню, учасниками Божественної 
природи…
  Коли будуть тепер проходити перед нами образи 
святих, будемо пам’ятати, що вони – не тільки люди, 
які були осяяні розумом, очищені в серці, а що це 
люди, які прийняли Бога в себе, як залізо може бути 
пронизане вогнем, і які стали вже на землі баченням 
того, до чого покликане все творіння, коли Бог буде 
Усім в усьому.
  Будемо тому радіти величі нашого покликання, бу-
демо радіти про те, що ми покликані воістину до-
лучитися до Бога, але будемо також пам’ятати, що 
трапитися це може, якщо ми зробимо подвиг віри, за-
лишимося Богові вірними, станемо подвижниками, по 
образу прадавніх подвижників, які зуміли віддати кров 
і прийняти Дух. Так дасть нам Господь і натхнення, і 
сили, і бажання – і дасть Він нам і плоди. 
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Весна душі - Свята Чотиридесятниця
Третя неділя. Хрестопоклонна

  Словами Священного Писання ми проголошуємо, 
що Господь Іісус Христос є Цар, Пророк і Первосвя-
щеник всьому творінню. Господь навчив нас, що в 
християнській Церкві й царстві цар – не той, який си-
лою підкоряє собі інших, щоб привести їх у безумовну 
й рабську слухняність, але той, хто служить іншим і 
віддає життя своє за інших.
  І святий Іоанн Златоустий учить, що всякий може 
правити народом, але тільки цар може покласти своє 
життя за народ свій, тому що він так ототожнюється зі 
своїм народом, що в нього немає ні існування, ні жит-
тя, ні мети, крім як служити своєму народу всім своїм 
життям, а якщо потрібно – і смертю.
   І в цей день, поклоняючись Хресту Господньому, 
ми з новою силою можемо зрозуміти, з новою глиби-
ною можемо вловити, що означає царська гідність і 
служіння Господа нашого Іісуса Христа: воно означає 
любов таку всецілу, таку здійснену, що Христос може 
забути про Себе зовсім, необмежено; забути про 
Себе настільки й ототожнити Себе з нами так, що 
Він погоджується, у Своєму людстві, втратити почут-
тя Своєї єдності з Богом, із джерелом вічного жит-
тя, – більш того: з вічним життям у Собі Самому, і 
з’єднатися з нашою смертністю. Така любов робить 
Іісуса Христа нашим гідним Царем; перед такою 
царственістю схиляє всяке коліно (Флп. 2, 10).
   І тому що Він такий, Він може бути й Первосвящени-
ком усієї тварі. Первосвященики язичницького світу, 
первосвященики в Ізраїлі робили жертвоприншення, 
з якими вони ототожнювали себе лише в переносно-
му значенні, символічно, ритуально. Господь же Іісус 
Христос приніс у криваву жертву Самого Себе, хоча 
в Ньому не було нічого, що засуджувало б Його на 
ту смерть, яку Він взяв на Себе. Чи не говорить він у 
Своїй Первосвященницькій молитві, у присутності й 
спілкуванні з учнями: Наближається князь світу, су-
противник, і в Мені він не має нічого…
  У Христові немає нічого, що належало б області 
смерті й гріха. І Отцеві Своєму Він говорить: Я освячую 
Себе за них, у священне жертвопринесення за Мій 
народ… Первосвященик, що Сам приймає заклання, 
звільняє всі інші тварі від жаху кривавого жертвопри-
несення, але тим самим і ставить нас перед бездон-
ною глибиною любові Божественної, яку інакше ми не 
могли б собі й уявити: Життя, що погоджується бути 
виснаженим, Світло, що погоджується бути згаше-
ним, Вічність, що погоджується вмерти смертю про-
пащого світу…
   І тому Слово Боже може говорити нам як Пророк. 
Пророк – не той, хто передвіщає майбутнє; пророк – 
той, хто говорить від Бога. Одна із книг Старого Завіту 
говорить, що пророк –це той, з ким Бог ділиться 
Своїми думками. Христос може не тільки говорити від 
Бога, але втілює в дії, втілює у Своєму житті й у Своїй 
смерті любов Божу жертовну, всецілу, досконалу, що 
віддається на смерть.
    От чому шанування Хреста – таке диво в досвіді 
Церкви. Ми не будемо ніколи здатні досвідчено 
довідатись, що значило для Христа вмерти на 
хресті, і навіть наша власна смерть не допоможе нам 
зрозуміти, чим була смерть для Нього: як Безсмертя 
може вмерти? Але ми можемо навчитися, сміливим 
і беззавітним зусиллям, долучаючись усе більш гли-
боко, усе більш досконало життю, і навчанню, і шля-
хам Христовим, можемо навчитися любити такою 
любов’ю, яка усе більше й більше наближається 
до цієї любові Божественної, і через неї пізнати ту 
властивість, якою смерть – як забуття себе, всеціле 
й звершене – з’єднується з перемогою любові, 
воскресінням і життям вічним.

