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Слово молоді: СИЛА ДУХУ У ВІРІ

У Свято-Георгіївському храмі на-
товп людей. Костюми, хуст-

ки на головах жінок, діти – все як 
завжди. Аж ось бачу – серед всього 
того натовпу вирізняється високий 
смуглявий хлопчина. Стоїть тихо, 
благоговійно і рівно, як та палаюча 
свічка перед іконою – молиться...
Згодом він прийшов до нас на 
молодіжку. Як виявилось - він май-
же не говорить нашою мовою, знає 
трохи російську – але спілкується 
лише англійською. Тож доводить-
ся для нього перекладати те, що 
розказують нам наші отці чи мої 
тамтешні друзі…

Звати його Єгорій. Він з Південної 
Індії, місця, де сам апостол Фома 
проповідував Царство Небесне. 
Йому двадцять і він вчиться в нас у 
медичному університеті.

Що ж привело його сюди, цьо-
го незвичайного хлопця, на захід 
України, до Львова?
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Добро. Це завжди прекрасно. 
Справжнє добро, по ідеї, має містити в собі чисті наміри: 

допомогти, пожертвувати собою заради ближнього, врятувати 
когось від біди…

Але чи завжди добро буває дійсно добрим?
Іноді сметана чи молоко можуть бути розбавлені водою; 

бочку меду псує ложка дьогтю. Так часом і за добром 
приховується зло…

Зле добро – це коли в Європі чи в 
Америці забороняють карати дітей 

взагалі. Буцімто, діти, яких постійно ка-
рали і били в дитинстві, в майбутньому 
виростають в закомплексованих людей, 
а часом і в маньяків чи садистів.

І ось так ростуть ці діти, їм дозво-
ляється абсолютно все. Тамтешні 
батьки знають: як тільки ремінь 
торкнеться м’якого місця, відразу 
cпецслужби (нерідко, по виклику того 
самого малого! він має таке право!) 
приходять додому і починають розби-
ратися. Все може закінчитися тим, що 
дитину можуть забрати із сім’ї (така 
практика розповсюджена, наприклад,  
у Фінляндії). Шкільний вчитель знає: 
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варто зробити дітям за-
уваження підвищеним то-
ном – і тебе звільнено… 

ПРАВОСЛАВНИЙ ІНДУС У ЛЬВОВІ

- Розкажи про свій шлях до Бога.
- Колись, як я ще жив в Донецьку, ходив до церкви св. Сергія, що була неподалік 
від місця мого проживання. Ходив я туди просто заради цікавості. 
Але з плином часу моя проста цікавість переросла в справжню 
відданість, що привела мене до віри – і тоді я знайшов Единого 
Істинного Бога.

З Л Е  Д О Б Р О
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-  Як ти став християнином?
- Якщо ти приймаєш Іісуса Христа, як 

Справжнього Бога, всім своїм серцем, то ти 
стаєш Його послідовником – і починаєш шу-
кати Царство Небесне. А через Таїнство Хре-
щення ти вже стаєш християнином повністю.

Я, особисто, в Донецьку не міг знайти 
такого священника, котрий розказав би 
мені про Царство Небесне, про Євангеліє 
та істинну віру. Отож, я почав шукати  
в Інтернеті священника, який спілкувався 
би англійською – і врешті знайшов отця 
Силуана. Як виявилось, він також був  
з Південної Індії; був колись католиком, але 
потім він пізнав істинність Православ’я, віру, 
що веде до Хрис’та; він прийняв Православ’я 
вивчив Теологію – і зараз очолює невелику 
православну місію в Південній Індії (церква 
св. Іоанна Хризостома, РПЦЗ). В отця Силуа-
на взагалі дуже важка місія – він знаходиться 
один-на-один з язичниками, що поклоняють-
ся вогню – а Біблію вважають за якусь книжку 
з історіями. І я також колись жив серед тих 
людей – зараз вже ні…

В Індії хоч і є Православна місія РПЦ – але 
всерівно відсоток православних в Індії все ще 
лишається малим. На відміну від католиків…

І ось, як тільки я знайшов отця Си-
луана, ми обмінялися ідеями, багато 
спілкувалися. Я повернувся назад до 
Індії, щоби він мене охрестив. Ось так  
я став християнином.

-  Що думають твої батьки про це?
- Вони про це навіть не знають!... Вони 

покладають на мене великі надії, за-
раз вони допомагають мені фінансово.  
І, звичайно ж, сподіваються, що я повер-
нуся назад до Індії і одружуся. Але в мене 
зовсім інші плани – я хочу повністю по-
святити себе Богу, нашому Творцю. Якщо 
батьки дізнаються про те, що я – христи-
янин, вони просто викинуть мене із сім’ї – 
так, ніби-то і не було в них сина…

-  Як ти потрапив до Львова?
- О, це довга історія!... Як ви вже знаєте, 

жив я в Донецьку, вчився у медичному. Але 
згодом там сталася війна. На той час я жив 
там з бабусею по імені Клавдія. Одного 
разу почали бомбити територію прямо біля 
місця мого проживання. І тоді бабця мені 
говорить: “Тобі треба негайно покинути 
місто! Скоро закриють кордон – і ти вже не 
зможеш звідси виїхати!”.

Вона сказала це якраз за один день до 
закриття кордону… Тоді я взяв із собою 
все, що зміг, сів у автобус до Маріуполя  
і поїхав туди. Приїхав до Маріупольського 
вокзалу. Якраз тоді там стояло два потя-
ги: один до Києва, інший – до Львова… В 
цей момент я стояв на роздорожжі. Думав: 
“Який же потяг мені вибрати?”… І врешті 
вибрав на Львів…

-  А  що  ж було далі? Ось ти приїхав 
сюди…

- …і я відразу вирушив до Львівського 

медуніверситету. Я поговорив з деканом, 
розказав йому свою історію….З поміччю 
Божою мені вдалося вступити на навчан-
ня. Згодом мені стало цікаво: а чи є у вас 
тут православний храм? І я знайшов ваш 
храм на сайті Вікіпедії (сміється). Я по-
бачив картинку храму і його назву – Храм 
св. Георгія Побідоносця. Щоправда,  
я не міг знайти адреси. І ось я два місяці (!) 
шукав її; я запитався кількох людей адре-
су, показуючи фотографію храму на моєму 
смартфоні. Дивно, але чомусь майже ніхто 
не знав адреси…Та врешті мені вдалося 
його знайти…Пам’ятаєш, ти питала мене 
колись, чому в мене таке ім’я?

