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«Маємо досягнути миру у єдиній державі, де є  
Львів, Одеса, Донецьк…» - єпископ Філарет

 Примирення із собою, власними почуттями, внутрішнє очи-
щення –  все  це  допомагає  оздоровлювати і зміцнювати наше 
суспільство, а отже шукати порозуміння на інших рівнях: держав-
ному, міжконфесійному, міжрелігійному, соціальному. Про очищен-
ня власного серця, цінності миру та діалогу говоримо з єпископом 
Львівським і Галицьким  Філаретом.
   Преосвященніший Владико, ми переживаємо не-
простий період у житті нашої держави. Як, на Ваш по-
гляд, можна охарактеризувати цей процес? 
  Звичайно, це випробування для нашої держа-
ви і для наших людей. Ми не знаємо, чому Господь 
посилає випробування людям, але чітко можемо з 
християнської точки зору дати відповідь, що цей час 
є моментом очищення. Мені здається, що для нашого 
народу також прийшов цей час. Те, що відбувається 
сьогодні у суспільстві, на мій погляд, - це загальне 
панування злоби і гніву. Як цього позбутися? Змінити 
найперше себе. Бо кожен із нас здатний накопичу-
вати ненависть у своєму серці, але немає гіршого, 
коли все виходить назовні. Ми бачимо, що сьогодні 
справді молиться вся держава, представники всіх 

релігійних організацій. Люди не встають з колін. Про-
те часто буває так, що попри молитву не можемо по-
збутися злоби у своєму серці. Ми повинні позбутися 
цих руйнівних почуттів, інакше нам нічого не вдасться 
зробити. Господь відповідає на прохання чистих сер-
дець.
   Нещодавно ви перебували з візитом на горі Афон. 
Розумію, що атмосфера цього місця не надто спонукає 
до спілкування, та чи доводилось вам розповідати 
про ситуацію, яка склалась в Україні?
   Афон – це особливе місце у житті кожного христи-
янина. Те, як сьогодні моляться монахи з Афону за 
Україну, - вражає. Вони неустанно підносять молит-
ву за нашу землю, моляться за припинення війни. 
Навіть у монастирях я бачив, що є багато синодиків, 

у яких згадуються імена загиблих українців. Монахи 
по-особливому ставляться до паломників з України. 
Вони розпитують про те, що відбувається, і водночас 
духовно заспокоюють та підтримують. Тому ми вдячні 
монахам з Афону, що вони з таким почуттям тривоги і 
співчуття ставляться до українського народу.
   Владико, коли ми сьогодні дивимось на Схід, то 
дуже часто маємо можливість спостерігати за про-
явом політичного Православ’я. На мій погляд, про 
загрозу політичного Православ’я можна говорити на 
рівні із небезпекою ісламізму, адже обидві течії спот-
ворюють цінності правдивого християнства та ісламу. 
Які ваші думки з цього приводу?
 Політичне Православ’я – це зло, яке несе 
нестабільність у Церкві і народі. Наша Церква, як і інші 
конфесії, неодноразово засуджувала цю течію. Церк-
ва не може йти у ногу з політикою, навпаки вона по-
винна закликати до миру та єдності, не підтримувати 
антидержавницькі чи антинародні настрої. Безумов-
но, українці є дуже різними за культурними чи мен-
тальними ознаками, але Церква здатна об’єднувати, 
навіть не зважаючи на присутність кількох православ-
них конфесій. Якщо ми всі маємо однакові цінності, 
вболіваємо за мир і благополуччя - це не перешкода. 
   

Українська Православна Церква 
засудила сепаратизм 

ще у 2008 році
  Поцікавившись офіційними документами УПЦ, а саме Журналами Священного 
Синоду, знаходимо важливе рішення, яке було прийнято з метою подолання 
подальшого розвитку ідей сепаратизму на Сході України, яке ухвалили ієрархи 
Церкви ще у 2008 році, проте державні огани влади чомусь виявилися слабки-
ми або незацікавленими у протидії подібним процесам і не вжили жодного кон-
структивного кроку задля передбачення антидержавницьких дій, що набирали 
обертів ще тоді. 
  Журнал № 93 від 11 листопада 2008 року «про діяльність деяких навколоцер-
ковних та громадських організацій». Цитуємо:

«УХВАЛИЛИ:
  Засудити політичне спрямування діяльності Союзу православних братств 
України (Всеукраїнського Православного братства в ім’я святого Архістратига 
Божого Михаїла, Всеукраїнського Православного братства Олександра Невсь-
кого) та деяких інших громадських організацій мирян («Православная обще-
ственность Одессы», «Духовно-патриотический союз «Новороссия»»), а також 
розповсюдження та пропагування Союзом православних братств України та 
іншими громадськими організаціями мирян ідей і літургійних обрядів, які супе-
речать правилам і вченню Православної Церкви».
   Після такого виникає запитання - в чому вина УПЦ, якщо Церква дійсно за-
судила діяльність тих, хто довгими роками готували кривавий сценарій розгор-
тання війни в Україні? Тож спостергіаючи сьогодні за інформаційною агресію 
направленою проти Української Православної Церкви, слід в першу чергу по-
ставити собі запитання, чому силові структури закривали очі на діяльність 
подібних антидержавних організацій, проте сьогодні провокують суспільство, 
маніпулюючи свідомістю українців, вигаданими звинуваченнями в сторону Церк-
ви? А відповідь проста - щоб не нести відповідальності за власну бездіяльність 
а можливо і за одобрення та сприяння цьому процесу. Що ж, дійсно легше пе-
рекласти вину та звинуватити того, хто не буде захищатися, а саме - Церкву! 
Перевіряймо інформацію, якою нас намагаються спровокувати і посіяти хаос 
та злобу, що найнебезпечніше в умовах гібридної війни і зберігаймо мир у своїх 
серцях та розумі - лише так ми переконаємо весь світ у єдності народу!

Редакція, за матеріалами Офіційної веб-сторінки 
Священного Синоду УПЦ 

Продовження на стор. 3

Продовження на стор. 4-5

 ...Їдемо на вулицю Дороша. Це в центрі, 
біля колишньої польської школи на вул. 
Зеленій. Входимо під браму, ліворуч 
– двері без напису, без ікони. Мабуть 
колишнє помешкання двірника або во-
ротаря. Відчиняє монахиня, запрошує 
піднятися по східцях.
  У кімнаті, що зліва, облаштовано 
храм. Кімната праворуч розділена на 
дві частини завісами, ці дві – ще на сім 
частин – келій. Цим імпровізованим ко-
ридором проходимо до трапезної (вона 
ж кухня, вона ж просфорня). Ще є дуже 
скромні вигоди. Ось і весь монастир. 
  Монахиня, яка відчинила нам двері 
– матушка Нікіфора (упокой Госпо-
ди, її душу!) з любов’ю розповідала 
про недовгу, але таку зворушливу 
історію обителі, коли зовсім непомітно 
з’явилася на порозі ігуменя Варвара. 
Такої лагідної, тихої, справді неземної 
посмішки до нас – неочікуваних го-
стей – я ніколи не бачила. Такої 
любові, що лилася з блакитних очей, 
не відчувала ніколи. Дуже бліде облич-
чя випромінювало ненаграну, неприд-
бану шляхетність. Поруч з нею сяяла 
активною радістю матушка Гавриїла 
– благочинна монастиря і багаторічна 
духовна сестра матушки Варвари.  

Матушка настоятелька благословила 
нас, привітала і попросила матушку 
Гавриїлу продовжити розповідь про 
обитель...

Землі Галицької стиглий колос.
Пам’яті схиігумені Вероніки...

28 грудня 2014 року відійшла до Господа настоятелька 
Львівського Свято-Преображенського жіночого монастиря - 

схиігуменя Вероніка (Щурат-Глуха)
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   25 січня у Львівській виправній колонії №48 була 
звершена Божественна літургія, яку очолив настоя-
тель православної громади установи священик Во-
лодимир Каплун. За Богослужінням разом з засуд-
женими молились єпископ Львівський і Галицький 
Філарет, прес-секретар єпархії ієромонах Маркіан 
(Каюмов) та в.о. голови відділу у справах пастирської 
опіки пенітенціарної системи  Оксана Костенко. Після 
Богослужіння архіпастир звернувся до присутніх з по-
вчальним словом на тему Євангельського читання.
   В колонію єпископ Філарет завітав з гостинцями, 
тож в молитовній кімнаті установи було влаштовано 
загальне чаювання, за яким відбулось неформаль-
не спілкування Владики з засудженими. Єпископ 
Філарет розповів присутнім багато цікавих історій зі 
свого життя та відповів на запитання засуджених.
   Заступник начальника установи з соціально-вихов-
ної роботи підполковник внутрішньої служби Хлопик 
Ю.О. запросив Преосвященнішого Владику оглянути 
територію колонії та житлові приміщення.

   7 лютого, в день пам’яті священномученика Во-
лодимира, митрополита Київського і Галицького, 
єпископ Львівський і Галицький Філарет звершив 
святкове Богослужіння в храмі на честь священно-
мученика Володимира в місті Броди. Його Преосвя-
щенству співслужили настоятель храму та благочин-
ний Бродівського округу протоієрей Ярослав Огерук, 
секретар єпархії протодиякон Олександр Іванченко 
та численні гості - клірики Львівської, Рівненської та 
Тернопільської єпархій.
    Наприкінці Богослужіння було звершено молебень, 
після чого владика Філарет виголосив проповідь та 
привітав парафію з престольним святом.

  8 лютого, у Неділю про блудного сина та день 
пам’яті Собору новомучеників і сповідників що на Русі 
просіяли, єпископ Львівський і Галицький Філарет 
звершив Божественну літургію в храмі на честь свя-
того апостола Андрія Первозванного смт. Східниця 
Дрогобицького району.
  Його Преосвященству співслужили настоятель 
храму протоієрей Роман Кононенко, благочинний 
Спасо-Преображенського монастиря (с.Песківка 
Київської обл.) архімандрит Іаков (Галандзовский), 
благочинний міста Львова протоієрей Євгеній Щирба, 
ієромонах Маркіан (Каюмов), секретар єпархії прото-
диякон Олександр Іванчено та диякон Євгеній Голуб.
Після Євангелія Владика звернувся до всіх присутніх 
зі словами проповіді на тему євангельської притчі. За 
Богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир 
та спокій в Україні.

   З 12 по 14 лютого єпископ Львівський і Галицький 
Філарет відвідав Святу Гору Афон.
   12 лютого Преосвященніший єпископ Філарет звер-
шив Божественну літургію в Свято-Пантелеімоновому 
монастирі у співслужінні з єпископом Норільським 
Агафангелом та братією обителі.
 13 лютого єпископ Філарет звершив Божествен-
ну літургію у Великому Ватопедському монастирі 
Благовіщення Пресвятої Богородиці у співслужінні з 
єпископом Магаданським і Синегорським Іоанном та 
братією обителі.
  Під час паломництва архіпастиря супроводжував 
прес-секретар Львівської єпархії ієромонах Маркіан 
(Каюмов). За традицією, під час паломництва на Свя-
ту Гору, Владика відвідав: монастирі Сімонапетра та 
Ксиропотам, Свято-Андріївський та Свято-Іллінський 
скити, келії Успіння Пресвятої Богородиці в Маруді та 
святого Модеста, патріарха Ієрусалимського.

