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Ó ìåíå º çíàéîìèé ÷åðíåöü. Óò³ì,
ÿê çíàéîìèé? Ìè ç íèì ëèøå ðàç
áà÷èëèñÿ, â ë³òàêó. Ïîðó÷ ó êð³ñëàõ
ñèä³ëè ï³ä ÷àñ ïîëüîòó, ïîçíàéîìèëèñÿ, ðîçãîâîðèëèñÿ. ² â³í ìåí³ ðîçïîâ³â, ùî âïåðøå ñåðéîçí³ ñëîâà ïðî
Áîãà ïî÷óâ ó øêîë³ íà óðîêàõ àñòðîíîì³¿. Äî öüîãî, ìîâëÿâ, ³ äî õðàìó
çàõîäèâ, ³ ÷óâ äåùî â³ä áàòüê³â, äåùî
– â³ä äðóç³â. Àëå ò³ ñëîâà í³áè ïî
äîòè÷í³é ³øëè, à ö³ ðàïòîì óãëèá ïðîíèêëè. Ïîä³áíèõ ³ñòîð³é ìåí³, ç³çíàþñÿ, ùå ÷óòè íå äîâîäèëîñÿ, ³ ÿ ïîïðîñèâ ðîçêàçàòè äîêëàäí³øå. ×åðíåöü îõî÷å ïîãîäèâñÿ. Ïî-ïåðøå,
ëåò³òè äîâãî. Ïî-äðóãå, ÿê â³í ñêàçàâ, íàïðèê³íö³ ÷àñ³â äóõîâíî ñïîð³äíåí³ ëþäè øâèäêî çíàéîìëÿòüñÿ. "ß,
– êàæå, – âàñ ï³âãîäèíè áà÷ó, à âæå
íà÷å ö³ëå æèòòÿ çíàþ". Îñü éîãî ðîçïîâ³äü, â³ðí³øå òå, ùî ÿ ³ç íå¿ çàïàì'ÿòàâ.
***

– Ó ñòàðøèõ êëàñàõ, ñàì³ çíàºòå,
ÿêå íàâ÷àííÿ. Ó õëîïö³â óæå âóñà ðîñòóòü ³ â³ä êîæíîãî äðóãîãî òþòþíîì
ïàõíå. Ä³â÷àòà, ò³ âçàãàë³ âæå âñ³ –
íàðå÷åí³. ßêà òóò õ³ì³ÿ? ßêà ô³çèêà?
² öå ìè äåñÿòü ðîê³â íàâ÷àëèñÿ. ßê
çàðàç çìóñèòè ëþäåé äâàíàäöÿòü
ðîê³â ó øêîë³ íàâ÷àòèñÿ, ÿ íå çíàþ.
Îñòàíí³ ÷àñè. Ãîñïîäè, ïîìèëóé.
(Ïðè öèõ ñëîâàõ â³í ç³òõíóâ ³ ïåðåõðåñòèâñÿ.)
…Îä íàê ó÷èò åëü àñòðîíîì ³¿
ªâãåí Áîðèñîâè÷ íàì ñïîäîáàâñÿ.
Â³í ðîçóì³â íàñ, çíàâ, ùî íàì òàê
ñàìî ïîäîáàºòüñÿ ñëóõàòè âèêëàäà÷³â, ÿê ¿ì íàòîì³ñòü ñëóõàòè íàøó
ìóçèêó. ² â³í íàñ íå ìó÷èâ, à ïðîñòî
ðîçìîâëÿâ. Íàâ³òü ïåðøèé óðîê ³ç
â³ðø³â ðîçïî÷àâ, ç Ëåðìîíòîâà.
"Íî÷ü òèõà, ïóñòûíÿ âíåìëåò Áîãó,
è çâåçäà ñ çâåçäîþ ãîâîðèò".
Êàçàâ, ùî çàéâèõ çíàíü íå áóâàº,
ùî îäèí ïðåäìåò ïîâ'ÿçàíèé ç ³íøèìè, ³ êîëè ùîñü îäíå äîáðå çðîçóì³ºø, òî ³ â ³íø³é ãàëóç³ çíàíü áóäå
ëåãøå. Çàãàëîì, óñå ïðàâèëüíî ãîâîðèâ ³, ãîëîâíå, çíàâ, ùî ìè öå
ïîò³ì çðîçóì³ºìî, à íå â³äðàçó.
²íøèõ äðàòóº, êîëè òè â³äðàçó íå çðîçóì³â. À â³í ðîçïîâ³äàâ ñïîê³éíî, íå
â³äâîë³êàâñÿ, ÿêùî, íàïðèêëàä, íà
çàäí³õ ïàðòàõ ä³â÷àòà í³ãò³ ôàðáóâàëè. Â³ä ñ³âáè äî æíèâ ìàº ñïëèâòè
÷àñ. Îñü â³í ³ ñ³ÿâ. Á³ëüø³ñòü ó÷èòåë³â
öüîãî íå ðîçóì³þòü, íàâ³òü ³ äóõîâí³
íå ðîçóì³þòü. Ùî ðîáèòè? Îñòàíí³
÷àñè. (Òóò ÷åðíåöü ç³òõíóâ, ³ ÿ ÷åêàâ,
ùî â³í ïåðåõðåñòèòüñÿ ç ìîëèòâîþ,
àëå òîé ïðîäîâæèâ.)
– ßêîñü íà óðîö³ ªâãåí Áîðèñîâè÷ êàæå: "ßê³ ìàðêè ìàøèí âè çíàºòå?". Íó, õëîïö³ ïî÷àëè ãàëàñóâàòè,

íàçèâàòè âñå, ùî áà÷èëè, íà ÷îìó
¿çäèëè, ïðî ùî ìð³ÿëè. Êîëè ïî÷àëè
"ÿïîíö³â" ïåðåðàõîâóâàòè, "Õîíäó",
"Ì³öóá³ñ³", òîùî, â³í çàïèòóº: "À "Ñóáàðó" çíàºòå?". Ìè â³äïîâ³äàºìî:
"Òàê, çíàºìî". Äåÿê³ ïî÷àëè îñîáëèâîñò³ ìîäåëüíîãî ðÿäó ïåðåðàõîâóâàòè. À â³í êàæå: "ßê âè äóìàºòå,
ÿêèì ÷èíîì ìàðêà ö³º¿ ìàøèíè ïîâ'ÿçàíà ç íàøèì ïðåäìåòîì?". Ìè,
çâ³ñíî, íå çíàëè. ² â³í ïî÷àâ ðîçïîâ³äàòè. Âèÿâëÿºòüñÿ, Ñóáàðó – öå
ÿïîíñüêà íàçâà ñóç³ð'ÿ, ÿêå ó íàñ íàçèâàºòüñÿ Ïëåÿäè. Ùî öå ñóç³ð'ÿ
îäíå ç íàéêðàñèâ³øèõ òà íàéïîì³òí³øèõ ó Ï³âí³÷í³é ï³âêóë³, ùî ïðî íüîãî ó Ãîìåðà íàïèñàíî. "Ðîçóì³ºòå, –
êàæå, – ùî ÷åðåç êàðòó çîðÿíîãî
íåáà ìîæíà âñþ ì³ôîëîã³þ ãðåöüêó
âèâ÷èòè? Ïëåÿäè – öå ñåñòðè, ÿêèõ
Çåâñ, ðÿòóþ÷è â³ä ìèñëèâöÿ Îð³îíà,
ïåðåòâîðèâ íà ñ³ìåéñòâî ç³ðîê. À
Îð³îí – öå ñóñ³äíº ñóç³ð'ÿ, ³ â³í çà
íèìè çàâæäè áåçóñï³øíî æåíåòüñÿ".
Õòîñü ³ç íàøèõ çàïèòàâ: "Òîìó íà òîâàðíîìó çíàêó "Ñóáàðó" ç³ðî÷êè íàìàëüîâàíî?". Â³í â³äïîâ³äàº: "Òàê,
àëå íå ò³ëüêè öå ö³êàâî. ßê àíãë³éñüêîþ "ï'ÿòíèöÿ"?". Ìè: "Friday". "Ïðàâèëüíî, – êàæå, – öå â³ä ³ìåí³ ãåðìàíñüêî¿ áîãèí³ Ôðå¿. Ó ãåðìàíö³â
áóëè ³íø³ áîãè, íå òàê³, ÿê ó ãðåê³â, ³
âîíè íàçèâàëè Ïëåÿäè "ïòàøåíÿòàìè Ôðå¿". ² ùå öå ñóç³ð'ÿ äåê³ëüêà
ðàç³â çãàäóºòüñÿ ó Á³áë³¿".
***

Ë³òàê ïðîë³òàâ íàä áåçêðàéí³ì êèëèìîì õìàð. Âîíè íàãàäóâàëè ðîçê³øíó çáèòó ïåðèíó, ³ çäàâàëîñÿ,
ïëèãíè âíèç – í³çàùî íå äîëåòèø äî
çåìë³. Òàê ³ ïîòîíåø ó ö³é ïðîõîëîäí³é ³ íåéìîâ³ðíî ì'ÿê³é êîâäð³, à
ïîò³ì ïðîäîâæèø øëÿõ ï³øêè, íèæ÷å â³ä ë³òàê³â, àëå âèùå â³ä ñóºòíî¿
çåìë³, ùî ëåæèòü óíèçó, íåìîâ âåëèêà òîïîãðàô³÷íà êàðòà.
***

– Ïëåÿäè, âèÿâëÿºòüñÿ, äâ³÷³ çãàäóþòüñÿ ó Êíèç³ ²îâà.
Ì³é ñóñ³ä ðîçêðèâ ñóìêó, ùî ëåæàëà ó íüîãî íà êîë³íàõ, ³ ä³ñòàâ
çâ³äòè íåâåëè÷êó Á³áë³þ ó ì'ÿê³é ïàë³òóðö³. Õâèëèíè çà äâ³ â³í çíàéøîâ
ó òåêñò³ ïîòð³áíå ì³ñöå ³ ïðî÷èòàâ:
"Ñêàæå ñîíöþ, – ³ íå ç³éäå, ³ íà ç³ðêè
íàêëàäàº ïå÷àòêó. Â³í îäèí ïðîñòèðàº íåáåñà ³ õîäèòü ïî âèñîòàõ ìîðÿ;
ñòâîðèâ Àñ, Êåñèëü, ³ Õèìà, ³ òàéíèêè
ï³âäíÿ; òâîðèòü âåëèêå, íåäîñë³äèìå é äèâîâèæíå áåç ì³ðè!".
– Îñü, Êíèãà ²îâà. Äåâ'ÿòà ãëàâà.
Õèìà – öå Ïëåÿäè, à Êåñèëü – öå òîé
ñàìèé Îð³îí, ùî çà íèìè æåíåòüñÿ.
– Öå é áóëè ò³ ñëîâà ïðî Áîãà, ÿê³
âàñ óïåðøå âðàçèëè? – çàïèòàâ ÿ.
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ÑËÎÂÎ
– Í³. ß òîä³ í³÷îãî íå çàïàì'ÿòàâ.
Ò³ëüêè çäèâóâàâñÿ, ùî ïðî ñóç³ð'ÿ ó
Á³áë³¿ íàïèñàíî. Âñå öå ÿ ïîò³ì çíàéøîâ, ³ ïðî÷èòàâ, ³ çðîçóì³â. Ïðîñòî
ªâãåí Áîðèñîâè÷ ùîñü çðóøèâ ó
ìåí³, çàö³êàâèâ, ÷è ùî. Â³í íàïåðåä
ñ³ÿâ, ñ³ÿâ ç íàä³ºþ, ùî â êîãîñü ó
äóø³ ñ³ì'ÿ íå çàãèíå, à ïðîðîñòå. Äî
ðå÷³, òàì ó ²îâà ïðî ö³ ñóç³ð'ÿ ùå ñêàçàíî. Õî÷åòå, çíàéäó?
Â³í ïîãîðòàâ Êíèãó ³ çà õâèëèíó
ïðî÷èòàâ: "×è ìîæåø òè çâ'ÿçàòè
âóçîë Õèìà ³ ïîðóøèòè óçè Êåñèëü?
×è ìîæåø âèâîäèòè ñóç³ð'ÿ ó ñâ³é
÷àñ ³ âåñòè Àñ ç ¿¿ ä³òüìè? ×è çíàºø
òè óñòàâè íåáà, ÷è ìîæåø âñòàíîâèòè âîëîä³ííÿ éîãî íà çåìë³?".
– À õòî òàêà Àñ?
– Àñ – öå Âåëèêà Âåäìåäèöÿ. À
ïðî âóçëè âè çðîçóì³ëè? Í³? Ïëåÿäè, âîíè ðîçïóùåí³, ÿê êó÷åð³. Áîã
çàïèòóº: "×è ìîæåø ¿õ çâ'ÿçàòè?". À
Îð³îí ïåðåïëåòåíèé. Ãîñïîäü êàæå:
"×è ìîæåø éîãî ðîçâ'ÿçàòè?". Òîáòî, "íà ùî òè ñïðîìîæíèé, ùîá Ìåí³
âêàçóâàòè?". Ïðî öå æ ó îñòàíí³õ ãëàâàõ éäåòüñÿ, òàì, äå Áîã ïåðåä ²îâîì
ÿâèâñÿ ³ ñìèðÿº éîãî.
Ì³é ñóñ³ä ïîãëÿíóâ ó Êíèãó ³ ïðî÷èòàâ ³ùå: "×è ñõîäèâ òè ó ãëèáèíó
ìîðÿ ³ ÷è âõîäèâ ó äîñë³äæåííÿ áåçîäí³? ×è â³ä÷èíÿëèñÿ äëÿ òåáå âðàòà ñìåðò³, ³ ÷è áà÷èâ òè âðàòà ò³í³
ñìåðòíî¿? ×è îãëÿíóâ òè øèðîòó
çåìë³? Ïîÿñíè, ÿêùî çíàºø óñå öå".
***

Òóðá³íè ð³âíîì³ðíî ãóðêîò³ëè. Ì³é
ñóñ³ä çìîâê. ß äèâèâñÿ ó â³êíî íà
çáèòó ïåðèíó õìàð. Ïî ñóò³, ÿ îãëÿäàâ øèðîòó çåìë³, ³ íàðîäæóâàâñÿ ó
ìåí³ â³ä öüîãî øâèäøå òðåïåò, í³æ
çàõîïëåííÿ. ßêà íåì³÷íà ëþäèíà, ùî
ëåòèòü ó íåá³. ² âîíà, ³ ¿¿ ìåõàí³çìè –
ó ðóêàõ Ãîñïîäà, ßêîãî çîâñ³ì íå õî÷åòüñÿ ñïîêóøàòè, îñîáëèâî ïðèãàäàâøè ³ñòîð³þ ²îâà.
***

Ìè ïîìîâ÷àëè, ³ ñóñ³ä ì³é íàâ³òü
çàäð³ìàâ. Òà ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ ðîçìîâà ïðîäîâæèëàñÿ. Öåé ìîëîäèé
÷åðíåöü áóâ äóæå ö³êàâèì îïîâ³äà÷åì. Âèÿâèëîñÿ, ùî àñòðîíîì³ÿ –
éîãî çàõîïëåííÿ, ³ íàâ³òü ó ìîíàñòèð³
â íüîãî º íåâåëèêèé òåëåñêîï.
– À íà÷àëüñòâî íå ñâàðèòü? Âàì
ìîæíà öèì çàéìàòèñÿ? – íå ñòðèìàâøèñü, çàïèòàâ ÿ.
– Òàê, ñïî÷àòêó îòåöü ³ãóìåí áóð÷àâ, – ïîñì³õíóâøèñü, â³äïîâ³â â³í.
Íàâ³òü Ñâÿòå Ïèñüìî öèòóâàâ. "² ùîá
òè, ãëÿíóâøè íà íåáî ³ ïîáà÷èâøè
ñîíöå, ì³ñÿöü ³ ç³ðêè, é óñå âî¿íñòâî
íåáåñíå, íå ñïîêóñèâñÿ ³ íå ïîêëîíèâñÿ ¿ì ³ íå ñëóæèâ ¿ì".
– À âè ùî?

– À ÿ êàçàâ, ùî ñëóæèòè ç³ðêàì
íå çáèðàþñÿ; ùî ÷åðåç ç³ðêè ÿçè÷íèêè ä³çíàëèñÿ ïðî Ð³çäâî Ñïàñèòåëÿ; ùî ó ïñàëìàõ ñêàçàíî: "Õâàë³òü
Éîãî, ñîíöå ³ ì³ñÿöü, õâàë³òü Éîãî,
âñ³ çîð³ é ñâ³òëî". Âðåøò³-ðåøò â³í
ìåí³ äîçâîëèâ ó íåä³ëüí³é øêîë³ ïðè
ìîíàñòèð³ ä³òÿì ïðî àñòðîíîì³þ ðîçïîâ³äàòè. Òà é ñàì ³íîä³ äî ìåíå çàõîäèòü ó òåëåñêîï ïîäèâèòèñÿ.
– Øêîäà, ùî â ìåíå ó øêîë³ íå
áóëî òàêîãî â÷èòåëÿ àñòðîíîì³¿.
– Ó âàñ íàïåâíî áóâ ³íøèé â÷èòåëü, ç ³íøîãî ïðåäìåòà. Òîáòî áóâ
õòîñü, ÷èº ³ì'ÿ íå çàáóëîñÿ ³ ÷è¿ óðîêè âàì ó æèòò³ ñòàëè â íàãîä³.
ß ï î÷àâ ïðèãà äóâàò è äàë åê³
øê³ëüí³ ðîêè, ïåðåáèðàòè ³ìåíà,
îñ³á, ïðåäìåòè, ùîá çðîçóì³òè, ÷è
áóâ ó ìåíå â æèòò³ òàêèé âèêëàäà÷,
ÿêèé áè çàðîíèâ ó ìîºìó ñåðö³ äîðîãîö³íí³ çåðíà. À ì³é ñóñ³ä òèì ÷àñîì ïðîäîâæóâàâ:
– ß ò³ëüêè ó ìîíàñòèð³ çðîçóì³â,
ùî áóäü-ÿêèé øê³ëüíèé ïðåäìåò
ìîæå òàºìíî ïðî Áîãà ñâ³ä÷èòè. Ìàòåìàòèêà ãîâîðèòü ïðî ³äåàëüíèé
ñâ³ò, ïðî íåñê³í÷åíí³ñòü. Á³îëîã³ÿ çìóøóº çàõîïëþâàòèñÿ ãàðìîí³éíîþ
ñêëàäí³ñòþ ³ ãëèáèíîþ òâîð³ííÿ. Ïðî
³ñòîð³þ òà ë³òåðàòóðó ÿ âçàãàë³ ìîâ÷ó. Öå, òàê áè ìîâèòè, ìàéæå áîãîñëîâñüê³ äèñöèïë³íè. ßêáè ¿õ âèêëàäàëè òàê, ÿê òðåáà, ìîæíà áóëî á óñ³õ
äî Áîãà ïðèâåñòè.
– À ÿê òðåáà?
– À òðåáà ãîâîðèòè, ìàþ÷è íà
óâàç³ Áîãà.
– Ïðîáà÷òå, íå çðîçóì³â.
– Öå â³ä ó÷èòåëÿ çàëåæèòü. ßêùî
â÷èòåëü â³ðó ìàº, ³ Áîãà áî¿òüñÿ, ³
ä³òåé ëþáèòü, òî â³í íå áóäå ÷àñòî é
â³äêðèòî ïðî Áîãà ãîâîðèòè. Â³í ïðî
Áîãà äóìàòèìå, ñòîÿòèìå íà óðîö³
ïåðåä Éîãî îáëè÷÷ÿì ³ ãîâîðèòèìå
ïðî ñâ³é ïðåäìåò. Ä³òè òîä³, ñàì³ íå
çíàþ÷è ÷îìó, éîãî ïðåäìåò ïîëþáëÿòü. Â³ä÷óþòü. Ðîçóì íå ïîì³òèòü
áëàãîäàò³, à ñåðöå, ÿê á³ëüø òîíêèé

ÏÀÑÒÈÐß

îðãàí, óñå ïðî÷èòàº ³ çðîçóì³º. Íå
â³äðàçó, çâ³ñíî. Àäæå ÿ ïîäðóæèâñÿ
ç ªâãåíîì Áîðèñîâè÷åì, ó ãîñò³ äî
íüîãî õîäèâ, â³í ìåí³ êíèæêè äàâàâ
÷èòàòè. À âñå îäíî ò³ëüêè ðîê³â ÷åðåç
äåñÿòü ï³ñëÿ øêîëè çðîçóì³â: â³í íàâ÷àâ íàñ íå òîãî, ïðî ùî ãîâîðèâ, à
íàáàãàòî á³ëüøîãî. Á³îëîã, òîé ò³ëüêè
ïðî ìàòî÷êè ³ òè÷èíêè òîâêìà÷èâ òà
ïðî ïîõîäæåííÿ ëþäèíè â³ä ìàâïè.
Àëå æ ïðèðîäà – öå ðîçãîðíóòà êíèãà òâîð³ííÿ! ×èòàé ³ çàõîïëþéñÿ.
– Ñêàæ³òü, à äå òàêèõ â÷èòåë³â âèïóñêàþòü?
– Í³äå íå âèïóñêàþòü. Ó÷èòåëü
ñàì ïîâèíåí íàâ÷àòèñÿ ³ â³ä ñâîãî
âîãíþ ³íø³ âîãí³ çàïàëþâàòè. Ïåðø
í³æ ï³çíàòè Ãîñïîäà ÿê Ñïàñèòåëÿ ³
Ñóääþ, Éîãî çíàëè ÿê Ó÷èòåëÿ. Ðîçóì³ºòå? Â÷èòåëü, â ³äåàë³, – öå ïðîì³í÷èê â³ä Õðèñòà. Õðèñòîñ – Ñîíöå, à â÷èòåëü – ïðîì³í÷èê. Âè ÷àñîì
íå â÷èòåëü?
– ß? Í³, ÿ íå â÷èòåëü. Àëå ó ìåíå
òðîº ä³òåé, ³ öÿ òåìà ìåí³ íåáàéäóæà. Äî ðå÷³, ³ ìàøèíà ó ìåíå – "Ñóáàðó".
Ìè ùå äîâãî ðîçìîâëÿëè, ³ ÿ ïî÷óâ áàãàòî òàêîãî, ïðî ùî íàâ³òü íå
çäîãàäóâàâñÿ. Ìè é òåëåôîíàìè îáì³íÿëèñÿ. Ò³ëüêè øêîäà, ùî ÷åðíåöü
òîé (Ï³ìåíîì éîãî çâàëè) íå ç íàøî¿
êðà¿íè. Îòîæ, áà÷èòè éîãî â³äòîä³
ìåí³ á³ëüøå íå äîâîäèëîñÿ.
***