Неділя 4-а. Преподобного Іоана 
Ліствичника

  Преподобний Іоан Ліствичник, пам’ять якого ми в 
цей день святкуємо, каже в одній зі своїх праць: «Ми 
не будемо судимі, браття, ми не будемо засуджені за 
те, що не творили чудес або не виголошували про-
роцтв, але ми будемо засуджені за те, що не оплаку-
вали своїх гріхів все наше життя...»
  Що ж таке гріх, якщо він має народити в нас таке 
сердечне розчулення, щоб ця серцева біль - не зать-
марювала, але надихала все наше життя?
   Ми часто думаємо, що гріх - це порушення мораль-

ного закону, порушення обов’язку, неправильний вчи-
нок. Але в гріху є щось набагато більш основне, що 
воістину повинно викликати у нас печаль, і більш ніж 
печаль: глибоку, гостру біль.
   Гріх - це невірність, гріх - це зрада, зрада і невірність 
і нелояльність Богу, бо гріх означає, що коли б Бог 
не звертався до нас, Його слова були б маловажливі, 
несуттєві для нас, хоча говорив Він до нас з усієї 
Своєї Божественної любові , щоб явити нам наскільки 
ми для Нього важливі. Як високо Він цінує нас, якщо 
віддав Своє життя і всю Свою смерть для того, щоб 
врятувати нас, і щоб ми повірили в Божественну лю-
бов!
 Тому, коли ми грішимо, це означає, що ми 
відвертаємося від Того, Хто полюбив нас на жит-
тя і на смерть: і, як наслідок, - що Його життя і Його 
смерть надто незначні для нас, щоб ми відгукнулися 
на них з любов’ю, відгукнулися вірністю і відданістю. 
І ось, в результаті такого ставлення ми безперерв-
но порушуємо ті закони життя, які ведуть до життя 
вічного, які зробили б нас справді, абсолютно лю-
дяними - як Христос був справжньою Людиною - в 
повноті гармонії між Богом і нами.
   Але всі конкретні гріхи, які ми здійснюємо постійно, 
недбалість один до одного, байдужість один до 
одного, те, як легко ми судимо і засуджуємо, як 
відвертаємося від потреб інших, які ми недбалі до 
любові, запропонованої і подарованої нам, або до 
матеріальної і духовної потреби навколо нас - все це 
від холодності наших сердець.
   І не даремно Христос говорить у Євангелії: «Та-
кий дух виганяється тільки молитвою і постом». Піст 
означає, що потрібно відвернутися від усього, що 
спокусливо спокушає нас і відволікає від любові, від 
лояльності та вірності і руйнує нашу цілісність. А мо-
литва - це спілкування з Живим Богом, Який є Любов, 
в Якому Одному тільки ми можемо знайти сили і міць 
любити.
   Тому зрозуміло, що коли чоловік, який привів свою 
біснувату дитину до учнів, звернувся до Христа і ска-
зав: «Вони не могли зцілити його», - Христос відповів: 
«Приведи його до Мене!..» Якщо нас не приведуть до 
Христа, всі інші зусилля будуть марні.
    І у нас може виникнути запитання: невже ми так да-
леко від Бога, що повинні оплакувати це роз’єднання 
протягом всього життя?.. Але хто з нас посмів би 
сказати, що серце його в кожну мить життя горить 
любов’ю і глибоким почуттям перебування з Богом, 
почуттям близькості до Бога, спілкування з Ним?
   По відношенню до Бога ми повинні б бути на зра-
зок закоханих, коли кожну мить, вночі і вдень, наяву й 
уві сні серце радіє і тріпоче любов’ю, яка переповнює 
його до країв, яка є радість, мир і спокій, міць і відвага; 
така любов, коли ми можемо дивитися навколо себе і 
бачити кожного в новому світлі, бачити Божественний 
образ, сяючий в кожному, кого ми зустрінемо, і радіти 
за нього.
  Якщо ж ми запитаємо себе: наскільки ми дале-
ко від Бога? - І навіть не зуміємо зрозуміти, яка це 
відстань, тому що у нас так мало досвіду близькості 
з Ним, тому поставимо перед собою запитання: яка 
відстань відділяє мене від людей, які мене оточують? 
Скільки в мені є вірності, самовіддачі, скільки радості 
за ближнього? І, навпаки, скільки в мені засудження, 
байдужості, недбалості, забудькуватості?.. І тоді ми 
зможемо сказати: якщо це переважає в мені, значить, 
Бог для мене не осередок всього. Бог для мене не 
Господь, який панує в моєму серці, розумі, всій моїй 
істоті, і житті. І якщо ми подумаємо про те, як ми 
вагаємося між покликом Божим й бажаннями нашого 
людства, як ми захоплюємося злом, ми можемо знову 
сказати: який же я далекий, яка ж я далека...
  І якщо ми не знайдемо цієї гармонії з Богом, ми за-
лишимося розділеними і поламаними всередині себе; 
поки ми не знайшли цієї гармонії в Бога, ми будемо 
розділені й один від одного.
  Ось чому святий Іоан Ліствичник закликає нас звер-
нути абсолютну увагу на те, як ми ставимося до 
Бога, тому що від цього залежить все інше. Бог - як 
ключ гармонії, завдяки якому можна розшифрувати і 
заспівати мелодію; «Бог, - говорить інший письменник, 
- як тонка нитка, що пов’язує разом квіти, які інакше 
розпадуться: як розпадаються квіти, так розпадають-
ся навіть чесноти, навіть краса, навіть правда, якщо 
немає цієї чудової любові, святковості та радості, які 

даються нам тільки в спілкуванні з Богом, бо Він є лю-
бов, Він є життя. Він є правда, Він - радість, і світло.
   Звернемося тому до того покаяння, про яке говорить 
святий Іоан Ліствичник: «Не до порожнього оплаку-
вання минулого, не до дозвільного, безплідного жал-
кування про те, що ми не такі, якими хотіли б бути, 
але до покаяння, яке є крик до Бога: Прийди, Госпо-
ди, і прийди швидко!.. І якщо ми будемо кричати від 
усього серця, від усього розуму, від усієї нашої потре-
би, - прийде Господь, і в спілкуванні з Живим Богом 
ми знайдемо себе, і все стане красою: ми вступили в 
Царство Боже. 