   У дні перебування на Афоні, єпископ Філарет вкло-
нився святиням Святої Гори Афон та мав спілкування 
з монахами. Також Преосвященний владика піднесив 
сугубі молитви за Україну та наш багатостраждаль-
ний народ.

  19 лютого, у Свято-Георгіївському кафедрально-
му храмі міста Львова під головуванням єпископа 
Львівського і Галицького Філарета пройшли 
Єпархіальні збори.
 Перед початком засідання духівник єпархії 
протоієрей Роман Коломийчук у співслужінні протоди-
якона Георгія Суряднова звершив молебень за мир в 
Україні та Церкву.
  Під час роботи зборів піднімалися питання життя 
парафій, духовно-морального стану вірян в складних 
умовах, в яких перебуває Україна. Також було презен-
товано нове видання Інформаційно-просвітницького 
відділу «Про участь вірних у Євхаристії» та Послання 
Єпископа Філарета на початок Великого посту.

   19 лютого, з благословення єпископа Львівського 
і Галицького Філарета, у 80-ту окрему аеромобільну 
бригаду Львова, з якої в цей день відправлялися 
військові на Схід України, відвідали голова військового 
відділу Львівської єпархії протоієрей Василій Марун-
чак, ієромонах Маркіан (Каюмов) та протодиякон 
Георгій Суряднов.
   В цей день священики привезли до частини нову 
амунцію - спальні мішки та утеплену військову фор-
му. Також під час обіднього шикування отець Василій 
звернувся зі словами проповіді до солдат, в якій по-
бажав завжди зберігати в своїх серцях молитву та по-
бажав кожному стати миротворцем і принести разом 
зі своїм поверненням зі Сходу мир в Україну. На звер-
шення була звершена молитва за бійців, яких також 
окропили святою водою.

 20 лютого, священики Львівської єпархії, які 
опікуються пенітенціарними установами області 
взяли участь в Першому семінарі «Дорога в Життя 
- 2015» на базі Личаківської виправної колонії (№30) 
УДПтСУ у Львівській області. На цьому заході були 
представлені всі релігійні конфесії та громадські 
оранізації області, які опікуються засудженими в 
колоніях та на волі здійснюють супровід звільнених з 
місць відбування покарання.
  Робота семінару розпочалась Державним 
гімном України та молитвою «Отче наш», яку про-
мовив протоієрей Петро Самоїл в актовій залі 
адміністративного корпусу. Потім всі учасники виру-
шили в храм на честь Почаївської ікони Божої Матері, 
де отець Петро Самоїл у співслужінні протоієрея 
Георгія Якубівського та священиків Володимира Ка-
плуна і Михаїла Коника звершив молитву за мир в 
Україні, сказав коротке слово привітання учасникам 
семінару.
  В.о. голови відділу опіки пенітенціарної систе-
ми Львівської єпархії Оксана Костенко розповіла 
присутнім про історію побудови цього храму та про 
храмову ікону Анастасії Узорішительниці. Цей об-
раз був спеціально виготовлений до прибуття мо-
щей цієї святої в установу та освячений на мощах в 
присутності численних засуджених та представників 
адміністрації.
   Після огляду учбових класів профтех училища, 
медчастини та харчоблоку колонії заступник началь-
ника установи з соціально-виховної роботи Павлусь 
П.М. запросив гостей повернутись в актовий зал. В 
ході роботи семінару піднімались питання організації 
пастирського служіння, допомоги засудженим в 

отриманні особистих документів та можливість на-
дання засудженим адвокатських консультацій. 
Соціальний працівник єпархії Олександр Бойко 
поділився багаторічним досвідом своєї роботи на цій 
ниві з представниками різних конфесій. Семінар за-
вершився висловленням подяк та нагородженням 
грамотами активістів волонтерського руху в місцях 
позбавлення волі. Зокрема подяками начальників 
установ були відзначені Оксана Костенко, протоієреї 
Георгій Якубівський і Василій Марунчак.

    17 лютого учні недільної школи та дорослі парафіяни 
Свято-Троіцького храму міста Львова, з благословен-
ня єпископа Львівського і Галицького Філарета, за 
підтримки Львівської міської ради та Інформаційно-
просвітницького відділу Львівської єпархії, провели 
благодійну акцію «Діти Львова для дітей Донбасу».
 Маленькі переселенці, а також вихованців 
Львівської школи-інтернату №2 змогли взяти участь 
у пізнавальних та розвиваючих іграх, а також поди-
витися виставу «Гаряче серце», поставлену за мо-
тивами казки Г. Х. Андерсена «Снігова королева», 
у виконанні учнів недільної школи Свято-Троїцького 
храму. Від Львівської міської ради до присутніх в 
залі звернулася з привітанням п. Світлана Гриців - 
начальник відділу соціальної роботи Франківського 
району Львівського міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді.
    На завершення зустрічі настоятель Свято-Троїцької 
парафії протоієрей Володимир Шарабура побажав 
гостям свята мужньо перенести випробування, що 
випали на їх долю, оскільки не тільки у виставі, яку 
було показано, а і в житті християнина добро завжди 
перемагає зло.

  22 лютого, ввечері, у Прощену неділю, єпископ 
Львівський і Галицький Філарет звершив вечірнє 
Богослужіння та молитовне послідування на початок 
Святої Чотиридесятниці у Свято-Георгіївському ка-
федральному храмі міста Львова. Його Преосвящен-
ству співслужило духовенство храму.
   Перед молитвами на початок Чотиридесятниці вла-
дика виголосив проповідь, в якій зазначив велике зна-
чення прощення в справі спасіння душі. Насамкінець 
єпископ Філарет попросив прощення в усіх, хто при-
йшов в цей вечір до храму.Також священиками було 
роздано Послання єпископа Філарета на початок Ве-
ликого посту.

   У ніч з 6 на 7 березня, у Свято-Георгіївському кафе-
дральному храмі міста Львова було звершено нічну 
Божественну Літургію. Богослужіння очолив єпископ 
Львівський і Галицький Філарет. Його Преосвящен-
ству співслужили духовенство храму.
  За Богослужінням співав хор духовенства під 
керівництвом протодиякона Георгія Суряднова.
    Божественна Літургія зібрала всіх бажаючих осо-
бливим чином молитися за мир в Україні.
    Також спеціально до цієї служби було доставлено 
шановані святині з єпископської захристії (ризниці): 
часточка Животворчого Хреста Господнього, част-
ки мощей первоверховних апостолів Петра і Павла, 
святих 12 апостолів, великомученика Пантелеімона, 
святителя Філарета митрополита Київського, священ-
номученика Володимира, священномученика Кли-
мента Римського, преподобного Сергія Радонезького, 
благовірного князя Олександра Невського та багатьох 
інших. За Афонською традицією Великий вхід під час 
Літургії було звершено саме з цими святинями, які 
вкінці Богослужіння були винесені на поклоніння.

  20 березня до Свято-Георгіївського кафедрально-
го храму Львова було доставлено відомий чудотвор-
ний образ Христа «Спас Кровоточивий». Святиню 
зустрічали духовенство храму на чолі із протоієреєм 
Євгенієм Щирбою та віряни, які прийшли першими 
вклонитися образу Христа. Відразу ж після встанов-
лення ікони в храмі було звершено соборний моле-
бень перед святим образом. Під час Богослужіння 
священики підносили молитви про мир в Україні та Ми-
лосердя Боже до багатостраждального українського 
народу.
   24 березня чудотворна ікона була перевезена до 
храму святих апостолів Петра і Павла м. Жовкви.

За матеріалами Офіційного сайту Львівської єпархії 
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«Маємо досягнути миру у єдиній державі, де є  
Львів, Одеса, Донецьк…» - єпископ Філарет

Продовження. Початок на 1 стор.
   Не заперечую, що у Церкві є певні священики, які 
живуть ідеологією політичного Православ’я, проте 
єпископи нашої Церкви не дозволяють своєму духо-
венству брати участь у хресних ходах та акціях, які 
несуть у собі розбрат. Я знаю точно – владики мають 
продержавну позицію. Бували випадки, коли вони 
забороняли служити священикам, які були учасни-
ками подібних дійств. Хочу сказати, що представни-
ки політичного Православ’я – це часто неадекватні 
люди, з ними вести розмову дуже важко. Колись мав 
можливість спілкуватися із людьми, що ходять хрес-
ними ходами Києвом. Це зазвичай група людей – 30-
50 осіб, які не мають відповідного дозволу Церкви. 
Священний Синод навіть відлучив їхнього ватажка 
– Валентина Лук’яника але і цей крок Священнона-
чалля не подіяв. Тому переконувати їх у чомусь важ-
ко, хоча бувають преценденти, коли люди розуміють, 
що це неправильно, і відмовляються сповідувати цю 
ідеологію.
    Владико, як загалом маємо сьогодні ставитись до 
сепаратистів та їхніх ватажків? Однозначно, що ці 
люди також потребують прощення, проте нам, хри-
стиянам, подекуди дуже складно зробити це через 
внутрішній біль, страх, ненависть. Як вийти з цього 
стану?
   Думаю, що процес прощення потребує певного 
часу. Неможливо одразу вибачити тому, хто скоїв зло. 
Будь-якій людині потрібно це пережити, заспокоїтись, 
витримати паузу, а вже потім приходить прощення. 
Звичайно, під час війни пробачити особливо важко, 
адже наслідок злоби – тисячі покладених життів. 
Маю можливість спілкуватись із родичами загиблих 
героїв, які є нашими парафіянами або просто моїми 
знайомими, друзями. Вони вже пробачили, хоча 
втрата їхніх дітей для них дуже болісна. Думаю, що 
мине час, і ми зможемо повністю осмислити те, що 
відбулося. На жаль, ми не бачимо сьогодні повної 
правди ні зі сторони військових, ні на  політичному 
рівні. Абсолютна правда тільки у Бога! Тому, коли ми 
матимемо можливість дізнатися більше, заглянути 
«за куліси» цієї війни, тоді суспільство зможе проба-
чити. Для нас, християн, елемент прощення має бути 
ключовим і важливим, адже сам Господь на хресті 
через вибачення розбійника поруч показує нам при-
клад, наскільки це важливо і потрібно.
   Владико, ви вже згадували, що маєте можливість 
спілкуватися із родичами загиблих у зоні АТО. Які 
слова підтримки і розради варто говорити тим роди-
нам, які втратили, і тим, які чекають своїх чоловіків, 
батьків, синів вдома?
  Я хотів би закликати такі родини до особливої мо-
литви.  Важливо, щоб вони не засуджували і не 
ненавиділи Бога за Його вибір. Те, що відбувається 
в Україні, є наслідком нашого життя, яке є часто не-
справедливим, неправильним, поза межами Божого 
Закону. Тому основними ліками від болю для родин, 
які втратили чи чекають - є молитва. Я вірю, що душі 
наших героїв Господь забрав до Свого Небесного 
Царства. Ті події, які ми переживаємо, є страшними 
та трагічними, адже воюють дві православні сторо-
ни, християни одні на одних піднімають зброю. Щось 
подібне ми переживали у Середньовіччі, коли було 
ділення і завоювання земель князівствами. Ця війна – 
це саркастична посмішка диявола над Православ’ям. 
Саме нечистий вклав у серця і розум людей ненависть 
і злобу, які є ключовими джерелами цього протисто-
яння. А ці почуття є наслідком гріха. Люди втратили 
розуміння, що кожен із нас створений за образом і по-
добою Божою, а отже потребує духовного зростання, 
щоб бути такими, як Він. Сьогодні ми дедалі більше є 
схожими на Адама і Єву, які надали перевагу  спокусі, 
ніж щоденній клопіткій праці і внутрішньому зростан-
ню. Тому для того, щоб пізнавати добро і бути з Бо-
гом, маємо відмовлятися від «забороненого плоду» 
і розуміти, що зло спалахує і швидко розгоряється, 
ніби сірник,  піднесений до сіна.
     Однозначно, що одним із ключових чинників, які мо-
жуть мати вплив на цю ситуацію є духовне єднання, 
діалог у релігійному середовищі. Зрештою, позитивні 
тенденції співпраці між Церквами та релігійними 
організаціями ми побачили на Майдані. Як, на ваш 