- Пам’ятаю… В тебе незвичай-
не ім’я – Єгорій… Це аналог імені 
Георгій, чи не так?

- Саме так! І у вашій мові є також ім’я 
Юрій. Це ж те саме, що і Георгій?

-  Саме так!
- Гаразд, я розкажу: отже, отець Си-

луан познайомив мене зі Святим  Пись-
мом, і я вперше почав його читати.  
В одну ніч, коли я врешті завершив чи-
тати всі чотири Євангелія, мені наснив-
ся сон. Він був надзвичайним. Снилося 
мені, ніби мене оточують одні хмари. 
Аж ось…переді мною стоїть постать.  
Я підхожу до постаті ближче. В неї було 
Євангеліє – таке, яке можна побачити 
в храмі під час Богослужіння, з позоло-
тою! І ось вона вручає мені це Євангеліє 
і каже: “Ласкаво просимо, Георгію…”. 
Потім я бачив й інші постаті – вони 
були вдягнені, як священнослужителі,  
в золоті одежі…

Аж раптом я прокинувся. І побачив, 
що біля мене лежав дехто. З червоними 
очима, від нього йшов вогонь. Мені стало 
надзвичайно страшно! Але я перехре-
стився – і все зникло…

- !...
- А згодом, вже безпосередньо пе-

ред самим хрещенням, я ночував  
в приміщенні при церкві, в якій назавтра 
мало відбутися Таїнство. І ось бачу ще 
один сон, на цей раз страшний:  я бачив 
ту саму істоту, що лежала тоді біля мене. 
Вона сіяла смерть і жах навкруги себе, 
спричиняла різні катастрофи і всяку заги-
бель для людей...

-  Хто ж це був?
- Я його чітко не бачив…Ця істота потім 

захотіла вбити і мене. Але на той момент 
я був всередині того храму (біля якого я 
ночував). І вона не могла мене вбити – 
але вона хотіла зруйнувати цей храм… 
Потім я прокинувся. Побачив, що храм, 
який врятував мене уві сні, стоїть цілий 
(посміхається). Я розказав ці сни своєму 
духівникові, і він сказав: “Це війна за тебе, 

за твою душу!”
-  Дивовижно!... Пам’ятаю, ти розка-

зував за твою поїздку в Почаїв. Якою 
вона була?

- Пам’ятаєш, я розказував про баб-
цю Клавдію з Донецька? Так ось, мені 
захотілося її провідати. І я знову поїхав 
до Маріуполя. Але там…мене вже не пу-
стили до Донецька – кордон вже був за-
критий…Мені вдалося їй лише передзво-
нити. Вона плакала в трубку – і я також 
дуже засмутився: дорога до Маріуполя 
була такою довгою, і не хотілося, щоб 
все було намарно. І тут я подумав: ма-
буть, треба знайти православний храм, 
щоб помолитися за бабцю. Я запитав-
ся в людей, де тут в Маріуполі є храм 
– мені вказали на тамтешню церкву 
св.Миколая. Я прийшов туди – там так 
гарно, і стільки ікон, багато-багато! Аж ось 
я побачив ікону Божої Матері, а під нею – 
відбиток стопи…Потім я почав шукати в 
Інтернеті, що означає ця ікона Богородиці 
із відбитком стопи. Спочатку я шукав 
інформацію англійською – але пошукова 
система не відображала результатів. І тоді  
я вирішив перекласти слова “the footprint 
of Theotokos” (стопа Богородиці – прим.
ред.) на російську. І відразу  “Гугл” мені 
висвітив багато інформації про це! Ви-
явилось, що ця святиня знаходиться  
в Почаєві – а це зовсім близько від Льво-
ва! Ось я і поїхав туди…

-  Сам? Як тобі вдалося?
- О, це було просто (сміється). Я просто 

сів в автобус і приїхав. Настільки святе і 
благодатне місце! Коли я там з’явився, 
ніхто не дивувався мені, не намагався виг-
нати – а навіть навпаки: один монах повів 
мене по святинях Почаївської Лаври, 
привів до мощей свв. Іова та Амфілохія. 
Я помолився біля них. Мене також пове-
ли до печерки, де свого часу подвизався 
св.Іов… По поверненні я розказав про 
свою поїздку своєму духівникові  - він аб-
солютно нічого не знав про благодатне 
таке місце, як Почаїв…

Взагалі, Господь стільки чудес посилає 
в моє життя. Іноді я думаю: невже це 
стається зі мною? І чому саме зі мною? 

За останнім часом помітно, як ба-
гато іноземців приїздить сюди до вас,  
в Україну, особливо африканці, азіати, 
з Індії, як я. Але ж вони йдуть абсолют-
но іншим шляхом. Іноді я думаю – чому 
саме в мене такий шлях? 

* * *
Ця людина за покликом Божим при-

йшла саме до нашої Церкви, шляхом 
істини і віри – чи не є це справжньою 
перемогою для Неї?

Інтерв’ю складено і написано зі згоди самого Єгорія =)
Переклад діалогів з англійської 

                                                                       Анна Тимченко, м. Львів

ПРАВОСЛАВНИЙ ІНДУС У ЛЬВОВІ
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Світ наповнений своїми законами розмежованості, про-
тистояння, напружених відносин між окремими людьми, 
суспільними групами і народами. Але є річ, яка об’єднує, 
допомагає по-іншому подивитись на світ, допомагає 
надіятись і вірити – це любов. Дивовижне почуття об’єднує 
людей, створює сім’ї і допомагає їм дотримуватись клятви, 
даної в шлюбі. В світі, в якому все нарізно, шлюб – це місце, 
де двоє завдяки тому, що покохали один одного, стають од-
ним цілим. Шлюб – диво на землі.

Сам процес одруження має безліч традиційних, обрядових 
і канонічних моментів. В кожному регіоні вони відрізняються, 
але є певні речі, без яких уявити шлюб важко. Це обручки. 
Вони є найбільш поширеним символом кохання. В наші дні 
це не просто прикраса, а свідчення любові і вірності, які 
пообіцяли один одному закохані при одруженні. 