Неділя 5-а. Преподобної Марії 
Єгипетської

  В цей день ми згадуємо святу Марію Єгипетську, від 
якої можемо багато навчитися тому, що нам потрібно. 
Вона була всім відомою грішницею, предметом спо-
куси і зваблення. Як вона стала грішницею - ми не 
знаємо: чи переважало в ній самій зло? чи була 
вона спокушена, чи піддалася насильству? Як вона 
стала блудницею ми ніколи не дізнаємося. Але ми 
знаємо достовірно це: якось вона прийшла в храм 
Божої Матері, Яка є образом досконалої цілісності та 
цнотливості, і раптом відчула, що не може увійти в 
нього. Не варто уявляти, ніби чудесна сила не давала 
їй переступити поріг; сила ця була, ймовірно, - напев-
но! - В ній самій. Вона відчула, що ця область дуже 
свята, щоб вона посміла ввійти, стояти всередині 
храму.
  Але цього було достатньо, щоб вона усвідомила, 
що все її минуле темне, і що вийти з цього можна 
тільки одним шляхом: скинути з себе все зло і поча-
ти нове життя. Вона не пішла за порадою на сповідь, 
вона пішла з міста в пустелю, в спекотну пустелю, 
де нічого не було, тільки пісок, і голод, і відчайдушна 
самотність.
   Вона може навчити нас чогось дуже важливого. 
Святий Серафим Саровський не раз говорив людям 
які приходили до нього, що вся різниця між поги-
бельним грішником і грішником, який знаходить свій 
шлях до спасіння, в одному: в рішучості. Благодать 
Божа завжди поруч: але ми не завжди відгукуємося, 
як відгукнулася Марія; як вона відгукнулася на жах, 
що охопив її, коли вона усвідомила себе і, разом, 
святість, красу, цілісність і цнотливість Матері Божої, 
і на все, на все вона була готова заради того щоб 
змінити життя.
   І так рік за роком, у пості, у молитві, серед пекучої 
спеки, у відчайдушній самоті серед пустелі вона бо-
ролася з усім злом, що накопичувався в її душі. Тому 
що недостатньо усвідомити зло; недостатньо навіть 
відкинути зло зусиллям волі: воно тут, в наших спо-
гадах, у наших прагненнях, в нашій крихкості, в тому 
псуванні, яке приносить із собою зло. Їй довелося бо-
ротися все життя, але врешті вона перемогла, вона 
дійсно трудилася звершуючи добрий подвиг, вона 
очистилася від скверни, вона змогла увійти в область 
Божу: не в храм, не «кудись», але у вічність.
   Вона багато чому може нас навчити . Вона може на-
вчити тому, що колись ми повинні усвідомити: та цар-
ствена область, куди ми входимо так легко, - Церква, 
та й просто сам світ, створений Богом, залишився чи-
стий від зла, хоча скорився, поневолився злу через 
нас. Якщо б коли-небудь ми усвідомили це і відчули, 
що тільки нам немає там місця, і у відповідь покая-
лися б, тобто відвернулися б в жаху від самих себе, 
відвернулися від себе в непохитній рішучості - і ми 
могли б наслідувати її приклад.
  Цей приклад її образу пропонується нам як за-
вершальний момент пісного часу, цієї весни, жит-
тя. Тиждень тому ми чули учення, заклик святого 
Іоана Ліствичника, який склав цілу систему сходинок 
досконалості, за допомогою якої ми можемо подола-
ти зло і прийти до правди. А тепер ми бачимо при-
клад, - приклад тієї, яка піднялася з глибин зла до 
висот святості і каже нам словами Великого канону 
Андрія Критського: «Душе, Бог може зцілити та очи-
стити, не зневіряйся, хоча ти і прокажена...
  Нехай її образ буде для нас новим натхненням, но-
вою надією, навіть новою радістю, але і викликом, 
тому що даремно ми співаємо хвалу святим, якщо 
нічому не вчимося від них, не прагнемо наслідувати 
їх. За митрополитом Антонієм (Сурожским) та 

протоієреєм Миколаєм Барановим
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   Я СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЮ дев'ять років 
тому. Рішення про це прийняла за одну годину 
- рівно стільки часу, скільки тривало моє перше 
в житті інтерв'ю з Митрополитом Ризьким і всієї 
Латвії Олександром.
   На зустріч з владикою мене відправили спон-
танно і практично примусово - всі мої тодішні 
колеги за дивним збігом обставин опинилися 
в той день зайняті невідкладними справами, а 
мої вмовляння щодо повної некомпетентності 
в питаннях релігії на редактора не подіяли.
   - Я католичка! - практично з порога навіщось 
заявила я митрополиту. Владика відреагував 
на цю фразу з посмішкою: мовляв, чудово, що 
ви віруюча людина. І став розповідати мені, як 
багато спільного у православних і католиків. 
Додав, що сам він родом з Латгалії, виріс се-
ред католиків.
    Будучи досвідченим і мудрим священнос-
лужителем, владика відразу зрозумів, що католичкою 
я була формальною. Хрестили мене ще дитиною, до 
костелу я ходила раз на рік з нагоди, а якщо відчувала 
потребу про щось попросити Бога, то відправлялася 
ставити свічки в православний храм.
   Просто на той момент я була глибоко перекона-
на, що віру, як і батьків, людина змінювати не може. 
І хоча моя мама сама кілька років тому перейшла у 
православ'я і вмовляла мене наслідувати її приклад, 
я не бачила в цьому особливого сенсу.
   Владика змінив мої переконання з допомогою 
кількох фраз. Сказав, що в жодній релігії немає такої 
великої кількості святих, як у православ'ї. Порадив 
почитати про них книжки. А на прощання подарував 
мені маленьку ікону Володимирської Божої Матері. Я 
навіть не знаю, свідомо чи ні він її вибрав, але день 
пам'яті цієї ікони збігається з моїм днем ангела.
   Наступного дня після нашої зустрічі я вирушила в 
Благовіщенську церкву і пройшла миропомазання в 
православну віру. Потім хрестила свою першу хреще-
ницю. На цьому моє воцерковлення на той момент і 
закінчилося.