Ðîçïîâ³ñòè ïðî öþ ³ñòîð³þ ìåíå
çìóñèâ òàêèé âèïàäîê. Ó íàø³é
øêîë³, òîáòî òàì, äå íàâ÷àþòüñÿ ìî¿
ä³òè, äî íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè âèð³øèëè ââåñòè Çàêîí Áîæèé. Áàòüêè
ðîçä³ëèëèñÿ íà òðè ÷àñòèíè. Îäí³
âèñòóïàþòü "ïðîòè", äðóã³ – "çà",
òðåò³ áàéäóæå â³äìîâ÷óþòüñÿ. ß ñàì
– "çà". Ìåíå ó øêîë³ Á³áë³þ ÷èòàòè
íå íàâ÷èëè, òîæ íåõàé ä³òåé ìî¿õ íàâ÷àòü. ß õî÷à é áàãàòî ðîê³â äî öåðêâè õîäæó, ³ ïîùóñü, ³ ïðè÷àùàþñü,
àëå ³íîä³ é äîñ³ â ìóçåÿõ ïåðåä êàðòèíîþ íà á³áë³éíó òåìó ñòîþ ç³ çäèâóâàííÿì. ×è öå "Þäèô ç Îëîôåðíîì", ÷è "²îñèô ò³êàº â³ä ñâîº¿ ãîñïîäèí³" – íå çíàþ. Ò³ëüêè "Æåðòâîïðèíåñåííÿ Àâðààìà" âï³çíàþ áåçïîìèëêîâî. Ñîðîìíî. Ñîðîìíî íå
çíàòè àí³ êîð³ííÿ, àí³ îñíîâ íà ï'ÿòîìó äåñÿòêó. Òîìó ÿ çà òå, ùîá ìî¿
ä³òè çíàëè Áîãà ³ âèâ÷àëè Éîãî Çàêîí. ² òà ðîçìîâà ç îòöåì Ï³ìåíîì ó
ë³òàêó òåæ ñòîñóºòüñÿ ö³º¿ òåìè. Çàðàäè öüîãî ÿ ³ íàâàæèâñÿ ñ³ñòè é çàïèñàòè òå, ùî ïàì'ÿòü çáåðåãëà.
Äàâàéòå, â÷èòåë³ é áàòüêè, ðàçîì
äóìàòè, ùî ³ ÿê íàì çðîáèòè, àáè
Ãîñïîäü Áîã òîðêíóâñÿ ñåðäåöü íàøèõ ä³òåé.
Ïðîò. Àíäð³é ÒÊÀ×ÎÂ

4

№ 2 (52) 2012

Öüîãî ðîêó âæå âäåñÿòå íà ïî÷àòêó ë³òà
íà òåðèòîð³¿ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî ñîáîðó ïðîõîäèëà áëàãîä³éíà àêö³ÿ "Ñâÿòî Á³ëî¿
Êâ³òêè". Ùîðîêó âîíà ïðîâîäèòüñÿ äëÿ ä³òåé³íâàë³ä³â, ä³òåé-ñèð³ò, ä³òåé ³ç áàãàòîä³òíèõ
òà ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí, à òàêîæ äëÿ âñ³õ
áàæàþ÷èõ âçÿòè â í³é ó÷àñòü. Íà êîíöåðò òà
âèñòàâó ëÿëüêîâîãî òåàòðó çàïðîøóþòüñÿ ìàëþêè ç ïðèòóëêó äëÿ íåïîâíîë³òí³õ "Íàä³ÿ",
øêîëè-³íòåðíàòó, äèòÿ÷îãî áóäèíêó "Áàðâ³íîê", ñïåöøêîëè ¹ 2, ä³òè ³ç ñïåö³íòåðíàò³â
òà äèòÿ÷èõ áóäèíê³â îáëàñò³.
Äâ³ð õðàìó çóñòð³÷àº ãîñòåé, âáðàíèé ïîñâÿòêîâîìó: íà àëå¿ çàêð³ïëåíèé âåëèêèé áàííåð îäíîãî ç îðãàí³çàòîð³â çàõîäó - òîâàðèñòâà "Ïðàâîñëàâíà ïðîñâ³òà", íà äåðåâàõ ðîçâ³øàí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ êóëüêè, ³ìïðîâ³çîâàíó ñöåíó ïðèêðàøàº ³êîíà íàéóëþáëåí³øîãî
ñâÿòîãî ä³òåé – Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ, àëüòàíêà òåæ âáðàíà êîëüîðîâèìè êóëüêàìè, à
á³ëÿ ³êîíè Ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ÿñêðàâî âèä³ëÿºòüñÿ âåëèêà äåñÿòêà, çðîáëåíà ç ÿñêðàâèõ êóëüîê. Ñàìå ñò³ëüêè ðîê³â óæå çóñòð³÷àþòü òóò ä³òåé ì³ñòà òà îáëàñò³ íà "Ñâÿòî
Á³ëî¿ Êâ³òêè" íàñòîÿòåëü Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî ñîáîðó ïðîòî³ºðåé Ïåòðî Ñèäîðà
òà òîâàðèñòâî "Ïðàâîñëàâíà ïðîñâ³òà".
Çâó÷èòü ìîëèòâà "Îò÷å íàø…" ó âèêîíàíí³ õîðó Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî ñîáîðó, ÿêó ï³äõîïëþþòü âñ³ ïðèñóòí³. Ñâÿòî
ðîçïî÷èíàºòüñÿ. Ç ïðèâ³òàëüíèì ñëîâîì äî
âñ³õ çâåðòàºòüñÿ íàñòîÿòåëü Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî ñîáîðó ïðîòî³ºðåé Ïåòðî Ñèäîðà. Ïîò³ì â³ä ³ìåí³ ºïàðõ³¿ âèñòóïàº êåð³âíèê ïðåñ-öåíòðó ïðîòî³ºðåé Ðîìàí Êîíäðàòþê, ÿêèé ïåðåäàº ïðèñóòí³ì áëàãîñëîâåííÿ
âëàäèêè. Âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð òîâàðèñòâà
"Ïðàâîñëàâíà ïðîñâ³òà" Àíòîí³íà Ïàâëîâñüêà ïîáàæàëà ä³òÿì çàâæäè çóñòð³÷àòè íà ñâîºìó øëÿõó äîáðèõ ëþäåé ³ âèõîâóâàòè â ñîá³
ïî÷óòòÿ ìèëîñåðäÿ òà ñï³â÷óòòÿ äî áëèæí³õ.
Àíãåë³íà Íåñåí - ÷ëåí òîâàðèñòâà "Ïðàâîñëàâíà ïðîñâ³òà", â³äïîâ³äàëüíèé çà çâ'ÿçêè
ç ãðîìàäñüê³ñòþ - çà÷èòàëà ïîäÿêè íàéàêòèâí³øèì ó÷àñíèêàì áëàãîä³éíî¿ àêö³¿ ìèíóëèõ ðîê³â: íàñåëüíèêàì òà áðàò³¿ ÑâÿòîÒðî¿öüêîãî ÷îëîâ³÷îãî ²îíèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ì³ñòà Êèºâà (íàñòîÿòåëü ºïèñêîï ²îíà
(×åðïàíîâ)), íàñåëüíèêàì òà áðàò³¿ ªëèñàâåòèíñüêîãî ÷îëîâ³÷îãî ìîíàñòèðÿ ì³ñòà Ê³ðîâîãðàäà (íàì³ñíèê àðõ³ìàíäðèò Ìàíó¿ë (Çàäí³ïðÿíèé)), ï³ööåð³¿ "Ñòàðûé ãîðîä" (äèðåêòîð Â³êòîð³ÿ Êîíåâà), ïðàö³âíèêàì ô³ðìè
"²ìåêñ ËÒÄ" (êåð³âíèê Òàìàðà Ñàì³ëÿê),
ô³ðì³ "Òðè Ñòàð" (äèðåêòîð Ëàðèñà Ñóõà),
ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöÿì Îëåêñàíäðó òà ²íí³
Êàë³÷àì, êîëåêòèâó îáëàñíîãî àêàäåì³÷íî-
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ãî òåàòðó ëÿëüîê (äèðåêòîð Ãðèãîð³é Ïåäüêî), ô³ðì³ ñâÿòêîâèõ ïîñëóã "²ìïðîâ³çà" (êåð³âíèê Îëüãà
Êàñüÿí), êåð³âíèêó òàíöþâàëüíîãî êîëåêòèâó "Ðîñèíêà" Ãàëèí³ ×àéêîâñüê³é, ó÷íÿì ã³ìíàç³¿ ¹ 9 (äèðåêòîð Íàä³ÿ Êîâàëåíêî), ó÷íÿì
ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹ 1 ³ì. Ã. Íåéãàóçà (äèðåêòîð ªâãåí³ÿ Ìàëÿâê³íà),
ïðàö³âíèêàì ô³ðìè "Äåêîð-Ñåðâ³ñ"
(êåð³âíèê Âàëåð³ÿ Òàøîâà), ðåäàêö³ÿì ãàçåò "21 êàíàë", "Íàðîäíå ñëîâî", ïðàö³âíèêàì Îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ òåëåðàä³îêàìïàí³¿ (ÎÃ ÒÐÊ),
ïðàö³âíèêàì ôàáðèêè "Çîðÿíêà"
(äèðåêòîð Âîëîäèìèð Êóðáàòîâ).
Ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ ÷àñòèíè îáëàñíèé òåàòð ëÿëüîê ïîêàçàâ ä³òÿì âåñåëó âèñòàâó, à ïîò³ì íà ³ìïðîâ³çîâàíó ñöåíó âèéøëè âåäó÷³ êîíöåðòó - ïðàö³âíèêè ô³ðìè ïðîâåäåííÿ ñâÿò "²ìïðîâ³çà". Ó êîíöåðò³,
ÿê çàâæäè, áðàëè ó÷àñòü òàíöþðèñòè ç ïðîñëàâëåíî¿ "Ðîñèíêè",
ã³ìíàç³¿ ¹ 9, ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹1
³ì. Ã. Íåéãàóçà. Ï³ñëÿ âåñåëî¿ êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè ä³òè ³ç çàõâàòîì
òîðêàëèñÿ ðóêàìè ïîâ³òðÿíèõ êóëüîê, ÿê³ ïðîíîñèëè ì³æ ðÿäàìè
âåäó÷³ êîíöåðòó, ùîá ïîä³ëèòèñÿ
ç óñ³ìà ä³òüìè ïëàíåòè òåïëîì ñâî¿õ

äîëîíü òà äîáðîòîþ ñåðäåöü. Ïîò³ì
âñ³ ìàõàëè êâ³òàìè íàâçäîã³í êóëüêàì, ÿê³ çëåò³ëè âèñîêî â íåáî.
Ï³ä ÷àñ êîíöåðòó íà ³íø³é àëå¿
õðàìîâîãî ïàðêó âèðóâàâ áëàãîä³éíèé ÿðìàðîê. Ñâîþ ïðîäóêö³þ
ïðîïîíóâàëè ïîêóïöÿì ìîíàñòèð³
òà ô³ðìè. Ïîðÿä ðîçì³ñòèëèñÿ
øêîëÿð³ îáëàñò³, ÿê³ äåìîíñòðóâàëè ïðèñóòí³ì ñâî¿ ïîðîáêè ³ òàêîæ ïðîïîíóâàëè ¿õ íà ïðîäàæ.
Ãðîø³, ç³áðàí³ íà áëàãîä³éíîìó
ÿðìàðêó, öüîãî ðîêó ïðèçíà÷àëèñÿ ñïåö³íòòåðíàòó ì³ñòà Çíàì'ÿíêà. Íà íèõ äëÿ öüîãî çàêëàäó áóâ
ïðèäáàíèé íîóòáóê.
Ñâÿòî çàê³í÷èëîñÿ âðó÷åííÿì
ñîëîäêèõ ïîäàðóíê³â â³ä "Ïðàâîñëàâíî¿ ïðîñâ³òè" âñ³ì ó÷àñíèêàì
àêö³¿, à Çíàì'ÿíñüêîìó ñïåö³íòåðíàòó áóëè òàêîæ ïåðåäàí³ ó ïîäàðóíîê ðå÷³ â³ä âèðîáíèêà "Çîðÿíêà" òà â³ä ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â
Îëåêñàíäðà òà ²ííè Êàë³÷³â. ²
ó÷àñíèêè, ³ îðãàí³çàòîðè ñâÿòà
ðîçëó÷àëèñÿ ç íàä³ºþ çóñòð³òèñÿ
íà "Ñâÿò³ Á³ëî¿ Êâ³òêè" íàñòóïíîí¿ âåñíè.
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ÑÎÂ²ÑÒÜ ËÞÄÈÍÈ.
Тема: Совість людини. Її значення
та функції.
Мета: - Розглянути феномен совісті
та її функцій в житті людини;
- Розвиток навичок аналізу власної поведінки з метою вдосконалення
особистості, розвитку її духовності;
- Виховання особистості на засадах
традиційних християнських цінностей.
Очікувані результати:
- знання визначення поняття
"Совість", її функцій;
- Вміння аналізувати власну поведінку щодо відповідності до моральних
цінностей людства.
Тип: вивчення нової теми
Обладнання: афоризми про
совість, приказки та прислів'я, схема
"Совість та її функції", ілюстрації, плакат-дошка "Закони совісті", папір з клейкою стороною, фломастери.

¯¯ ÇÍÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÔÓÍÊÖ²¯.

відводиться роль суворого внутрішнього прокурора людини, який невідступно
стежить за тим, щоб вона дотримувалася загального обов'язку як вищого
принципу своєї совісті.
Більше ніж через дві тисячі років
після Аристотеля про "внутрішнє судилище" совісті розмірковував німецький
філософ Імануїл Кант. На його думку,
моральним є лише той вчинок, коли
людина відмовляється від власного інтересу на користь ближнього. При цьому,
як твердить філософ, людина може
скільки завгодно хитрувати, висувати
майже незаперечні докази своєї невинності, намагаючись виправдати свою
аморальну поведінку, – усе це, однак

ХІД УРОКУ
1. Організаційний момент, поділ
класу на групи
Мотивація навчальної діяльності
Англійський письменник Бернард
Шоу, сучасник двох світових воєн, сказав: "Тепер, коли ми навчилися літати у
повітрі, як птахи, плавати під водою, як
риби, нам не вистачає лише одного:
навчитися жити на Землі, як людям".
Що ж мав на увазі Бернард Шоу?
Знання, які ви сьогодні отримаєте
на уроці, допоможуть відповісти на це
просте, на перший погляд, запитання.
2. Вивчення теми
Напевно, кожен з нас хоч раз в житті
або чув по відношенню до себе, або сам
вживав фразу типу "У тебе є совість чи
ні?", "Поступати по совісті", "Працювати
по совісті", тощо. Чи задумувались ви,
що ж саме малося на увазі? Чому так
важливо "жити по совісті" та "чинити по
совісті"? Що таке взагалі "совість" та які
функції в житті людини вона виконує, ми
і будемо говорити. Вивчення теми буде
складатися з двох частин:
1) Поняття "совість"
2) Функції совісті
1) Дати визначення совісті як важливого явища в житті людини, намагалися видатні філософи та мислителі
різних часів і народів. І кожен з них пояснював природу совісті по різному.
(повідомлення учнів)
Видатні філософи про совість
Одним з перших філософів, які досліджували феномен совісті, був Сократ,
котрий вважав джерелом моральних
суджень людини її самопізнання. Згодом, у ІУ ст.. до н. е. Аристотель зазначив, що совість – це "правдивий суд доброї людини. Навіть грецькі суди часів
Арістотеля присягалися "судити за кращою совістю". З античних часів совісті

не примусить замовкнути суворого внутрішнього прокурора –
совість, яка невідступно стежить
за тим, щоб людина дотримувалася загального закону обов'язку як вищого принципу своєї моральності. "Закон, який живе в
нас, називаєть ся совістю.
Совість є, власне, застосування
наших вчинків до цього закону"
Цікаво пояснював природу совісті
австрійський психоаналітик Зігмунд
Фрейд. Він звертався до легенди, за
якою у далекому минулому первісною
ордою керував батько-тиран. Одного
разу розгнівані сини збунтувалися, розірвали батька на шматки і пожерли їх,
поглинувши одночасно частину його особистості, яка відтепер упродовж всього
їхнього життя невідступно слідувала за
ними і викликала в них почуття провини.
Розвиток кожної людини повторює цей
сюжет у мініатюрі. Усе життя людини, на
думку Фрейда, охоплене конфліктом між
несвідомим потягами і моральними заборонами, який знаходить відображення у невиразному незадоволенні, стражданні, страху. При цьому людина навіть
не усвідомлює, чого вона боїться. Усе це
може викликати в неї невроз і навіть
прагнення самогубства. Совість, таким
чином, на думку З. Фрейда, це особливий вид неврозу, який перетворює
людське життя в ланцюг безперервних
страждань і муки.

Також за Зігмундом Фрейдом –
совість становить собою "ідеальне Я",
Super Ego, яке протистоїть "реальному
Я". Муки совісті свідчать про поразку ідеалу, переживання цієї поразки, що сталася в акті морального вибору чи відповідного вчинку, а спокійна совість і відповідне моральне вдоволення – про перемогу ідеалу. Кожна така перемога позитивно впливає на життєвий досвід, який
виявляється в актах вибору та вчинках.
Інакше розглядав совість інший видатний мислитель ХХ століття Мартін
Гайдеггер. Совість для людини – це поклик, який примушує людину згадати про
свою скінченність, смертність, виплисти зі звичайного світу, повернутися до
питання про Буття і до теми про
власну неповторну індивідуальність. Поклик совісті з'являється мовчки.
Сучасний латвійський філософ Август Мілтс пов'язує поняття
"совість" із моральним обов'язком особистості: "Чим складніший внутрішній світ особистості,
багатоманітніші відносини люди-

ни з навколишнім світом, тим сильніша потреба врівноважити свій духовний світ і бути
автономною особистістю. І людина починає сама вершити над собою суд, віддавати собі похвалу, оцінювати вчинки, давати
поради, наводити порядок у внутрішньому "господарстві", виховувати себе. І вона
переконується, що там, усередині, є якась
могутня і таємнича сила, що є сама по собі
законом. Є совість".
Ознайомлення з визначенням поняття:
"Совість (сумління) – вияв моральної самосвідомості особистості, її
здатність здійснювати моральний
самоконтроль, самостійно формулювати для себе моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання і здійснювати оцінку вчинків"
"Совість, або сумління, це око Боже
в людині, воно усе бачить, все чує, все
знає. Воно непомітний свідок у людині,
який чи то осуджує, чи то виправдовує діло людини…" (Митрополит Іларіон (І. Огієнко), "Етимолого-семантичний словник української мови")
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"Совість – від старослов'янського
слова СОВЬСТЬ, яке походить від слова "вьдать" – "вьсти" – "знать" – тобто совість – сукупність знань, яка дає
людині контроль над собою"
"Совість – (з рос. мови) – префікс
"со" ("разом")– і корінь "віст" ("звістка")–
тобто разом переживати, відгукуватися на якусь звістку (со -вість); стан,
коли ми разом відгукуємося на звістку"
Закріплення: творчі завдання
групам:
1 група
Філософи сперечаються стосовно
того, чи можлива "Чиста совість". Видатний філософ ХХ ст.. Альберт Швейцер
вважав, що чистої совісті існувати не
може, це винахід диявола. Філософ Г.
Бандзеладзе, навпаки, стверджує, що
чиста совість – нормальний стан людини, яка виконує свої моральні обов'язки,
і винагорода за її моральні зусилля".
Яку позицію поділяєте ви і чому?
2 група
Поясніть фразу:
"Совість – голос Божий в душі людини"
3 група
Проаналізувати притчу
Притча про совість
Був чудовий літній вечір, місячне
сяйво освітлювало стежку, якою йшов
чоловік. Замислившись, він не помітив
каменя, спіткнувся об нього і впав, боляче забився. Встав, подивився на
камінь і пішов далі.
Через деякий час на стежці з'явився інший чоловік. Він ще здалеку помітив камінь. Підійшов до нього і подумав: "Це ж моя кохана йтиме цією стежкою, не помітить каменя і впаде". Узяв
він камінь і відніс на узбіччя.
Та ось з'явився ще один чоловік. Він
побачив камінь, що лежав віддалік, зловтішно посміхнувся і поклав його посеред стежки.
Почало світати. На дорозі з'явився четвертий чоловік. Коли він побачив камінь, то подумав, що люди можуть його не помітити і прибрав зі
стежки.
§ Кого з персонажів притчі ви вважаєте совісною людиною?
§ Висловіть своє ставлення до
інших трьох героїв. Кого з них можна
назвати безсовісним, кого – егоїстом,
кого – байдужим?
Перевірка результатів роботи
груп, висновки.
Повідомлення учнів:
Народна мудрість теж не оминула
пояснення явища совісті в житті людини та її функцій. В багатьох прислів'ях та
приказках говориться про необхідність
дотримуватися велінь совісті, жити посовісті. Наприклад:

§ Немає подушки м'якішої, ніж чиста совість (французьке прислів'я)
§ Совість – це суд, де людина одночасно стає своїм обвинувачувачем,
суддею і катом (арабське прислів'я)
§ Хто відчуває сором, той починає
відчувати обов'язок (японське прислів'я)
§ Коли зникає совість, з'являється
лихо (арабське прислів'я)
§ Яка совість – така й честь; Ні сорому, ні совісті; Сором хоч і не дим, а очі
виїсть; У кого совісті нема – нема й честі;
Чиста совість підносить людину, а нечиста – заставляє ховатися; Моя совість –
моє Я; Совість – тисяча свідків; Совість
– глядач і суддя доброчесності; Від своєї
совісті не втечеш; Догоджай не людям, а
своїй совісті (українські прислів'я).
2) Розповідь вчителя:
Протягом життя людина постійно
вдосконалюється, розвиваєтьсь в результаті роботи над собою. Умовно цей
шлях можна зобразити у вигляді схеми 1.
Ці чинники впливають на кожну
мить життя людини. Здійснюючи вибір,
зокрема і моральний, вона орієнтується або на минуле (відповідні цінності і
звички), або на майбутнє (на ідеал, уявлення про який ґрунтується на вічних,
абсолютних вселюдських цінностях).
Совість – представник ідеалу, душевний
комфорт людини залежить від того, чи
"задоволена" совість.
Тому основними функціями совісті є:
(робота з схемою 2).