Історія виникнення обручок невідома, але існує безліч 
теорій і легенд щодо їх походження. В усіх них незмінним 
лишається одне: обручки - символ любові, сім’ї і вірності.  

Каблучки з’явилися приблизно 4800 років тому, в пусте-
лях Північної Африки у стародавніх єгиптян. За допомогою 
вправного плетіння їх виготовляли з трави, тростини і лози, 
що росла на берегах річок. У єгиптян  коло без початку і кінця 
символізувало вічність, тому обмін таким кільцем був вияв-
ленням нерозривного зв’язку між жінкою і чоловіком. 

Єгиптяни недовго носили такі каблучки, приблизно один рік; 
матеріал, з якого їх виготовляли, був неміцним, і вони з часом 
псувались. У зв’язку з цим стали використовувати інші, більш 
надійні матеріали, такі як шкіра і слонова кістка. Носили їх на 
безіменному пальці, тому що вірили, що кровоносна вена до 
того пальця йде безпосередньо від серця. Ця традиція була 
запозичена греками, які завоювали Єгипет під проводом 
Александра Македонського в 332 році до н.е. Пізніше і рим-
ляни прийняли легенду, назвавши цю вену «vena amoris», що 
з латинської перекладається як «вена любові». 

Археологічні розкопки показали, що каблучки в Старо-
давньому Римі носили переважно жінки. Ця традиція не 
мала нічого спільного з високими романтичними почуттями. 
Швидше за все це був свого роду ярлик, яким чоловіки по-
значали своїх дружин, щоб вберегти їх від інших чоловіків 
і їх знаків уваги. На таких каблучках розміщували висічені 
символи «хазяїна». Каблучку надягали на палець жінки і 
сплющували лещатами так, щоб вона не змогла самостійно 
його зняти. Але не думайте, що жінка страждала від цього – 
навпаки, вона була щаслива носити таку каблучку, тому що 
це було своєрідним знаком безпеки від перехожих і солдат 
напідпитку, які, побачивши каблучку, розуміли, що увага  в 
сторону цієї жінки може надто дорого їм коштувати.

За часів земного життя Спасителя Христа обручка була 
атрибутом шлюбного обряду євреїв. Наречений одягав 
її на палець своїй обраниці зі словами: «Пам’ятай, що ти 
поєдналась зі мною по закону Мойсея і ізраїльтян» Але є й 
інші свідчення, за якими стародавні євреї обходилися без 
обручки: наречений дарував монетку своїй половині в знак 
своєї готовності забезпечувати її в майбутньому.

В античні часи, коли шлюб став державним актом, 
наречені при свідках підписували контракт. Після цього їх 
руки святково пов’язували, і майбутня дружина отримувала 
каблучку – як знак свого нового статусу. Святитель Климент 
Олександрійський, християнський єпископ ІІ століття, пише: 
«Чоловік повинен дати дружині золоту каблучку не для 
зовнішньої прикраси її, але для того, щоб положити “печать” 
на господарство, яке з тих пір переходило в її розпоряджен-
ня». Зрозуміло, що чоловік – господар дому – вже до шлюбу 
мав перстень з подібною печаткою, і хоча він і не отримував 
каблучки в момент одруження, виходило так, що вони носи-
ли на руках однакові знаки. Ця традиція продовжилась і в 
середньовічній Русі. 

Перші обручки, які стали обов’язковим атрибутом одру-
ження, з’явилися в Італії, в епоху Ренесансу. Італійці, автори 
безлічі нововведень в мистецтві і дизайні, виготовляли об-

ручки, прикрашені діамантами – 
символами чистоти та міцності 
шлюбних уз. Золото замінить 
срібло значно пізніше, перевівши 
попередні каблучки в розряд 
менш популярних прикрас. 

Традиція використання двох каблучок для подружжя 
відносно молода. Обручка завжди була жіночим символом, 
атрибутом залежності жінки від чоловіка. І тільки в кінці XIX 
століття американська ювелірна промисловість розпочала 
маркетингову компанію, метою якої було заохочення викори-
стання двох каблучок. Широкого розповсюдження ця традиція 
тоді не набула, хоча в книгах про етикет, надрукованих в 30-х 
роках ХХ століття, вже рекомендується носити обручки обом 
нареченим. 

В роки Першої світової війни чоловіки почали носити обруч-
ки, щоб вони могли їм в будь-який час нагадати про сімейне 
тепло, кохану дружину, дітей, про місце, де їх завжди чека-
ють і люблять. Ця ідея виявилась настільки успішною, що по 
закінченні війни чоловіки продовжили носити їх з гордістю за 
сім’ю. До кінця 40-х років традицію двох каблучок наслідувало 
вже 80 % наречених. 

Каблучку прийнято носити на безіменному пальці правої 
руки, це традиція православних християн (Греція, Сербія, 
Росія, Україна) і в деяких католицьких країнах (Польща, 
Австрія, Голландія, Німеччина, Іспанія, Чилі, Венесуела). 
Православна церква пояснює це тим, що правою рукою хре-
стяться, і нею ж здійснюють більшість справ. 

Як виглядали каблучки в старовину і як вони виглядають 
сьогодні? Єдиної практики чи канонів тут не існує. Церковні 
правила не регламентують декор і форми обручок. Сучасні 
ювеліри підходять до вінчальної каблучки творчо: одні нама-
гаються відновити старовинні форми, другі – створюють нові. 
Також широко використовуються написи на обручках. Слова 
молитов і тексти Євангелія (наприклад, «да любите друг дру-
га») на обручках наносять як ззовні, так і з внутрішньої сто-
рони. Вибираючи обручки, важливо пам’ятати, що  подружжя 
буде носити їх все життя. Тому краще вибирати класичні фор-
ми, які не вийдуть з моди і з часом не набриднуть. 

В Візантії серед знаті поширеними були обручки, що мали 
складну композицію, а інколи і являли собою цілі рельєфні 
ікони. Основним мотивом тих мініатюр була думка, що под-
ружжя поєднує Сам Бог. ХХ століття привчило людей до дум-
ки, що каблучка повинна бути гладкою, простою, без камінців. 
В ХХІ столітті, навпаки, всі обмеження втратили значення.