Уроки хвороби
     Через два роки я потрапила в лікарню з підозрою на 
дифтерію. Не чекаючи результатів аналізів, лікарі зро-
били мені щеплення від цієї хвороби (при температурі 
40 градусів) і стали лікувати антибіотиками, значно 
перевищуючи дозу.
   Коли в результаті діагноз не підтвердився, а мені 
ставало все гірше і гірше, мої рідні пішли за пояснен-
нями до завідуючої відділенням, де їм сказали, що всі 
свої претензії вони зможуть висловити трохи пізніше 
в суді... якщо я помру.
   Перелякана мама під розписку забрала мене додо-
му і побігла по храмам - шукати священика, який міг 
би мене вдома соборувати (особливе таїнство, яке 
здійснюється над хворими людьми). Але в той день 
всі отці були зайняті, крім одного - саме того, який моїй 

мамі здавався занадто молодим і недосвідченим. Але 
вибору не було.
   У мене ж з отцем Олександром відразу встанови-
лося повне взаєморозуміння. І після соборування я 
відчула себе значно краще. А коли мене поклали вже 
в іншу лікарню, де лікарі виправляли помилки своїх 
колег, отець Олександр регулярно приходив мене 
сповідати і причащати прямо в палату. І завжди був у 
рясі (просто багато батюшок воліють в лікарню ходи-
ти в цивільному одязі).
    Після кожного його відвідування до мене заглядали 
медсестри: «Невже ти така грішна, що попи до тебе 
постійно ходять?»
   Коли я одужала, мої близькі наполягали на тому, 
щоб я подала на лікарів до суду. Колеги вмовляли зро-
бити журналістське розслідування. Я ж розумом ніби 
розуміла, що це треба зробити, але серце противи-
лася. Тому що чітко усвідомлювала, що ця лікарняна 
історія трапилася у моєму житті не випадково, що це 
був справжній Божий промисел, щоб привести мене 
до віри.
    До речі, отець Олександр, як випадково з'ясувалося 
пізніше, виявився моїм родичем. Нехай і далеким, але 
єдиним православним священиком у нашій великій 
католицькій родині.
   А відразу після виписки - справа була якраз перед 
Різдвом - редакція відправила мене на передсвяткову 
лекцію до тоді ще ієромонаха, а нині ігумена Макарія 
(Кирилова). Наслідком цього знайомства стали про-
екти «Суботи»: «Православні святині в Латвії» та 
«Незручні запитання до церкви».
     Кажуть, що рано чи пізно Бог посилає кожній людині 
сигнали прийти в церкву. Від того, чи зуміє людина їх 
розпізнати і прийняти, багато в чому і залежить її по-
дальший шлях.
   Коли я вперше це почула - вирішила поставити в 
нашій молодіжній театральній студії спектакль про те, 
як сучасні люди приходять в храм.
  За основу я взяла чудові розповіді московського 

автора Олександра Худошина, чию книгу випадково 
купила в магазині. Хотіла навіть написати йому листа 
з запрошенням на прем'єру, але не змогла знайти в 
Інтернеті ні рядка про цього письменника.

   Через півроку ми з хлопцями поїхали з уже 
іншою постановкою на гастролі в культурний 
центр при московському храмі преподоб-
ного Марона Пустельника Сирійського. І в 
числі інших парафіян цієї церкви на виставу 
до нас прийшов Олександр Худошин! Що це, 
якщо не промисел?!
    Слава Богу за все!

Прості чудеса
  І подібні невипадкові випадковості по мірі 
свого осягнення віри я спостерігаю з тих 
пір постійно. На власному прикладі. Або на 
прикладі близьких людей і випадкових знай-
омих.
  Коли в Екабпілс з Москви привезли заново 
написану чудотворну Якобштадтську ікону 
Пресвятої Богородиці, моє прохання по мо-
литвам біля неї здійснилася рівно через 
тридцять хвилин.
   Не випадково кажуть, що якщо людина ро-

бить один крок назустріч до Бога, Бог у відповідь ро-
бить десять кроків назустріч людині. Потрібно тільки 
повірити.
  Пам'ятаю, як один мій атеїстично налаштований 
друг довго не міг зважитися хрестити свого маленько-
го сина. То йому погода здавалася невідповідною для 
цього обряду, то наша країна в цілому, то ще щось.
   Потім він з дружиною, донькою і дворічним Микитою 
відправився в похід в гори, де в одну з ночей, коли 
вони досягли вже якоїсь вершини, почався страш-
ний вітер і злива. Їх супернаворочений намет став 
протікати, і стало очевидно, що якщо найближчим ча-
сом стихія не стихне, то намет просто завалиться і 
захистити дітей від холоду і вологи буде неможливо.
   Мого друга охопив жах і він, сам від себе не че-
каючи, став хреститися, опустився на коліна на зем-
лю і на весь голос став молити Бога про допомогу, 
обіцяючи після повернення одразу хрестити Микиту.
    І злива припинилася. А коли, здорові і неушкоджені, 
вони всією родиною повернулися додому, в мене 
з'явився ще один хрещеник.
    А найчудесніша історія сталася в театральній студії, 
яку я вела при Ризькій духовній семінарії. У нас за-
ймалася дівчинка-підліток, у якої була остання стадія 
онкології. На заняття вона приходила рідко, завжди 
носила перуку або шапку і була дуже блідою.
   Незадовго до приходу до нас її мамі сказали, що 
жити дівчинці залишилися лічені місяці. Але в якості 
останньої надії порадили звернутися в ризький храм 
Нерукотворного Образу Спаса, що як раз знаходить-
ся навпроти Дитячої лікарні. Мовляв, там є чудотвор-
на ікона Богородиці, за молитвами біля якої часто 
відбуваються зцілення діток.
    Мама дівчинки стала проводити в храмі дні і ночі 
безперервно. А через деякий час лікарі констатували 
незрозумілий факт: пухлина і метастази просто ви-
парувалися! Дівчинка одужала. Зараз вона справжня 
красуня, повна сил і енергії. А мама її як і раніше ко-
жен день приходить в церкву.