реслідували злочинця, позбавляючи його
розуму, совість нещадно переслідує людину, яка ігнорує моральний обов'язок. З
огляду на це англійський економіст Адам
Сміт називає докори совісті найжахливішим почуттям у серці людини. При виконанні ретроспективної функції совість глушить всі інші голоси.
Голос совісті спонукає людину утриматися від кроку, який би призвів до
сорому, жалкування, каяття. При виконанні запобіжної функції совість виявляється не так виразно. Її голос зливається з іншими позитивними душевними силами особистості (почуття добра, морального обов'язку та ін.).
Совість перебуває у зв'язку зі страхом, соромом, виною, каяттям та ін.
Страх є етапом тривоги, неспокою,
спричиненим загрозою втрати честі;
сором – переживанням невідповідності
своєї поведінки моральним вимогам
перед людьми; вина – переживання цієї
невідповідності перед внутрішнім "Я"
або перед Богом; каяття є одним із
найефективнішим механізмів морального самовдосконалення особистості,
що виявляється як почуття жалю з приводу скоєних проступків. Супроводжується воно твердим рішенням не повторювати негідних вчинків і виправити їх наслідки або покарати себе, відновивши у
такий спосіб порушений цими проступками баланс справедливостей.

Завдання для груп:
Пригадайте ситуації зі свого життя,
коли вам доводилося переживати муки совісті. Складіть перелік висновків, які ви
для себе зробили у вигляді "Законів совісті",
запишіть їх на клейких
листках і прикріпіть до
дошки (створення на
дошці зведених "Законів совісті").
Якщо узагальнити
ваші відповіді, до якого
висновку, головного
Схема 1. Розвиток людини
правила ми прийдемо?
("золоте правило моралі", записане в Біблії,
Ôóíêö³¿ ñîâ³ñò³
Божі заповіді)
Висновки, закріпÐåòðîñïåêòèâíà
Çàïîá³æíà
лення: бесіда: – Що
(огляд минулих подій,
(стримує від негатаке совість?
муки совісті, спрямовані
тивного кроку,
– Які функції вона
на моральний вибір і
сигналізує про
виконує?
відповідний вчинок, які
загрозу зла)
– Що дозволяє лювже відбулися)
дині бути на Землі Людиною? (відповіді на запиСхема 2. Функції совісті
тання-афоризм Б.Шоу).

Найінтенсивніше й найвиразніше
совість виявляє себе в негативних переживаннях особистості – душевному дискомфорті, неспокої, тривозі, докорах сумління. Подібно до ериній (богинь помсти
в грецькій міфології) або фурій (аналогічних богинь в римській міфології), які пе-

Домашнє завдання:
Дайте відповідь на запитання:
"Чи можна прийняти закон про
совість?", обґрунтуйте відповідь.
Наталія Миколаївна ТАРАСЕНКО,
вчитель предмету "Етика: духовні
засади" гімназії № 9 Кіровограда
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фи немає, просто настав
×ÀÑ ÐÅÌÎÍÒÓ
час міняти стиль взаємин.
Чому виникають проблеЩасливі ті сім'ї, які усвіми в шлюбі? І чому час від
домлено вінчалися, мачасу будь-який шлюб треба
ють досвідченого духівнирятувати? Є дуже проста
ка. А якщо ні – хто повивідповідь: не можна раз і нанен перейняти на себе
завжди побудувати будинок.
роль провідника? ЗвичайБудинку потрібний ремонт, як
но ж, той із подружжя, хто
профілактичний, так і капівже затурбувався, відчув
тальний. І тут потрібно пам'першу небезпеку шлюбу –
ятати, що вчасно початий
він раніше став мудріший.
профілактичний ремонт не
Той, хто раніше почав
потребує великих капітальстраждати, першим поних вкладень, сил і засобів.
мітив неблагополуччя роЧому ж відбувається руйдинного життя. Ось він-то
нування шлюбних стосунків,
і повинен пронести другощо за стихії ламають наш буго з подружжя на крилах
динок? Причини потрібно шукохання через цю бурю
кати не стільки зовні, скільки
житейську. Тому що лювсередині нас. Вочевидь, що
бить, тому що хоче зберегз віком люди міняються. Те,
Îòæå, ñ³ì'ÿ ñòâîðåíà. Ëþäèíà ïî ñâî¿é âîë³,
ти сім'ю, тому що в рощо було радісне і прийнятне
çà ñâî¿ì áàæàííÿì çíàéøëà ñîá³ ñóïóòíèêà íà
динній кризі і один в полі
в перші роки спільного житâñå æèòòÿ. Çäàâàëîñÿ á, í³ùî íå ìîæå ïåðåøêîвоїн. Якщо знаходиться
тя, не може утримати шлюб
äèòè äâîì ëþäÿì, ÿê³ ëþáëÿòü îäèí îäíîãî, æèòè
один, який говорить собі
пізніше. Щастя, коли люди
äîâãî ³ ùàñëèâî. Àëå ïåðø³ êîíôë³êòè ³ íåïîðî"я збережу сім'ю" кожного
розвиваються одночасно: їх
разу, коли сім'я на межі
çóì³ííÿ ì³æ ïîäðóææÿì âèíèêàþòü âæå íà ïåðпрофесійне і життєве доросрозриву, то корабель
лішання відбувається з однаøîìó ðîö³ ñï³ëüíîãî æèòòÿ. ßê âðÿòóâàòè øëþá?
рушає з місця і проходить
ковою швидкістю. Тоді стиль
крізь бурю житейську. Не
подружніх взаємин міняється
треба думати, що так буде завжди, що
майже непомітно, він ніби переростає ним негативним ставленням до старої
цьому одному припаде завжди все тягсам себе і переростає в нові форми. Не- соціальної ситуації і тим самим забезпенути на собі. Напевно настане момент
сподівано подружжя помічає: "Так, ми чують готовність діяти в новій. У психології
(а може, вже і був), коли він сам втовже інші". Але це ідеальна картина шлю- особистості виділяють кризу новонародмиться і уподібниться сліпому, і тоді
бу. Як правило, на практиці зміна стилю женості, 1 року, 3 років, 7 років, 13-16 років,
інший звалить його до себе на плечі, і
взаємин відбувається через родинну 21 року, 33 років, 45 років, 60 років.
чергова життєва буря буде пройдена.
кризу. Шлюб – це пара, народжена двоЩо відбувається в кризисні моменЩо ж заважає подружжю піти один
ма сім'ями, і в кожній людині закладені ти з дитиною? Вона знаходить свободу
одному назустріч в моменти кризи росподівання її сім'ї. Вони неминуче про- під дахом сім'ї, вона вчиться діяти в
динного життя?
риваються назовні, як тільки мине пер- суспільстві, захищена сім'єю. Що відбу1. Егоїзм. Знакове питання таких
ша післявесільна ейфорія.
вається в кризисні періоди з дорослою
У розвитку сім'ї міри близькості й сво- людиною? Вона оцінює свої досягненстосунків: "А чому я?" Винесений за дужбоди подружжя змінюються. Шлюб – це ня за минулий період, переосмислює
ки конкретної ситуації, він відразу покапостійний процес зміни двох цілісних осіб, своє становище в соціумі, орієнтується
зує дитячо-підлітковий стиль стосунків
і в цій зміні людина може пожертвувати в майбутньому житті. Додайте до цих
між подружжям, відсутність розумної
особистими правами і привілеями в обмін криз майже обов'язкові кризи шлюбу –
жертовності в сім'ї. А саме вона і є тією
на можливість створити пару – структуру народження дитини, 5 років, 10 років,
скелею, об яку розбиваються всі мосильнішу, ніж дві людини поодинці.
рально-етичні неув'язки між подруж15 років шлюбу. У них людина оцінює
Аби бути джерелом життя в сім'ї, міру своєї подружньої і батьківської
жям. Як говорив старець Паісій Святолюдина повинна привносити в свій бу- спроможності. Лише відчуття власної
горець: "Якщо ти хочеш з'єднати дві нединок енергію, радість, ідеї, новини, значущості, безумовна довіра один до
стругані дошки щільно, то треба підстругроші. Спочатку кожен член сім'ї нама- одного допоможуть зберегти кохання,
жити одну в одному місці, другу – в іншому, вони тут же приляжуть одна до одної.
гається збагатити себе для сім’ї, аби ди- здолати кризу розвитку сім'ї.
хати одним духом і жити єдиним серцем.
Лише стругати потрібно одним і тим же
ÓÌ²ÍÍß ÁÓÒÈ ÊÅÐÌÀÍÈ×ÅÌ
рубанком". Хто ж буде цим теслярем?
Але рано чи пізно настане момент, коли
Кожна сім'я вирішує це питання по-своєодин з подружжя може внутрішнь о
Потрібно пам'ятати, що індивідуму, але без одночасного притирання
віддалитися від сім'ї, аби потім "повер- альність сім'ї розмиватиметься під вплиодин до одного стружок буде більше.
нутися" з новими силами. В цей час дру- вом соціуму, професійних потреб чолові2. Сам обичування. Це інша
гий, не готовий до таких змін, безумов- ка і дружини, появи дітей, включення в
крайність – коли один з подружжя вино, страждатиме. Це і є початок кризи. життєвий простір бабусь і дідусів, та й пронить у всьому себе одного. Можливі ваФактично обоє повинні поміняти стиль сто від потреби сім'ї перейти на новий
ріації: винить по-справжньому або вивзаємин, оскільки колишній стиль по- етап. Що потрібно у момент вікової кризи
для зростаючої дитини? Терпіння і
нить по-фарисейськи. Як тут бути? Перш
чинає заважати саморозвитку сім'ї.
за все, зрозуміти, що на відчутті самоНі для кого не секрет, що вікові кризи мудрість її батьків. Що потрібно у момент
приниження не побудувати міцного булюдини – це перехідні етапи її розвитку. кризи для сім'ї? Терпіння і мудрість садинку – фундамент провалиться.
Вони характеризуються яскраво вираже- мого подружжя, розуміння, що катастро-
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3. Самоусунення від переживань
іншого. Як варіант – усвідомлене привчання себе не помічати ці переживання або невміння їх помічати. Треба сказати, що період емоційної чуйності людини формується в дитинстві,
у віці 5-8 років. Міру емоційної чуйності
можна перевірити в дошлюбних стосунках, спостерігаючи за тим, як людина чує і реагує на розповіді про чиїсь
чвари, на прості прохання про допомогу, на музику, фільми, врешті-решт.
Складніше, коли самоусунення сформувалося в процесі спільного шлюбного життя. "Допомогти" цьому формуванню може другий з подружжя,
який бере на себе максимальну
кількість побутових навантажень, а
головне – рішень з влаштування побуту і розпорядку життя сім'ї. Таку ж
"допомогу" можуть надати сім'ї і люди
ззовні, чи то батьки когось з подружжя або сторонні порадники.
ÉÒÈ Â ÎÄÈÍ Á²Ê
Необхідно врахувати, що ухвалення спільних рішень (будь то вибір посуду для дому, або вибір місця і часу
спільного відпочинку, або місця на-

вчання дітей) дуже укріплює сім'ю, є
соломинкою для відновлення втраченого взаєморозуміння, особливо
якщо один з подружжя на якийсь час
був усунений від участі в щоденному
житті сім'ї. Саме з цього відчуження
або самоусунення і виникає пошук
іншого місця, де "моє слово значиме
і має вагу". Результатом може стати
занурення в роботу або, що гірше, захоплення іншими людьми. У такій ситуації відчужена людина повернеться лише при повноцінній зміні ситуації в сім'ї, коли буде звільнене його
законне місце, зайняте або бабусями, або іншими порадниками.
Примітно, що подружжя приймає
рішення більш погоджено, коли у них
менше можливостей і потреб спиратися на чужі поради. Це і є одна з ознак зрілого шлюбу – прояв кожним з
подружжя відповідальності й вірності.
Вони виконують дані один одному обіцянки. Вони беруть на себе ініціативу
у вирішенні проблем. Зробивши помилку, вони визнають неправоту і на-

магаються її виправити. Зрілість людини полягає у тому числі і в здатності
зробити крок убік і відчути себе на
якийсь час в чужій шкурі.
Але доки взаємини досягнуть досконалості, не раз і не два сім'я
підніметься на черговий виток свого
розвитку через те, що в психології прийнято називати кризою. Це і народження дитини (не лише первістка, але кожної), і професійна стійкість подружжя,
зміна фізичних можливостей і здібностей, старіння батьків подружжя і виникаюча необхідність турботи про них.
Адже з появою будь-якого члена сім'ї
міняються пріоритети, а значить, виникає і незадоволеність (прихована
або явна), і необхідність потіснитися як
фізично, так і емоційно.
Головне для подружжя в ці моменти – відчувати єдність. Є не дуже складні
хитрощі, як її зберегти або знайти:
1. Почастіше дивитися в очі один
одному.
2. Намагатися розмовляти один з
одним хоч би один раз на день.
3. Не приховувати свої думки.
4. Слухати і чути один одного.
5. Радіти відмінностям між вами.
6. Розуміти, що довіра взаємна…
7. …Що образа не
смертельна, гірше –
розставання.
8. …Що справедливість має свою точку зору.
9. …Що упокорювання і терпіння – це
не килимок біля дверей іншого, це двері
до його серця.
10. Пам'ятати, що ніщо не буває
само собою.
Все це працює не за принципом
"сьогодні я, а завтра ти", а за великим
коханням: поки ти немічний, борюся
я. Тоді є надія, що станеться сім'я, яка
вміщатиме під свій дах і дітей, і постарілих батьків, і хрещеників, і всіх тих, хто
через неміч свою потребує частинки
великого Божого кохання, посланого
на цю сім'ю. І до золотого весілля (а
краще, звичайно, до срібного або раніше) кохання двох осіб перетвориться на всеосяжну любов і вірну дорогу
до порятунку. При цьому, нарешті, знаходиться здатність дивитися не один
на одного, а в один бік, і не просто кудинебудь, але на Бога. "Подружжя, наскільки можливо, повинне плекати
доброчесність кохання, аби двоє завжди злилися воєдино, і аби разом з
ними завжди перебував Третій – наш
найсолодший Христос" (старець
Паісій Святогорець).
Îëåíà ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
(Pravmir.ru)

Çàïèòàííÿ – â³äïîâ³ä³

Äèòèíà çàêîõàëàñÿ: ùî ðîáèòè?
Â³äïîâ³äàº ïðîòî³ºðåé Äèìèòðié
Ãàëê³í, êë³ðèê Ñâÿòî-²îàíí³âñüêîãî
ìîíàñòèðÿ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:
Людина переживає декілька закоханостей, поки не знаходить кохання. Це необхідний етап росту почуттів, спроби ніби приміритися до іншого. Перший досвід емоцій, які
важко піддаються контролю, але й перша
школа з виховання вміння ці почуття контролювати.
Дитина закохалася... Батьки відчувають
складні почуття: радість, тому що вона подорослішала, і сум, тому що в неї з'явився притягальний центр поза родиною. У чому ж
користь закоханості? Людина знаходить
себе в спілкуванні. І саме закоханість дозволяє їй навчитися жити для іншого. До цього дитина виступала в родині як споживач –
пещення, турботи, фінансів, але тепер вона
прагне до самовіддачі заради об'єкта свого
кохання.
Але в закоханості є й своя небезпека.
Дуже часто перша любов буває нерозділеною. Дитина вперше зіштовхується з досвідом страждань, які переживаються нею
дуже глибоко. Нерозділена закоханість
може підштовхувати до суїциду. Добре, якщо
хтось (бажано не батьки, а дорослий друг
родини або духівник) у цей момент пояснить
дитині, що перша любов гарна тим, що за
нею буває друга – більш глибока, серйозна,
зріла.
У закоханості, яка виявилася взаємною,
є свої небезпеки: на жаль, сьогодні в багатьох молодих людей практично немає моральних обмежень.
Що робити? Цілком розумний, але висловлений на пряму аргумент: "Тобі вчитися
треба, а ти..." – тільки скривдить і розсердить. Необхідно запастися терпінням (адже
перша любов рано чи пізно минає) і проявляти крайню тактовність. З одного боку, поступово усвідомлюючи неминучість відділення дитини від родини, починати сприймати
її як особистість, яка здатна на велике почуття. З іншого боку, завжди бути готовими
прийти на порятунок, якщо дитина просить
поради або участі. Дуже корисно батькам
згадати свій власний досвід першої закоханості, і виходячи з нього, намагатися корегувати поведінку свого чада. Перед батьками
стоїть нелегке завдання: тактовно й бажано
без занудства нагадувати дитині про те, що
крім самореалізації в особистому житті перед нею стоять й інші життєві цілі.
Вся ця ситуація, досить гостра в деяких
родинах, у значній мірі полегшується, якщо
в дитини є духівник, якому вона довіряє.
Якщо дитина регулярно сповідається, то,
закохавшись, вона обов'язково поділиться
цим зі священиком, а той, у свою чергу, буде
намагатися підтримати й вірно зорієнтувати
своє духовне чадо в даній ситуації.
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Квінт Септімій Флорент Тертулліан
сказав одного дня, що "душа за природою – християнка". Він сказав це в запалі словесної та ідейної боротьби з
язичниками, яким доводив Небесне походження християнської віри.
Душа, говорив він, пізнаючи істину,
потрапляє в споріднену собі область,
немов пробуджується від сну і радіє,
доводячи тим самим, що вона не чужа
Богові за своїм єством. Вона завжди
таємно жадає Бога, хоча і сама не знає
часто, чого або Кого вона жадає.
Ці слова увійшли до невеликого віртуального "цитатника сказаного отцями", і
цитувалися впродовж століть всіма, кому
не лінь, доречно чи не доречно.
А наприкінці 19-го століття незабутній В.В. Розанов, який не дуже червонів перед авторитетами, насмілився
ці слова, що здаються непорушними,
спростувати. "Християнка, говорите?", –
запитав Розанов. "Нічого подібного.
Душа за природою – язичниця"
На Василя Васильовича зашикали,
замахали руками, затупали ногами. Але

Настав час, коли суспільство, в якому ми живемо, із захватом готується до
"свята" Halloween. Проте далеко не всім
відомо, що воно являє собою, яке його
походження та сутність.
Свято Halloween з'явилося серед
кельтських племен Англії, Ірландії і
північної Франції (Галії) в дохристиянську епоху. Будучи язичниками, кельти
вірили в зародження життя із смерті.
Початок "нового" року, нового життя
взагалі вони відзначали пізньої осені,
в ніч з 31-го жовтня на 1-е листопада,
коли починалася пора холоду, пітьми і
смерті. У цю ніч вони прославляли язичницького бога Самхаїна, шанованого
ними як Повелителя Смерті. Напередодні "новорічного торжества" друїди
(кельтські жерці) гасили вогонь у житлах, вогнища, світильники. Увечері наступного дня вони запалювали величезне вогнище, на якому здійснювалися
жертвоприношення князеві пітьми і
смерті. Друїди вірили, що якщо Самхаїн
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саме життя – кращий його адвокат. І хто,
всупереч Розанову, хоче довести слова
Тертулліанові, той нехай доведе це життям, а не риторикою.
Мені, наприклад, без пенсне видно,
що в світі є багато прикладів, які доводять Тертулліанову правоту. Але прикладів, які доводять Розанівську гіркоту, не менше, якщо не більше.
Наприклад, Хеллоуїн. Звідки в
безлічі людей стільки дурості, стільки
бажання сірки понюхати і рогатого за
хвіст потримати? Втім, багато струмків
стеклося під перше листопада в кельтське болото, і щось одне до кінця цей
феномен не пояснює.

ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ ² ÌÎÐÀËÜ

Християнство не відмінило язичництво і не знищило, оскільки це неможливо. Язичництво невикорінюване.
Християнство дуже мудро повелося
з язичництвом, то витісняючи його собою з насиджених місць, то наповнюючи новим сенсом старі забобони, то підно-

сячись сяючими висотами над тими чагарниками, в яких німфи стогнали про
смерть "великого Пана". У дусі подібного підходу отримало свою дату святкування Різдва, так "воцерковились" Коляда з Масляницею. І процес цей йшов
однаково, що на Сході, що на Заході.
Але мухи не сідають на казан, поки
казан гарячий, а древня брехня не воскресає, поки люди зберігають віру. Варто ж тільки віру втратити, або почати втрачати, як з-під священних риз християнського світу починає виповзати ожила
нечисть. За календарем вона претендує
на торжества в один і той же день з християнськими святами, і ось вже важко
розібрати, що, власне, святкуємо.
Так сталося зі святом Всіх Святих,
яке католики святкують не залежно від
Пасхи (як ми), а фіксовано – 1-го листопада. На цей час за кельтськими поняттями припадає якесь своє святкування, пов'язане з духами, з темною

залишиться задоволеним жертовними
подяками своїх вірних, він дозволить душам померлих відвідати цього дня свої
будинки. Звідси і бере початок укорінений у язичницькому світі звичай ходити
в ніч на Halloween вирядженими в костюми привидів, відьом і всяких інших
духів, символізуючих спілкування із загробним світом і нечистою силою.
Важливою частиною язичницького
культу є також "забава" Trick-or-Treat, яка
є ритуальним актом жертвоприношення темним силам, які перебувають на
службі у Самхаїна. Вважалося, що душі
померлих, які знаходяться у світі пітьми,
холоду і смерті, у день свого відвідання
світу живих будуть відчувати нестерпний
голод. Тому кельтські язичники готували
пригощання для блукаючих у пітьмі ночі
духів, тому що якщо вони не будуть умилостивлені приношеннями, то гнів і прокляття Самхаїна впаде на людей.
Ось яка дійсна сутність ць ого
язичницького свята. Тож зрозуміло, що

православному християнинові неможливо
брати участь в подібних "торжествах",
бо це є пряме вираження ідолопоклонництва, зрада Господові Богу нашому і
нашій Святій Церкві. Беручи участь у
ритуалі наслідування мертвим, поневіряючись в темряві ночі і випрошуючи
або роздаючи пригощання, ми проявляємо бажання увійти до спілкування
з мертвими, чий повелитель вже не
Самхаїн, але сам Сатана, Лукавий, повсталий проти Господа Бога. Роздаючи пригощання, ми не просто даруємо
цукерочки безневинним дітям, але
підносимо дар в пам'ять і честь Самхаїна, а значить і Сатани.
Є й інші звичаї, що відносяться до
Наlloween, від яких нам слід відійти. Наприклад, всі можливі ворожіння, пророкування, чаклунство і ворожба або звичай виставляти гарбуз з вирізаним на
ньому страшним обличчям і засвіченою
усередині свічкою, так званий "Jack
O'Lantern" (Джек Лампадний). У гарбузі
(а в древні часи використовувалися й інші
овочі) приносили "новий" вогонь від священної костриці, а пика на гарбузі служи-

***
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(зимовою) частиною року, з буйною веселістю, покликаною чи то духів ублажити, чи то від них захиститися. Всі ці
етнографічні дурощі з часом перекочували в Новий Світ в головах емігрантів, і
там святкувалися в етнічних групах
ірландців, шотландців, валлійців. Ну а
вже в наші роки, тобто з кінця 20-го століття, свято комерціалізувалося, і як
експортний товар почало активно поширюватися світом.
Критикувати подібні "свята" – це все
одно, що сваритися з паровозом. І забороняти його немає сенсу. Потрібно
лише назвати речі своїми іменами. Це
свято внутрішньої порожнечі і побічна
ознака глобалізації.
Треба сказати, що в кожної країни
вистачає своєї власної чортівні, але англомовна чортівня з деякого часу автоматично перетворюється на нечисть
інтернаціональну. Ось чому німецькі
Вальпургієві ночі та інші шабаші далі за
Європу ніс не кажут, не в приклад гарбузовим пикам з вогником усередині.
Природне поширення Хеллоуїна обмежується англомовними країнами: США,
Великобританією, Австралією.
Що ж до країн Європейського Союзу,
або Японії, або Південної Кореї, то це