погляд, розвиватиметься процес надалі?
  Діалог між Церквами і релігійними організаціями 
в Україні не тільки важливий, але і потрібний. Без 
нього нічого не відбувається, проте ключовим чин-
ником діалогу має бути мир. Як ми можемо вести 
діалог, коли сьогодні захоплюють храми? Зараз бага-
то говорять про те, що переходять парафії від УПЦ 
до УПЦ КП. Дійсно, є окремі громади, які прийняли 
рішення і переходять свідомо, але є і приклади пря-
мого захоплення, часто за підтримки місцевої вла-
ди. Наприклад, у місті Турка, що на Львівщині, є три 
православні громади. Одна із них перейшла сама, 
вони самостійно прийняли рішення на зборах, без 
жодних сторонніх осіб про перехід до УПЦ КП. Це 
їхній самостійний вибір. А два інші храми – захопили. 
В одному з них за перехід до УПЦ КП підписалися 
лише 35 осіб, 450 виступили проти і автоматично 
залишилися «на вулиці», вони розійшлися по інших 
громадах. У захопленні іншого храму брала участь 
районна адміністрація. Мера Турки, який закликав 
до цивілізованого вирішення питання і пошанування 
закону про свободу на віровизнання, кинули за таку 
промову до смітника. Тому у таких умовах важко го-
ворити про діалог, треба трохи перечекати, коли все 
заспокоїться, тоді можна говорити про єдність духов-
ного простору.
   Наскільки розумію, що наразі ми говоримо про діа-
лог на рівні мирянства, але чи існує він на рівні духо-
венства?
      Безумовно, сьогодні маємо це спілкування на різних 
рівнях – між мирянами,  священиками,  єпископами. 
Проте нема глобального діалогу між Церквами. Та 
комісія, яка була створена в УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ, 
на жаль, не працює. І ми не бачимо, як вона мала 
б працювати. Тому потрібно заспокоїтись, припинити 
медійну агресію одні проти одних, а потім говорити 
про діалог. 
    Не є таємницею, що сьогодні українське суспільство 
не надто позитивно ставиться до УПЦ, часто у 
соціальних мережах можна прочитати гасла «Геть 
московську Церкву» та інші. Ваші думки з приводу 
цього і зрештою, щоб ви могли сказати людям, які ма-
ють таку позицію стосовно Церкви?
  Сьогодні ми чуємо чимало негативних думок, вис-
ловлених проти УПЦ. Я можу говорити за Львівську 
єпархію. Ми не маємо жодного стосунку до Москви. 
Галичина – це особливий регіон, всі наші парафіяни 
– це українці, які люблять свою землю, підтримують 
ідею єдності народу. Деякі з них сьогодні воюють у зоні 
АТО, деякі – займаються волонтерством, підтримують 
військових їжею, одягом, спорядженням. Наша 
єпархія зразу ж чітко висловила позицію підтримати 
військових у зоні АТО. Проте, коли ми закупили бро-
нежилети і відправили їх на схід, нас звинуватили, що 
ми насправді передали гроші і амуніцію сепаратистам, 
бо ми – московська Церква. Проте всі наші пожерт-

вування сьогодні засвідченні відповідними актами зі 
структурами ЗСУ та благодійними організаціями де 
чітко прописано, коли і кому ми передавали посильну 
допомогу. І під час Революції Гідності, і сьогодні УПЦ 
чітко засвідчила свою позицію. Частина нашого ду-
ховенства перебувала на Майдані, де підтримували 
людей духовно і матеріально. Я також особисто не-
одноразово був на Майдані у Києві. Бачив, наскільки 
людям було важливо, що я – владика зі Львова при-
йшов до них, аби підтримати і поспілкуватися. У житті 
Львівського Майдану брали участь мої помічники, 
священики Львівської єпархії. Сьогодні нас звину-
вачують у приналежності до Церкви держави-агре-
сора. Гаслами, які розповсюджуються в медійному 
просторі, можна сьогодні звинуватити будь-яку струк-
туру. Уявімо ситуацію, за якої було б порушення 
мирних стосунків між Україною та Європою. То що 
за таких умов ми маємо змушувати УГКЦ чи римо-
католиків виходити з-під порядкування Ватикану? 
Церква – це та інституція, яка є над політикою, не тре-
ба змішувати середовища. Так, можливо, це і є вина 
Церкви, що вона дещо сама відійшла від кола своїх 
обов’язків чи, зрештою, її втягнули у це. Тому сьогодні 
важливо, щоб суспільство допомогло нашій Церкві і 
надалі провадити спасительну місію, щоб спонукало 
до того, аби православні спільноти змогли вирішити 
всі конфлікти між собою. 
   Владико, якого миру сьогодні потребує українське 
суспільство? Миру у вигляді компромісу з агресором, 
миру у стані окупації чи миру якоїсь іншої моделі?
      Це надто важке запитання. Будь-який мир досягаєть-
ся через діалог та дипломатію. Наразі діалогу нема, 
оскільки не виконані мінські домовленості. Мені важ-
ко зрозуміти тих жителів Донбасу, які щодня бачать 
стрілянину, але не хочуть жити в Україні. Можливо, 
варто також і з ними спілкуватись і запитувати, чому 
так? Однозначно потрібно припинити війну, оскільки 
гинуть і військові, і мирні жителі. Я не уявляю собі 
миру в умовах окупації і взагалі цього явища у ХХІ 
столітті…
   Але ж Крим сьогодні якраз і є в стані окупації? 
      Крим – це ще одне важке коло проблем. Я, до речі, був 
першим єпископом, який висловив своє незапокоєння 
що до Криму. І ця позиція не відрізняються від вис-
ловленого про Донбас. Є сучасна мова дипломатії і 
діалогу, її потрібно використовувати. Сьогодні чима-
ло людей запитують: навіщо нам цього миру, якщо 
Донеччина і Луганщина – знищені, нема куди повер-
татися? Тому миру в умовах окупації бути не може, 
оскільки Україна – це цілісна держава, з цілісним 
народом. Маємо досягнути миру в єдиній державі, 
де є Львів, Одеса, Донецьк… Також повинні дума-
ти над тим, як ця держава надалі має розвиватись. 
Наразі ми дещо спізнились із роздумами щодо своєї 
державності. Згадаймо знову-таки Крим. Яке свято 
було головним на півострові? Не День Конституції, не 
День Незалежності України, а День воєнно-морського 
флоту. Що зробила держава за всі роки незалежності, 
щоб утвердити на цій території українську ідеологію? 
Те саме відбувається у Донецьку та Луганську. Це 
ніби юридично українська територія, проте чимало 
людей там зовсім не ідентифікують себе з Україною. 
Сьогодні знову-таки звинувачують УПЦ у насаджені 
сепаратизму на цих територіях. Не заперечую того, 
що є священики, які справді сповідують ці позиції. Але 
маємо розуміти, що провина у цьому не лише Церкви, 
але всього суспільства, а основне – держави, адже за 
23 роки не було чітко випрацьованого механізму вихо-
вання свідомих українців. На мій погляд, ефективною 
є модель співпраці Церкви, держави, народу. Якщо 
держава не пропонує певної системи цінностей для 
своїх громадян, то за її відсутності вони використо-
вують власно вигадану ідеологію. Тому треба думати 
також про те, як житиме Донбас після цих подій, адже 
однозначно, що все в одну мить не заспокоїться. На 
жаль, те, що я сьогодні бачу, зокрема в Інтернеті, дуже 
часто спрямоване не на єднання, а на роз’єднання 
України, отож держава також повинна дбати про 
стратегію комунікації зі своїми громадянами. 

Юліана Лавриш
«Духовна велич Львова»
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Землі Галицької стиглий колос.
Пам’яті схиігумені Вероніки...

Продовження. Початок на 1 стор.
КОРІННЯ 

 Матушка Варвара походила з дуже відомої та 
шанованої львівської родини. ЇЇ дід по матері 
протоієрей Володимир Гургула був греко-католиць-
ким священиком, сотрудником (так тоді на Галичині 
називалася посада другого священика) Свято-
Успенської церкви (вона відома як Успенська Русь-
ка церква), одної з найдавніших православних цер-
ков міста. Він належав до численних представників 
інтелігенції тодішньої Австро-Угорської імперії, які 
прагнули об’єднатися зі своїми православними бра-
тами по вірі. Вони, називаючись греко-католиками, 
щиро вважали себе православними. 
     Саме він провів в останню путь поета Івана Фран-
ка. Отець Володимир приїхав до тяжко хворого Фран-
ка і мав з ним бесіду. Наступного ранку збирався 
прийти і прийняти офіційну сповідь. Вночі Франко 
помер. Отець Володимир був дуже принциповим у 
всьому, що стосувалося віри і канонів Церкви. Але не 
відмовився від благословення відспівати нерозкая-
ного Франка. Лише Господь знає, якою був останній 
зойк Каменяра.
   Через рік о. Володимир помер, залишивши матуш-
ку з 6-ма доньками. Молодшій було 8 років, це була 
мати матушки Варвари. Народилася вона 18 лютого, 
того дня, коли Церква вшановує пам’ять свт. Феодосія 
Чернігівського. Все життя молитовно зверталася до 
святого, дуже любила його. Вона викладала музи-
ку, дуже гарно співала, танцювала. Видала збірку 
оповідань. 
   Другий дід – по батькові – був людиною ще більш 
відомою. Василь Григорович Щурат. На його честь 
названо вулицю Львова. Академік АН України, на-
уковець – філолог, літературознавець, фольклорист, 
перекладач (його переклад «Слова о полку Ігоре-вім» 
українською мовою – у 1907 році – вважався найкра-
щим до появи перекладу М. Рильського), поет, один 
із засновників Львівського підпільного українського 

університету, директор Львівської бібліотеки АН УРСР, 
організатор філій «Просвіти», Українського інституту 
для дівчат. Дійсний член Наукового Товариства ім. 
Шевченка (НТШ). Досліджував Почаївський «Бого-
гласник» (1790 р.), який належить до найвпливовіших 
пам’яток руського письменства XVIII ст. 
  Батько – Степан Васильович Щурат – теж присвя-
тив життя літературознавчій роботі, досліджував 
творчість І.Франка, займався перекладами, серед 
яких вірші В.Маяковського,  забороненого тоді у 
СРСР С.Єсеніна. Видавав два часописи – «Наша 
батьківщина» та «Світло і тінь». Зазнав політичного 
тиску в радянські часи. Наражаючи себе на смерть, 
під час німецької окупації Львова переховував євреїв 
– виконував заповідь Господню про любов до ближ-
нього.