Наталія Захарьят

Як я стала православною...

Про сім слів Христових на хресті. Свт. Миколай Сербський
    Ви хотіли знати значення тих семи висловів, які Го-
сподь говорив з Хреста. Хіба воно не зрозумілі?
   Перший вислів: Отче! прости їм, бо не відають, що 
творять.
   По-перше, цими словами Господь висловив милість 
Свою до Своїх убивць, яка не зменшилася і під час 
Його хресних мук. З Голгофської вершини Він оголосив 
відому, але для багатьох незбагненну істину, а саме 
що лиходії завжди не відають, що творять. Вбиваючи 
праведника, себе вбивають, а його прославляють. Зне-
важаючи заповіді Божі, не бачать вони, як опускається 
жорно, щоб стерти їх на порох. Вчиняючи кощунство, 
не бачать, як їхні обличчя перетворюються на звірячі 
морди. Сп'янілі злістю, вони ніколи не відають, що тво-
рять.
  Другий вислів: істинно кажу тобі, нині ж будеш зі Мною 
в раю.
  Ці слова звернені до розбійника, що покаявся на 
хресті, вони дуже втішні для грішників, які можуть і в 
останню мить покаятися. Милість Божа безмежна. Го-
сподь виконує Свою місію навіть на Хресті. До остан-
нього подиху Свого Він спасає всіх, хто має хоч най-
меншу волю до спасіння.
   Третій вислів: Жінко! Ось син твій.
    Так сказав Господь Своїй Святій Матері, Яка стояла 

біля голгофського Хреста. А Іоану апостолу сказав: Оце 
мати твоя! У цих словах Його виявляється синівська 
турбота, обов'язкова для всякого по відношенню до 
батьків. Ось,  Той, Хто дав людям заповідь: Шануй 
батька твого і матір твою, Сам виконує її до останньої 
миті.
  Четвертий вислів: Боже Мій! Боже Мій! Чому Ти Мене 
покинув? 
  Ці слова говорять про неміч людську, але й про 
прозорливість. Бо Людина страждає. Але під болем 
людським прихована в ньому одна таємниця. Ось, 
тільки ці слова змогли зруйнувати єресь, що через 
кілька століть потрясла Церквою: вона (ересь. - Ред.) 
помилково вчила, що на Хресті страждало Божество. 
Однак вічний Син Божий для того й вочеловічився, щоб 
і тілом, і душею постраждати за людей і померти за них, 
як людина. Бо, якщо в Христі постраждало Божество, - 
значить, Божество у Христі і померло. А це неможливо. 
Вдумайтеся якнайглибше в ці великі і страшні слова: 
Боже Мій! Боже Мій! Чому Ти Мене покинув?
   П'ятий вислів: Прагну.
    Його Кров вилилася. Від цього - спрага. Сонце із за-
ходу било Йому в очі і, посилюючи муки, страшно пек-
ло Йому обличчя. Природно, що Він мав спрагу, але, 
Господи, чого воістину Ти прагнув: води чи любові? 

Прагнув Ти як людина чи як Бог, або як людина і Бог? 
Ось римський воїн дає Тобі просочену оцтом губку. Це 
єдина крапля "милосердя", яку отримав Ти від людей 
за три години мук на Хресті! Римський воїн пом’якшує 
гріх Пілата - гріх Римського царства по відношенню до 
Тебе, нехай навіть і оцтом. За те зруйнуєш Ти Римську 
імперію, але на її місці створиш нову.
    Шостий вислів: Отче! в руки Твої віддаю дух Мій.
    Син віддає дух Свій в руки Отця Свого, щоб знали, 
що від Отця прийшов, а не по Своїй волі, як звинувачу-
вали Його іудеї. Але слова ці для того ще були сказані, 
щоб чули і знали буддисти, піфагорійці, окультисти і всі 
філософи, які складають казки про переселення душ 
в інших людей, тварин, у рослини, зірки і мінерали. 
Відкиньте фантазії і подивіться, куди йде дух правед-
ника: Отче! в руки Твої віддаю дух Мій.
    Сьомий вислів: Звершилося! .
   Це не означає, що життя завершилося. Ні, заверши-
лася Його місія відкуплення і спасіння роду людсько-
го. Звершилося і запечатане кров'ю і смертю Боже-
ственна справа єдиного істинного Месії. Завершилося 
страждання, але життя тільки почалося. Закінчилась 
трагедія, але драми не відбулося. Відтепер і довіку 
остання велична справа - перемога над смертю, 
воскресіння і слава.
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   Під час прийняття таїнства Шлюбу молодята, в пер-
шу чергу, перед Богом, священиком і рідними, дають 
обіцянку любові, вірності, подружньої чесності, і, саме 
головне, не залишати один одного аж до смерті. Якби 
відразу після цього священик або хтось інший запитав 
їх, чи планують вони через рік, два або двадцять два 
розлучитися, то відповідь була б однозначна: звісно, 
ні! Чому ж тоді статистика розлучень така невтішна? 
У чому проблема?
   Напевно, багато наречених не замислюються над 
виключною важливістю того, що присягають перед 
Богом. Вважають, що повінчалися, розписалися (за-
звичай віддавши данину моді) – і все, більше нічого не 
потрібно, все прийде само собою. І приходить, – лише 
не те, про що мріяли. А насправді, шлюб потрібно що-
денно будувати у любові, бо що тільки людина посіє, 
те саме й пожне!» – навчає апостол Павло в Посланні 
до галатів. Що ми сіяли вчора – жнемо сьогодні, що 
сіємо сьогодні – пожнемо завтра. Якщо сіємо вірність, 
турботу, покору, любов, то те й пожнемо. Якщо ж сіємо 
докори, зачіпки, невірність, агресію, те, відповідно, й 
будемо пожинати...
   Про розлучення Господь наш Іісус Христос навчає 
у Євангелії від Матфея: «І підійшли фарисеї до Ньо-
го, і, випробовуючи, запитали Його: „Чи дозволено 
дружину свою відпускати з причини всякої?“ А Він 
відповів і сказав: „Чи ви не читали, що Той, Хто ство-

Що Бог з’єднав – людина нехай не 
розлучає!