вже ознаки глибокої залежності – фінансової і культурної – від Штатів; залежності, що виникла після закінчення Другої Світової. До останньої категорії відносимося і ми, лише наше плазування
пізнішого походження, оскільки ми в
Штатів ходимо в принизливій залежності
не з кінця війни, а з "відважних 90-х".
***

Що ж, світ зліплюється в купу, інтегрується, об'єднується. При цьому внутрішньо людям все більше загрожує спустошення і безглуздя існування. Спустошеному і об'єднаному людству теж потрібно
щось святкувати. Це – специфічні "червоні дати глобального календаря".
Хоча можна і у заморських купців
купувати хороший товар. В день святого
Патріка не обов'язково наливатися пивом і сидіти в пабі. Можна у всіх церквах
відслужити молебень Патріку. Адже це
великий святий. Рівноапостольний в
працях. Але в тому-то і є вся суть запозиченого галасу, що береться лише
щось поверхневе і безглузде, що б'є по
пристрастях, як по клавішах.
Всесвітні свята об'єднаного людства
неодмінно галасливі. Як фейєрверки на
Новий рік, які починаються в Японії і
закінчуються в Сієтлі. Як відкриття чер-

гової Олімпіади, на яке дивляться, сидячи біля екранів, відразу декілька
мільярдів людей.
Після свят типа Хеллоуїна спеціально треба ще день відсипатися. Це не
свята, від слова "неробства", тобто
спокій, тобто відпочинок від виснажливої праці, тобто, майже "шабат". Навпаки, це буде шум і гамір, виск і виття.
Швидше шабаш, ніж "шабат", швидше
знак душевного надриву, ніж ознака
справжньої веселості.
Це не свято села або невеликого
міста, але свято мегаполісів, де сконцентрований непрацюючий люд, у якого в кишенях водяться легкі гроші.
Це не свято дітей, людей похилого
віку або серйозних людей середнього
віку. Методом нехитрого виключення
визначаємо тих, хто святкує, і де.
У ресторанах, пабах і нічних клубах
великих міст цю заморську баланду
хлебтатимуть молоді люди з порожньою душею і зайвими грошима. Вони
вже сьогодні вважають себе громадянами світу, для них і створюється "новий місяцеслів глобального людства".
Молімося ж про них, щоб відкрилися їх душевні очі, і щоб прийшла на них
напоумляюча і очищаюча благодать
Святого Духу.
Прот. Андрій ТКАЧОВ

ла образом мертвих. Такий "священний
світильник", що горів всю ніч, є бісівським
збоченням святої лампади, засвіченої
перед образом Спасителя і Його угодників. Навіть прикрашання будинку подібним гарбузом з "веселою" пикою вже
є участю в язичницькому святі смерті.
Святі отці ранньо-християнської
Церкви, яка у той час була суто православною, прагнули протистояти язичницькій традиції кельтів і встановили
цього ж дня християнське свято Всіх
Святих (у Східній Церкві поминання
Всіх Святих здійснюється в першу неділю П'ятдесятниці). Від свята Всіх Святих і походить слово Halloween – тобто
Аll Hallows' Even, що означає "переддень Всіх Святих", яке з часом скоротилося до "Hallow E'En." На жаль, через незнання або неуцтво людей, язичницьке свято, що відзначається в один
день з християнським святом Всіх Святих (на Заході), стали помилково називати Halloween.
На зусилля Церкви побороти язичницьке свято антихристиянські налагоджені люди відповіли ще більшим
проявом ревнощів цього вечора. Багато з обрядів здійснювалися при осквер-

ненні і знущанні з християнських богослужінь, люди вдягалися скелетами в
кепкування над шануванням Церквою
мощів святих, вкрадені хрести і навіть
Святі Дари використовувалися для
блюзнірських дій. Звичай випрошування подаяння перетворився на систематичне переслідування християн, які
через свої переконання не могли брати участь у святі, присвяченому князеві пітьми і смерті.
Прихильність західного суспільства
язичницькому святу свідчить про те, що
спроби Західної церкви замінити язичницьке святкування християнським святом і поняттями не мали успіху. Але чому
язичницький культ, що явно суперечить
православній вірі, так міцно укорінився
серед багатьох християн? Причини
всього цього криються перш за все в
духовній апатії і млявості християн, які
рясно живлять безбожництво, атеїзм і
боговідступництво. Суспільство, переконуючи нас в тому, що Хеллоуїн і подібні
до нього свята, не дивлячись на свої
явні язичницькі витоки й ідолопоклонницьку сутність, нешкідливі, безневинні
і не мають великого значення, підриває тим самим наші духовні засади,

сприяє поширенню маловірства і атеїзму.
"Свято" Хеллоуїн підриває
самі засади Святої Церкви, заснованій на крові мучеників, які відмовилися будь-як шанувати або служити
ідолам. Свята Церква повинна зайняти сувору позицію протистояння подібним явищам, якщо нам Христос Спаситель сказав, що Господь Бог нам суддя у всіх наших вчинках і переконаннях,
і що наші справи можуть бути або "ЗА
БОГА" або "ПРОТИ БОГА." Немає середньої "нейтральної" дороги.
Сьогодні ми є свідками зародження сатанинських культів. У ніч на 1-е
листопада здійснюються сатанинські
"служби", є відомості про викрадання і
вбивства служителями Сатани маленьких дітей. Тепер сатанисти вже приступили і до ритуального вбивства православних священнослужителів, як неодноразово траплялося в штаті Каліфорнія. Скрізь Сатана розтягує свої тенета
з метою зловити якомога більше безневинних людей. Газетні лавки повні
друкарського матеріалу про спіритизм,
надприродні явища, сеанси, пророкування і всілякі дійства, що надихаються
бісами. Всі ці справи служать Сатані,
бо вони виходять не від Духу Святого,
але від духу прикрого світу сього.
Єпископ Олександр (МІЛЕАНТ)
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У 326 році в імператорському будинку сталася трагедія. Ланцюгом інтриг
цариці Фаустi вдалося переконати Костянтина в тому, що Крісп, його син від
першого шлюбу і законний спадкоємець,
якого, не дивлячись на молодість, вже
встиг полюбити народ, збирається заволодіти престолом завчасно. Спочатку
вона звинуватила пасинка в домаганні і
добилася того, аби чоловік його заслав,
а потім підкинула лист, з якого виходило, що Цесаревич винен в державній
зраді. Був допит, принц зберігав мовчання, і батько його обезголовив. Ледве це
сталося, цар відправив на смерть і племінника; постраждалих, можливо, могло б бути більше, але змова Фаусти розкрилася, і вона сама дуже скоро таємничо потонула у ванні...
Були чутки, що зла мачуха підроблювала августійший підпис і зуміла використовувати державну печатку, аби
скріпити нею фальшивий вирок, але Костянтин не дав чуткам себе виправдовувати. У вічну пам’ять собі й наступникам він поставив статую Кріспа в залі
суду і написав: “Моєму синові, якого я
необачно засудив і дуже поспішно
стратив”.
Для зцілення душевних мук імператор віддається ідеї, що давно надихала
його: створення найбільшого пам’ятника в Єрусалимі, на місці воскресіння
Христа. З цією метою він споряджає величезну експедицію, куди входять археологи, інженери, будівельники, і на
чолі її ставить свою матір – Єлену.
Визнавши своєю справою віддати
Всецарю-Богу борг благочестивого
свого ставлення, ця стариця незвичайного розуму з прудкістю хлопця
поспішила на схід і з царською дбайливістю оглядала дивну зем лю,
східні міста і селища з тією метою, аби
зробити належне поклоніння стопам
Спасителя, по слову пророка: вклонімося на місце, де стояли ноги Його, і
плід власного благочестя залишила
майбутнім нащадкам (Євсевій Кесарійський, «Про життя блаженного василевса Костянтина»).
Владика Євсевій, на прізвисько
Памфіл, був одним з найосвіченіших
людей свого часу. Саме йому рік тому
на Першому Вселенському соборі було
довірено скласти від імені всіх єпископів
Символ Віри. Архіваріус бібліотеки Кесарії Приморської, столиці Палестини,
він займався історичними дослідженнями і складанням всесвітньої
біблейської хроніки. Крім того, він був
домашнім вчителем царської сім’ї і мабуть з професійної цікавості і любові до
історіософії цікавився її генеалогією.
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За давніми кельтськими літописами, мало, правда, вивченими, виходить , що родовід блаженної
Єлени сходить до верховного друїда Британії, за сина якого видав
свою доньку Іосиф Арімафейський,
який переїхав на острови з Іудеї.
Благообразний Іосиф був людиною
багатою і знатною, але і його впливу не вистачило б на те, аби отримати дозвіл Пілата забрати Тіло
розіп’ятого Христа і поховати його в
своєму гробі, якби він не був родичем Спасителя. З цієї точки зору
131 псалом, який згадує Євсевій,
знаходить дивний відтінок.
Присягався Господь Давиду в
істині, і не відречеться її: “від плоду чрева твого посаджу на престолі твоєму. Якщо сини твої

Çãàäàé, Ãîñïîäè, Äàâèäà ³ âñþ ëàã³äí³ñòü éîãî: ÿê â³í ïðèñÿãàâñÿ
Ãîñïîäeâ³, îá³öÿâ Áîãîâ³ ²àêîâà: “íå óâ³éäó äî îñåë³ äîìó ìîãî, íå
ç³éäó íà îäð ë³æêà ìîãî; íå äàì ñíó î÷àì ìî¿ì, äð³ìàííÿ ïîâ³êàì
ñâî¿ì, àæ äîêè íå çíàéäó äëÿ Ãîñïîäà ì³ñöÿ, æèòëî – Áîãîâ³ ²àêîâà”.
Îñü, ìè ÷óëè ïðî íüîãî â Åôðàô³, çíàéøëè éîãî â ïîëÿõ ä³áðîâè:
óâ³éäåìî äî îñåë³ Éîãî, âêëîí³ìîñÿ íà ì³ñöå, äå ñòîÿëè íîãè Éîãî.
Âîñêðåñíè, Ãîñïîäè, â ñïîê³é Òâ³é, Òè ³ êîâ÷åã ñâÿòèí³ Òâîº¿. Ñâÿùåíèêè
Òâî¿ âäÿãàòèìóòüñÿ ïðàâäîþ, ³ ñâÿò³ Òâî¿ çðàä³þòü.
131 Ïñàëîì. Ã³ìí ñõîäæåííÿ
збережуть заповіт Мій і одкровення
Мої, яким Я навчу їх, то і їх сини у віка
сидітимуть на престолі твоєму”.
Бо вибрав Господь Сіон, забажав його
у житло Собі. “Сей спокій Мій в століття століть: тут вселюсь, бо Я
забажав його. Їжу його благословляючи благословлю, жебраків його насичу хлібом; священиків його одягну
в порятунок, і святі його радістю
зрадіють. Там возращу ріг Давиду,
поставлю світильник помазаникові
Моєму. Ворогів його вдягну соромом,
а на ньому сяятиме вінець його” (Гімн
сходження).
«Деякі безбожники і нечестивці, –
пише Євсевій, – задумали заховати рятівну печеру від погляду людей з безумним наміром приховати через це істину. Витративши багато зусиль, вони понавозили звідкись землі і завалили нею
все те місце. Потім, піднявши насип до
деякої висоти, замостили його каменем. Їм залишалося лише на поверхні
землі приготувати абсолютно недоречну тут гробницю душ, і вони побудували
похмуре житло для мертвих ідолів, тайник похітливому демонові кохання, де
на нечистих і мерзенних жертовниках
приносили ненависні жертви».

Через півстоліття після того, як в
сімдесятому році Тіт зітер Єрусалим з
лиця землі, на його руїнах була організована невелика колонія, вона називалася Еліа Капітоліна, а над Гробом Господнім був зведений храм Венери.
Єлена підписала у сина наказ про знесення цього капища і приступила до
розкопок. «Коли знімали шар за шаром,
– говорить Євсевій, – раптом в глибині
землі, понад всяке сподівання, виявився порожній простір, а потім – Чесне
Знамення рятівного Воскресіння. Тоді
священійша печера зробилася для нас
образом Спасителя, Який повернувся
до життя, схована у темряві, вона, нарешті, знову вийшла на світло і всім, хто
приходив подивитись на неї, являла
вражаючу історію звершених в ній чудес
справами, голоснішими за всякий голос,
свідчивши про воскресіння Спасителя».
Переможець Костянтин, Великий
Август – Макарію: Благость Спасителя
Нашого настільки велика, що, здається, ніякого слова не достатньо для
гідного опису справжнього дива. Якби
тепер зі всього світу зібралися в одне
місце всі так звані мудреці й схотіли сказати що-небудь гідне події, то не могли
б і коротко описати її. Це диво на стільки
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вище за все у Всесвіті, що вміщається в
себе людським розумом, на скільки
небесне перевищує людське. Тому перша і єдина мета моя завжди та, аби віра
в істину щодня підтверджувалася новими чудесами, і аби таким чином наші
душі зі всяким смиренномудрієм і однодумністю піклувалися про збереження святого закону.
Лист єпископові Єрусалиму Макарію
Август пише під враженням від розповіді
Євсевія про Гроб Господній, яку він слухав в колі багаточисельних зборів разом з іншими стоячи, відмовляючись
зайняти приготовлений для нього трон.
Памфіл говорив про щасливе обретіння Хреста Господнього, який Єлена
знайшла недалеко, в покинутій кам’яній
цистерні, посеред двох інших голгофських хрестів, що належали розбійникам; і про те, як вона впізнала його по
табличці з написом, що збереглася,
трьома мовами: «Ісус Назорей, Цар
Іудейський». І про Благодатний вогонь –
Світло Хрістового Воскресіння, який в
пітьмі світить, не обійнятий пітьмою, і
освічує кожну людину, яка приходить у
світ. Вогонь, яким Господь розпалював
жертовник Авеля, возносив Іллю на
небо і виводив Ізраїль з Єгипту; Синайських блискавках і Фаворському
Світлі; Полум’ю світлиці Сіонської, яким
Господь хрестив Своїх учнів і Світлі, яке
засяяло в найголовніший момент
Історії, коли, перемігши смерть, Господь
повстав з мертвих. І цю Славу Божу –
енергію Божественої Любові можна
було побачити і торкнутися Її.
Оскільки часу пройшло вже багато, а
промова ще тривала, то я хотів було зупинитися, але він не дозволив і змусив
продовжувати до кінця, коли ж просили
його сісти, знову відмовився, додавши
цього разу, що слухати вчення про Бога з
нехтуванням було б непристойно, і що
стояти для нього корисно і зручно. Він
слухав мої слова зі всім захопленням і, з
напруженою увагою розбираючи, що говорилося, підтверджував істину догматів
віри власним свідченням.
Восени 312 року, напередодні головної битви його життя – за Рим – Костянтин повинен був вирішити, кому молитися. Бойовий досвід і преторіанська
гвардія були на боці супротивника, тому
не можна було помилятися. «Він ґрунтовно міркував, – пише Євсевій, – що ті,
хто покладався на багатьох богів, мали
і багато бід, і піддавалися багатьом лихам, так що між людьми не залишилося ні роду їх, ні племені, тоді як Бог батька його давав йому відчувати вельми
багато разючих доказів Своєї сили. Костянтин почав закликати Його, просити
і благати, аби Він з’явився, напоумив
його про Себе і в майбутній справі простягнув йому Свою правицю. І отримав
найдивовижніше, послане від Бога знамення, так що і повірити було б не лег-

ко, якби говорив хтось інший. Але нас з
клятвою запевняв в цьому сам звитяжний василевс, коли, задовго після того,
ми писали цю розповідь і удостоїлися
його знайомства і бесіди: “Одного дня,
в полуденні години дня, коли сонце почало вже схилятися до заходу, – говорив василевс, – я власними очима бачив знамення хреста, що склалося зі
світла і лежало на сонці, з написом: сим
перемагай!” Це видовище обійняло
жахом як його самого, так і все військо,
яке, саме не знаючи куди, слідувало за
ним і продовжувало споглядати диво,
яке з’явилося.
Костянтин дивувався і говорив сам
собі: що б означало таке явище? Але
тоді як він думав і довго роздумував про
нього, настала ніч. Тоді уві сні з’явився
йому Христос Божий з баченим на небі
знаменням і повелів використовувати
його для захисту від нападу ворогів».
Уражений чудовим видінням і вирішивши не шанувати жодного іншого
Бога, окрім баченого, Костянтин призвав друзів і запитав, хто той Бог, і який
сенс знамення, яке він бачив? Вони
відповідали, що той Бог є єдинородний Син одного і єдиного Бога, а знамення, що з’явилося, – символ безсмертя і перемоги над смертю, яку взяв
Він, коли приходив на землю (Євсевій
Кесарійський).
Галли і бритти, віддані Костянтину, як
колись його батьку, Констанцію Хлору,
були кельтами – нащадками десяти
колін Ізраїлю, розсіяних по світу після
падіння їх царства в 722 році до Різдва
Христового. Хоч і пошкоджену магізмом,
але вони багато в чому зберегли пам’ять про віру Аврама і Моісея, ось чому
їм легко було відкривати Істину. Священиками в альбіоні, наприклад, часто ставали вчорашні жерці-друїди. Цезар Констанцій благоволив їх оточенню, в усякому разі, він не допустив кривавих переслідувань християн в підвладній йому
Галії, і, вочевидь, зумів передати свої
духовні симпатії і зв’язки спадкоємцеві.
Детально розкривши вчення про
втілення Бога в людську плоть, друзі
пояснили Костянтину і причини Його
пришестя. Порівнюючи небесне бачення із словесним поясненням, Костянтин утверджувався в своїх думках.
Він був переконаний, що знання цих
предметів посилається йому зверху, і
навіть сам почав займатися читанням
божественних Писань. Понад усе, повелів знаходитися при собі Божим
ієреям з тією думкою, що баченого Бога
необхідно шанувати всіма способами
служіння (Євсевій Кесарійський).
Битва біля Мульвієва моста сталася
28 жовтня 312 року. Це був великий бій.
Преторіанці стояли на смерть і полягли всі до єдиного. Максенцій, рятуючись
втечею, потонув в Тібрі. Костянтин з пра-

пором хреста, який він повелів виготовити на зразок баченого, вступив до
Риму, і незабаром видав знаменитий
Міланський едикт про віротерпимість.
Невідомо чому, але цар не хрестився відразу після навернення, а лише
став оглашенним. Можливо, він зволікав тому, що його чекала ще довга і повна дуже неприємних компромісів боротьба за одноосібну владу.
«Я хочу переконати тебе, – продовжує цар лист Макарію, – що у мене понад усе турботи про те місце, яке, за судом Всевишнього було із самого початку святим, а коли віра в рятівні страждання осяялася через нього новим
світлом, зробилося ще священнішим, як
би це місце прикрасити прекрасними
будівлями. Тому твоя прозорливість повинна так розпорядитися і про все необхідне мати таке піклування, аби не
лише сам храм був прекрасніший за всі
храми, що будь-де існують, але й інші при
ньому будівлі були б набагато чудовіші
за найпрекрасніші по містах будови. На
вимогу мого благочестя наказано, аби
негайно доставлені були тобі й художники, й ремісники, і все необхідне. Що ж
стосується колон і мармурів, то які визнаєш ти дорогоцінними і корисними,
розглянь докладно і, нітрохи не зволікаючи, пиши до мене, аби з твого листа я
бачив, скільки яких потрібно матеріалів,
і звідусіль доставив їх. Крім того хочу знати, яке подобається тобі склепіння, мозаїчне, чи оброблене інакше. Якщо мозаїчне, то все інше в ньому можна буде
прикрасити золотом. Нехай збереже
тебе Бог, улюблений брат!»
Він хотів, додає Євсевій, аби його
храм був схожий на провіщений пророками Новий Єрусалим.
І я, Іоан, побачив святе місто Єрусалим, нове, таке, що сходить від Бога
з неба, підготовлене як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув я
гучний голос з неба, що говорить: се,
скінія Бога з людьми, і Він мешкатиме
з ними; вони будуть Його народом, і Сам
Бог з ними буде Богом їх. І обітре Бог
всяку сльозу з очей їх, і смерті не буде
вже; ні плачу, ні крику, ні хвороби вже
не буде, бо колишнє пройшло (Одкровення святого Іоанна Богослова (Апокаліпсис)).
До 313 року, коли Костянтин підписав Міланський едикт віротерпимості,
християни переживали жахливі гоніння,
вони свіжі були в пам’яті, і відродження
Єрусалиму сприймалося віруючими
просто як початок «життя майбутнього
століття». Ентузіазм був величезний.
Єлена в 79 років працювала, як черниця, встигаючи керувати трьома будівництвами (базіліка Різдва Хрістового у
Віфліємі і храм на Єлеонській горі теж
були її проектами), займатися добродійністю і приймати паломників, особисто накриваючи їм на стіл. В Євсевія є
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така фраза: «Костянтина потрібно ублажати як
з інших причин, так і ради пошани його до матері; тому що з не благочестивої василевс створив її настільки благочестивою, що в правилах
благочестя вона здавалася наставленою Самим Спасителем». До освячення вона не дожила, але вочевидь, що Свідок, Мартіріум, як
був названий комплекс, зведений над голгофою і Гробом Господнім, став і її покаянною
жертвою.
Його урочисте оновлення, як говорить
Євсевій, аби підкреслити спадкоємність, при
воздвиженні Хреста Господнього, відбулося в
335 році, 27 вересня – того дня, коли Соломон
освятив перший Єрусалимський Храм.
Місто великої Божої країни наповнилося
знаменитими єпископами зі всіх областей.
Служителі Божі прославляли свято молитвами і повчаннями. Тут-то і ми, удостоєні благ
не по заслугах, пошанували свято різними
зверненими до всіх зборів бесідами, то письмово пояснювали вирази смаку василевса
до прекрасного, то пристосовували до даної
події пророчі бачення (Євсевій Кесарійський).
Створивши гідний плід покаяння, Костянтин став помалу віддалятися від справ. «Коли
ж відчув кінець свого життя, – пише Євсевій, –
то подумав, що час уже очиститися йому від
колишніх гріхів, бо вірував, що все, в чому він
погрішив, як смертний, буде знято з душі його
силою молитов і рятівним словом хрещення.
Роздумуючи таким чином, він преклоняв коліна на землю, виливав молитви перед Богом,
сповідав гріхи свої, і, зібравши єпископів в передмісті Никомідії, говорив їм наступне: “Я думав зробити це у водах річки Іордан, де в образ нам, як розповідається, прийняв хрещення Сам Спаситель, але Бог, Який відає корисне, удостоює мене цього тут.
Отже, не станемо більше вагатися, бо якщо
Господь життя і смерті побажає продовжити моє
існування, аби віднині я приєднався до народу
Божого і, як член Церкви, брав участь в молитвах
разом з усіма, то через це я підпорядкую себе
правилам життя, згідним з волею Божою”.
Так сказав Костянтин, і єпископи преподали йому Таїнство. І він перший з усіх, від століття колишніх самодержців, зробився довершеним християнином. Він тріумфував духом,
оновився і наповнився світла Божого від надлишку віри, душевно радів і живо приголомшувався дією сили Божої. Після здійснення священного обряду він вдягнувся в урочистий одяг
василевса, який блищав подібно світлу, і спочив на ложі, покритому білими покривами, а
багряниці не хотів вже торкатися».
Це відбувалося під час найбільшого свята всечестної і всесвятої П’ятдесятниці, яка
хоча продовжується сім тижнів, але складає
одне торжество. За свідченням Божественних писань, в це свято сталося і те, що вознесло на небо загального Спасителя, і зішестя до людей Святого Духу. Удостоївшись тих
же благ, Костянтин в найостанніший день торжеств, біля полудня узятий був до свого Бога.
Смертне залишив він смертним, а розумною і
люблячою Бога частиною душі з’єднався зі
своїм Богом (Євсевій Памфіл).
(neofit.ru)