 ВАСИЛИНА 
  Народилася Василина Степанівна у 1949 році у 
Львові. Коли дівчинці було 3 роки, вона побачила на 
вулиці монахиню з хрестом на грудях. Навряд чи це 
була православна ігуменя (1952 рік!), вірогідніше – ри-
мо-католицька черниця (вони носять хрест). Дитинка 
розпитала у рідних, хто такі монахи. Їй розповіли, що 
це люди, які все життя присвячують служінню Богові, 
не створюють сім’ї, не мають дітей. 
  Повернувшися додому дівчинка знайшла десь чорну 
хустку, пов’язалася нею, вдягла хрест і так ходила, аж 
поки не прийшов час вступати до школи. Там їй до-
велося все зняти і вона  – «про все забула».

Вчилася у школі, закінчила хореографічне учили-
ще, стала балериною, танцювала на сцені. Потім 
філологічний факультет університету. Працювала 
помічником режисера у театрі. Зустріла свою по-
ловинку, вийшла заміж. Чоловік – Володимир Глу-
хий – був відомим актором (знявся, наприклад, у 
фільмі «Пропала грамота»), грав на сцені театру ім. 
Заньковецької. Вони дуже любили одне одного, та 
дітьми Господь не нагородив. 
  Але недовго тривало сімейне щастя: напередодні 
свого 50-річчя Володимир помер, 39-літня Василина 
стала вдовою. Відрізала довгу пишну косу, поклала 
чоловікові в труну. І цілу ніч із хрестом у руках моли-
лася, лежачи під труною, за його вічне життя.
Життя втратило барви і сенс. 

МАТИ ВЕНЕДИКТА 
Життя жінки-дружини втратило сенс. Але Господь 
вже підвів Свою рабу до першої сходинки служіння 
ангельського.
  Пошуки сенсу буття, вічної істини не тільки спону-
кають Василину Степанівну Щурат-Глуху віддати на-
лежне коханому чоловікові і написати книжку «Недо-
грана роль», що вийшла друком у Львові в 1993 році. 
У тому ж році з’являється її доробок про творчість 
діда: «Василь Щурат – перекладач», пізніше – «Ва-
силь Шурат і “Просвіта”».
  Василина відчуває поклик Божий – і починає шукати 
місце, де б її душа відчула себе вдома. Приходить 
у студійський греко-католицький монастир. Ось як 
розповідала про цей період життя сама матушка.
   «Покликання до чернецтва я відчувала у юному віці. 
Все життя працювала в театрі помічником режисера, 
а з початку 1990-х доля привела мене до студитсь-
кого монастиря, який щойно вийшов із підпілля. Ні 
до яких інших обителей серце моє не лежало, мож-
ливо, через те, що саме у студитів найбільш виразно 
прослідковується східній обряд. Через два роки при-
йняла постриг. Тоді на Львівщині не існувало жодної 
православної обителі, і ми сприйняли те, що було.
  Піднімала обитель з руїни. Під час безперервного 
будівництва годі було про щось розмірковувати. Ми 
повністю вичитували добове коло богослужінь по та-
ких само богослужбових книжках - Октоїху і Мінеї -, 
що і у православних.
  Вже тоді у мене виникало багато питань. До прикла-
ду, наші священики не брали служб відомим іконам. 
Я запитала, чому не беруть служби іконі Божої 
Матері “Почаївської”, коли є чинопослідування? Їм 
не хотілося служити таких служб. Тоді ми почали у 
келіях підпільно вичитувати службу самі. 
  Більшість книг ми купували у лавці на вулиці Коро-
ленка, біля православного храму. Це були сучасні ви-
дання Києво-Печерської Лаври. Дещо зі старих книг 
вийшло ще у львівському ставропігійному братстві, 
“Октоїх” - з друкарні Московської Патріархії. Ці кни-
ги використовуються і зараз. У василіан більшість 
книг привозять із Риму, де зроблений переклад на 
українську мову, хоча і в їхньому середовищі є різні 
напрямки, там немає абсолютної єдності. Немає 
уніфікації й у чернечому вбранні: східні і західні впли-
ви, що наклались один на другий, спричинюють там 
повний розлад.
   Це все також стало одним із факторів, що нас 
з-відти вивело, - усі ці маленькі неправди. Неправда 
- маленька чи велика, все одно є неправдою. Якщо 
Христос є істина, то кожна неправда - проти Хри-
ста. Через подібне і виникла унія, коли наші предки 
людськими засобами прагнули зберегти Церкву і піти 

на компроміс з владою. Цього не можна було робити. 
Або «так», або «ні», а все інше від лукавого. Я диву-
юсь, як взагалі можна за це триматись сьогодні, коли 
немає ніякого тиску з зовнішнього боку. Адже Рим не 
виконав до сьогоднішнього дня жодного з тридцяти 
артикулів, які висували православні ієрархи. Першим 
із них було сумнозвісне «Філіокве». Серед інших — не 
чіпати чернецтва, а також стосовно целібату та ін.
  Тільки згодом ми побачили, що в унії існує східна 
позиція. Нам, студитам, говорили: «Ви повинні 
бути, як православні, ви повинні робити це так, як 
православні, ви повинні поститись, як православні». 
Ми на кожному богослужінні молимось «і всіх нас, 
православних християн», або «Утверди, Боже, свя-
тую, православную віру», і навіть, якщо більшість 
греко-католиків правлять служби на українській мові, 
з власною вимовою, графікою і орфоепією, все одно 
ж моляться за «православну віру». У мене поча-
ли виникати запитання: «А чому ми повинні бути як 
православні?»
   Згодом почали насильно вводити у богослужіння 
«Філіокве», якого раніше не було. Воно то з’являлось, 
то зникало, а, можливо, сьогодні його ввели знову. 
Зверху йшла вказівка його вживати усім без винятку.
  У 1996 році ми почали готуватись до ювілею 
Берестейської унії, готували матеріали. У нас був 
вільний доступ до історичних документів. Я прочита-
ла оригінальні артикули, права та обов’язки сторін під 
час підписання унії і з жахом констатувала, що цього 
усього немає і близько. Практично кожен параграф 
був порушений.
  У 19-му артикулі про чернецтво було чітко сказано: 
«Не рухати монашество і не робити його на зразок 
західного, бо ми генералів не маємо, а кожен мо-
настир живе окремо, сам по собі». Нині ми бачимо 
історичні результати. Ще не встигло висохнути чорни-
ло на берестейських документах, коли, не без відома 
польської влади, були реформовані усі монастирі - 
ревні захисники Православ’я. Наступ на чернецтво 
провели серйозний.
   Де ж та унія (союз), і на яких засадах вона була 
побудована? Якщо це були умови, то чому вони не 
виконуються? Де ж та правда і справедливість? Коли 
я пробувала вияснити суть справи, керівництво поча-
ло на мене дивитись косо. Мабуть, до сьогоднішнього 
дня не кожен греко-католицький священик, не те що 
простий віруючий, ознайомлений зі справжніми доку-
ментами Берестейського “собору”». 
   І ще одне: сприйняття присутності благодаті. Адже 
церква – це не збірка правил та норм. Перш за все 
– це жива віра, присутність Бога, відчуття благодаті 
Божої. Те, до чого не можна доторкнутися, помацати 
руками або хоча б побачити тілесними очима. Благо-
дать розпізнає серце. Здається, саме про це згадува-
ла й матушка.
   «Пам’ятаю, як, будучи студитками, ми вперше за-
йшли до собору Михайлівського Золотоверхого мона-
стиря (УПЦ КП). Звичайно, все зроблено красиво, але 
всередині відчули якусь пустку. Мене супроводжува-
ло відчуття холоду. У той день ми пішли на поклоніння 
до печер у Лавру. Все своє, все рідне. Ми стояли за 
вечірнім богослужінням у Хрестовоздвиженському 
храмі. У якому б стані ми не потрапляли до печер, 
завжди нас покидала втома». 

ЗНОВУ ВАСИЛИНА
  Ясно, що далеко не кожна студійська монахиня мис-
лить такими категоріями і так ретельно шукає єдиного 
вірного вузького шляху. Далеко не кожен чернець 
занурюється у канонічні та догматичні питання віри. 
Далеко не кожна хрещена людина так обережно ста-
виться до свого спасіння. Але ж оскільки Господь так 
обдарував матушку, то й «закопати таланти» було не-
можливо.
  Прийшов момент, коли залишатися більше серед 
греко-католиків вона не змогла. Сестри були чудови-
ми людьми, ігуменія теж. 
   Проте Господь вже підвів рабу Свою до другої схо-
динки служіння ангельського. І вона готова була до 
випробувань.
  Ось уривок розповіді матушки Варвари про цей 
складний період життя.
   «На момент мого переходу у Православ’я я вже де-
сять років провела у греко-католицькому монастирі 
Студійського Статуту, була мантійною монахи-