Каблучки при вінчанні мають дуже важливе значення: це 
не просто дарунок чоловіка нареченій, а символ нерозрив-
ного, вічного союзу між ними. Каблучки кладуться на святий 
престол, перед лицем Самого Господа Ісуса Христа. Цим 
підкреслюється, що через дотик до святого престолу і через 
їх освячення, обручки  передають на наречених Боже благо-
словення. 

Після благословення наречені обмінюються обручками. 
Чоловік одягає свою каблучку нареченій в знак своєї любові 
і готовності жертвувати всім, допомагати їй все життя; наре-
чена одягає свою обручку на палець нареченого в знак своєї 
любові і відданості, в знак готовності приймати від нього до-
помогу все життя. Такий обмін проводиться тричі в честь і 
славу Пресвятої Трійці, Яка все здійснює і утверджує. Свя-
щеник молить Господа, щоб Він Сам благословив і утвердив 
Вінчання, Сам осінив покладені каблучки благословенням 
небесним і послав їм Ангела Хранителя, керівника в новому 
житті.

Таїнство Вінчання закінчується, але шлюб лишається на 
все життя і про нього кожен день нагадує обручка на руці. 
Вона не має ні початку, ні кінця; тим самим вона несе, і не-
сла в усі часи, певне символічне значення – вічної любові 
і вірності. Можливо, завдяки цьому вона стала невід’ємним 
атрибутом церковного таїнства і свядченням Божого благо-
словення.

Обручка - історія та легенди

Анна Кірлейса
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Усі ми подібні поміж себе та водно-
час різні. Когось Господь наділив 

найвищими моральними й духовни-
ми цінностями, когось талантами, 
а комусь заклав у серце найцінніші 
достоїнства людської душі – віру, 
надію й любов.

Любов… п’ять букв… безліч зна-
чень… Якою ж вона, ця любов, має 
бути насправді? Чи можна її тракту-
вати як щось надзвичайне, дароване 
Богом? Святі отці дають нам безліч 
відповідей на ці запитання, але зараз 
хочеться закцентувати на “особливій” 
любові, що криється крізь призму по-
вчань великого подвижника нашого 
часу – преподобного, заради  Хри-
ста юродивого, грузинського старця 
Гавриїла (Ургебадзе; 1929-1995 рр.), 
який усе своє життя твердив, що 
саме любов вища за всі канони і уста-
ви. Зовсім недавно, 20 грудня 2012 
Синод Грузинської Православної 
Церкви причислив архімандрита 
Гавриїла (Ургебадзе) до лику святих, 
а 22 лютого 2014 року були знайдені 
нетлінні мощі старця, любов до 
якого по-особливому зворушливо 
проявляє грузинський народ і весь 
православний світ. Народившись 
і живши у важкі комуністичні часи, 
коли атеїзм був чи не на найпершо-
му місці майже у кожної пересічної 
людини, преподобний зумів любов’ю 
й дещо незрозумілими для інших 
вчинкіами привести людей до Бога й 
спасіння. Хочеться пригадати один з 

найцікавіших фактів його життя, що 
трапився під час першотравневої 
демонстрації в Тбілісі в 1965 році. 
Отець Гавриїл (Ургебадзе) привсе-
людно спалив величезний портрет 
Леніна. Його могли розстріляти, але в 
ті часи віруючих і тих хто проповідує, 
часто відправляли в психіатричні 
лікарні. Не уникнув цієї долі й препо-
добний  Гавриїл, але порятунком  для 
нього став діагноз: «психопатична 
особистість, вірить в Бога й ангелів». 
Цей (дещо божевільний на той період) 
вчинок став проявом справжньої й 
щирої любові до Бога. Часто старець 
проповідував на вулицях і площах 
грузинської столиці, а у дворі свого 
будинку з підручних матеріалів по-
будував маленький храм, а стіни 
прикрасив іконами, які знаходив на 
міських звалищах... Отець Гавриїл 
часто ходив із табличкою на грудях, 
на якій було написано: “Людина без 
любові, як глечик без дна” і часто по-
вторював: “Хто навчиться любити, 
той і буде щасливий. Тільки не думай-
те, що любов – це вроджений талант. 
Любові можна навчитись і ми повинні 
це робити”. Виникає запитання: чому 
преподобний саме через юродство 
доносив до людських сердець істинну 
силу любові? Напевно, тільки та-
ким незвичним способом ми можемо 
звернути увагу на такі справді важливі 
духовні цінності, бо у хаосі буденності 
ми цього зовсім не помічаємо. Нам 
важко інколи виконувати волю Спаси-

теля у словах з Євангелія від Матфея: 
“Полюби ближнього свого, як самого 
себе”, але це необхідно робити, бо 
без любові до людей, які нас повсяк-
час оточують,  неможливо любити 
Бога.

На завершення хочеться ще раз і ще 
раз повторити, що любов – це великий 
дар Господа, який до кінця ми так і не 
розгадаємо. І за словами преподобного 
Гавриїла (Ургебадзе): “Немає на землі 
людини, яка би повністю пояснила, що 
таке любов, бо на землі ми цього так 
і не зрозуміємо”…Тож давайте жити 
в любові, з любов’ю і для любові, бо 
врятує світ зовсім не краса…!

Наталія Шевелер

Те, що вище всіх канонів і уставів
орієнтири

Монастир Острог
  Важко передати усю гамму 

почуттів, які викликає велика свя-
тиня Чорногорії – чоловічий мо-
настир Острог – обитель Святого 
Василія Острожського, одного із 
найшанованіших святих Сербської 
Православної Церкви. Серед суворих 
скель Чорногорії можна розрізнити 
тільки білий фрагмент; наблизив-
шись до обителі, душа ніби завмирає: 
невже це справа людських рук? Ні, 
але рук Господа.