Ìè çíàºìî áàãàòî ìîëèòîâ, ñêëàäåíèõ ñâÿòèìè îòöÿìè.
ª ³ ìîëèòâè, ÿê³ ïîâòîðþþòü àíãåëüñüê³ ñëàâîñë³â’ÿ. ² º îäíà
ìîëèòâà, ñëîâàìè ÿêî¿ çàïîâ³äàâ íàì çâåðòàòèñÿ äî Áîãà
Ñàì Õðèñòîñ. Öå ìîëèòâà "Îò÷å íàø". Á³ëüø³ñòü ç íàñ
çíàº ¿¿ òåêñò íàïàìÿòü, àëå ö³ ñëîâà ïîòð³áíî íå ëèøå
çíàòè, ¿õ ïîòð³áíî ðîçóì³òè. Òîìó ùî äóõîâíà íàóêà – öå
íå òàáëèöÿ ìíîæåííÿ, ÿêó ìîæíà âèâ÷èòè ³ ïîò³ì àâòîìàòè÷íî êîðèñòóâàòèñÿ. Âîíà âèìàãàº ïîñò³éíîãî çóñèëëÿ, ïîâåðíåííÿ äî òîãî, ùî ìè âæå çíàºìî, àáè âîíî îæèâëÿëîñÿ â
íàø³é ñâ³äîìîñò³ ³ â íàøîìó ñåðö³. Ùî ñòî¿òü çà ñëîâàìè
ìîëèòâè Ãîñïîäíüî¿, ðîçïîâ³äàº ºïèñêîï Ñìîëåíñüêèé ³ Âÿçåìñüêèé ÏÀÍÒÅËª¯ÌÎÍ.
Îò÷å íàø, Èæå åñè íà íåáåñåõ! Äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå, äà
ïðèèäåò Öàðñòâèå Òâîå, äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ ÿêî íà íåáåñè è
íà çåìëè. Õëåá íàø íàñóùíûé äàæäü íàì äíåñü; è îñòàâè
íàì äîëãè íàøà, ÿêîæå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì; è
íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå, íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâàãî.

Òàºìíà ìîëèòâà
Îêð³ì òåêñòó ìîëèòâè "Îò÷å
íàø", Ãîñïîäü â Íàã³ðí³é ïðîïîâ³ä³ çàëèøèâ íàì â÷åííÿ ïðî òå,
ÿê ïîòð³áíî ìîëèòèñÿ: "Òè æ, êîëè
ìîëèøñÿ, óâ³éäè äî ê³ìíàòè òâîº¿
³, çà÷èíèâøè äâåð³ òâî¿, ìîëèñÿ
Îòöþ òâîºìó, ÿêèé òàºìíî..."
(Ìô. 6: 6).
Äîìàøíÿ ìîëèòâà ïîâèííà
çä³éñíþâàòèñÿ íàîäèíö³. Ïîòð³áíî óì³òè çàëèøàòèñÿ íàîäèíö³ ç Áîãîì. Äåÿê³ ïîäðóææÿ,
ïî÷èíàþ÷è ñï³ëüíå æèòòÿ, ÷èòàþòü âå÷³ðí³ òà ðàíêîâ³ ìîëèòâè
ðàçîì. ² âèõîäèòü, ùî âîíè ïîçáàâëÿþòü ñåáå òàºìíî¿ ìîëèòâè,
ò³º¿, ïðî ÿêó ãîâîðèòüñÿ â ªâàíãåë³¿. Íàïåâíî, ìîæíà ³íêîëè ïî÷èòàòè ïðàâèëî ðàçîì. Ó äåÿêèõ
ìîíàñòèðÿõ áóâàº çàãàëüíå ïðàâèëî, àëå éîãî çàâæäè ïîâèííà
äîïîâíþâàòè êåë³éíà ìîëèòâà. ²
ÿêùî ëþäèíà íå çíàõîäèòü â
ñâîºìó æèòò³ ÷àñó, àáè ïîìîëèòèñÿ Áîãîâ³ òàºìíî, îçíà÷àº, ùî
âîíà íå âèêîíóº çàïîâ³äü, äàíó
íàì Õðèñòîì.
Äîìàøíÿ, êåë³éíà ìîëèòâà
ìîæå áóòè ð³çíîþ. Öå ìîæå áóòè
÷èòàííÿ çâè÷àéíîãî ïðàâèëà,
ìîæå áó òè ÷ èòàííÿ ê àíîí³â,
àêàô³ñò³â, ìîæå áóòè ÷èòàííÿ ²ñóñîâî¿ ìîëèòâè. Êîëè ìè çáèðàºìîñÿ ðàçîì, àáè ïîìîëèòèñÿ â
õðàì³, ìè ìîëèìîñÿ âñ³ ðàçîì
îäíèìè ³ òèìè æ ñëîâàìè. Àëå
êîëè ìè çàëèøàºìîñÿ îäí³, ìè
ìîæåìî âèáðàòè òó ìîëèòâó, ÿêà
á³ëüøå äîïîìàãàº íàì çîñåðåäèòèñÿ ³ ïàì'ÿòàòè ïðî Áîãà. Ìî¿
ñëîâà íå îçíà÷àþòü, ùî ó íàñ âçàãàë³ íå ïîâèííî áóòè ìîëèòîâíî-

ãî ïðàâèëà, ³ ùî ñüîãîäí³ óâå÷åð³
ìè ìîæåìî ïî÷èòàòè âåëèêå ïîâå÷³ð'ÿ ³ çðîáèòè îäèí óêë³í, à
çàâòðà ìîæåìî çðîáèòè ñòî óêëîí³â ç ²ñóñîâîþ ìîëèòâîþ. Í³. Íàì,
òèì, õòî íå âì³º ìîëèòèñÿ, ÿêåñü
ïðàâèëî âñå æ ïîòð³áíå. Éîãî íåîáõ³äíî âèáðàòè ðàçîì ç äóõ³âíèêîì ³ ñóâîðî éîãî äîòðèìóâàòèñÿ. Òîìó ùî çîâñ³ì îïóñòèòè
ïðàâèëî ìîæóòü ëèøå äîñêîíàë³,
ñâÿò³ ëþäè. Äåÿê³ ç íèõ âçàãàë³
ïåðåáóâàþòü â ìîâ÷àíí³ – º òàêèé âèãëÿä ìîëèòâè, êîëè ëþäèíà ïðîñòî ìîâ÷èòü ïåðåä Áîãîì.
Àëå ìè ïîòðåáóºìî ìîëèòîâíî¿
àçáóêè. Íàì ïîòð³áíî â÷èòèñÿ
÷èòàòè ïî ñêëàäàõ – êîæíîãî ðàíêó ³ êîæíîãî âå÷îðà âèêîíóâàòè
ìîëèòîâíå ïðàâèëî, ÿêå ìè äëÿ
ñåáå âèçíà÷èëè.
Íàñòóïí³ ñëîâà â Íàã³ðí³é ïðîïîâ³ä³ òåæ ïðî òå, ÿê ïîòð³áíî ìîëèòèñÿ: "À êîëè ìîëèòåñü, íå ãîâîð³òü çàéâîãî, ÿê ÿçè÷íèêè, áî
âîíè äóìàþòü, ùî â áàãàòîñë³âíîñò³ ñâî¿é áóäóòü ïî÷óò³; íå óïîä³áíþéòåñÿ ¿ì, áî çíàº Îòåöü
âàø, â ÷îìó âè ìàºòå ïîòðåáó,
ðàí³øå âàøîãî ïðîõàííÿ ó Íüîãî" (Ìô. 6: 7-8).
Ãîñïîäü äàº íàì çðàçîê òàêî¿
íåáàãàòîñë³âíî¿ ìîëèòâè. Öå ìîëèòâà "Îò÷å íàø". Ñëîâà ö³º¿ ìîëèòâè íå ìîæíà ïåðåêëàñòè ðîñ³éñüêîþ àáî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
òàê, ùîá âîíè â³äðàçó ñòàëè çðîçóì³ë³ – â íèõ âêëàäåíèé äóæå ãëèáîêèé ñåíñ, ÿêèé íàì, çåìíèì,
ïëîòñüêèì ëþäÿì íå çàâæäè
áóâàº äîñòóïíèé. Ñàìå òîìó íàä
ö³ºþ ìîëèòâîþ ïîòð³áíî ðîçäóìóâàòè, àáè çðîçóì³òè, ÿê ³ ïðî ùî
çàïîâ³äàâ íàì ìîëèòèñÿ Ãîñïîäü.
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ЩО СТОЇТЬ ЗА СЛОВАМИ МОЛИТВИ
ÎÑÍÎÂÈ

Íàø Îòåöü
Ïî÷èíàþ÷è öþ ìîëèòâó, ìè çàêëèêàºìî Áîãà, íàçèâàþ÷è Éîãî Îòöåì.
Íà ë³òóðã³¿, ïåðø í³æ ñï³âàòè "Îò÷å
íàø", ñâÿùåíèê âèãîëîøóº: "...è ñïîäîáè íàñ, Âëàäûêî, ñî äåðçíîâåíèåì, íåîñóæäåííî, ñìåòü íàçûâàòü Òåáÿ, Íåáåñíîãî Áîãà, Îòöîì"
(òàê ïåðåêëàäàºòüñÿ ç öåðêîâíîñëàâ’ÿíñêî¿ ìîâè öå ïðîõàííÿ). Öèìè ñëîâàìè ìè ïðîñèìî ó Áîãà áëàãîñëîâåííÿ íà òå, àáè íàçèâàòè Éîãî Îòöåì.
Ïîê³ðëèâî, ç â³ä÷óòòÿì ïîêàÿííÿ
ìè ïîâèíí³ âèãîëîøóâàòè ö³ ïåðø³
ñëîâà Ãîñïîäíüî¿ ìîëèòâè. Àäæå
êîëè ìè ï³äõîäèìî äî ×àø³, ìè íå
íàçèâàºìî ñåáå "ñèí Áîæèé Ïàâëî"
àáî "äîíüêà Áîæà Àíòîí³íà", ìè ãîâîðèìî "ðàá Áîæèé Ïàâëî" ³ "ðàáà
Áîæà Àíòîí³íà", à â ìîëèòâ³ "Îò÷å
íàø" – íàçèâàºìî Áîãà Îòöåì.
ßêùî âíèêíóòè â ö³ ñëîâà, òî ðîçóì³ºø, ùî Áîã íå ïðîñòî äåÿêà äàëåêà ³ íåäîñòóïíà ²ñòîòà, ßêà íå ìîæå
çðîçóì³òè íàø³ á³äè, ³ ßêó ìè âåñü
÷àñ ïðîñèìî ïðî ùîñü, íåíà÷å Â³í
çàáóâ ïðî íàñ. Àäæå òàê ìè ³íêîëè
äóìàºìî. Àëå â Ñâÿùåííîìó Ïèñàíí³
º òàê³ ñëîâà, äå Ãîñïîäü ãîâîðèòü,
ùî ÿêùî ³ ìàò³ð çàáóäå ñâîº ãðóäíå
äèòÿ, òî Â³í íàñ íå çàáóäå. Òîáòî Â³í
ëþáèòü íàñ á³ëüøå, í³æ ìàò³ð ëþáèòü
ñâîþ ãðóäíó äèòèíó.
Ó ñëîâàõ "Îòåöü íàø Íåáåñíèé"
ãîâîðèòüñÿ ïðî ñïðàâæíº áàòüê³âñòâî. Ó íèõ ãîâîðèòüñÿ ïðî äèâíó
ëþáîâ Áîæó äî íàñ. Êîëè çãàäóºø ïðî
öþ ëþáîâ, ñòàº ëåãøå æèòè, ëåãøå
ìîëèòèñÿ. ² ùå, çâè÷àéíî, âàæëèâî,
ùî ç ñàìîãî ïî÷àòêó ö³º¿ ìîëèòâè
Ãîñïîäü çàêëèêàº íàñ ìîëèòèñÿ íå
ëèøå ïðî ñåáå, íàçèâàþ÷è Áîãà
"ñâî¿ì" Îòöåì, à çàêëèêàº çâåðòàòèñÿ äî Íüîãî Îòåöü "íàø" – ñï³ëüíèé

íàø Îòåöü. ² ì³é Îòåöü, ³ Îòåöü êèòàéöÿ â Êèòà¿, ³ àôðèêàíöÿ â Àôðèö³,
³ áîìæà, ÿêèé õîäèòü âóëèöÿìè âåëèêîãî ì³ñòà. Îòåöü íàø. Â³í Îòåöü
³ òèõ, õòî ìåíå íå ëþáèòü, ³ òèõ, êîãî
ÿ ââàæàþ ñâî¿ìè âîðîãàìè, ³ Îòåöü
òèõ, êîãî ÿ çîâñ³ì íå çíàþ.
Àëå, õî÷à ìè ³ çâåðòàºìîñÿ äî
Áîãà, ÿê äî Îòöÿ, öå íå ïîâèííî áóòè
çóõâàë³ñòþ, ôàì³ëüÿðí³ñòþ. Ìè ïîâèíí³ çáåð³ãàòè áëàãîãîâ³éíå ñòàâëåííÿ äî Áîãà. Ñâÿò³ îòö¿ ãîâîðÿòü,
ùî, êîëè ëþäèíà ìîëèòüñÿ Áîãîâ³,
âîíà ìàº ñåáå óÿâëÿòè äåÿêîþ "ìàëîþ ïèÿâèöåþ", òîáòî ÿêîþñü ìàëåíüêîþ êîìàõîþ. Íàéìåíóâàííÿ
Áîãà Îòöåì íå ìàº íà óâàç³, ùî ìè
ìîæåìî ïîïëåñêàòè Éîãî ïî ïëå÷ó.
Í³, çâè÷àéíî. Ïîâèííî çáåð³ãàòèñÿ
áëàãîãîâ³ííÿ, ñòðàõ Áîæèé. Ïàì'ÿòàþ÷è ïðî òå, ùî Â³í Îòåöü íàø, ìè
ïîâèíí³ ââàæàòè ñåáå íåã³äíèì ö³º¿
ëþáîâ³ Áîæî¿. ² ÿêùî ïðèéòè â äåÿêèé òâåðåçèé ñòàí ðîçóìó, ìè çðîçóì³ºìî ³ â³ä÷óºìî, ùî òàê âîíî ³ º.

Òðè çàãàëüí³ ïðîõàííÿ
Äóæå âàæëèâà ïîñë³äîâí³ñòü íàøèõ ïðîõàíü, çâåðíåíèõ äî Áîãà.
Ïåðøå, ïðî ùî ìè ïðîñèìî Áîãà –
àáè ñâÿòèëîñÿ Éîãî ²ì'ÿ. Öå äèâí³
ñëîâà. ²ì'ÿ Áîæå, ÿê ãîâîðèëè äåÿê³
áîãîñëîâè â XX ñòîë³òò³, öå Ñàì Áîã.
Áóëè òàê³ ëþäè, ÿêèõ íàçèâàëè "³ì'ÿáîæíèêàìè", ³ áóëè ³íø³, ÿê³ ç íèìè
íå ïîãîäæóâàëèñÿ. Ì³æ òèìè é ³íøèìè éøëà òàêà áîðîòüáà, ùî ñïðàâà
äîõîäèëà äî ðóêîïàøíèõ áî¿â. Íà
Àôîí áóâ ïîñëàíèé ðîñ³éñüêèé
â³éñüêîâèé êîðàáåëü, àáè óñìèðèòè
îáóðåííÿ, ÿêå òàì ï³äíÿëîñÿ. Íàïåâíî, "³ì'ÿáîæíèêè" áóëè íå ó âñüîìó
ïðàâ³, àëå ¿õ ïðîòèâíèêè áóëè íåïðàâ³
â ùå á³ëüø³é ì³ð³. ²ì'ÿ Áîæå îçíà÷àº

ÏÐÀÂÎÑËÀÂ’ß

äóæå áàãàòî. Öå ïðèñóòí³ñòü Áîãà â
ñâ³ò³. Ñëîâà, ÿêèìè ìè Áîãà íàçèâàºìî: Âñåäåðæèòåëü, Ñàâàîô, Ëþáîâ,
– öå íå ïðîñòî ñëîâà. ²ì'ÿ Áîãà – öå
òå, ÷åðåç ùî Áîã âèÿâëÿº ñåáå íàì.
Äî öüîãî ïîòð³áíî äóæå áëàãîãîâ³éíî ñòàâèòèñÿ ³ ïðîñèòè, àáè ïðèñóòí³ñòü Áîãà ÷åðåç Éîãî ²ì'ÿ áóëà ³
îñâÿ÷óâàëà íàø ñâ³ò. Ñâ³ò, ÿêèé ñïðÿìóâàâñÿ çà Àäàìîì, ÿêèé çðîáèâ ãð³õ.
Ìè ïðîñèìî ïðî òå, àáè öåé ñâ³ò íå
â³äâåðòàâñÿ, íå â³ääàëÿâñÿ â³ä Áîãà.
Ïîò³ì ìè ìîëèìîñÿ ïðî òå, àáè
ïðèéøëî Öàðñòâî Áîæå. Îäíîãî äíÿ
ÿ çàïèòàâ ñòóäåíòîê íàøîãî ó÷èëèùà, ÷è õî÷óòü âîíè ïðÿìî çàðàç îïèíèòèñÿ â Öàðñòâ³ Áîæîìó? Âîíè
â³äïîâ³ëè ìåí³: "Í³, âëàäèêî, ìè ùå
ïîæèòè õî÷åìî!" Àëå âñå æ ìè ïðîñèìî â ìîëèòâ³ "Îò÷å íàø", àáè
ïðèéøëî Öàðñòâî Áîæå. Öàðñòâî
Áîæå – öå íå îáîâ'ÿçêîâî ñìåðòü. Ï³ä
÷àñ çä³éñíåííÿ Ë³òóðã³¿ ïðèõîäèòü
Öàðñòâî Áîæå. Àáî êîëè ìè çóñòð³÷àºìîñÿ ç³ ñâÿòèìè ëþäüìè – òàêîæ
ïðèõîäèòü äî íàñ Öàðñòâî Áîæå.
Âîíî º â íàø³é äóø³, êîëè ìè ÷èòàºìî äóõîâí³ êíèãè. Âîíî ìîæå ðàïòîâî îñÿÿòè íàøó äóøó, íàøå ñåðöå
ñåíñîì. Òàê òåæ áóâàº. ² ïîçà öèì
Öàðñòâîì íåìàº æèòòÿ. Ïîçà íèì –
ìîðîê. Ïîçà Öàðñòâîì Áîæèì âìèðàþ÷èé ñâ³ò, ÿêèé éäå äî ê³íöÿ, äî
â³÷íîãî ñòðàæäàííÿ. Òîìó ìè ïðîñèìî, àáè Öàðñòâî Áîæå ïðèéøëî. Íå
òðåáà âêëàäàòè â ö³ ñëîâà òàêå çíà÷åííÿ, í³áè ìè õî÷åìî çàâòðà ïîìåðòè ³ îïèíèòèñÿ â Öàðñòâ³ Áîæîìó. Í³.
Öå ó íàñ íå âèéäå, òóäè íå ìîæíà
óâ³éòè íå ãîòîâèì. Àëå öå Öàðñòâî
ïîâèííî ïðèéòè ³ ïðèíåñòè ìèð ³
ñïîê³é â íàøó íåñïîê³éíó äóøó, àäæå
òàì, äå ìèð, òàì ³ Öàðñòâî Áîæå.
Âîíî ïîâèííî ïðèéòè äî íàñ ðàä³ñòþ,
áëàãîäàòòþ. Ïðî öå ìè ïðîñèìî.
Íàñòóïíå íàøå ïðîõàííÿ – àáè
Âîëÿ Áîæà çä³éñíþâàëàñÿ íà çåìë³
òàê ñàìî, ÿê ³ íà íåá³. Ìè íàñì³ëþºìîñÿ ïðîìîâëÿòè ö³ ñëîâà ³ ãîâîðèìî ¿õ áåç ã³ðêîòè. Õî÷à çàçâè÷àé íàì
âàæêî ñìèðÿòèñÿ ç ÷óæîþ âîëåþ.
Ä³òÿì, êîëè âîíè ñïåðå÷àþòüñÿ, âàæêî ïîãîäèòèñÿ ç âîëåþ ³íøîãî.
Íàâ³òü äðóæèíà ç ÷îëîâ³êîì, ÿê³ ëþáëÿòü îäèí îäíîãî, ³íîä³ ñïåðå÷àþòüñÿ ÷åðåç ÿê³ñü äð³áíèö³. Ñêàçàòè "ãàðàçä, õàé áóäå, ÿê òè õî÷åø" – äóæå
âàæêî. ×åðåç öå íà çåìë³ ïî÷èíàþòüñÿ â³éíè, ðîçïàäàþòüñÿ ñ³ì'¿, ðóøèòüñÿ äðóæáà – âñå ÷åðåç òå, ùî
êîæåí õî÷å íàïîëÿãòè íà ñâîºìó. ²íêîëè öå ïðèíöèï, ³íêîëè âèãîäà, ³íêîëè ïðèñòðàñòü. Äóæå âàæêî çìèðè-
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òèñÿ ç ÷óæîþ âîëåþ. Àëå ñêàçàòè
Áîãîâ³ "Íåõàé áóäå âîëÿ Òâîÿ" äóæå
ëåãêî. Òîìó ùî Éîãî âîëÿ – öå áëàãà
âîëÿ. Öå âîëÿ, ÿêà õî÷å íå ïîíåâîëèòè íàñ, íå ïîçáàâèòè íàñ ñâîáîäè,
à, íàâïàêè, äàòè íàì ñâîáîäó. Òîìó
ùî ëèøå â Áîç³, â Éîãî âîë³ ìè çíàõîäèìî ñâîáîäó. Öÿ âîëÿ áëàãà ³ äîñêîíàëà. ² çâè÷àéíî, ïîòð³áíî øóêàòè
öþ âîëþ. ßêùî ìè íå ïðàãíåìî
ä³çíàòèñü âîëþ Áîæó, òîä³ ìè äàðåìíî ãîâîðèìî ö³ ñëîâà, âîíè âèÿâëÿþòüñÿ äëÿ íàñ ïîðîæí³ìè ³ ôàëüøèâèìè.
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ìîæóòü êîãîñü ïðîáà÷èòè. Ó æèò³ÿõ
ÿ çóñòð³÷àâ ðîçïîâ³äü ïðî òå, ÿê îäèí
ñâÿòèòåëü çóïèíèâ ñëóæáó ³ íå äîçâîëèâ ëþäèí³ ñï³âàòè ö³ ñëîâà "Îò÷å
íàø", òîìó ùî âîíà íå ïðîáà÷àëà
ñâîºìó áîðæíèêîâ³. À ³íø³é ëþäèí³,
ÿêà òåæ íå õîò³ëà ïðîùàòè ñâîãî
áëèæíüîãî, ñâÿòèé ñêàçàâ, àáè âîíà
íå ÷èòàëà ö³ ñëîâà â "Îò÷å íàø" –
ïðîïóñêàëà áè ¿õ, ÿêùî íå ìîæå ïðîáà÷èòè. Àäæå ÿê âîíà ìîæå ñïîä³âàòèñÿ íà ïðîáà÷åííÿ ñâî¿õ ãð³õ³â,
ÿêùî íå ïðîùàº ³íøîìó? Íàñ ö³ ñëîâà ïîâèíí³ óñîðîìèòè, ìè ïîâèíí³