5  № 1 (200) 2015 р. Світло православ’я

нею, магістром, наставницею. Наші богослужбові 
книжки були, в основному, церковнослов’янською 
мовою, що сприяло поглибленому вивченню 
святоотечеської літератури. Це породило низку пи-
тань, за роз’ясненням яких я звернулася до владики 
Августина.
   Владика з першої нашої зустрічі був дуже терпля-
чим та делікатним зі мною, пригостив чаєм, передав 
для ігуменії велику коробку цукерок… Так почалося 
наше спілкування, яке тривало близько п’яти років. 
Коли ж він, нарешті, спитав: «Чого ж ви там сидите?» 
– я відповіла: «А може і до вас перейду…». Але він 
не підганяв мене, навпаки – казав: «Ви ще добре по-
думайте…» 
  У 2001 році ми з ігуменією та матушкою Гавриїлою 
(тоді ми мали інші імена) вперше приїхали до 
Почаївської Лаври. Владика заздалегідь домовив-
ся про наш приїзд. Був будній день, без натовпу 
паломників, і нам, єретичкам, приділили максимум 
часу, притому, не намагаючись «виховувати». Ми 
побували у печерці преподобного Іова, вперше при-
клалися до мощів, котрі спеціально відкрили для нас. 
Пам’ятаю, вразила ця тепла суха ручка… Спеціально 
для нас опустили чудотворну ікону, и ми приклалися 
до неї…
   Тоді ми явно відчули істинну благодать. Ми поверну-
лися до Львова, а дія благодаті все тривала й призве-
ла до того, що у 2002 році я і Гавриїла, нарешті, через 
покаяння приєдналися до Православ’я. 
  Це було дуже боляче – мені, мантійній монахині з 
десятилітнім стажем, повернутися до стану мирянки 
з ім’ям, отриманим у хрещенні, згодом послушниці, 
наново пройти чин постригу іночеський, потім – чер-
нечий… Пройти все це – нелегке випробування, але 
воно необхідне. І це – єдиний шлях до канонічного 
Православ’я для розкольників та єретиків. І не «в су-
щому чині» — був єпископ і залишився єпископом — 
а смиренно скласти з себе клобук, панагію та інше 
– ось я, раб Божий перед Тобою, Господи, хай буде 
воля Твоя… Немає такої кнопки: натиснув – і став 
іншим. Треба пройти цей важкий шлях. Тільки – так 
і ніяк інакше…
 Мій вибір був свідомим й виваженим. Ще в 
уніатському монастирі, я склала акафіст Тихвінській 
іконі Божої Матері (Сльозоточивої), що знаходить-
ся у Свято-Георгієвському храмі, службу священо-
мученику Нікіфору (Кантакузену), а також службу 
Амфілохію Почаївському, котру відслужили при його 
прославленні в 2002 році. 
   Проте, не знаю, коли б стався мій перехід і чи стався 
б він взагалі, якби не участь владики Августина й не 
теплий прийом, наданий нам тоді в Лаврі. Не знаю…»

МАТИ ВАРВАРА 
    «У 2002 році я і Гавриїла, нарешті, через покаяння 
приєдналися до Православ’я.
    Після того, як покинули студитів, ми приїхали 
у Почаїв до нашого наставника схиархімандрита 
Димитрія. Три дні він з нами розмовляв, а потім 
здійснив чин приєднання до Православ’я. Після чину 
та нашого першого Причастя старець виніс нам з 
вівтаря просфори і, весь сяючи, сказав: “Нині Ангели 
радіють на Небесах”.
   Завдяки о. Димитрію новоспечені православні раби 
Божі побували у київському Покровському монастирі 
та у Феофанії. Їм хотілось побачити, яка ж правда у 
Православ’ї, доторкнутись до чернечого життя. Сво-
го часу вони були в одному малесенькому монастирі 

(Свято-Покровсько-Михайлівський) у 
Дніпродзержинську. Це була справжня 
школа чернецтва. 
  Нарешті, після проходження послу-
ху і відповідної підготовки, у Свято-
Пантелеймонівському монастирі Києва, 
раби Божі Василина і Галина прийняли 
чернечий постриг. Народилися монахині 
Варвара і Гавриїла.
 Звичне львівське їх оточення не 
зрозуміло такого кроку. 
   «Нормально не сприйняв ніхто, – каже 
матушка Варвара. – До прикладу, ніхто із 
близьких мене не називає матір’ю Варва-
рою, звертаючись або взагалі безіменно, 
або за світським ім’ям. А моє чернече ім’я 
нікому через горло не проходить».
 Далі було створення Спасо-
Преображенської обителі, Сопошин, 
крихітна кімнатка в єпархіальному домі, 
нарешті – останній притулок матушки – 
двокімнатна квартира на вулиці Дороша. 
Ще у 2000 році лікарі поставили матушці 

невтішний діагноз. 14 років Господь тримав на землі 
Свою рабу, знаючи, що їй треба виконати. Відродити 
чернече життя на теренах, змучених малими і вели-
кими неправдами, перекрученим сприйняттям волі 
Божої. Створити і очолити  жіночу обитель, яка стане 
своєрідним Симонопетром – на зразок афонського 
монастиря – у центрі найзахіднішого міста України. 
Зібрати навколо монастиря дорослих і маленьких 
віруючих. А ще – не закопуючи в землю талантів 
письменницьких, прославити Матір Божу і святих 
угодників у службах, акафістах.
   Тричі Господь попускав їй ламати праву руку. І вона, 
знаючи, що преподобний Амфілохій Почаївський, 
якому вона склала текст Богослужіння, за життя був 
костоправом, допомагав травмованим, з дитячою 
вірою молилася йому про скоріше зцілення. Одного 
разу вона зламала руку напередодні Різдва. Перелом 
був дуже складний, лікарі наполягали на операції. 
«Ні, гіпсуйте як є. Мені причаститися треба» – запе-
речила матушка. Яке ж було здивування лікарів, що 
уламки кістки склалися правильно, і операція вже не 
була потрібна! «Кому Ви, матушко, молилися?» – за-
питав досвідчений хірург-травматолог. «Преподобно-
му Амфілохію!» – відповіла вона. Тоді лікар, що був 
греко-католиком, попросив принести йому ікону пре-
подобного і повісив її у кабінеті.
   З дитячою вірою молилася тоді матушка і Госпо-
ду: «Господи, ангели Тобі хвалу приносять, волхви – 
дари, а я – свою поламану руку!»
   А з написанням служб бувало й так. 
  «Якось надійшли документи з Криворізької єпархії 
на новомученика Іоана Заболотного. Він народився у 
1899 році у селі Клиново теперішньої Кіровоградської 
області. Відмовився від служби у Червоній Армії, за 
що потрапив до концтабору. Потім прийняв черне-
цтво. У 1937 у місті Зарайську під Москвою, де він 
служив, був заарештований. На полігоні Бутово 
розстріляний. Прославлений у 2000 році в числі 120 
новомучеників Бутівських. Надіслали мені ксерокопії 
документів – тюремні фотографії фас та профіль, ан-
кету та рішення про розстріл. Житія немає. Але мені 
Господь допоміг: я на цю фотографію по-дивилася і 
побачила лик Христа! Там було стільки любові, про-
щення, розуміння… Я за анкетою написала акафіст. І 
він получився! Господи, це, звичай-
но, не я абсолютно. Розмірковую: 
як назвати його? За прізвищем ніби 
не прийнято. Кіровоградським – але 
він там лише народився… Назва-
ла Іоанном Зарайським – по місцю 
останнього його служіння. А потім 
за фотокарткою наша львівська 
іконописиця написала його образ».
   Писала матушка і літературознавчі 
роботи, виступала на конференціях, 
зустрічах. Як її дід-священик, не 
мовчала, коли йшлося про пору-
шення церковних канонів.
  Останній притулок матушки – 
обитель у двокімнатній квартирі 
на вулиці Дороша. Повне щоден-
не коло богослужінь без жодних 
пропусків, неспішне. Знаменний спів 
з обов’язковим повторенням тих 
стихир, які за типіконом належить 
повторити – двічі, тричі… Ікони, 
які чудом з’являються з усіх усюд. 

Численні часточки мощей святих. У неділю після 
Літургії матушка завжди сама читала Акафіст перед 
Іверською іконою Матері Божої. Читала тихо, моли-
товно, довірливо, як любляча дитина благає люблячу 
матір. Цю ікону написав декілька  років тому відомий 
афонський іконописець Максімос. Дізнавшись, що 
замовляють ікону для першого монастиря сучасного 
Львова, він відклав інші замовлення. Першим в історії 
авіарейсом Афіни – Львів ікона прибула на Галичину. 
А ось невеличка грецька ікона Благовіщення у 
срібному окладі. Якось ми приїхали до Львова з 
київським майстром-ювеліром, який зробив чимало 
окладів, мощовиків то-що. Беззвучно підійшла матуш-
ка. «Володю, може Ви могли б пояснити, що сталося 
з нашою іконою?» – лагідно спитала. «Напередодні 
всенощної празника Благовіщення я підійшла до ікони 
і побачила, що середина набула золотавого відтінку. 
Відразу запитала, хто чистив ікону, яким засобом, 
чому зіпсували і не сказали. Виявилося, що її не 
встигли почистити». Володимир подивився і сказав, 
що, звичайно, трапляється хімічна реакція із зміною 
кольору, якщо підложка різних частин виконана з 
різних матеріалів, але ніколи цього не відбувається 
миттєво і рівномірно. Матушка просила не говорити 
про те диво, що сталося. 
   Матушка робила те, що ігумені загалом робити не 
потрібно, що можуть зробити інші сестри. Сама пекла 
просфори, читала на кліросі...
  Дуже не любила пустослів’я, м’яко, з ніжною 
посмішкою зупиняла охочих до розмов, як нерозум-
них дітей, які ще не вміють цінувати найбільше ба-
гатство – молитву в тиші. У монастирі нею заведено, 
що на першій седмиці Великого посту всі мовчать. 
Виключення – питання по богослужінню та якщо 
хтось звертається за допомогою. Так Великим постом 
2014 року тяжко захворіла дитина прихожан одного з 
київських храмів. Матушка благословила благочинній 
перервати молитовне мовчання і зателефонувати до 
Києва, дізнатися, що трапилося.  

 МАТИ ВЕРОНІКА  
  Господь кличе до себе тих, хто готовий дати звіт за 
своє земне життя. І підвів Він рабу Свою до третьої 
сходинки служіння ангельського. 
   Останні місяці матушка слабішала, але до останньої 
миті намагалася не ускладнювати життя сестер: сама 
через силу йшла до туалетної кімнати, до трапезної. 
   За тиждень до кончини єпископом Львівським і Га-
лицьким Філаретом було звершено її постриг у схиму. 
Схиігуменя Вероніка – з таким ім’ям знає тепер її Го-
сподь і ті, кому пощастило зустріти на своєму шляху 
цю дивовижну жінку.
   28 грудня о 7-20 ранку душенька матушки Вероніки 
відійшла з грішної землі до Отця Небесного.
  Попрощалися з нею у Львові, а тіло привезли 
до Києва (такою була її остання воля). 30 грудня 
після Божественної Літургії схиігуменю Вероніку 
було поховано на чернечому цвинтарі Свято-
Пантелеймонівського монастиря у Феофанії – на її 
духовній батьківщині. 
    Жодні  – найщиріші – слова не зможуть передати див-
ного образу матушки Вероніки, жодні – найдетальніші 
– спогади не відтворять її духовної краси. Можливо, 
в майбутньому доторкнувшись до роздумів матушки, 
до численних її публікацій, ми краще зрозуміємо її 
біль, радощі та шлях до Бога.