    Сучасний світ кидає дуже багато викликів православній людині. Найбільше сьогодні 
страждають традиційні норми життя людини, які базуються згідно морального Закону Бо-
жого. Всюдисуща розбещеність та аморальність, яку нинішні лжепророки оправдовують 
правами та свободою особистості, знищують саму основу буття людини - сім’ю. Ці тенденції, 
в першу чергу, принижують природу людини з її високого Богом даного статусу Образу і 
Подоби Творця до представника біологічної категорії, середньостатистичної живої істоти. 
Проте, все це прикривається високими ідеями свободи вибори. Цими обманними істинами, 
людство, в першу чергу християнський «демократичний» світ, прямує до своєї трагедії, про 
яку свідчить Церква, та її голос залишається не почутим. 
  Чітко зрозуміло сьогодні, що під цілковитою загрозою інститут сім’ї. Тому 2014 рік у 
Львівській єпархії оголошено Роком сім’ї. Таке рішення було ухвалено Зборами духовен-
ства єпархії 26 грудня 2013 року. Тому редакція газети «Світло Православ’я» розпочинає ряд 
публікацій присвячених збереженню сімейних цінностей. І перше, на що хотілося б зверну-
ти увагу - це стихійна практика розлучень.
    Наше суспільство заполонило це поняття, як сповна адекватна норма життя. Це явище 
стало настільки загальноприйнятим, що статистика просто вражає. Більше того, люди, які 
засвідчують свій шлюб перед Богом не вбачають нічого дивного, аби через певний термін 
часу звернутися до Церкви за благословенням на другий шлюб. Майже щоденно з таки-
ми людьми спілкується Завідувач канцелярією Львівської єпархії протодиякон Олександр 
Іванченко, зразковий сім’янин з більш ніж десятирічним стажем, батько двох дітей. Він 
з власного прикладу знає, що таке міцна і духовна сім’я, та вже стало повсякденним його 
обов’язком прийом прохань від бажаючих розірвати свій шлюб. 
    Тому саме до нього наша редакція звернулася за роз’ясненням з якими причинами чи 
аргументами в свій захист приходять люди за церковним розлученням, чому ця тенденція 
постійно зростає і які є канонічні дозволи на отримання Церковного благословення всту-
пити в другий шлюб?
    Протодиякон Олександр Іванченко: рив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? 

– І сказав: Покине той чоловік батька й матір, і при-
стане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним 
тілом, тому-то немає вже двох, але одне тіло. Тож 
що Бог з’єднав – людина нехай не розлучає!“ Вони 
кажуть Йому: „А чому ж Мойсей заповів дати листа 
розвідного та й відпускати?“ Він говорить до них: „То 
за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати 
дружин ваших, спочатку ж так не було. А Я вам кажу: 
Хто дружину відпустить свою не з причини перелю-
бу і одружиться з іншою, той чинить перелюб…“» В 
іншому місці, у старозаповітній Книзі пророка Малахії 
сказано: «Бо ненавиджу розвід, говорить Господь… 
Тому свого духа пильнуйте, і не зраджуйте!» Напевно, 
те ж саме жорстокосердя (відсутність любові Божої, 
яка «довготерпить, милосердствує, все прощає…») 
заважає і сьогодні нам повноцінно жити.
  Можливість виправитися: Розлучення – це гріх, це те, 
що заборонено Богом і Його Церквою. Та все ж, щоб 
не допустити більшого гріха, іноді з дозволу архієрея 
допускається церковне розлучення та другий, а вкрай 
рідко і третій шлюб.
  Основними канонічними причинами для церковного 
розлучення є: смерть одного з подружжя; кількалітнє 
зникнення безвісти; хвороба, про яку не було 
повідомлено одним із подружжя і яка перешкоджає 
бути повноцінним сім’янином; перелюб (подружня 
зрада однією зі сторін).