Òðè îñîáèñò³
ïðîõàííÿ
Ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè ïðîñèëè ïðî òå, àáè ñâÿòèëîñÿ ²ì'ÿ
Áîæå, ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè ïðîñèëè
ïðî ïðèøåñòÿ Öàðñòâà Áîæîãî ³
ïðî òå, àáè áóëà Âîëÿ Áîæà, –
ëèøå ï³ñëÿ öüîãî ìè ïðîñèìî ïðî
íàø³ æèòòºâ³ ïîòðåáè. Ãîñïîäü
õî÷à ³ ãîâîðèòü ïðî òå, ùî çíàº
íàø³ ïîòðåáè, àëå âñå æ, ÿê ìè
áà÷èìî, çàïîâ³äàº íàì ïðîñèòè
ïðî íàñóùíèé õë³á íà êîæåí äåíü.
ª ð³çí³ òëóìà÷åííÿ öèõ ñë³â. "Õë³á
íàñóùíèé" ìîæå îçíà÷àòè âñå ïîòð³áíå äëÿ æèòòÿ – äàõ íàä ãîëîâîþ, îäÿã, âîäó, âñå íåîáõ³äíå, àáè
ïðîæèòè ñüîãîäí³øí³é äåíü. Ïðè÷îìó çâåðí³òü óâàãó – ñàìå ñüîãîäí³øí³é äåíü, à íå äî ñòàðîñò³
áåçá³äíî ³ ñïîê³éíî. Ìè ïðîñèìî
íå íàäíåîáõ³äíå, à íåîáõ³äíå. Ö³
ñëîâà ïîâèíí³ íàñ óñîðîìèòè ³ íàãàäàòè ïðî òå, ùî òóò, íà çåìë³ íå
ìîæíà æèòè ðîçê³øíî. ×èì ðîçê³øí³øå òè æèâåø íà çåìë³, òèì á³ëüøà
éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî òè áóäåø ïîçáàâëåíèé íåáåñíî¿ ðàäîñò³, ÿê ñòàëîñÿ ç áàãàòîþ ëþäèíîþ â ïðèò÷³ ïðî
áàãà÷à ³ Ëàçàðÿ. Ïàì'ÿòàºòå? Â³í áóâ
ïîâåðãíóòèé â ãåºíó âîãíåííó. Íà
çåìë³ â³í æèâ ðîçê³øíî, â³í ìàâ íå
ëèøå íåîáõ³äíå, àëå ³ áàãàòî ùî ïîíàä öå. Ö³ ñëîâà ìîëèòâè ïîâèíí³ íàãàäóâàòè íàì, ÿê ïîòð³áíî æèòè. Âîíè
ïîâèíí³ íå ëèøå äîïîìîãòè íàì íàâ÷èòèñÿ ïðîñèòè ùîñü ó Áîãà, àëå ³
ï³äêàçàòè, ÿê áóäóâàòè ñâîº æèòòÿ. ª
ùå òàêå òëóìà÷åííÿ, ùî "õë³á íàñóùíèé" – öå Ïðè÷àñòÿ Ñâÿòèõ Õðèñòîâèõ Òà¿í. Òîáòî ìè ïðîñèìî Áîãà, àáè
íàì áóâ äàíèé öåé äàð, áåç ÿêîãî ìè
íå ìîæåìî æèòè. Ãîñïîäü â³äïîâ³äàâ
äèÿâîëîâ³ ñëîâàìè ç³ Ñâÿùåííîãî
Ïèñàííÿ – íå õë³áîì ºäèíèì áóäå
æèâà ëþäèíà, àëå âñÿêèì ñëîâîì, ÿêå
âèò³êàº ç âóñò Áîæèõ. Òîáòî õë³áîì
äëÿ íàñ º ³ ñëîâà Ñâÿùåííîãî Ïèñàííÿ, ÿê³ æèâëÿòü íàøå ñåðöå.
Íàñòóïíå ïðîõàííÿ òåæ äóæå âàæëèâå – ìè ïðîñèìî ó Áîãà ïðîáà÷èòè íàì ãð³õè, òàê ñàìî, ÿê ³ ìè ïðîáà÷àºìî íàøèì áîðæíèêàì. ß ÷àñòî
ñòèêàþñÿ íà ñïîâ³ä³ ç ëþäüìè, ÿê³ íå

áîÿòèñÿ íå ïðîáà÷èòè ëþäÿì òå, ùî
âîíè íàì âèíí³. Áîÿòèñÿ íå ïðîáà÷èòè òèì, õòî óçÿâ ó áîðã ³ íå â³ääàº,
áîÿòèñÿ íå ïðîáà÷èòè ñâî¿ì ä³òÿì,
ÿê³, ÿê íàì çäàºòüñÿ, íàì âèíí³ –
àäæå ìè ¿õ âèõîâóâàëè, à âîíè íå
ï³êëóþòüñÿ òåïåð ïðî íàñ. Àëå ìè
îáîâ'ÿçêîâî ïîâèíí³ ïðîáà÷èòè ¿ì
öå, ÿêùî õî÷åìî îòðèìàòè ïðîáà÷åííÿ â³ä Áîãà. À ó íàñ ó âñ³õ áîðã ïåðåä Áîãîì íåîïëàòíèé. Ñïëàòèòè
éîãî í³õòî ç íàñ íå ìîæå. Âè æ ïàì'ÿòàºòå ïðèò÷ó ïðî áîðæíèêà, ÿêèé
áóâ âèíåí ñòî òèñÿ÷ òàëàíò³â. Êîëè
éîìó ïðîáà÷èëè éîãî âåëèêèé áîðã,
â³í ñòàâ âèìàãàòè ç³ ñâîãî áîðæíèêà ñòî äèíàð³¿â – ì³çåðíó ñóìó – ³ íå
õîò³â éîìó ïðîáà÷èòè. Òîä³ ç íüîãî
áóâ ñòÿãíóòèé âåñü òîé âåëè÷åçíèé
áîðã, ÿêèé ðàí³øå áóâ éîìó ïðîáà÷åíèé. Òàê ³ íàø³ âåëè÷åçí³ áîðãè
ïåðåä Áîãîì, íàø³ ãð³õè, ÿê³ Áîã íàì
ïðîáà÷èâ, ìîæóòü áóòè çíîâó ñòÿãíóò³ ç íàñ, ÿêùî ìè íå ïðîùàòèìåìî
âñ³ ìàëåíüê³ ³ òàê³, ùî çäàþòüñÿ âåëèêèìè áîðãè ³íøèõ ëþäåé.
Â ê³íö³ ìè ïðîñèìî ó Áîãà, àáè
Â³í íå ââ³â íàñ ó ñïîêóñó. Òóò ìàþòüñÿ íà óâàç³ âèïðîáóâàííÿ, ÿê³ âèùå
çà íàø³ ñèëè. Çâè÷àéíî, Áîã íàñ
í³êîëè ³ íå ââîäèòü ó âèïðîáóâàííÿ,

ÿê³ âèùå çà íàø³ ñèëè. Ó ö³ âèïðîáóâàííÿ íàñ ââîäèòü íàøà ãîðä³ñòü.
Êîëè ìè òàê ãîâîðèìî, ìè íå ïðîñèìî Áîãà íå ðîáèòè òîãî, ùî Â³í íå
çðîáèòü í³ â ÿêîìó ðàç³, àëå ìè íàãàäóºìî ñîá³, ùî ïî íàø³é ãîðäîñò³
ìîæåìî óçÿòè íà ñåáå á³ëüøå, í³æ
çäàòí³ ïîíåñòè, ³ òîä³, âòðàòèâøè
ñìèðåííÿ, ðèçèêóºìî óâ³éòè äî
ÿêî¿ñü âàæêî¿ òà ñòðàøíî¿ ñïîêóñè.
²íêîëè Áîã äîïóñêàº ñïîêóñó ç ïåäàãîã³÷íèõ ö³ëåé, áàæàþ÷è íàñ ÷îìóñü
íàâ÷èòè. Ìè ïðîñèìî òóò, àáè ò³
ñêîðáîòè, ÿê³ ìàþòü áóòè â íàøîìó
æèòò³ (à áåç ñêîðáîòè íå ìîæíà
ïðèäáàòè ñòðàõ Áîæèé, íå ìîæíà
íàâ÷èòèñÿ ñìèðåííþ), àáè âîíè
âñå æ áóëè ïîñèëüí³ íàì, ³ àáè
Ãîñïîäü ïîçáàâèâ íàñ â³ä âëàäè
äèÿâîëà, ïîçáàâèâ íàñ â³ä éîãî
ìåðåæ, ÿê³, ÿê âè çíàºòå, ðîçêèäàí³ ïî âñ³é çåìë³. Êîëè ïðåïîäîáíèé Àíòîí³é ïîáà÷èâ ö³ ìåðåæ³, â³í
ñêàçàâ Áîãîâ³: "Õòî æ ìîæå âðÿòóâàòèñÿ?!" ² áóëà éîìó â³äïîâ³äü,
ùî äî ïîê³ðëèâî¿ ëþäèíè ö³ ìåðåæ³ íàâ³òü íå òîðêàþòüñÿ. Îòæå,
â öèõ ñëîâàõ äëÿ íàñ º íàãàäóâàííÿ ïðî òå, ùî ïîçáàâèòèñÿ ëóêàâîãî, éîãî ìåðåæ ìîæíà ëèøå
ñìèðåííÿì. À óïîêîðþâàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, àáè çàâæäè ìîëèòèñÿ
Áîãîâ³, àáè çàâæäè ïðîñèòè Éîãî
äîïîìîãè. Ó ªâàíãåë³¿ ìîëèòâà
"Îò÷å íàø" çàê³í÷óºòüñÿ ñëàâîñë³â'ÿì: "Áî Òâîº º Öàðñòâî, ³
ñèëà, ³ ñëàâà íà â³êè. Àì³íü". Ó ñó÷àñí³é ïðàêòèö³ öèìè ñëîâàìè ìîëèòâó çàê³í÷óº ñâÿùåíèê, ÿêùî ìè
÷èòàºìî ¿¿ â õðàì³.
Íà æàëü, ó íàø ÷àñ äóæå ÷àñòî
ëþäè ìîëÿòüñÿ ôîðìàëüíî, ìåõàí³÷íî. Àëå ìè ïîâèíí³ íå ïðîñòî ïîâòîðþâàòè ñëîâà ìîëèòâè "Îò÷å íàø",
ÿê öå ðîáëÿòü ä³òè, à âäóìóâàòèñÿ
êîæíîãî ðàçó â ¿õ çíà÷åííÿ. Íå âàðòî çàñïîêîþâàòèñÿ, ïðî÷èòàâøè öþ
ñòàòòþ. Îáîâ'ÿçêîâî ïîòð³áíî ÷èòàòè òëóìà÷åííÿ ñâÿòèõ, çàïèòóâàòè
³íøèõ ëþäåé, ÿê âîíè ìîëÿòüñÿ ö³ºþ
ìîëèòâîþ. ßê³ äóìêè âîíè âêëàäàþòü
â ö³ ñëîâà, ïðî ùî âîíè ïðîñÿòü.
Òîìó ùî ìîëèòâà – öå íå ïðîìîâëÿííÿ âãîëîñ àáî ïðî ñåáå äðåâí³õ
ìàã³÷íèõ ôîðìóë, òàºìíèõ ÷àð³âíèõ
çâóêîñïîëó÷åíü. Ìîëèòâà – öå çâåðíåííÿ ðîçóìó ³ ñåðöÿ äî Áîãà çà äîïîìîãîþ ñë³â, ùî ìàþòü ÿêíàéãëèáøèé ñåíñ, ÿêèé ìàº áóòè óñâ³äîìëåíèé ³ â³ä÷óòèé òèì, õòî ìîëèòüñÿ.
"Îò÷å íàø" – öå íå ëèøå îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ ìîëèòâ. Öå äàíèé ñàìèì
Áîãîì äîñêîíàëèé çðàçîê òîãî, ùîäî
ïðàâèëüíîãî ìîëèòîâíîãî óñòðîþ
äóø³, öå âèðàæåíà â ºìêèõ ñëîâàõ
çàïîâ³äàíà Õðèñòîì ñèñòåìà æèòòºâèõ ïð³îðèòåò³â.
Записала Катерина СТЕПАНОВА
(ж-л "Нескучний сад")

17

№ 2 (52) 2012

Ïîðàäà ïåðøà: íàéãîëîâí³øå,
ùî â è ìî æå ò å ï î ä àð óâ àò è
ñâî¿é äèòèí³, – öå âàøà óâàãà.
Вислуховуйте її розповіді про школу,
ставте уточнюючі запитання. І пам'ятайте: те, що здається вам не дуже важливим, для вашого сина або доньки може
виявитися найхвилюючою подією за
весь день! Якщо дитина побачить вашу
зацікавленість її справами та турботами, вона обов'язково відчує вашу
підтримку. Слухаючи її уважно, ви зможете зрозуміти, в чому малюку потрібна
ваша допомога, про що слід поговорити з вчителькою, що реально відбувається з дитиною після того, як ви прощаєтеся з нею біля дверей школи.

Ïîðàäà äðóãà: âàøå ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî øêîëè ³ â÷èòåë³â ñïðîñòèòü äèòèí³ ïåð³îä àäàïòàö³¿.
Запитайте будь-якого знайомого
першокласника, яка у нього вчителька.
У відповідь ви, швидше за все, почуєте,
що вона найкраща, найкрасивіша, найдобріша, най…, най…, най… Для першокласника вчителька стає одним з
найголовніших дорослих в житті. У перші
місяці в школі вчителька затьмарює і
маму, і тата. Мудрим вчинком буде
підтримати цю "закоханість" дитини і не
ревнувати. Співробітничайте з вчителями вашої дитини, пропонуйте допомогу,
проявляйте активність. У класі з активними батьками, як помічено, тісніше і
краще відношення між дітьми, цікавіше життя, більше свят і походів.
Навіть якщо особисто у вас, як
батьків, є якісь питання до вчителів, вам
здається, що щось потрібно робити поіншому, всі тертя повинні залишитися між
дорослими. Інакше дитина буде вимушена розриватися між любов'ю до батьків і
авторитетом вчителя. Дуже шкідливі негативні або нешанобливі вислови про
школу і вчителів "у сімейному колі", це
значно ускладнить дитині адаптаційний
період, підірве спокій дитини й упевненість в турботі і згоді між важливими
для неї дорослими людьми.

Ïîðàäà òðåòÿ: âàøå ñïîê³éíå ñòàâëåííÿ äî øê³ëüíèõ òóðáîò ³ øê³ëüíîãî æèòòÿ äóæå
äîïîìîæå äèòèí³.
Дивлячись на бать ків, які вони
спокійні та впевнені, дитина відчує, що
боятися школи просто не потрібно.
Одна бабуся плакала, збираючи внука
зранку в школу. Вона гладила його по
голові, бігала між портфелем і одягом і
голосила: "Куди ж ми тебе відпускаємо!
Тебе ж там цілий день годувати не будуть! Як же ти там один без мене бу-

деш!" І так кожен
ранок протягом
місяця. Зустрічали хлопчика зі
школи так, ніби
він тільки-но повернувся живим
з війни.
Батьки хлопчика звернули
увагу на те, що
дитина почала
"боятися школи".
Основну роботу
провели з бабусею. Її запросили
на цілий день
шкільних занять, вона була присутня на
всіх уроках, снідала разом зі всім класом, зайшла в шкільну роздягальню,
медичний кабінет, спортивну залу.
До речі, гордість хлопчика не була
уражена присутністю в класі бабусі.
Йому пообіцяли, що він розповість однокласникам, що це його бабуся, лише
якщо захоче сам. Після цього дня бабуся зрозуміла, що внук подорослішав і
тепер школа йому по плечу. Дуже швидко пройшли страхи і у самої дитини.

ÎÑÂ²ÒÀ * ÂÈÕÎÂÀÍÍß

Ï î ð à äà ÷å ò âå ð ò à : ä î ï î ìî æ³ò ü äèò èí ³ âñò àíî âèò è
ñòîñóíêè ç îäíîë³òêàìè ³ â³ä÷óâàòè ñåáå âïåâíåíî.
Особливо ваша допомога знадобиться, якщо дитина не ходила до школи в дитячий садок. В цьому разі вона
не звикла до того, що увага дорослих
розподіляється відразу між декількома
дітьми. Хваліть дитину за товариськість,
радійте вголос її новим шкільним знайомствам. Поговоріть з нею про правила спілкування зі своїми ровесниками,
допоможіть вашій дитині стати цікавою
для інших. Учіть її новим іграм, аби вона
могла показати їх друзям. Запросіть
однокласників вашої дитини до вас додому – просте чаювання, а маленький
господар навчиться приймати гостей.
Не варто "підкупляти" увагу шкільних
товаришів вашої дитини дорогими іграшками і одягом. Так ваша дитина не навчиться бути потрібною іншим сама по собі. Ваш
син або донька може зіткнутися із заздрістю і несхваленням однокласників.
Упевнений в собі, товариський малюк адаптується до будь-якої ситуації
швидше і спокійніше.

Ïîðàäà ï'ÿòà: äîïîìîæ³òü
äèòèí³ çâèêíóòè äî íîâîãî ðåæèìó æèòòÿ.
Дитина звикає до школи не лише психологічно, але і фізично. Багато дітей в
першому класі вперше стикаються з не-

обхідністю вставати в один і той же час
вранці. Впродовж 3-6 годин шкільного
дня дитя активно вчиться. У шість-сім
років таке навантаження дорівнює напруженому робочому дню дорослої людини.
З початком шкільного навчання різко
збільшується навантаження на нервову
систему, хребет, зір, слух дитини.
Якщо до цього ви не дотримувалися
режиму дня, то намагайтеся м'яко ввести його. Ваша дочка або син потребує регулярного, тривалого сну. Допоможіть
школяру навчитися засинати в один і той
же час. Не примушуйте дитину відразу
сідати за уроки. Дитині потрібний час, аби
відпочити. Це корисно і для самого процесу навчання. Мозок використовує час
відпочинку, аби "укласти нові знання на
потрібні полички". Дитині, як і нам, після
робочого дня потрібний шматочок тиші і
відпочинку. Потурбуйтеся про здоров'я
вашої дитини, оскільки в перші місяці
шкільного навчання огріхи в режимі дня
позначатимуться серйозніше, ніж раніше.

Ïîðàäà øîñòà: ìóäðå ñòàâëåííÿ áàòüê³â äî øê³ëüíèõ óñï³õ³â
âèêëþ÷èòü òðåòèíó ìîæëèâèõ
íåïðèºìíîñòåé äèòèíè.
Багато матусь і татусів так хочуть гордитися своїми дітьми і так турбуються
про їх оцінки, що перетворюють дитину
на додаток до шкільного щоденника.
Шкільні успіхи, безумовно, важливі. Але
це не все життя вашої дитини.
Шкільна оцінка – показник знань
дитини по даній темі даного предмету
на даний момент. Жодного відношення
до особи дитини це не має. Хваліть дитину за її шкільні успіхи. І пам'ятайте,
жодна кількість "п'ятірок" не може бути
важливішою за щастя вашої дитини.
Давайте постараємося, аби найперші кроки, зроблені кожним малям в
шкільному світі, були для самої дитини і
членів її сім'ї радісними і впевненими!
С.Н. СОЛОХОВИЧ
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Ëþäè ìèñòåöòâà çàâæäè ïðèâåðòàëè óâàãó îòî÷óþ÷èõ ñâî¿ì
îñîáèñòèì æèòòÿì òà òâîð÷èìè çäîáóòêàìè. Òîìó íå äèâíî,
ùî áàãàòî ÷àñîïèñ³â ïðèä³ëÿþòü óâàãó ö³é òåì³. Íå âèéíÿòîê ³
÷àñîïèñ "Ôîìà". Ñüîãîäí³ ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ ìàòåð³àë ç
"Ôîìè", ïðèñâÿ÷åíèé Àíòîíó ³ Â³êòîð³¿ Ìàêàðñüêèì.