За матеріалом Євгенії Єременко
Редакторська обробка ієромнаха Макріана (Каюмова)
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Милосердя і жертовність як дари служіння

  Милосердя і жертовність – це чесноти, які отримує 
людина після наполегливої роботи розуму і серця, 
через наповнення власного життя Дарами Святого 
Духа, серед яких найголовнішою є любов, бо «хто не 
любить, той Бога не пізнав, бо Бог є Любов» (1 Іоанна 
4:8). Милосердя і жертовність є втіленням цієї великої 
любові до ближніх. Знову-таки підтвердження цьому 
знаходимо у Святому Письмі: «Хто говорить, що лю-
бить Бога, а брата свого ненавидить, бреше, бо хто 
не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога 
любити, Якого не бачить?» (1 Іоанна 4:20). 
  Часто ставимо собі запитання: кого ж я маю лю-
бити? У сучасному світі ми маємо чимало визна-
чень, які характеризують наші стосунки одні з од-
ними: толерантність, політкоректність. Сказати 
сьогоднішній людині «брате, я тебе люблю» - означає 
бути «білою вороною», адже тебе можуть неправиль-
но зрозуміти чи потрактувати. Звертаючись до слів 

зі Святого Письма, виникає  нюанс: часто через по-
няття «брат» ми розуміємо тільки наших найближ-
чих; насправді не усвідомлюючи, що нашим братом 
є кожен, хто потребує нашої уваги та любові. Для 
ілюстрації цієї думки, на мій погляд, найкраще мож-
на використати притчу про доброго самарянина (Лк. 
10:35). Чоловік, якого поранили розбійники, – це люд-
ство після гріхопадіння, воно не може захистити себе 
від чергових нападів диявола, наприклад, від споку-
си ідолослужіння чи жертвоприношення, які, до речі, 
саме цьому суспільству були притаманними. Свяще-
ник і левіт, що пройшли повз, – уособлення Божого за-
кону і Передання Святої Церкви, які не мають жодної 
користі, якщо людина не виявляє своє осмислення і 
цікавість до них. А в образі доброго самарянина бачи-
мо Господа. Він приходить і поливає наші рани, тобто 
упадки і гріхи, вином і єлеєм. Вино – свідчення жерт-
ви на хресті, метафора Євхаристії; єлей – символ 
Господньої благодаті. Бог бере нас на руки, зцілює, 
нагадує, що повернеться у другому пришесті. 
   Знову ж звертаємось до поняття «милосердя». 
Згідно із науковим твердженням милосердя – це праг-
нення допомогти кожному, хто має у цьому потребу. 
Отож маємо бути цим добрим самарянином, який 
через бачення потреби ближнього, допомагає йому. 
Цим самим, ми водночас наслідуємо Іісуса Христа. 
Господь говорить такі слова: «Я посеред вас, як служ-
бовець» (Лк. 22:27). Бо Бог приходить на землю не для 
того, щоб Йому служили, але для служіння людині. 
З цього приводу апостол Петро каже: «Служіть один 
одному кожний тим даром, який отримали» (1 Петра 
4:10). І тут важливо зосередити увагу на словах «ко-
жен своїм даром». Господь не вимагає від нас чогось 
неймовірного,  через наші таланти наповнюємо влас-
не життя, а також примножуємо їх через служіння 
ближньому. Тому служіння – це перший поклик люди-
ни у житті, адже маємо наслідувати Господа!

   У житті кожного із нас Господь дає можливість ви-
явити свої особисті дари, допомогти тим, що потре-
бують. Але часто Він вимагає не лише подати мило-
стиню, зігріти знедоленого, але закликає наслідувати 
приклад найвищої – жертовної любові! «Бо так по-
любив Бог світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, 
щоби кожен, хто вірить у Нього, не загинув, а мав 
життя вічне» (Іоанна 3:16). Апостол Іоанн Богослов 
виділяє у своєму Євангелії особливе місце поняттю 
«жертовної любові», бо вона врятувала людський рід 
від влади гріха. Недарма його називають «апосто-
лом любові», оскільки саме він розкриває таємницю 
любові, яка перемагає смерть. 
   Бог-Отець віддав на смерть найпотаємніше і най-
дорожче – свого Сина, Який потім воскресне. Тому 
наша жертовність – це уподібнення Господеві. А 
вся суть християнства полягає у Богонаслідуванні, 
адже за словами вчителя Церкви Іринея Ліонського 

«Бог став людиною, щоб людина стала Бо-
гом». Подібну думку знаходимо і у свято-
го Афанасія Олександрійського: «Слово 
вочеловічилось, щоб ми обожились». Обо-
ження – це найтісніше онтологічне поєднання 
з Богом через Божу благодать. Обоження – 
це також ціль життя людини, воно пов'язане 
з відданою любов'ю до Бога і ближнього, а 
тому з милосердям і жертовністю.  У тому ж 
значенні преподобний Серафим Саровський 
вважав, що «стяжання Святого Духа» є суттю 
життя людини. 
   В даному випадку часто наводиться при-
клад короткометражного фільму «Важкий 
вибір». Він є найпростішою ілюстрацією 
жертовної любові Бога-Отця. Є версія, що 
цей фільм знятий на основі реальних подій, 
які відбулись в Англії у ХХ столітті. Сюжет ко-
роткометражки у тому, що батько мав сина, 

працював на розвідному мості. Син дуже любив 
спостерігати за рухом поїздів і роботою моста, тому 
завжди був біля батька. Одного разу сталася прикра 
помилка – збився графік руху, і поїзд їхав саме тоді, 
коли міст був розведеним.  Син побачив це, він кри-
чав батькові, але той не почув, тому хлопець вирішує 
самотужки перевести механічні стрілки у мості. Коли 
він залазить у міст, застрягає у механізмі. Тоді бать-
ко бачить ситуацію, що їде поїзд, який переповнений 
сотнями людей, а тут – застряг його син. Перед ним 
– важке рішення, що обрати? І батько робить вибір на 
користь пасажирів потяга, оскільки у нього один син, а 
у них – у кожного є близькі. Батько приносить у жертву 
свого єдиного сина задля життя багатьох. 
 Отож любов, жертовність і милосердя – 
взаємопов'зані. На противагу цим поняттям – 
жорстокість та байдужість. Пригадуємо євангельський 

за допомогою короткометражного фільму «Одна сота 
секунди життя», який ілюструє принцип невтручання 
у журналістиці. Цей фільм став переможцем Манхе-
тенського кінофестивалю у 2007 році. Сюжет – про 
фотокореспондентку, яка висвітлювала події війни. 
Одного разу вона бачить дівчинку, яка біжить у бік од-
ного із терористів, що сховався за колоною будівлі. 
Врешті-решт вона через шоковий стан натрапляє на 
нього. Журналістка стоїть збоку і чекає ефектного ка-
дру, оскільки бачить, що він збирається вбити дитину, 
хоча у цей момент вона могла щось зробити. Корот-
кометражка закінчується церемонією нагородження 
найкращих фотографів, де головна героїня отримує 
перше місце за світлину дівчинки з простреленим ло-
бом.  Все-таки щось живе залишилось у цій дівчині-
фотографі, вона втікає із залу і не отримує нагороди. 
  Отже, байдужість – це протилежне почуття до 
жертовної любові і милосердя. Чому байдужі не 
ввійдуть у Царство Небесне? Бо, по-перше, вони от-
римали певні блага, проте не звертали уваги на нуж-
денних. У євангельській притчі про багатого і Лазаря 
Господь наголошує: «Чадо! Згадай, що ти вже отри-
мав добро твоє у житті твоєму!» (Лк.16:25). По-друге, 

Життя християнина – це постійна боротьба за налагодження свого особисто-
го зв’язку з Творцем, відповідності стану душі до Божого Закону, занурення 
у власний духовний вимір і його оздоровлення. Не менш важливо у цьому 

процесі говорити про поняття «милосердя» та «жертовності». 
Зрештою, зазначені слова не є для нас новими, проте їхній глибинний зміст 

практично неможливо осягнути відразу. 
Здавалося б ці поняття не стільки ілюструють спілкування між людиною і 

Богом, скільки наше життя у соціумі. Але це лише на перший погляд!

(Кадр із фільма «Одна сота секунди»)

уривок про зцілення одержимої. Начальник синаго-
ги закинув Христові, ніби Він порушує закон і субо-
ту. На що Господь називає його лицеміром, оскільки 
тогочасні «праведники» не чинили діл милосердя, 
прикриваючись дотриманням суботи, а отже були 
банальними буквоїдами, не розуміючи суті. Так і у 
сучасному житті люди часто вдають побожність і хи-
зуються своєю релігійністю, надають увагу другоряд-
ному, забуваючи про першочергове, а отже стають 
байдужими до інших. 
    Про цю байдужість знову-таки можна поміркувати 

Милосердя — воістину велика річ, це 
дар Господа, котрий, якщо його пра-
вильно використати, уподоблює нас 

самому Богу, наскільки це 
взагалі можливо. 

(святитель Іоанн Золотоуст)

Всяка чеснота народжує жертовність. 
Досконала чеснота народжує повне 

самозречення. Вища чеснота - любов - 
народжує досконале самозречення.

(Святитель Миколай Сербський)
Царство Боже базується на жертовній любові, яка 
здатна поступитися зручностями, щастям, пережити 
біль заради блага інших. Тому через своє земне жит-
тя людина вже себе судить, тому наслідування неба 
і пекла відбувається протягом життя кожного із нас. 
Людина, яка весь час живе у ненависті і байдужості 
(а байдужість здатна примножувати інше зло), після 
смерті не зрозуміє глибину Божої любові і Царства 
Божого. 
   Тому можна підсумувати сказане знову-таки сло-
вами Святого Письма, а саме Євангелія від Матфея: 
«Коли ж прийде Син людський у славі Своїй, і всі ан-
гели з Ним, тоді сяде на престолі слави Своєї і збе-
руться перед Ним всі народи, і Відділить одних від 
інших, як пастир відділяє овець від козлів, і Поставить 
овець праворуч від себе, а козлів – ліворуч. І Скаже 
Цар тим, що праворуч: «Прийдіть, благословенні, 
наслідуйте Отця Мого Царство, вготоване вам від 
створення світу. Бо голодний був Я, і ви дали Мені 
їсти. Спраглий був, і ви напоїли Мене. Був подорож-
ним, і ви прийняли мене. Був нагим, і ви одягнули 
мене. Був недужим, і ви відвідали мене. У в'язниці був, 
і ви прийшли до мене. Тоді праведники скажуть йому 
у відповідь: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і 
нагодували? Або спраглим і напоїли? Коли ми бачили 
Тебе подорожним і прийняли або нагим і одягнули? 
Коли ми бачили Тебе недужим або у в'язниці і при-
йшли до Тебе?» І Цар скаже їм у відповідь: «Істинно 
кажу вам, оскільки ви зробили це одному із братів 
моїх менших, то зробили мені»…

Ієромонах Маркіан (Каюмов) 
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7 
В Царстві Твоїм, в солодощах раю