 Заснований в 17ст., висічений в 
скалі на висоті 900 м. над рівнем 
моря, монастир поділяється на 
Верхній (церкви Введення Пресвятої 
Богородиці і Животворящого Хре-
ста, в минулому печери острозьких 
монахів) і Нижній (келії та церква 
Пресвятої Трійці, де знаходяться 
мощі 15-річного святого Новомуче-
ника Станко, якому турки відсікли 
руки за небажання випускати Святий 

Хрест). 
Велику хвилю благоговіння 

викликає Верхній монастир. Cаме 
у Богородичному храмі св. Василій 
провів 15 років у молитвах, на цьому 
ж місці виросла виноградна лоза.  На 
скелі можна побачити образ великого 
подвижника.

Монастир Острог приймає 
паломників з усього світу, серед них 
є православні, багато мусульман, 
католиків. Це зворушливо! Тріщини в 
скелі заповнені записками віруючих. 
Безліч людей з різних країн та 
континентів приходять на поклін до 
святителя, не зважаючи на важкість 
шляху, гірську небезпечну вузеньку 
дорогу. До монастиря ведуть кам’яні 
сходи, висічені трудами подвижників. 
Навколо обителі можна побачити 
безліч печер і ущелин, де, ймовірно, 
проводили своє життя аскети. 

В самому монастирі кожному па-

ломнику роздають святе масло і свя-
ту воду. Також тут є частка Животво-
рящого Хреста. 

Варто побувати у монастирі Острог, 
але молитва не знає відстані, святи-
тель чує усіх, хто звертається до ньо-
го...

Оля Михайлів
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 Автор, звісно, не агітує за жор-
стке тілесне покарання для дітей. 
Але ось що каже Святе Письмо: “Хто 
шкодує різки своєї, той ненавидить 
сина; а хто любить, той з дитинства 
карає його” (Книга Притч Соломоно-
вих, 13:25).

Звісно, дитину слід любити, багато 
з нею спілкуватися – але її потрібно 
і вчити. Якщо дитина потягнулася 
до явного зла (як-от б’є свого това-
риша; використовує лайливі слова  
в розмові) – хіба ти не даш їй знати, 
що так робити не можна?... Хіба не 
перетвориться потім дитина в мо-
рального маньяка, якщо її взагалі не 
карати за розбишацтво чи лайку?!...

Зле добро – це коли батьки 
надмірно оберігають своїх дітей від 
зобов’язань. Звісно, не можна впа-
дати в інші крайнощі, перекладаючи 
на дітей весь тягар дорослого жит-
тя. Але дитина, принаймні, повинна 
вміти елементарне: помити посуд 
після себе, застелити ліжко, протер-
ти пил в себе в кімнаті. Якщо бать-
ки не привчатимуть свою дитину, як 
вона потім допомагатиме батькам, 
скажімо, в їх старості? Якщо бать-
ки надмірно жаліють 
свою дитину і 
оберігають її від 
життєвих труднощів, 
як вона, ставши до-
рослою, житиме в 
суспільстві?... 

Переросле пташе-
ня, перегодоване ма-
мою, падає на землю з 
гнізда – і розбивається 
на смерть, так і не на-
вчившись літати і ви-
живати…

Одного разу відомий 
проповідник, о. Андрій 
Ткачов в одній своїй 
передачі розповів одну історію на 
цю тему: одного хлопчика поклали 
в лікарню. Операція на апендицит. 
Їсти після неї категорично не можна. 
З хлопчиком знаходилася його ба-
буся. Дитина страждає – баба, хочу 
їсти! Ось бабуся, нишком від всіх, 
побігла купити малому булки. Дала 
йому поїсти – і через деякий час ди-
тина помирає… Хоча, здавалось би, 
бабуся аж ніяк не хотіла смерті ону-
ка…

Зле добро – це тоді, коли жінка 
перетворює домашніх (чоловіка, 
дітей) на своїх богів; коли дім 
перетворюється в її храм, а кухня –  
в святая святих. Вона вважає, що це 

і є сенс її життя. Вона покладається 
тільки на свої сили – і часто бере на 
себе непідйомний тягар. Вона лізе не 
в свої справи, намагається насиль-
но переробити характер чоловіка  
і надто трясеться за своїми дітьми. 
На додачу до того, вона постійно 
наголошує, що старається заради 
них всіх і потребує вдячності. Але 
чи не буде потім нервового зриву 
від такої “самовіддачі”?  І чи дійсно 
чоловік з дітьми будуть вдячні за 
таке “надривне добро”?

Зле добро – це коли екзальтова-
на, “гіпер-православна” жінка, замо-
тана в хустку і вдягнута у спідницю 
до п’ят, виганяє з храму дівчину – бо 
та прийшла в джинсах… “Благоче-
стива матушка” не здогадується, що 
для дівчини це був єдиний шанс во-
церковитися і стати на правильний 
життєвий шлях.

- це коли ти бачиш, як алкоголік 
протверезився, страждає від ломки – 
і ти даєш йому гроші на пляшку, лиш 
би не мучився…

- коли батьки-трудоголіки, при-
криваючись постійною занятістю, 
засипають дитину подарунками  
в якості компенсації їх відсутності  

(а дитина хоче бачити живих батьків, 
спілкуватися з ними і ділитися своїми 
переживаннями; навіщо їй ще один 
новий планшет?...) 

- коли влада “дає зелене світло” 
одностатевим стосункам – ссилаю-
чись на те, що “у вільній країні не по-
винно бути жодної дискримінації”…

Святі отці говорять, що по життю 
треба йти серединним (“царським”) 
шляхом, щоб уникати крайнощів. 
Тут допоможе така чеснота, як 
поміркованість. 

Бачиш, що дитина 
себе негарно пово-
дить - не бий її до 
посиніння, але і не 
роби вигляду, ніби ти 
нічого не помічаєш… 
Треба знати, коли 
по голові погладити,  
а коли і провчити.

Якщо ти дружина  
і мати своїх дітей, 
роби свою справу 
з любов’ю і заради 
Бога. Не викладай-
ся спеціально зара-
ди того, щоби тобі 
в ноги кланялися.  

І з другої сторони – ти не маєш пра-
ва робити манікюр, коли чоловік 
прийшов з роботи голодним  
і злий чекає на кухні…

Нам, як християнам, потрібно 
бути розсудливими – і так йти по 
життю. Не шукати свого і не покла-
датися на свої сили – а шукати волі 
Божої. Тут допоможе мудрість Свя-
того Письма (зокрема вказані вище 
Притчі Соломонові), активне жит-
тя в Церкві і справжня любов.Так, 
саме відповідальна любов до своїх 
ближніх, кого дав нам у нашому житті 
Господь і за кого ми перед лицем 
Його несемо відповідальність.