  Сьогодні світ пропагує такий спосіб життя, коли роз-
лучення є «нормою»: чому я маю його чи її терпіти (не 
так подивився, не стільки заробляє, не така красива 
тощо), забуваючи, що розвід – це страшний гріх, який 
несе прокляття і на наступні покоління. Ворог людсь-
кого роду – сатана – дуже добре знає, що міцний дім 
– це фортеця, де людина набирається сили і може 
зробити багато хороших справ. Коли нас удома чекає 
любляча дружина чи коханий чоловік, то немає вели-
кого значення, наскільки важка чи неприємна робота 
була у вас сьогодні: ви потрапляєте додому – і швидко 
набираєтесь нових сил. Але якщо вдома пекло, то всі 
інші сфери життя починають руйнуватися і зникає ба-
жання жити. Тому диявол докладає усіх зусиль, щоб 
зруйнувати сімейні цінності. Більше того, християнсь-
ка сім’я – це домашня Мала Церква, яка, будучи у 
згоді, може робити чудеса і яка є ланкою Вселенської 
Христової Церкви. Сатана прагне знищити Церкву 
Христову, руйнуючи її складові – християнські сім’ї.
  Якби ми розуміли, що насправді корені проблеми 
не в жінці чи чоловікові, а в демонах, які під’юджують 
нас до ненависті (бо є духовний світ, якого не вид-
но фізичними очима)! І коли ми не пильнуємо свої 
думки, бажання, більше того – свідомо грішимо, то 
й дозволяємо цим духовним злодіям красти наших 
рідних і, як правило, не вистачає у нас любові та 
мудрості захистити своє найцінніше. Як у всім відомій 
казці про Снігову Королеву: коли хлопчикові Каю 
потрапляє шматок від дзеркала злого троля (у якому 
все було погане) в око й серце і він став злим і кудись 
далеко забрала його Снігова Королева, то любов 
дівчинки Герди зуміла відшукати його, незважаючи 
на всі труднощі й небезпеки. Подібно буває й у житті, 
коли ми повинні боротися з життєвими хвилями, збу-
реними спокусами світу, щоб любов’ю Божою (яка 
«не нарікає, довготерпить, усе зносить», – наголошує 
апостол Павло у Першому посланні до коринфян) пе-
ремогти лукавого, який прагне знищити нашу сім’ю, 
вкрасти наших рідних. І лише після цієї перемоги ми 
маємо отримати свою нагороду: в цьому житті – лю-
бов дорогої людини, а у вічності – нетлінний вінець 
Небесного Отця.

Звернення Єпархіальних зборів щодо оголошення 2014 року у Львівській єпархії Роком сім’ї
  Сьогодні людство зіткнулося з неконтрольованістю власних деструктивних 
інстинктів. Відстоювання індивідуалізму і задоволення власних забаганок призво-
дить до руйнації поняття сім’ї як «малої Церкви», адже гедоністичні настрої сучас-
ного суспільства не можуть бути підвалинами традиційної християнської сім’ї. Запе-
речення традицій, безвідповідальний індивідуалізм веде до нездорової конкуренції 
і конфронтації. І нажаль, це спостерігаться не лише у соціумі, але навіть у колі 
близьких людей, що є першопричиною руйнації моральних норм сім’ї і суспільства 
в цілому.
    Сучасне суспільство шукає нові орієнтири свого життя, які далекі від християнських 
істин, які своїм існуванням заперечують факт самого буття в Бозі. Запровадження 
західних технологій виховання: гендерна ідеологія, пропагування шкідливих звичок 
під виглядом боротьби зі СНІДом, культивація насильства через ЗМІ, кінопродукцію 
та індустрію інтерактивних розваг тощо, глибоко руйнують поняття сім’ї і сімейного 
виховання. Сучасне суспільство переживає кризи в багатьох аспектах свого буття. 
Але особливу тривогу викликає руйнування інституту сім’ї, що стає ознакою сучас-
ного суспільства. Нерозуміння сутності сімейних стосунків, непідготовленість до 
вінчання та сімейного життя призводять до сумної статистики збільшення кількості 
розлучень, яке ми спостерігаємо в наш час.
    Сьогодні, на жаль, ми дедалі частіше стаємо свідками пропаганди побудови сім’ї 
на принципах, що суперечать Слову Божому і нормам, які ще не так давно вважа-
лися нормами загальнолюдської моралі. Популярні шоу, серіали, газети й книжки 
пропагують гріх, прищеплюють думку про природність подружніх зрад, розпусти, 

загалом, усього того, що насправді руйнує сім’ю.
    Скільки молодих людей починають своє «сімейне» життя в так званих «цивільних 
шлюбах» (які по суті є нічим іншим, як блудним співжиттям), виправдовуючись 
бажанням спочатку перевірити себе. Але ж своїми сумнівами вони свідчать про 
відсутність глибини почуттів і справжньої любові і з самого початку налаштовують 
себе на невдачу. А що найголовніше, вони не просять благословення на свій над-
то серйозний і важливий крок, не просять благодаті й допомоги Божої на спільне 
життя.
  В сучасному суспільстві ведеться антисімейна пропаганда, яка руйнує давні 
традиційні основи сім’ї, веде до збільшення числа розлучень, абортів, відмови від 
дітей, розпусти, гріха тощо.
 У зв’язку з цим оголошуємо 2014 рік у Львівській єпархії Роком сім’ї і благословляємо:
   1. Головам єпархіальних відділів, благочинним та настоятелям храмів підготувати 
план заходів на дану тематику;
  2. Голові відділу у справах сім’ї на основі поданих планів заходів подати на за-
твердження Єпархіальній раді загальний план заходів у Львівській єпархії на 
відзначення року сім’ї.
   Звертаємося до всіх вірних Львівської єпархії з проханням докласти максимум зу-
силь, щоб православні сім’ї стали взірцем для інших і були міцною основою нашого 
суспільства, в чому всім нам нехай стане помічником Господь наш Іісус Христос!

Члени Єпархіальних зборів Львівської єпархії 
26 грудня 2013 року
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ПАН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
     Після Новгородського Кремля, по мосту через річку 
Волхов, рухаємось на Торгову сторону (інша назва – 
Ярославове дворище). Торг був місцем проживання 
купців, ремісників, звичайних людей, тут торгува-
ли і проводили віче. Новгородці завжди були дуже 
волелюбними і тому Торг завжди протиставлявся 
офіційній, привілейованій Софійській стороні. 
   І перше, що вражає в цій нібито «діловій» частині 
– це величезна кількість церков. Вони в буквальному 
сенсі на кожному кроці! І їх же всі будували на кошти 
звичайних людей (зрозуміло в першу чергу багатих). 