"×àñò³ çàõîæàíè"
Àíòîí: ßêùî ÷åñíî, ÿ òðîõè í³ÿêîâ³þ äàâàòè ³íòåðâ'þ æóðíàëó "Ôîìà".
Æóðíàë "Ôîìà" ó íàñ íàñò³ëüíèé, ³ â
íüîìó äóæå øàíîâàí³ ïðàâîñëàâí³
ëþäè ä³ëÿòüñÿ ñâî¿ìè ðîçóìíèìè
äóìêàìè. Âïåâíåíèé, ùî íå ã³äíèé
òàêî¿ óâàãè äî ñâîº¿ ïåðñîíè.
Â³êòîð³ÿ: À ÿ íàâïàêè – ùàñëèâà
ç âàìè ïîñï³ëêóâàòèñÿ! Ó áåñ³ä³ ç³
ñâ³òñüêèìè æóðíàë³ñòàìè äîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî ñåáå "ô³ëüòðóâàòè":
äóæå ÷àñòî ëþäèíà òåáå àáñîëþòíî
íå ðîçóì³º. Àäæå êîëè õî÷ òðîõè ïî÷èíàºø çàíóðþâàòèñÿ â äóõîâíå
æèòòÿ, â³äêðèâàòè äëÿ ñåáå éîãî íå
çàâæäè âèäèì³ ³, íà æàëü, íå ñïðèéíÿòí³ áàãàòüìà çàêîíè, â æèòò³ âñå
ìèìîâîë³ çì³íþºòüñÿ: áà÷èø ³ ÷óºø
ïî-³íøîìó, âèíèêàº íîâå êîëî ñï³ëêóâàííÿ. Ðàäîù³ ³íø³, êíèãè ³íø³. À çíà÷èòü, òè âæå íå ìîæåø â³äïîâ³äàòè
íà çàïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â íå îãëÿäàþ÷èñü íà òâ³é – íåõàé íàâ³òü êðèõ³òíèé – äóõîâíèé äîñâ³ä. ² îñü ìåíå,
íàïðèêëàä, çàïèòóþòü: "ßê æå òàê,
âè âæå äâàíàäöÿòü ðîê³â æèâåòå ðàçîì, à âñå îäíî – ùàñëèâ³? Îñü ïñèõîëîãè ïèøóòü – âñå ïîâèííî áóòè
íàâïàêè: ÷èì äîâøå â øëþá³, òèì
õîëîäí³ø³ âçàºìèíè.". Ç ï³äîçðîþ
âèñëóõîâóþòü â³äïîâ³äü: "Ìè çàðàç
íàáàãàòî ãëèáøå ëþáèìî îäèí îäíîãî, öå â³ä÷óòòÿ íàâ³òü ïîð³âíÿòè íå
ìîæíà ç þíàöüêîþ çàêîõàí³ñòþ!"
Àáî: "ßê æå Âè íå áî¿òåñÿ ñòàð³òè?"
Àáî çîâñ³ì ïðèãîëîìøåí³ çàïèòóþòü:
"Âè æ ìîæåòå ñîá³ äîçâîëèòè æèòè
íà Ðóáëüîâö³, à ÷îìó áóäóºòåñÿ â
íàéçâè÷àéí³øîìó ñåë³?" Â³äïîâ³äàþ
¿ì: "Öå òàêå ùàñòÿ – ñåëî óí³êàëüíå,
ì³ñöÿ ñâÿò³, ñóñ³äè äîáð³, â³ðóþ÷³...
×èì òè ñòàðøå, òèì áëèæ÷å òè äî
Áîãà ³ æèòòÿ â³÷íîãî, ³ òèì á³ëüøå
³ñòèí òîá³ â³äêðèâàºòüñÿ. ß á í³ çà
ùî â þí³ñòü íå ïîâåðíóëàñÿ – òàê
ñòðàøíî áóëî!" ² òóò æóðíàë³ñò ïðèãîëîìøóº çàïèòàííÿì: "Ïî÷åêàéòå
õâèëèíêó, Âè ùî – ñåðéîçíî ââàæàºòå, ùî º çàãðîáíå æèòòÿ?!" Æóðíàë³ñò äèâóºòüñÿ ³ çàäàº ³íøå çàïèòàííÿ, àëå òè ³ òóò íå ìîæåø íå ãîâîðèòè ïðî ñâ³é ñâ³òîãëÿä ³ ñâîþ
â³ðó, òîìó ùî âîíà ïðîíèçóº âñ³ ñôåðè òâîãî æèòòÿ. À æóðíàë³ñò äèâèòüñÿ íà òåáå, ÿê íà áîæåâ³ëüíó, ³ ïðèé-

ìàº òâî¿ "äèâàöòâà" çà ðåçóëüòàò òâîð÷î¿ ôàíòàç³¿. À
ãîëîâíå – ïîò³ì ïðîñòî íå
ïèøå ïðî òå, ÷îãî íå ðîçóì³º.
Â ðåçóëüòàò³ âèõîäÿòü äèâí³,
êóö³ ñòàòò³. ×àñòî ìåí³ äçâîíèëè ³ âèáà÷àëèñÿ: "Â³êî÷êî,
Âè òàê íå ïî-çîðÿíîìó æèâåòå, ÷èòà÷³ íàø³ íå çðîçóì³þòü.
² ãîëîâíèé ðåäàêòîð âèäàííÿ
ïîïðîñèâ âèð³çàòè âñå, ùî Âè
ïðî Áîãà ãîâîðèòå, – öå íå ïîòð³áíî íàøèì ÷èòà÷àì".
– Çíàºòå, äàâàòè ³íòåðâ'þ "Ôîì³" – òåæ íå äóæå
áåçïå÷íî. ×àñòî ëþäè ðåàãóþòü ïðèáëèçíî òàê: "Ç³ðêè
â ³íòåðâ'þ ÷âàíÿòüñÿ ñâîºþ
ïðàâîñëàâíîþ â³ðîþ, à
æèòè ïðîäîâæóþòü ñâî¿ì
êîëèøí³ì æèòòÿì â ñâ³ò³
øîó-á³çíåñó." Âè ãîòîâ³ âèñëóõîâóâàòè òàêó êðèòèêó?
Àíòîí: Öå êðèòèêà ÷àñòî
ðîçóìíà ³ çäåá³ëüøîãî âèõîäèòü â³ä ìåíå ñàìîãî. Ïðèõ³ä äî â³ðè
ó ìåíå âèëèâñÿ â òå, ùî ÿ ñòðàøíî
çàõîò³â ï³òè ç³ ñöåíè ³ çàéíÿòèñÿ ÷èìîñü, ÿê ìåí³ çäàâàëîñÿ, êîðèñí³øèì ³ ðÿò³âíèì. Ð³ê òîìó ç öèì
ð³øåííÿì ÿ ïðèéøîâ äî íàøîãî äóõ³âíèêà ïðîòî³ºðåÿ Îëåêñ³ÿ Ãîìîíîâà, íàñòîÿòåëÿ õðàìó Óñï³ííÿ â Ïóò³íêàõ. Â³í íå áëàãîñëîâèâ, ÷èì àáñîëþòíî ìåíå ïðèãîëîìøèâ. Îòåöü
Îëåêñ³é ñêàçàâ: "Ñëóæè ëþäÿì
ñâîºþ òâîð÷³ñòþ". Àëå ÿ íå çàñïîêî¿âñÿ – ³ â³äïðàâèâñÿ äî ³íøîãî
ñâÿùåíèêà, ïðî ÿêîãî ìè áàãàòî
÷óëè ³ ÿêîãî äóæå ö³íóº ³ ïîâàæàº
íàø äóõ³âíèê, – äî îòöÿ Âîëîäèìèðà Ãîëîâ³íà, íàñòîÿòåëÿ Ñâÿòî-Àâðààì³ºâñüêîãî õðàìó â ì³ñòå÷êó Áîëãàð â Òàòàðñòàí³. Äî íüîãî çà äóõîâíîþ ïîðàäîþ ç óñ³º¿ Ðîñ³¿ ¿äóòü. Îñü
³ ÿ ¿õàâ ç ïîâíîþ âïåâíåí³ñòþ, ùî
îòåöü Âîëîäèìèð ìåí³ ñêàæå: "Ùî?!
Òè àêòîð?! Ãåòü ç³ ñöåíè! Òåðì³íîâî
çì³íþé ïðîôåñ³þ! ¯äü â ñåëî ðÿòóâàòèñÿ!" – ³ òîä³ ÿ ïðèéäó äî ñâîãî
äóõ³âíèêà ³ ñêàæó, ùî, ìîâëÿâ, îòåöü
Âîëîäèìèð áëàãîñëîâèâ, Âè æ ðîçóì³ºòå. Àëå îòåöü Âîëîäèìèð ñêàçàâ ìå í³ òå æ ñà ì å: "Ãðà º ø ³
ñï³âàºø? Ðîáè, ùî ðîáèø". ß áóâ
äóæå çäèâîâàíèé ³ çàñìó÷åíèé.

Â³êòîð³ÿ: À ö³é ïî¿çäö³ ïåðåäóâàëè äâà ðîêè ïðîñòî íåñòåðïíèõ òåðçàíü. Íåñòåðïíèõ – â ïåðøó ÷åðãó
äëÿ ìåíå. Àíòîí òâåðäèâ, ùî éîìó
ïîòð³áíî êèäàòè ñöåíó, ñòàâ â³äìîâëÿòèñÿ â³ä ³íòåðâ'þ ³ çéîìîê, à ÿ ñïåðå÷àëàñÿ: "Ïî÷åêàé, òåáå ëþáèòü
ïóáë³êà, çíà÷èòü, òè ïîòð³áíèé. Ç³
ñöåíè ³ â ³íòåðâ'þ òè ãîâîðèø õîðîø³, ïðàâèëüí³ ðå÷³: çàêëèêàºø ëþáèòè îäíó æ³íêó, íàãàäóºø, ùî ãîëîâíå äëÿ ëþäèíè – ñ³ì'ÿ, â³ðà ³ ò.³í."
Àëå Àíòîí íå çäàâàâñÿ: êèäàòè – ³
âñå. Ìîæëèâ³ñòü ïî¿õàòè äî îòöÿ
Âîëîäèìèðà â Áîëãàð ç'ÿâèëàñÿ,
êîëè ìè äàâàëè êîíöåðò íåäàëåêî
çâ³äòè – â Íàáåðåæíèõ ×åëíàõ. Íå
äèâëÿ÷èñü íà àíøëàã ³ âäÿ÷í³ ñëüîçè ãëÿäà÷³â, Àíòîí òîä³ ñêàçàâ ìåí³:
"Îñü ïîáà÷èø, öå áóäå íàø îñòàíí³é
êîíöåðò". Â'¿æäæàòè â ìàëåíüêèé
ñòàðîâèííèé Áîëãàð áóëî äóæå íåçðó÷íî: ñïðàâà ó òîìó, ùî ºäèíèé
òðàíñïîðò, ÿêèé ó íàñ áóâ, – öå îðåíäîâàíèé äëÿ êîíöåðòó âåëè÷åçíèé
á³ëèé ë³ìóçèí ç íàøîþ àô³øåþ. Ìè
äîâãî ÷åðâîí³ëè ³ âèáà÷àëèñÿ çà öå.
Àáè ïîïàñòè äî îòöÿ Âîëîäèìèðà,
ìè ÷åêàëè â³ñ³ì ãîäèí. Áóâàº, ùî
ëþäè òóò ÷åêàþòü ³ äîâøå. Áàòþøêà
Àíòîíà ïîñëóõàâ ³ ñêàçàâ: "Òè íà
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ñâîºìó ì³ñö³. Éäè ðàäóé ëþäåé." ²
ìåí³ – òå æ ñàìå: "Ñï³âàé!" Àíòîøà
âèéøîâ ç õðàìó ç òàêèì íåùàñíèì
îáëè÷÷ÿì, âè á áà÷èëè!
Àíòîí: ß íå ââàæàþ ñåáå çðàçêîâî-ïîêàçîâèì ïðàâîñëàâíèì. Òàê,
äâàíàäöÿòü ðîê³â òîìó íàø ìàéáóòí³é äóõ³âíèê íàñ ç Â³êîþ ïîâ³í÷àâ,
äî öüîãî ï³âðîêó ãîòóâàâ – ³ ÷åðåç
öå ìè âïåðøå ïî-ñïðàâæíüîìó äîòîðêíóëèñÿ äî ñâ³òó Öåðêâè. Àëå í³ÿêîãî íîâîãî æèòòÿ ó ìåíå àâòîìàòè÷íî íå ïî÷àëîñÿ. Ëèøå äâà-òðè ðîêè
òîìó ñòàëî ïðèõîäèòè ðîçóì³ííÿ
òîãî, ùî òàêå Öåðêâà ³ ÷îìó âîíà ïîòð³áíà. Çàðàç ìè ðåãóëÿðíî ñïîâ³äàºìîñÿ ³ ïðè÷àùàºìîñÿ, ìîëèìîñÿ
âäîìà, ïîáóâàëè â áàãàòüîõ ìîíàñòèðÿõ – ³ âñå îäíî ÿçèê íå ïîâåðòàºòüñÿ íàçâàòè ñåáå "ïðèõîæàíàìè", ìè, øâèäøå, ïðîñòî "÷àñò³ çàõîæàíè". Ìåí³ çà öå ñîðîìíî.
Â³êòîð³ÿ: Ìåí³ ÷àñòî
ñïàäàº íà äóìêó àíàëîã³ÿ â³ðè ³ ìóçèêè, ãðóáå
ïîð³âíÿííÿ, àëå âñåòàêè. ßêùî ìè ãëóõ³, öå
íå îçíà÷àº, ùî ìóçèêè
íå ³ñíóº... ßêùî òè íå
â³ä÷óâàºø ïðèñóòíîñò³
Áîãà â òâîºìó æèòò³, öå
íå îçíà÷àº, ùî Éîãî
íåìàº. Íå ìîæíà áåç
ï³ äãîò îâêè ñ³ ñòè çà
ôîðòåï³àíî ³ â³äðàçó
ç³ãðà òè Ðàõìàí³íîâà
àáî Áåòõîâåíà. Íå ìîæíà íåâ³ðóþ÷îìó ç ïåðøîãî ðàçó çðîçóì³òè,
ïðî ùî íàïèñàíî â Ñâÿùå ííîì ó
Ïèñàíí³.
ßêùî â÷èòåëü ìóçèêè
ïîãàíèé – íå îçíà÷àº,
ùî ìóçèêà ïîãàíà...
ßêùî ñâÿùåíèê çðîáèâ
ïîãàíèé â÷èíîê – íå îçíà÷àº, ùî â³ðà ïîãàíà... Çà ö³ºþ àíàëîã³ºþ, â ïèòàíí³ â³ðè ìè ç Àíòîíîì
çàðàç çíàõîäèìîñÿ íà òîìó ð³âí³,
êîëè ìîæåìî ëåäâå-ëåäâå îäíèì
ïàëü÷èêîì íàãðàòè íà ôîðòåï³àíî "Â
òðàâ³ ñèä³â êîíèê", ³ òî ç ïîìèëêàìè. Â òîé æå ÷àñ ìåí³ çäàºòüñÿ, öåé
ïåð³îä – ÿêðàç ñàìèé ö³êàâèé. Êîæåí ìàëåíüêèé êðîê äëÿ òåáå –
ñïðàâæíº â³äêðèòòÿ!

"ß äóøó äèÿâîëó ïðîäàì
çà í³÷ ç òîáîþ"
– Àíòîíå, à íåìàº â³ä÷óòòÿ íåçðó÷íîñò³ ÷åðåç òå, ùî íà êîíöåðòàõ äîâîäèòüñÿ ñï³âàòè àð³þ
"Belle" ç ìþçèêëó "Notre-Dame
de Paris", äå çâó÷àòü ñëîâà: "ß
äóøó äèÿâîëó ïðîäàì çà í³÷ ç òîáîþ"?
Àíòîí: Íå òðåáà äóìàòè, ùî ñëîâà "ÿ äóøó äèÿâîëó ïðîäàì çà í³÷ ç
òîáîþ" – öå çàÿâà â³ä ³ìåí³ âèêîíàâ-

öÿ ³ âèò³êàº ç éîãî ñâ³òîãëÿäó. Öå
ñëîâà ïåðñîíàæà – ³ â ìþçèêë³ âîíè
âèðàæàþòü òå, ùî âñ³ òðè ãåðî¿, ÿê³
¿õ âèãîëîøóþòü, îäåðæèì³ ñïðàâæíüîþ ïðèñòðàñòþ. ² ïîãëÿíüòå – âñ³
âîíè çàê³í÷óþòü æèòòÿ òðàãåä³ºþ.
Õî÷ó ï³äêðåñëèòè, ùî ðîìàí Â³êòîðà
Ãþãî "Ñîáîð Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³"
– öå òâ³ð, ÿêèé ó ðåçóëüòàò³ âåäå
÷èòà÷à äî ñâ³òëà. ² íàø ìþçèêë òàêîæ â³â ãëÿäà÷à äî ñâ³òëà. ² àð³þ
"Belle" íå ìîæíà ñïðèéìàòè ïîçà
êîíòåêñòîì âñüîãî òâîðó. "Ñîáîð
Ïàðèçüêî¿ Áîãîìàòåð³" – öå òâ³ð,
ÿêèé ïîêàçóº, ÿê ëþäèíó ãóáèòü ïðèñòðàñòü. ² ÿ çàâæäè ãîâîðþ ïðî öå
íà êîíöåðòàõ, ïåðø í³æ ñï³âàòè
"Belle". À îñü íåäîïóñòèìèì ìåí³
çäàºòüñÿ ³íøå: êîëè öþ ï³ñíþ, íå ðîçóì³þ÷è ¿¿ ñåíñó, ðîçó÷óþòü, íàïðèêëàä, â äèòÿ÷èõ ñàäêàõ àáî â äèòÿ÷èõ
áóäèíêàõ, êóäè ìè ïðè¿æäæàºìî â

ãîñò³. Âèõîâàòåëüêà îãîëîøóº, ùî
äëÿ íàñ ï³äãîòóâàëè ñþðïðèç – çàðàç Ïåòðèê, Ñàøêî ³ Ñåðã³éêî âàì
çàñï³âàþòü "ÿ äóøó äèÿâîëó ïðîäàì
çà í³÷ ç òîáîþ". Îñü öå – ñòðàøíî.
Òîìó ÿ çàêëèêàþ íå äî çàáîðîíè íà
âèìîâó öèõ ñë³â, à äî ðîçóì³ííÿ ¿õ
ñïðàâæíüîãî çì³ñòó.
– À â³ä ÷îãî ùå, íîðìàëüíîãî
äëÿ ñâ³òó øîó-á³çíåñó, Âè òåïåð
ãîòîâ³ â³äìîâèòèñÿ? Ó ²íòåðíåò³,
íàïðèêëàä, áàãàòî Âàøèõ ôîòîãðàô³é ç â³äâåðòèõ ôîòîñåñ³é...
Â³êòîð³ÿ: Íà æàëü, ÿ ðàí³øå âçàãàë³ íå ðîçóì³ëà, ÷îìó òðåáà áîÿòèñÿ ãîëèõ ôîòîñåñ³é. ² êîëè Êàòåðèíà
Ðîæäåñòâåíñüêà çàïðîøóâàëà çíÿòèñÿ äëÿ ÷åðãîâîãî êàëåíäàðÿ, ³ç
çàäîâîëåííÿì öå ðîáèëà. Äóìàëà: "À
ùî òàêîãî? ïîìèëóþñÿ â ñòàðîñò³,
ÿêå ó ìåíå ò³ëî áóëî". À çí³ìàòèñÿ â
òàêîãî ðîäó ðå÷àõ çàïðîøóâàëè, ³
äóæå ÷àñòî. Àëå, òðåáà ñêàçàòè, ÿ