  Молитва за померлих є давньою традицією Церк-
ви, освяченою століттями. Залишаючи тіло, людина 
йде з видимого світу, але вона не покидає Церкву, а 
залишається її членом, і борг живих на землі - мо-
литися за неї. Церква, безсумнівно, вірує, що мо-
литва полегшує посмертну долю людини і що Го-
сподь приймає молитви не тільки про померлих 
праведників, а й про грішників, що знаходяться в му-
ках. Церква, яка піклується про живих членів своїх, 
не залишає без свого піклування і покійних батьків 
і братів наших. Особливу силу мають молитви на 
Літургії: «Святе жертвоприношення Христа, нашої 
спасительної Жертви, приносить велику користь ду-
шам навіть після смерті за умови, що їхні гріхи можуть 
бути прощені в майбутньому житті, - говорить свя-
титель Григорій Великий. - Тому душі покійних іноді 
просять, щоб про них була відслужена Літургія». За 
вченням Слова Божого, ми віримо, що душі померлих 
знову з'єднаються зі своїми тілами, які будуть духовні 
і безсмертні. Тому й тіла померлих перебувають під 
особливою охороною Православної Церкви. Сам чин 
поховання свідчить про його символічне і сакрамен-
тальне значення, підкреслюючи, що померлий не ки-
нутий і залишається під покровом Церкви.
   Померлий покривається покровом в знак того, що 
він, як християнин, і в загробному житті знаходиться 
під осяянням святих ангелів і покровом Христовим. На 
чоло його покладається вінець із зображенням Спа-
сителя, Божої Матері та Іоанна Предтечі та підписом: 
Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, 
помилуй нас. Цим показується, що закінчивши свій 
земний шлях людина сподівається за свої подви-
ги отримати вінець правди з милосердя Триєдиного 
Бога, за клопотанням Божої Матері і святого Іоанна 
Предтечі. В руку померлого вкладається дозвільна 
молитва в ознаменування прощення йому всіх гріхів. 
Святий Олександр Невський при похованні своєму 
прийняв дозвільну молитву, як живий, розігнувши 
праву руку, чим показав, що така молитва потрібна і 
людям праведним. Померлий покривається землею. 
Цією дією священнослужителя ми передаємо себе 
і покійного брата нашого в руки Промислу Божого, 
який промовив остаточний вирок згрішившому пра-
отцю всього людства Адаму: «Земля єси і в землю 
відійдеш» (Бут. 3, 19). "Бог не є Бог мертвих, а живих, 
бо всі в Нього живуть" (Лк. 20:38) - говорить Святе 
Письмо, підкреслюючи існування загробного життя і 
нерозривний духовний зв'язок людей з Богом.
  У Старому Завіті є ясні вказівки на те, що у єврейського 
народу існував у всі часи звичай заломлювати хліби 
про померлих («І не будуть ламати їм хліба в жалобі, 
щоб потішити їх над померлим, і не напоять їх кели-
хом втіхи над батьком його й його матір'ю» Ієрем. 16:7) 
і роздавати незаможним при гробах («Роздавай хліби 
твої при гробі праведних, але не давай грішникам» 
Тов. 4:17), а також з нагоди кончини ближніх наклада-
ти на себе піст («і взяли їхні кості, і поховали під ду-
бом в Явеші, і постили сім днів» 1 Цар. 31:13; 2 Цар. 
1:12;), що, природно, поєднувалося з відповідними 
молитвами. У пророка Варуха знаходимо: «Господи 
Вседержителю, Боже Ізраїлів, почуй молитву помер-
лих, і синів, які згрішили перед Тобою...» (Варух. 3: 
4-5). Приклад молінь і жертвоприношень за померлих 
в гріху воїнів ми бачимо в 2 Мак. 12: 42-45: «... Іуда 
вмовляв народ зберігати себе від гріхів, бачучи своїми 
очима, що трапилося з вини занепалих. Зробивши ж 
збір за кількістю чоловіків до двох тисяч драхм срібла, 
він послав у Єрусалим, щоб принести жертву за гріх, 
і вчинив дуже добре і благочестиво, думаючи про 
воскресіння. Бо, якби він не сподівався, що полеглі у 
битві воскреснуть, то зайве і марно було б молитися 
за мертвих». У книзі Сираха читаємо: "Милість даван-
ня нехай буде для всякого живого, але й померлого 
не лишай милості" (Сир. 7:36). Подаючи милостиню, 
людина збільшує кількість людей, що моляться про 
спасіння душі покійного. У книзі маковійській видно 
молитовний зв'язок між померлими і живими. Іуді Мак-
кавею уві сні з'явився Онія, померлий у вірі первосвя-
щеник, який молився за весь народ іудейський, тобто 
клопотався перед Богом за їх помилування (2 Мак. 
15:11). Таким чином видно, що Церква з давніх часів 
надавала великого значення молитві за померлих.
  Ісус Христос говорить, що «Бог не є Бог мертвих, а 
живих, бо всі в Нього живуть» (Лк. 20:38). Це свідчить 
про безсмертя людської душі. Але разом з тим ця 
душа могла відійти в інший світ, не встигнувши при-

нести покаяння. Отці Православ'я, що стяжали осо-
бливу благодать в ревному подвижництві і глибокому 
аскетизмі, писали: "Церкві необхідно здійснювати по-
минання померлих, отримавши переказ від батьків. 
Хто ж може порушити заповідь матері або батька 
закон? Ще сказано: « ...і не проститься ні в цьому 
столітті, ні в майбутньому» (Мф. 12:32). Тобто, якби 
не було можливості відпустити гріхи за труною, то й 
не було б так написано. Звичайно, жертвопринесення 
і милостині приносять користь померлим, але лише 
тим, які до смерті жили так, щоб по смерті все це мог-
ло бути для них корисним. Бо для тих, що відійшли 
без віри і без спілкування в Таїнствах Церковних, мар-
но чиняться ближніми справи того благочестя, якого 
вони не знали, коли перебували тут, не приймаючи 
благодать Божу і збираючи собі не милосердя, а гнів. 
Для померлих, коли чиниться для них щось добре, за-
слуги виявляються з наявних перше, за земного жит-
тя, або початих ними добрих починань. Апостол Пав-
ло говорить: «Поминайте наставників ваших» (Євр. 
13:7), «Бо на те й мертвим звіщувано Євангелію...» (1 
Пет. 4:6). «...Ви приступили... до Єрусалиму Небесно-
го... і до духів праведників, які досягли досконалості» 
(Євр. 12:23). Померлі з вірою в Христа і покаянням 
у гріхах, хоча і не прийняли небесних нагород, яких 
удостоюються праведники (див. 2 Тим. 4:8; порівн.: 
Одкр. 2:10; 4:4), належать все ж до єдиного Тіла Хри-
стового - Тіла Церкви і віддають поклоніння Господу 
Іісусу Христу, що видно зі слів апостола Павла про 
поклоніння перед іменем Іісуса усіх колін небесних, 
земних і підземних (див. Флп. 2:10). І Церква твердо 
вірить у можливість допомогти їм, молиться за них, 
сподіваючись на милість Бога, Який колись вивів з 
пекла разом з Собою душі, віруючі в Його проповіді, 
Який і нині має ключі пекла (Одкр. 1:18), тобто владу 
як зводити в пекло грішників, так і виводити з пекла (1 
Цар. 2, 6) тих в'язнів, які стають гідними Його мило-
сердя і здатними до життя вічного.
  У найдавнішому ж чині літургії святого апостола 
Якова ми знаходимо наступну молитву за покійних: 
"Господи, Боже духів і всякої плоті, згадай православ-
них, яких ми пом'янули, і яких не пом'янули, від Авеля 
праведного до цього дня Сам упокій їх в поселеннях 
живих, в Царстві Твоїм, в солодощах раю; в надрах 
Авраама, та Ісака, і Якова, святих отців наших, звідки 
відбігла хвороба, печаль, зітхання і де відвідує світло 
лиця Твого і освячує завжди".
  Всі без винятку учні апостолів засвідчили про те, 
що душі знаходяться і живуть до другого Воскресіння 
в призначених їм місцях (Варнава, Климент, Іустин-
мученик, Ігнатій Богоносець, Святий Полікарп, Іриней, 
Тертуліан, Іполит, Купріян, Августин).
  Святитель Іоанн Златоуст писав: "Не даремно 
узаконено апостолами творити перед Страшною 
Таємницею (Євхаристією – ред.) поминання покійних: 
вони знали, що буває велика користь від цього для 
покійних, велике благодіяння".
    Прп. Іоанн Крондштадський писав: «Коли будеш мо-
литися за упокій душі покійного, слід примусити себе 
помолитися про нього від усієї душі, пам'ятаючи, що 
це істотний борг твій, а не одного священика і клірика. 
Уяви, як необхідний покійному спокій і як він потребує 
молитви за нього живими, будучи членом єдиного 
Тіла Церкви, - як біси оскаржують у ангелів душу його 
і як вона тремтить, не знаючи, яка доля спіткає її на 
віки. Багато значить перед Владикою молитва віри і 
любові за покійного».
    Тому так як Бог є Бог всепрощаючий, то в очікуванні 
Другого Пришестя Христового людина повинна мо-
литися за себе, близьких, як живих, так і помер-
лих. Адже сердечна, щира молитва до Бога може 
пом'якшити страждання грішників і возрадувати душі 
праведних. Померлі вже не можуть молитися про 
себе, сподіваючись лише на молитву Церкви та її чад 
на землі.