Тобто тоді багаті люди прагнули вкладати гроші у 
Вічність, не тільки у справу. 
   У центрі Торгу стоїть величний Нікольський собор. 
Як видно з назви, собор був побудований в ім'я улю-
бленого народом чудотворця Миколая, і за своєю 
величчю не повинен був поступатися Софійському 
храму на протилежному березі річки. Крім того він був 
головним вічовим храмом Новгорода – перед одним 
із його входів збиралося загальноміське віче. За пе-
реказами, храм був дуже багато прикрашений – люди 

дійсно не скупилися на оформлення Божого дому. 
Зараз це, нажаль, музей, в якому збереглось лише 
декілька фресок оригінального розпису. Але в його 
стінах діє цікава експозиція, в якій зібрані всі відомі 
ікони і образи Миколая Чудотворця! 
   Крім цього собору на Торгу стоять Церкви Параскеви-
П'ятниці на Торгу, Жон-мироносиць, Успіння, Іоана, 
Прокопія, Георгія. Але, нажаль, всі вони не діють і зна-
ходяться в незадовільному стані. Проте дають дуже 

гарне уявлення, якою ж була віра наших предків, при-
чому не князів – звичайних людей. 
  Від Торгової сторони розходяться декілька променів-
вулиць. Ще одна унікальність Новгорода в тому, що 
навіть вулиці мають дату заснування, першу згад-
ку у літописах і т.п. Так, зокрема, Ільїнська вулиця 
(зрозуміло на честь кого вона названа) має спеціальну 
пам’ятну табличку, на якій вказано що «Вулиця впер-
ше згадується в літописах у 1311 р». 
    І от на цій вулиці знаходиться одна з найвизначніших 
пам’яток світової культури - Церква Спаса Преоб-

раження на Ільїнській вулиці (офіційна 
назва). Вона відома тим, що в ній, 
єдиній у світі, збереглися фрески кисті 
візантійського художника Феофана Гре-
ка – одного з найвизначніших митців 
середньовічного іконопису. 
   Храм цей побудував звичайний нов-
городський боярин Василь Данилович 
на свої кошти і, тільки уявіть, запросив 
для розпису храму одного з найбільших 
майстрів свого часу – Феофана Грека з 
Константинополя! 
  Феофан Грек приїхав, поселився в 
Новгороді і лишився вже на Русі жити. 
Пізніше, він розписував ще храми у Москві 
та Нижньому Новгороді (на жаль нічого 
не збереглося). Він заснував у Москві 
свою школу, серед учнів якої був Андрій 
Рубльов. А якби той боярин Василь не за-
просив такого майстра, невідомо чи ми б 
мали свого генія-іконописця… 

 Отже розпис Спасо-Преображенської церк-
ви був першою роботою Феофана Грека на Русі. 
Найграндіознішою фрескою у храмі є погрудне зо-
браження Спаса Вседержителя у куполі (давня 
візантійська традиція, відома по константинопольсь-
ким храмам). Це найвідоміша фреска Феофана Гре-
ка і одна з найцінніших на Русі. Крім купола Феофан 
розписав барабан фігурами праотців і пророків Іллі та 
Іоанна Предтечі. До нас дійшли також розписи абси-
ди — фрагменти чину святителів та Євхаристії, Во-

дохреща, Різдва Христового, Стрітення 
і Сходження до аду на склепінні і стінах, 
що до нього примикають. Найкраще збе-
реглись фрески Троїцького приділу. Це 
орнамент, фронтальні фігури святих, пре-
стол із фігурами чотирьох святителів, які 
підходять до нього, у верхній частині стіни 
— Стовпники, старозавітна Трійця, меда-
льйони із Іоаном Лествичником, Агафо-
ном, Акакієм та Макарієм Єгипетським. 
     Фрески Феофана Грека цінні тим, що 
він створив свій власний стиль, не схожий 
ні на якого іншого іконописця. Його фре-
ски – це християнська символіка у най-
вищому вимірі. На його творчість мали 
великий вплив ідеї ісихазму, обговорення 
природи Фаворського світла. За допомо-
гою певної гами кольорів і світлих фарб, 
всі його образи ніби пронизані Божестве-
ним Світлом, вони показують не фактич-
ну Євангельську історію, а картину преоб-

раження, «обоження» цього світу на прикладі святих 
і пророків. Святі зображені дуже аскетично, повністю 
заглиблені в себе і саме через це заглиблення вони і 
отримують це нетварне Світло – долучитися до того 
Світла і був покликаний глядач. 
   Загалом, Феофан Грек залишив вагомий внесок 
у новгородському мистецтві, зокрема, майстри, які 
наслідували той самий світогляд і сприйняли част-
ково манеру майстра, розписали багато церков у 

Новгороді.   
   Є ще багато церков у Новгороді і монастирів. Але 
щоб побачити їх усіх – треба жити там хоча б тиж-
день. У нас же було кілька днів, і я вирішив витрати-
ти один день на поїздку в область до пам’ятки, яка 
знову ж таки буде дуже цікава прихожанам Свято-
Георгіївського храму.
    В 20 км від Новгорода знаходиться Свято-Юрієвський 
монастир – один з перших монастирів Русі, засно-
ваний теж Ярославом Мудрим. Мало хто знає, що 
Ярослав Володимирович у святому хрещенні взяв 
ім'я Георгій (в руській традиції «Юрій»), звідки і пішла 
назва монастиря. 
   У цьому монастирі був закладений кам'яний храм - 
Георгіївський собор – перший храм присвячений цьо-
му великомученику на Русі! Храмовою іконою цього 
собору і всього монастиря була одна з найвідоміших 
руських ікон домонгольського періоду – «Святий 
Георгій», яка в даний час знаходиться в Державній 
Третьяковській галереї.

Постійний ведучий рубрики
Денис Булавін

Світлини автора

Продовження. Початок у попередньому номері