Анна Тимченко

З Л Е  Д О Б Р О
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стиль життя

Соціальні мережі можуть бути 
інструментом розвитку,а можуть бути 
злом, що поглинає час, засмічує 
інформаційне поле, провокує 
уривчастість мислення. Отже, прави-
ла, обовязкові для кожного користувача 
соціальних мереж.

 1. Налаштуйте стрічку новин. Не 
гайте час на інформаційний шум 
- хто де відпочиває, що їсть на ве-
черю, демотиватори, смішні відео 
і т.д. Читайте тільки дійсно близь-
ких вам людей, а також сторінки, на 
яких публікується важлива для вас 
інформація.

2. Не перевіряйте кількість лайків в 
публікаціях. Лайкоманія - важка хво-
роба, що базується на підсвідомому 
прагненні людини отримувати “по-
гладжування”. Якщо десять хвилин 
тому ви перевіряли кількість «Мені 
подобається» своєї фотографії, і вас 
тягне на це знову і знову - зупиніться.

3. Проаналізуйте диструктивні 
шаблони використання соціальних 
мереж. Можливо, ви заходите в 
соціальні мережі, коли заповнюєте 
паузи в роботі. Можливо, ви 

використовуєте мережі як привід 
для прокрастинації (схильність 
до постійного відкладання навіть 
важливих справ). Можливо, ви 
безцільно гортаєте соціальні мережі, 
коли нервуєте.

Знайдіть такі поведінкові шаблони 
і позбавтесь від них.

4. Поставте обмеження на час, який 
ви проводите в соціальних мережах. 
Встановіть сервіс RescueTime або 
подібний йому. Подивіться звіт - скільки 
часу в місяць ви гаєте в соціальних ме-
режах. Жахніться. Поставте обмежен-
ня.  

5. Не додавайте незнайомих людей 
в друзі, лишайте їх у підписаних на 
вас. Уникайте інформаційного шуму.

6. Відключіть оповіщення соціальних 
мереж в мобільних додатках. Інакше ви 
будете знаходитись в соціальних мере-
жах постійно.

7. Не тримайте відкритими вікна 
соціальних мереж в браузері. Всі 
ці вкрадливі звуки про отримання 
лайка або вхідного повідомлення 
придумані, щоб ви частіше туди за-
ходили.

8. Почистіть список груп і сторінок, 
на які ви підписані. Подумайте, вам 
дійсно треба знаходитись в группі «На-
миста ручної роботи в києві за 20 грн»? 
Ви дійсно читаєте всі ці 25 спільнот із 
смішними малюнками? Вам важливо 
знати, що нового у інтернет-магазинах 
ноутбуків під назвою “ *** ”?

9. Уникайте cтану “трансу користу-
вача”. Онлайн-середовище вводить 
людину в певний трансовий стан. 
Подивіться на людину, яка сидить, 
наприклад, в Вконтакте. Вона заво-
рожено переходить зі строінки на 
сторінку, вона рідко моргає, вона 
знаходиться в деякій подобі трансу. 
Якщо ви спитаєте її, заради чого вона 
заходила в мережу - скоріш за все 
вона не згадає. Під цей стан користу-
вачами соціальних мереж створено 
безліч «пасток» в інтерфейсі, які про-
довжують час перебування і кількість 
сторінок що переглядається.

10. Користуйтесь соціальними ме-
режами усвідомлено, нехай вони 
вирішують ваші завдання, а не завдан-
ня самих соціальних мереж.

Андрій Мягков

Хресний хід - дорога покаяння
Кожний православний християнин у 

своєму житті чув про хресні ходи. Дехто 
бачив, а дехто ходив. Постають питан-
ня: чому люди ідуть у хресний хід? Що 
їх спонукає? Чого очікують? 

Відповідаючи на ці запитання, ми 
повинні перш за все звернутися до Свя-
того Письма, де описано ряд історій, 
які відносяться до прообразів хресних 
ходів. Так ще в Старому Завіті, коли 
Мойсей ішов за скрижалями завіту, він 
молився і постився сорок днів. Тоді ж 
був і так званий хід з Ковчегом Завіту. 

Пізніше Сам Господь неодноразово 
перебував у пості та молитві, ідучи в пу-
стинне місце чи на гору, показував нам 
приклад, як правильно жити і звертати-
ся до Бога. Також Господь Своїм жит-
тям показав Хресну дорогу на Голгофу.

У багатьох українських родинах жи-
вуть перекази про родичів, які пішки, не 
зважаючи на відстань, ходили на про-
щу до святих місць. Ходили, щоб по-
молитися за рідних перед чудотворни-
ми іконами, просити по своїх потребах; 
ходили аби спокутувати скоєні гріхи, 
дорогою обмірковуючи їх, каючись, при-
падали до святинь і просили прощення 
та благословення. І у ХХІ столітті хресні 
ходи не втратили своєї актуальності, 
оскільки об’єднують старших людей, 
молодь і дітей. Люди відкладають усі 
свої домашні справи, беруть відпустку 
на роботі і проводять декілька днів у 
дорозі до святині. 

Але як багато спокус перед хресним 
ходом. Ворог роду людського старається 
усіма силами відвернути людину, аби 

не дати їй можливості понести подвиг у 
своєму житті. Так виникають різні про-
блеми на роботі, у сім’ї, зі здоров’ям і 
багато інших; у кожного вони свої, але як 
тільки людина проявляє твердість – все 
зникає. Так відкривається, наскільки ди-
явол боїться хресних ходів. І навпаки, 
як Господь дарує Свої благодатні дари, 
і на скільки це є угодним для Бога.