Читець Іван Квашнін, аспірант КДАіС

№ 1 (200) 2015 р. Світло православ’я

  У вівторок другого тижня після Великодня, який 
називається Фоминим тижнем, Православна Церква 
відзначає Радоницю (Проводи, Гробки) – день особли-
вого поминання покійних після Великодня. Зазвичай 
у цей день після вечірнього богослужіння або після 
Літургії здійснюється повна панахида. За традицією 
віруючі відвідують кладовище, моляться біля могил, 
здійснюють літію (це слово в буквальному розумінні 
означає посилене моління), для чого необхідно за-
просити священика. За бажанням можна прочитати 
акафіст за упокій померлих душ. Часто відповідно 
до місцевих традицій день відвідування кладовища 
переноситься на інший визначений громадою, що не 
змінює Богослужбового уставу. 
    За свідченням святителя Іоанна Златоуста (IV ст.), це 
свято відзначалося ще в сиву давнину. Слово «радо-
ниця» походить від слова «радість». Особливе місце 
Радониці в річному колі церковних свят – відразу 
після Світлого Пасхального тижня – зобов'язує нас, 
православних християн, не заглиблюватися в пере-
живання щодо смерті близьких, а, навпаки, радіти їх 
народженню в інше життя – життя вічне. Перемога 
над смертю, отримана смертю і воскресінням Христа, 
витісняє печаль про тимчасову розлуку з рідними, і 
тому ми, за словом митрополита Антонія Сурозького, 
«з вірою, надією і великодньою упевненістю стоїмо 
біля труни покійних».
    Молячись за померлих, Церква турбується про них, 
так само як і за живих, не власним іменем, а іменем 
Господа Ісуса Христа і силою Його хресної жертви, 
принесеної за визволення усіх. Ці теплі молитви 
сприяють тому, щоб насіння нового життя, з яким 
відійшли наші ближні, якщо недостатньо встигло роз-
критися тут, на землі, поступово розкривалося і роз-
вивалося під впливом молитов і по милості Божій, як 
розвивається добре насіння в землі під життєдайними 
променями сонця.
  Але ніщо не може відродити гниле насіння, що 
втратило зародок життя. У подібних випадках були 
б безсилі й молитви за тих, хто помер у лукавстві й 
без покаяння, хто погасив у собі дух Христа (1 Сол. 
5; 19). Саме про таких грішників говорить Спаситель 
у притчі про багатого й Лазаря: їм нема звільнення з 
пекла, з його найглибших частин, і переходу в Авра-
амове лоно. Такі особи зазвичай не залишають після 
себе щирих молитовників до Бога на землі, не прид-
бали вони собі друзів також і на небі серед святих, які 
могли б, коли вони зубожіли – померли, прийняти їх 
до вічних осель, тобто помолитися за них.
   У церковне життя проникає живе усвідомлення і по-
чуття того, що наші покійні продовжують жити після 
смерті і не позбавлені духовної близькості до тих, кого 
залишили на землі. Тому не припиняється і молитов-
ний зв’язок з ними Церкви.
    Є чудовий приклад того, як розділяють з нами 
радість Воскресіння Спасителя наші померлі. Пре-
подобний Діонісій, затворник Печерський, будучи 
пресвітером, під час пасхальної утрені  обходив з 
кадінням мощі святих угодників в Антонієвій печері. 
Коли преподобний вигукнув: «Святі отці і браття! Хри-
стос воскрес!», як грім, прозвучала відповідь від свя-
тих мощів: «Воістину воскрес!»
   Звичайно, на землі ніхто не знає, якої участі зазнав 
кожен після смерті. Але молитва любові ніколи не 
буває марна. Якщо наші покійні близькі удостоїлися 
Царства Небесного, вони відповідають на молитву за 
них відповідною молитвою за нас. Якщо ж наші мо-
литви безсилі допомогти їм, то, в усякому разі, вони 
не шкідливі для нас.
   «Якщо хто-небудь, –  зауважує святий Іоанн Дамаскін 
– хоче помазати хворого миром або іншим священним 
єлеєм, то спершу стає причасником помазання сам, а 
потім помазує хворого: так кожен, хто турбується про 
порятунок ближнього, спершу отримує користь сам, 
потім приносить її ближньому: бо не неправедний Бог, 
щоб забути справи, за словом апостола божествен-
ного».
   «Постараймося, наскільки це можливо, допомагати 
покійним, замість сліз, замість ридань, замість пиш-
них гробів, нашими молитвами, милостинею і при-
ношеннями, щоб таким чином і їм, і нам отримати 
обітовані блага» (Свт. Іоан Золотоустий).
  Відвідуючи кладовище, необхідно запалити свічку та 
помолитись (запросити священика) за спокій душі по-
мерлого. Звичай вживати на кладовищах алкогольні 
напої ображає пам’ять спочилих!

Радониця
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 Паломницькі нотатки 

Християнський Каїр
 Львівський паломник, постійний ведучий рубрики «Паломницькі нотатки» 
Денис Булавін продовжує ділитися своїми враженнями з нашими читачами. 
Цього разу у нього розповідь про подорож до єгипетського Каїру у час свят-
кування Різдва Христового.
  В цей раз нам з донькою випала можливість побу-
вати в столиці Єгипту – Каїрі. З першого погляду така 
подорож точно не могла стати паломництвом. Адже 
Каїр – серце арабського мусульманського Сходу, 
його нерв. Крім того це ще й одне з найнеспокійніших 
місць на планеті, одна з відправних точок «Арабської 
весни» та мегаполіс у найповнішому його розумінні, 
один з найбільш густонаселених міст світу. Отже 
поїздка обіцяла бути якою завгодно, але тільки не 
спокійною. Але на дворі – час Різдва, тому треба 
рухатись на зустріч Христу. А Єгипет був безпосе-
редньо пов'язаний з Євангельською історією та на-
родженням Христа, тому зміст в такому «Різдвяному 
паломництві» все ж таки був! 
   Каїр - нескінченно контрастне місто, справжня східна 
скринька зі скарбами! Стільки тут всього намішано: 
блискучі хмарочоси і страшенні трущоби, неймовірні 
величезні мечеті і стародавні церкви всіх можливих 
конфесій, шалені відстані і повний хаос на вулицях. 
Але коли в ледь помітній каїрській димці на горизонті 
видніються тисячолітні піраміди, цьому місту можна 
пробачити ВСЕ!

  Мечетей тут величезна кількість і більшість з них 
справді вражаючі. Кожен володар намагався закарбу-
вати своє ім'я в історії будівництвом величезної мечеті. 
Проте деякі мечеті здивували своїм добросусідством: 
вони розташовані «стінка в стінку» з коптськими 
церквами! А взагалі Каїр вразив своєю неймовірною 
релігійною терпимістю. Кількість хрестів над серцем 
мусульманського сходу просто вражає - особливо 
після «секулярного» Стамбулу, над яким їх просто 
немає.  
  В основному церкви місцеві, коптські. Кафедраль-
ний Коптський Собор освячений в ім’я Святого Марка 
(християнство в Єгипет приніс Святий Апостол Марк). 
У святкові дні тут служить коптський Патріарх. Є тут 
також католицькі, вірменські й грецькі православні 
церкви (Александрійського патріархату). Не повірите, 
але є у Каїрі і Руська Православна Церква! 
  …Думаю не треба казати, що всі церкви охороня-
ються бліндажами та озброєною поліцією.  
 Не дивлячись на свою сучасну «ісламізацію» 
фундамент у Каїра – християнський. Найкращим 
підтвердженням того є те, що найстаріша збережена 

частина Каїру, т.н. Old Cairo - це християнський квар-
тал! 
  Вхід в християнську частину Каїра нагадує вхід в 
зону бойових дій. Вже знайомі нам блокпост, бліндажі, 
люди з автоматами. І що цікаво: захищають-то вони 
якраз цей чужий для них християнський світ від своїх 
же радикалів... 
 Проте в самому Старому Каїрі по-справжньому 
спокійна і комфортна атмосфера. На вулицях чути ди-
тячий сміх і в повітрі розлита якась особлива радість, 
знайома по атмосфері православних монастирів...
   Головна вулиця Старого Каїра - Mar Girgis - арабсь-
кою Святого Георгія! Виявляється, це один з найбільш 
шанованих коптами святих. До речі станція Каїрського 
метро, яка веде в цей район також називається Mar 
Girgis. Просто вдумайтеся в це - де в нашому право-
славному Києві можлива станція метро імені Святого 
Георгія?
  І ось на цій вулиці нас зустрічає грецький право-
славний монастир Святого Георгія - головна сучасна 
пам'ятка християнського Каїру. Це будівля початку 
ХХ століття, побудована на місці стародавнього мо-

настиря, досить масштабна, під 
стать Каїрським мечетям.
 Але наш шлях лежить в 
найстародавнішу частину Старо-
го Каїру. Вона знаходиться на два 
рівня нижче сучасного міста, що за-
йвий раз підтверджує її старовину. 
І на цих вуличках двотисячолітньої 
давності потрапляєш в абсолют-
но інший світ. Швидше відчуваєш 
себе в Єрусалимі, ніж у центрі 
сучасного Вавилону! Тут все так і 
дихає старовиною...
 Усі найдавніші церкви роз-
ташовані ще нижче рівня цього 
«Єрусалиму», причому розпізнати 
їх дуже непросто - вони приховані 
в підземних частинах звичайних 
житлових будівель.
    Нам пощастило, у нас з'являється 
провідник - один з місцевих - який 
погано говорить англійською. Ми 
би й самі розібрались, але така 

увага приємна. До речі, такої уваги і душевності ми з 
Діанкою не відчували мабуть ніде за кордоном, крім 
знову ж таки православних монастирів... І ця тепла 
увага дуже контрастувала з зухвалою увагою сучас-
них каїрців.
  І ось перша пам'ятка. За непримітною аркою вни-
зу старої будівлі вхід з написом - The Chapel of Saint 
George - найстаріша церква Святого Георгія!
  За переказами Святий Георгій, який був військовим 
офіцером і проходив службу в Єгипті, був заареш-
тований і підданий тортурам саме в Каїрі! Церква 
була побудована на місці його ув'язнення. Тут досі 
зберігаються ланцюги, якими Святий Георгій був при-
кутий до стіни. Майже одразу ж після мученицької 
смерті місцевими християнами була організована 
особлива громада, яка постійно ось вже більше 1500 
років підносить молитви Святому Георгію! Тут же 
зберігається частинка його мощей... Місце дуже на-
молене...
  Рухаємося, проте, далі. Прекрасна церква Святої 
Варвари. 
  Але попереду - Церква Абу Серга (Святих Сергія 

і Вакха) – найголовніша християнська святиня Каїру! 
У ній знаходиться грот, в якому за переказами 
відпочивало Святе Сімейство під час своєї єгипетської 
подорожі і колодязь, в якому купали маленького Хри-
ста! У місцях, де Священна історія стає реальністю, 
напевно мало людей залишаються невіруючими. Цей 
грот закритий для відвідування туристами. Але нам 
знову пощастило і при нас його відкрили для групи 
паломників з Іспанії!
   Ось прийшла пора закінчувати нашу вилазку в Ста-
рий Каїр. Вибиратись звідти ми вирішили не на таксі, 
як це зазвичай роблять іноземці, а на метро, на що 
мало хто наважується. І ми пішли на знайому нам вже 
станцію Mar Girgis. Було реально страшно,  увагу ото-
чуючих ми до себе привертали велику, але з молит-
вами Святому Георгію ми благополучно дісталися до 
потрібної нам станції.
 Останнім пунктом нашого паломництва було 
відвідування вечірньої Різдвяної служби в коптському 
храмі. Недалеко від того місця, де ми жили, як раз 
була розташована церква і ми пішли туди.
    У церкві багато народу, причому абсолютно різного 
віку - і старі, і малі. Але відчувається, що це не якась 
маргінальна група населення, а швидше його краща 
частина, еліта. Всі святково одягнені, вітаються один 
з одним, посмішки, сміх, радість - справжня «общи-
на»! І це в серці мусульманського світу! Дива та й годі.
  Сама служба дуже дивна - суміш знайомої нам 
літургії з арабськими наспівами, дивною мовою. 
Але парафіяни явно знають її на пам'ять, багато 
підспівують, а періодично і зовсім молитви читає сам 
народ, а не священики. Хоч і не довго ми пробули, 
але все-таки хоч трохи долучилися до різдвяного 
духу, Божої благодаті.
  Коли ми поверталися в готель, над нами пролітав 
бойовий вертоліт, що патрулював район - не можна 
забувати що це інший світ, в якому похід до церкви 
може бути фатальним. Пізніше ми взнали, що на 
Різдво радикальними організаціями в Каїрі готува-
лись теракти.
   До речі, копти не носять хрестиків на шиї, їх замінює 
татуювання хрестика на зап'ясті. І це татуювання в 
мусульманському світі – справжнє сповідування 
християнської віри – теж пов'язане з реальним ризи-
ком для життя.
   Як і всі попередні міста наших подорожей, Каїр на-
завжди залишиться в наших серцях. Це була наша 
найбільша авантюрна і смілива поїздка. Але з Божою 
поміччю нічого не страшно!
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