Кожного року в Україні проходить 
близько сотні хресних ходів до святинь 
і зі святинями, з мощами мучеників, 
преподобних і блаженних, пасхальні, 
ювілейні і подячні. Найбільш популяр-
ним серед українського народу є хрес-
ний хід з Кам’янець-Подільського храму 
Різдва Пресвятої Богородиці с. Довжок 
до Почаївської Свято-Успенської Лав-
ри, який триває 7 днів і люди долають 
близько 250 км. Щорічно паломники 
вирушають у дорогу 19 серпня після 
літургії. Схожі хресні ходи до Почаївської 
Лаври вирушають зі Львова на свято 
Благовіщення Пресвятої Богородиці 
та Архангела Михаїла (триває 4–5 
днів, близько 140 км); з Хмельницького 
(близько 160 км); з Івана-Франківська 
(близько 180 км) та з інших міст. 

В хресних ходах відбувається осо-
бливе навантаження як фізичне, 
морально-психологічне, так і духовне. 
Всю дорогу учасників супроводжує осо-
блива спільна молитва і піст. І в цей час 
відкривається глибина душі людської. 
Людина відчуває, що в неї не залиши-
лося ні капельки сили, щоб зробити 
хоч ще один крок; як вона розуміє, що 
своїми силами, без Божої допомоги не 

може далі йти. Вона із глибини серця 
взиває до Творця і всю себе передає 
в Його руки. Так гаряче молився Мой-
сей, коли привів ізраїльський народ до 
моря, він кричав в душі до Бога, не про-
мовляючи ані слова. І море розійшлося. 
Так людина проходить ще один день не 
розуміючи, де в неї взялися сили. Не-
дарма ж у давнину говорили: «Якщо 
ніхто не може, то Бог допоможе».

Хресні ходи зближують людей, і не 
важливо, вперше ви йдете чи уже вде-
сяте. Оскільки перенесені разом споку-
си і перешкоди згуртовують християн, 
і люди, які пройшли цей шлях разом, 
ще довго відчувають між собою глибо-
кий духовний зв’язок. Велика кількість 
нових людей та подій дають привід 
задуматися над сенсом свого життя; 
розібратися в собі, привести до ладу 
свої думки; побачити недоліки в собі і 
навчитися пробачати їх в інших; навчи-
тися бачити головне і не відволікатися 
на дрібниці. Звичайно, у хресному ході 
найголовнішим є духовне оновлення, 
яке допомагає зібрати весь бруд з душі і 
приготуватися до святих таїнств Сповіді 
та Причастя, щоб ступити до святині 
уже очищеною людиною. 

Важливо в своєму житті завжди 
пам’ятати про тісний шлях спасіння 
кожної людської душі. У кожного з нас є 
свій хрест і своя хресна хода протягом 
усього життя, і як  ми її пройдемо, за-
лежить лише від нас. У нинішній важ-
кий час для українського народу хресні 
ходи служать розрадою в горі та допо-
могою в печалі. Адже спільна молитва 
дарує надію на Божу милість. 

Андрій та Ксенія Сябрук
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Вони, як діти, як дорослі діти
Львівський Геріатричний Пансіонат 

знаходиться на вул. Медової Печери, 
буд. 71, що у Личаківському районі і слу-
жить для надання соціальної допомоги із 
забезпеченням проживання. Цей будинок 
для літніх людей у Львові був заснований 
ще у 1946 році, тоді пацієнтів було близь-
ко шістдесяти, а у 70-х роках кількість 
охочих жити тут зросла, й почали добудо-
вувати додаткові приміщення. 

За статистикою, мешканці Львівщини 
все частіше віддають своїх батьків у бу-
динок престарілих. Так, порівняно із 2010 
роком, кількість людей похилого віку, 
яких добровільно віддали діти у будинок 
престарілих, збільшилася майже удвічі. 
Також у цьому пансіонаті є мешканці на 
платній основі, тобто це ті люди, які мають 
працездатних дітей, або близьких родичів. 
Причини, через які віддають діти батьків 
у пансіонат бувають різні, але сумно чути 
історію стареньких, які розповідають, що 
мають по п’ятеро дітей, а приходиться 
доживати вік тут. Загалом у Львівському 
геріатричному пансіонаті проживає 352 лю-
дини. В основному це люди похилого віку, 
яким за 60 років, але є й інваліди 1–2 групи, 
які становлять близько 30%. 

Будівля ззовні схожа на звичайний 
пансіонат чи санаторій. Перед корпусом, 
серед дерев на лавочках сидять люди, 
старенькі люди, а може не сидять, а до-
живають свого віку… Заходячи всере-
дину, потрапляєш у великий вестибюль, 
де зустрічає приємний вахтер і задає пи-
тання: «Ви до кого?». У коридорах пахне 
побутовою хімією,  особливо хлоркою, у 
кімнатах – старістю і ще  чимось: ліками, 
випраним одягом, їжею, і крутить від цьо-
го запаху у носі, хочеться йти геть, але, 
коли задуматись на хвильку, розумієш, 
що і ми будемо з таким же запахом, або 
ще гіршим. 

У кімнаті, де розміщений православ-
ний храм, нас зустрічають охайні бабусі 
та дідусі. Ми вітаємось, співаємо разом 
та роздаємо смаколики, у нас їх чима-
ло, це і солодощі, і фрукти, і просто теплі 
слова, які змушують цих самотніх людей 
хоч трошки посміхатись. Далі йдемо до-
вжелезними коридорами до кімнат, де 
є багато лежачих, аби і їх привітати зі 
святами. Заходиш і бачиш сумні лиця, 
вицвілі очі, порізане зморшками лице. 
Вітаємось, кажемо, що принесли гостинці 
– посміхаються і дякують, інші навіть не 

чують, що до них говорять. Серед цих лю-
дей є в минулому чудові лікарі, вчителі, 
машиністи...

Мешканці пансіонату не є ізольованими 
від зовнішнього світу, за потреби вони 
можуть покидати заклад, постійно чи-
тають газети, дивляться телевізійні но-
вини, але все ж таки не вистачає живо-
го спілкування. Ці люди народились за 
радянської влади, а дехто пам’ятає війну. 
Поспілкувавшись з деякими з них, можна 
почути буденні негаразди, нарікання на 
свою долю, але є і такі, які не розчаро-
вуються, а навпаки вселяють оптимізм і 
свої щирі емоції передають словами.

Ми скаржимось на брак часу. Напевно, у 
декого із нас його дійсно не вистачає. Але 
все ж його можна знайти для спілкування 
з людьми похилого віку, наприклад, змен-
шивши свій час в інтернеті чи прогулян-
ках. Давайте не будемо забувати, що і ми 
такими ж будемо… А ці старенькі люди 
будуть щиро Вам вдячні за подаровані 
їм декілька годин, адже і вони потребу-
ють уваги, як діти, як вже дорослі діти… 
Старості не треба боятись! Приходьте до 
них у гості, у них є чому повчитись!

Ксенія Сябрук

В один із весняних днів, ми, активна молодь Львівської єпархії, 
вирішили відвідати дитячий будинок за Львовом. Чому за Льво-
вом? Тому, що такі будинки, як  правило, є мало відвідуваними, 
до них важко і далеко добиратися і там менше бажаючих допо-
могти дітям. Дитячий будинок-інтернат, який ми вибрали, зна-
ходиться у селі Розділ, що у Миколаївському районі. Місцевість 
здалася нам маленькою, але чистою: вулиці, двори, городи; 
широкі дороги, але, правда, розбиті. Не дивно, адже де зараз в 
Україні можна знайти село з хорошими дорогами. Цей дитячий 
будинок-інтернат для розумово-відсталих дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених 
та неблагополучних сімей. Там живуть маленькі діти, підлітки 
та молоді люди віком до 35 років, близько 75 хлопчиків, але всі 
вони діти і хочуть уваги та турботи. Сама будівля дитячого бу-
динку в хорошому стані, прибрано зовні та всередині.

Діти дуже сильно раділи коли нас, семеро, побачили і 
дізналися, що ми приїхали до них зі Львова. Деякі почали 
відразу ж з нами знайомитись, обнімати та задавати питання. 
Ми відвідали також і лежачих діток, які не можуть говорити, 
ходити і навіть нормально їсти. Важко на них дивитись, але 
радієш, коли вони до тебе посміхаються. З іншими хлопчика-
ми ми робили ангелів-орігамі з паперових серветок, малювали 
малюнки та просто розмовляли. З усіх цих занять, найважче 
для них було робити ангела зі серветок: різати, складати та 
з’єднувати всі деталі. Але вони з великим інтересом дивилися, 
слухали і мали бажання робити за нами, намагалися, але не 
могли, руки їх не слухали. І кожна дитина говорила: “Дивись, 
як я роблю? Правильно?” І просто ті, які малювали малюнки, 
нам показували свої здібності та наполегливість. Так непомітно 
пролетів і час, аж поки прийшла вихователька і забрала їх на 
обід, а дітям зовсім не хотілося йти, але «війна війною, а обід за 
розкладом». Після обіду ми роздали їм солодощі і нам довело-
ся вже йти, оскільки в них була тиха година.

Ми їхали у Львів задоволені, що хоча б дві години змогли по-
бути з дітками не такими, як всі інші. Сподіваємося, що вони 
відчули, що потрібні цьому суспільству, що їм теж приділяють 
увагу і сприймають такими як вони є. А ми для себе зробили 
висновок, що не маємо права скаржитися на долю, нарікати 
чи сумувати, коли щось не виходить чи осягає невдача. Ми всі 
зайняті земними справами, часто думаємо про себе улюблених 
і зовсім не помічаємо, що навколо нас є люди, які потребують 
допомоги та любові. Адже у чому винні діти? Хай навіть вони і 
народилися іншими, але все одно заслуговують на повноцінне 
життя, на радість, на посмішку, на щирий потиск руки чи просто 
теплі обійми. Велика похвала вихователям, які наважились об-
рати таку благодійну роботу! Дай Бог їм здоров’я, сили і допо-
моги й надалі доглядати за людьми, які усунені від суспільства! 

Давайте будемо постійно пам’ятати, що серед нас є діти, які 
потребують уваги, турботи, любові і будемо старатися їм допо-
магати, щоб вони відчували себе потрібними, а не обузами для 
суспільства. Адже Ісус Христос говорив: «Істинно кажу вам: усе, 
що ви зробили одному з Моїх братів найменших, – ви Мені зро-
били…» (Мф. 7, 21).  Тож не будемо байдужими!

Наталія Шутряк та Ксенія Сябрук

Д І Т И  З  В А Д А М И : 
П Р И Р Е Ч Е Н Н Я  Ч И  П Р А В О  Н А  Ж И Т Т Я
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Шлюб
Абстракція духовного злиття,

Зображення двох сутностей в одному,
Коли не в тілі все твоє буття,

А в чомусь вищому, таємному, святому.

Ту клятву промовляють тільки раз,
Ту клятву, що поєднує навічно,

Без красномовства все, без зайвих фраз,
Лиш слово «так», все твориться магічно.

І з тої миті шлях ваш є один,
Ви одне ціле, рідне і близьке,

Батьків лишили і своїх родин,
Попереду все тайне і святе.

Поєднуються душі і серця,
В покорі все і в вірності на віки,
З любові появляється життя,

З любов’ю не потрібні інші ліки.

Науці осягнути це не вдасться,
Абстракція, загадка, тайна все,
Тут віра головне – і буде щастя,
І мудрість, і терпіння золоте.

Хай Твоя воля, Боже, нас єднає,
Хай Твоя воля нас веде життям,
Хай Твоя воля люблячих вінчає,
Благослови всі сім’ї немовлям.

                     Щастя 
Ми всім бажаєм того щастя, 

Але насправді що це є, 
Якесь загальне дивне слово, 
Це щастя в кожного своє. 

Для когось щастя – значить гроші, 
Для когось, щоб везло завжди, 
А ще для когось – це кохання, 

Здоров’я власне, і в сім’ї. 

А коли щось із того списку 
Зникає десь або кульга, 
Лице і очі потемніють, 

Приходить смуток і нудьга.

Невже воно таке невічне, 
Невже воно на певний час, 

Щастить комусь, комусь не сильно, 
Хтось в лотерею гра не раз. 

Для мене щастя – бути з Богом, 
Йому молитися завжди, 

Від нього ждати ту підтримку, 
І захист вічний від біди. 

Для мене щастя – просто знати, 
Що Бог зі мною навіки, 

В любій біді трима за руку, 
Незчерпна чаша доброти.

Анна Кірлейса