í³êîëè íå ïîãîäæóâàëàñÿ çí³ìàòèñÿ
äëÿ ÷îëîâ³÷èõ æóðíàë³â ó âóëüãàðíèõ
ïîçàõ. Ñâî¿ çéîìêè ìè ñïðèéìàëè ÿê
õóäîæíþ òâîð÷³ñòü: ó ðåçóëüòàò³ âèõîäèëè êàäðè, äå ÿ îïîâèòà ÿêèìèñü
ñòð³÷êàìè, àëå âèäíî, ùî ç îäÿãó íà
ìåí³ – ëèøå âîëîññÿ. Îäíîãî äíÿ ìè
ç Àíòîíîì ç'ÿâèëèñÿ íà îáêëàäèíö³
Speed Info â îáðàçàõ Àäàìà ³ ªâè.
Òîä³ öå çäàâàëîñÿ ÷èìîñü áåçíåâèííèì, êðàñèâèì, íàâ³òü âèñîêîõóäîæí³ì, à çàðàç... Íå ìîæó, íå õî÷ó ³
íå áóäó. Çðîçóì³ëà, íàðåøò³, ùî
ñïîãëÿäàííÿ ãîëîãî æ³íî÷îãî ò³ëà
ââîäèòü ëþäåé ó ãð³õ. ² áóòè äæåðåëîì öèõ ñïîêóñ ïðîñòî îãèäíî.
Àíòîí: ß â³ä÷óâàþ òàê ñàìî. Íà
æàëü, ðàí³øå ÿ òåæ äóæå áàãàòî
çí³ìàâñÿ â òàêîãî ðîäó ðå÷àõ – ÷àñòî çâàëè, îñê³ëüêè ñïîðòèâíà ô³ãóðà. ² ôîòîñåñ³¿ áóëè, ³ ñóìí³âí³ ñåð³àëè, äå ïîòð³áíî îãîëþâàòèñÿ. ² ²íòåðíåò ï³ñòðÿâèòü òàêèìè ôîòîãðàô³ÿìè, ³
ô³ëüìè ïîâòîðþþòüñÿ äî öüîãî ÷àñó.
Çàðàç, àíàë³çóþ÷è
ñåáå, ÿ ðîçóì³þ, ùî
³ òîä³ â³ä÷óâàâ äèñêîìôîðò. À ïðèõîäÿ÷è äî â³ðè, ïî÷èíàºø
óñâ³äîìëþâàòè, ùî
öå áóëî çà â³ä÷óòòÿ.
Éîãî âàæêî ÿêîñü íàçâàòè, ñôîðìóëþâàòè. Ïðîñòî ç äèòèíñòâà â äèòèíó çàêëàäàëè, ùî ïðàâèëüíî,
à ùî í³. ² îñü ÿ â³ä÷óâàâ, ùî ðîáëþ ùîñü
íå ïðàâ èëüíî. Àëå
â³äãàíÿâ öå â³ä÷óòòÿ
– ³ âñå-òàêè ðîáèâ,
ì³ðêóþ÷è: "ª ðå÷³,
ìîæå, ³ íåïðàâèëüí³,
àëå ¿õ ðîáèòè òðåáà,
îñê³ëüêè öå – ÷àñòèíà ðîáîòè". ²
ëèøå òåïåð, ðîáëÿ÷è íàâ³òü íåâåëèê³
êðîêè ó á³ê Öåðêâè, ÿ ïî÷èíàþ ðîçóì³òè – í³, òàêèõ ðå÷åé ðîáèòè íå òðåáà, íàâ³òü ÿêùî, çäàâàëîñÿ á, î÷åâèäí³ ³ çðîçóì³ë³ ä³ëîâ³ ì³ðêóâàííÿ
äèêòóþòü çâîðîòíº.
– À âèá³ð ðîëåé äëÿ ê³íî çì³íèâñÿ?
Àíòîí: Äëÿ ìåíå öå îêðåìà ³ äóæå
áîëþ÷à òåìà. Öå ñâîãî ðîäó çàìêíóòå êîëî: ï³òè ç ïðîôåñ³¿ ìåíå íå
áëàãîñëîâèëè, àëå çàëèøàòèñÿ â
ïðîôåñ³¿ ³ íå ïðàöþâàòè – ÿ òåæ íå
ìîæó. ß äóæå õî÷ó íà ö³é íèâ³ çðîáèòè ùîñü ñâîº – ô³ëüì àáî ñïåêòàêëü, ÿêèé â³äïîâ³äàâ áè ìîºìó
ñâ³òîãëÿäó. Ó ìåíå íåìàº ñàìîö³ë³
áóòè âï³çíàííèì, àëå áåç òàêîãî ìåä³éíîãî ðåñóðñó æîäíèõ ñâî¿õ ïðîåêò³â íå çàïóñòèø. ² êîëè ìåí³ ïðèñèëàþòü ñöåíàð³é íîâîãî ê³íî – íå
ÿêîãîñü æàõëèâîãî, íå âóëüãàðíîãî,
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àëå ïðîñòî, ÿê ìåí³ çäàºòüñÿ, íå
äóæå êîðèñíîãî, ðîçâàæàëüíîãî – ÿ
ïîãîäæóþñÿ. ×àñòî ëþäè â õðàì³
ï³äõîäÿòü ³ ãîâîðÿòü: "Ñïàñèá³ çà
Âàø³ ðîáîòè". ß íå ìàþ ïðàâà îáðàæàòè öèõ ëþäåé ïðÿìîþ ëàéêîþ
íà àäðåñó ñâî¿õ ðîëåé. Àëå ³íêîëè ÿ
â³äíîøóñÿ äî öèõ ðîá³ò íåãàòèâíî.
Òîìó ùî, íà ì³é ïîãëÿä, ðîçâàæàòè
ëþäåé – íå çàâæäè êîðèñíî. Ìåí³
³íêîëè ãîâîðÿòü: íàâïàêè, òè ìîæåø
â³äâåðíóòè ëþäåé â³ä ¿õ ïðîáëåì. À
ÿ çàìèñëþþñÿ: à ÷è òðåáà ¿õ â³äâîë³êàòè? Ìîæå, íàâïàêè, ïîòð³áíî
äàòè ¿ì ùå á³ëüøå çàíóðèòèñÿ â
ñâî¿ ïðîáëåìè, àáè âîíè íàðåøò³
çíàéøëè âèõ³ä ³, ìîæëèâî, ïðî ùîñü
âàæëèâå çàäóìàëèñÿ.
Â³êòîð³ÿ: Ïðîáà÷, êîõàíèé, àëå ó
ìåíå ³íøà òî÷êà çîðó.
Àäæå íåâèïàäêîâî ñâÿùåíèêè, ÿê³ òåáå íå áëàãîñëîâèëè éòè ç ïðîôåñ³¿, ãîâîðèëè: "Éäè,
ðàäóé ëþäåé". Äëÿ ìåíå
îäíà ç íàéäîðîæ÷èõ âèíàãîðîä – êîëè ãëÿäà÷³
ï³ñëÿ êîíöåðò³â ïèøóòü
âäÿ÷í³ ëèñòè, ùî íàñòð³é
õîðîøèé äîâãî íå ïðîõîäèòü ï³ñëÿ êîíöåðòó, ùî
÷îëîâ³êà ñâîãî ïàí³ ïðîáà÷èëà ³ ñòîñóíêè ïîêðàùàëè, ùî îäðóæèòèñÿ
âèð³øèëè ï³ñëÿ íàøîãî
êîíöåðòó, ùî ïîáà÷èëè
íà ñöåí³ ñ³ì'þ, â ÿê³é
ëþä è ùèðî ë þáëÿ òü
îäèí îäíîãî. Ùî ïîìèðèòèñÿ âèð³øèëè. Áàãàòî ïèøóòü. Äóæå êîðèñíà
ðîáîòà, ÷îëîâ³÷å ì³é êîõàíèé!
Àíòîí: Òàê, àëå "ðàäóâàòè" ³ "ðîçâàæàòè", ïðî ùî ÿ ãîâîðèâ, – öå íå
îäíå ³ òå æ. Ó áàãàòüîõ ô³ëüìàõ ìî¿
ïåðñîíàæ³ – äóæå õîðîø³ ëþäè. Àëå
ìåí³ öüîãî íåäîñòàòíüî. Íåùîäàâíî
ìåí³ â ÷åðãîâèé ðàç â ³íòåðâ'þ ïîñòàâèëè çàïèòàííÿ, ÿêó á ðîëü ÿ õîò³â
ç³ãðàòè. Ðàí³øå ÿ, ÿê ³ íàëåæèòü àêòîðîâ³, â³äïîâ³äàâ: Ãàìëåò, ßãî, Ìåðêóö³î ³ òàêå ³íøå. À òóò ÷îìóñü ñêàçàâ:
"ß á äóæå õîò³â âèêîíàòè ðîëü, â ÿê³é
ì³ã áè ñîá³ äîçâîëèòè íå çí³ìàòè íàò³ëüíèé õðåñòèê". Õàé öåé ãåðîé ïîìèëÿòèìåòüñÿ ³ ïîìèëÿòèìåòüñÿ, ÿ
äóæå õî÷ó ç³ãðàòè ïî-ñïðàâæíüîìó
â³ðóþ÷ó ëþäèíó. Àëå ðîë³, ÿê³ ìåí³
ïðîïîíóþòü, ³íø³. ß ÷èòàþ ñöåíàð³é ³
áà÷ó: òàê, öå õîðîøà ëþäèíà, àëå
â³ðóþ÷îþ ÿ ¿¿ íàçâàòè íå ìîæó. Âîíà
ïðàãíå äî äîáðà ³ êîõàííÿ, àëå ðîçóì³º ¿õ çîâñ³ì íå òàê, ÿê ÿ.
– Â³êòîð³º, äëÿ Âàñ, ñóäÿ÷è ç
óñüîãî, í³êîëè íå ïîñòàâàëî ïèòàííÿ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ â³ðîþ òà
ïðîôåñ³ºþ?
Â³êòîð³ÿ: Í³, á³ëüøå òîãî, ñàìå ç
îáãîâîðåííÿ ö³º¿ òåìè ³ ïî÷àëîñÿ ìîº
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çíàéîìñòâî ç íàøèì ìàéáóòí³ì äóõ³âíèêîì. ß õðåñòèëàñÿ â äåâ'ÿòíàäöÿòü ðîê³â, àëå ïðè÷àñòèëàñÿ âïåðøå âæå â Ìîñêâ³, êîëè ïîñòóïèëà â
Ã²Ò²Ñ. Ñâÿùåíèê òîä³ çàïèòàâ, ÷èì ÿ
çàéìàþñÿ. ß â³äïîâ³ëà: ìóçèêàíò,
ñï³âà÷êà. "ßê?! Òà öå æ ñàòàíèíñüêà
ñïðàâà!" – çàêðè÷àâ â³í. ßê ïîò³ì ç'ÿñóâàëîñÿ, ñàì â³í êîëèøí³é ã³òàðèñò
ÿêî¿ñü ãðóïè. ² ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ
ñåìè ðîê³â â õðàì³ ÿ íå ç'ÿâëÿëàñÿ,
äóìàëà, ÿê æå ÿ, òàêà ãð³øíà, öåðêâó
ïîãàíèòèìó, ñï³âàòè æ ÿ íå ìîæó êèíóòè – òîìó ùî öå ìîÿ óëþáëåíà
ñïðàâà. Ìîëèòèñÿ, ïðàâäà, íå ïðèïèíÿëà.
Àëå ðîçìîâà ïðî äóõîâíó ñòîðîíó ìîº¿ ïðîôåñ³¿ ïîâòîðèëàñÿ ùå
ðàç, êîëè ÿ ÷åðåç îäíîãî ñâîãî

çíàéîìîãî ïîòðàïèëà â õðàì Óñï³ííÿ äî îòöÿ Îëåêñ³ÿ. Âõîäÿ÷è äî õðàìó, ÿ âæå áóëî íàëàøòóâàëàñÿ òðèìàòè îáîðîíó. ² îñü áàòþøêà çàïèòóº: "Êèì òè ïðàöþºø?" ß íàñòîðîæåíî â³äïîâ³äàþ: "Ñï³âàþ". À áàòþøêà ïîñì³õàºòüñÿ: "À, òàê òè ëþäåé ðàäóºø!" ß â³äïîâ³äàþ: "Íó, íà÷åá-òî
ðàäóþ. ßêùî ëþäè ïðèõîäÿòü ïî
äåê³ëüêà òèñÿ÷, ìàáóòü, ïîäîáàºòüñÿ". À â³í: "Îõ, ÿê äîáðå! Ëèøå
òóæëèâèõ ï³ñåíü íå ñï³âàé!" ß çäèâóâàëàñÿ: "À ÿê æå ñóìíà ë³ðèêà?" À
â³í â³äïîâ³äàº: "Òè ïå÷àëü ç òóãîþ íå
ïëóòàé. Ïå÷àëü – â³ä÷óòòÿ ñâ³òëå, à
òóãà – öå êîëè ï³ñëÿ òâîãî êîíöåðòó
õî÷åòüñÿ ïîâ³ñèòèñÿ". Òàê ÿ íà çðàçîê òàêèõ ³ íå ñï³âàëà í³êîëè. Ñàìî
ñîáîþ, äîäîìó ÿ ïðèëåò³ëà áóêâàëüíî íà êðèëàõ ³ ïî÷àëà Àíòîíó ðîçïîâ³äàòè ïðî òå, ùî ÿ çíàéøëà áàòþøêó, äî ÿêîãî ìè õîäèòèìåìî. ×åðåç
ï³âðîêó â³í íàñ ïîâ³í÷àâ.
Â³ðà âïëèíóëà íà òâîð÷³ñòü íå â
òîìó, ùî ÿ çàõîò³ëà â³ä ïðîôåñ³¿
â³äìîâèòèñÿ, à â òîìó, ùî ñòàëà ç
÷àñîì ïî-³íøîìó ï³äáèðàòè ðåïåðòóàð. Ðàí³øå ÿ êåðóâàëàñÿ ëèøå ìó-

çè÷íî-õóäîæí³ìè ì³ðêóâàííÿìè, à
òåïåð äîäàâñÿ ùå îäèí âàæëèâèé
êðèòåð³é: ÷è ìîæó ÿ öþ ï³ñíþ çàñï³âàòè Áîãîâ³. ßêùî òàê, òî âîíà ìîÿ.
À óÿâëÿºòå, ÿêèé çàõâàò ÿ ïåðåæèëà, êîëè â æîâòíåâîìó íîìåð³ "Ôîìè"
çíàéøëà òó æ äóìêó â ³íòåðâ'þ Â'ÿ÷åñëàâà Áóòóñîâà! Â³í ÿêðàç ãîâîðèòü ïðî òå, ùî â äåÿêèõ ñâî¿ ï³ñíÿõ
ñòàâ ç ÷àñîì áà÷èòè çâåðíåííÿ äî
Áîãà, ³ öå çâåðíåííÿ ïîòð³áíî âèñòðàæäàòè. Öå ñòîâ³äñîòêîâî ìîº
â³ä÷óòòÿ!

"Õî÷åòå, ðîçïîâ³ì,
ÿê âìèðàâ Õðèñòîñ?"
– Âè â³í÷àëèñÿ äâàíàäöÿòü
ðîê³â òîìó, àëå äî ñïðàâæíüîãî
öåðêîâíîãî æèòòÿ ïðèéøëè íàáàãàòî ï³çí³øå. Ùî ñòàëî ïîâîðîòíèì ìîìåíòîì?
Àíòîí: Öå ñòàëîñÿ ó
Ë üâ îâ ³ íà çéî ì êà õ
ô³ëüìó "Ïîâåðíåííÿ
ìóøêåòåð³â". Ìè ñâÿòêóâàëè êîæåí çí³ìàëüíèé äåíü – âëàøòîâóâàëè ãàëàñëèâ³ âå÷³ðêè, ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
àëêîãîëþ, ç êóïàííÿì
(÷à ñ á óâ ë³ ò í³ é), ³ ç
ñ ïðàâ æí³ ì "ìó ø êå òåðñüêèì" êóðàæåì. ²
íà îäíó ç âå÷³ðîê äî
íàñ çàéøîâ íàø õóä îæíèê ï î ê îì ï 'þ òåðí³é ãðàô³ö³. Éîãî
çâóòü Àëàí, â³í îñåòèí.
Í ³ùî íå ï ðî â³ ùàë î
ñåðéîçíî¿ ðîçìîâè, âñ³
ïðîñòî ñï³ëêóâàëèñÿ ³ øóòêóâàëè, ³
òóò, ñåðåä öüîãî øóìó, Àëàí ðàïòîì
ñêàçàâ: "À õî÷åòå, ÿ ðîçïîâ³ì, ÿê
âìèðàâ Õðèñòîñ?" Â³ä íåñïîä³âàíêè âñ³ ïðîòâåðåç³ëè. ² â³í ïî÷àâ ðîçïîâ³äàòè, ùî, êîëè ëþäèíó ðîçïèíàëè, öâÿõ âõîäèâ íå â äîëîí³, à ïåðåäïë³÷÷ÿ, òîìó ùî ëèøå öÿ ê³ñòêà
ìîæå âèòðèìàòè âàãó ò³ëà. Íàñòàâàëà çàäóõà – ïðîâàëþâàëàñÿ ãðóäíà êë³òêà. ² ëþäèíà ³íñòèíêòèâíî
øóêàëà îïîðó, àáè ï³äíÿòè ãðóäè ³
çðîáèòè âäèõ. ² òîìó â íîãè òåæ
áóëè âáèò³ öâÿõè. Öâÿõ ïðîâåðòàâñÿ ÿêðàç â òîìó ì³ñö³, äå çíàõîäèòüñÿ ñïëåò³ííÿ íåðâîâèõ çàê³í÷åíü, ³
öå âèêëèêàëî áîëüîâèé øîê, ëþäèíà çíîâó ïðîâàëþâàëàñÿ ³ çíîâó ïî÷èíàëà çàäèõàòèñÿ. Ö³ ô³ç³îëîã³÷í³
ïîäðîáèö³ çìóñèëè ìåíå ïîäóìàòè
ïðî ñìåðòü Õðèñòà ÿê ïðî ùîñü
äóæå ðåàë³ñòè÷íå. ² ïðî òå, ÿê, ïåðåíîñÿ÷è òàê³ ñòðàæäàííÿ, Â³í ìîëèâñÿ ïðî ñâî¿õ ìó÷èòåë³â. Ïîò³ì îáñòàâèíè ö³º¿ ñìåðò³ ÿ ùå á³ëüøå
âèâ÷èâ ïî ëåêö³ÿõ îòöÿ Àíäð³ÿ Êóðàºâà. Òàê äëÿ ìåíå ïî÷àâ â³äêðèâàòèñÿ òîé ñâ³ò, äî ÿêîãî ÿ ³ ðàí³øå
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àâòîìàòè÷íî ñåáå çàðàõîâóâàâ, í³÷îãî íàñïðàâä³ ïðî íüîãî íå çíàþ÷è.
– Ïðèõ³ä â Öåðêâó ä³ëèòü æèòòÿ íà "äî" ³ "ï³ñëÿ". Ó ÷îìó äëÿ Âàñ
ð³çíèöÿ?
Àíòîí: "Äî" – ÿ âåñü ÷àñ ÷îãîñü
áîÿâñÿ. ß áîðîâñÿ ç³ ñâî¿ìè âåëèêèìè ³ äð³áíèìè ñòðàõàìè: âèáèâàâ
êëèí êëèíîì. Íàïðèêëàä, êîëè çí³ìàâñÿ â åêñòðåìàëüíèõ òåëåïåðåäà÷àõ,
íàïîëÿãàâ, ùî ïîâèíåí ï³äïèñàòè
ïàï³ð ç ñåð³¿ "â ìî¿é ñìåðò³ ïðîøó
í³êîãî íå çâèíóâà÷óâàòè". Ó îäíîìó
³íòåðâ'þ ÿ íàâ³òü ñêàçàâ, ùî áîþñÿ
áîÿòèñÿ. Àëå ç ïðèäáàííÿì íàâ³òü
ì³í³ìàëüíîãî ðîçóì³ííÿ ïðàâîñëàâíî¿
â³ðè öåé ñòðàõ ñòàâ ïðîõîäèòè. Ïîòðîõè, àëå âñå æ ÿ áà÷ó, ÿê â³í òàíå. ²
áà÷ó âåêòîð ïðàãíåííÿ, êóäè ïîòð³áíî
ðîçâèâàòèñÿ, àáè éîãî ïîçáóòèñÿ.
Æèòòÿ ëþäèíè â³ðóþ÷î¿ ³ íåâ³ðóþ÷î¿
– öå æèòòÿ ëþäèíè áåç ñòðàõó ³ ëþäèíè, ÿêà áî¿òüñÿ âñüîãî.
Â³êòîð³ÿ: ß á íàâ³òü ïðîâîäèëà
êîðäîí íå ì³æ â³ðóþ÷èì ³ íåâ³ðóþ÷èì, à ì³æ ëþäèíîþ öåðêîâíîþ ³ íåöåðêîâíîþ. Àäæå ìè äàâíî áóëè
â³ðóþ÷èìè, à â Öåðêâó ïî-ñïðàâæíüîìó ïðèéøëè íåùîäàâíî. ² ñàìå
ð³øåííÿ çàëèøèòèñÿ âñåðåäèí³ öåðêîâíî¿ îãîðîæ³ – îñü ùî ä³ëèòü æèòòÿ íà "äî" ³ "ï³ñëÿ".
ß çãîäíà ç Àíòîíîì ç ïðèâîäó
ñòðàõó. Ìîÿ áàáóñÿ ãîâîðèëà, ùî âñ³
ãð³õè – â³ä ñòðàõó. Ëþäèíà áî¿òüñÿ,
íàïðèêëàä, çàëèøèòèñÿ áåç ðîáîòè
– ³ éäå íà îïåðàö³¿ ç ñîâ³ñòþ. Ä³â÷èíà áî¿òüñÿ íå âèéòè çàì³æ – ³ øóêàº
íå çàâæäè ïðàâèëüí³ ñïîñîáè ïðèâåðíóòè ÷îëîâ³êà. À â³ðà äàº ðîçóì³ííÿ, ùî Áîã íå çàëèøèòü, ùî á íå
ñòàëîñÿ. À ãîëîâíå, âñå, ùî òðàïëÿºòüñÿ, – öå íàì ïîòð³áíî. Öå íå
ãîðå, à âèïðîáóâàííÿ. Àëå ëþäèí³,
ÿêà ïîêè ùî çà öåðêîâíîþ îãîðîæåþ,
öüîãî íå ïîÿñíèø. Òîìó ùî íàéâàæëèâ³øå òóò – íå îñîáèñòèé äîñâ³ä.
Òâ³é îñîáèñòèé äîñâ³ä ïîçà äóõîâíèì êåð³âíèöòâîì ìîæå âèÿâèòèñÿ
ïîìèëêîâèì. ß çíàþ îäíó ëþäèíó,
ÿêà "ç Áîãîì ðîçìîâëÿº", ³ "Áîã ¿é
â³äïîâ³äàº", ùî òîìó ¿é ñïîâ³äàòèñÿ
³ ïðè÷àùàòèñÿ, ìîâëÿâ, âæå íå òðåáà, "Â³í Ñàì äî íå¿ ïðèõîäèòè áóäå".
Ìåí³ äóæå øêîäà öþ ëþäèíó – ÿ íàìàãàëàñÿ âñ³ìà ñèëàìè áëàãàòè ¿¿
ñõîäèòè â õðàì – íå õî÷å: "Áîã íå
âåëèòü"... Âðÿòóâàòè ¿¿ â³ä öèõ ïîìèëîê çìîæå ëèøå õðàì ³ äóõ³âíèê.
– Âàì ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ãîâîðèòè ïðî â³ðó ç îòî÷óþ÷èìè?
Â³êòîð³ÿ: Ïîñò³éíî. ² ñåðåä íèõ º
äóæå äîðîã³ íàì ëþäè, àëå ÿê³ ïðè
öüîìó ðàäèêàëüíî íå ðîçóì³þòü, "íàâ³ùî íàì âñå öå ïîòð³áíî". Ìåíå
âèðó÷àº îäèí ïðèéîì, ïðî ÿêèé ìåí³
ðîçïîâ³â íàø çíàéîìèé ÷åðíåöü.
Îñîáëèâî öå äîïîìàãàº â ñï³ëêóâàíí³
ç ëþäüìè, ÿê³ ââàæàþòü ñåáå îñâ³-

÷åíèìè ³ ñàìå òîìó íå â³ðÿòü â Áîãà.
Òàê³é ëþäèí³ ãîâîðèø: ó÷åí³ äîâåëè,
ùî ê³øêà áà÷èòü á³ëüøå, í³æ ëþäèíà: ó íå¿ çîðîâèé ä³àïàçîí øèðøèé.
Òè ç öèì íàóêîâèì ôàêòîì íå ñïåðå÷àºøñÿ? Ëþäèíà ç ï³äîçðîþ
â³äïîâ³äàº: íå ñïåðå÷àþñÿ. À ùå
â÷åí³ äîâåëè, ùî ðèáà ÷óº á³ëüøå
ëþäèíè. Çãîäåí? Çãîäåí. Òàê äèâèñÿ: ìè ç òîáîþ áà÷èìî ìåíøå ê³øêè
³ ÷óºìî ìåíøå ðèáè – ÿê æå òè ìîæåø ãîâîðèòè ïðî òå, ùî Áîãà íåìàº,
ëèøå íà ò³é ï³äñòàâ³, ùî òè íå â³ä÷óâàºø Éîãî ïðèñóòíîñò³, íå áà÷èø ³
íå ÷óºø?
Ìåí³ êèäàþòü íàñòóïíèé ñòàíäàðòíèé àðãóìåíò: ìîâëÿâ, ëèøå
äðÿõë³ ëþäè ïîõèëîãî â³êó àáî íåâäàõè éäóòü ó ÷åíö³. Òóò êëàäåø ïåðåä
ëþäèíîþ êíèãó "Íåñâÿò³ ñâÿò³" ³ ãîâîðèø: ïîãëÿíü, â³ñ³ìíàäöÿòèð³÷íèé
êðàñåíü, âèïóñêíèê ÂÃ²Êó, ñòàâ ïîñëóøíèêîì.

"Ñïîä³âàíà Ðàä³ñòü"
– Íåùîäàâíî âè âèñòóïèëè ç
³í³ö³àòèâîþ ïðîâåäåííÿ äîáðîä³éíèõ êîíöåðò³â íà ï³äòðèìêó
áóä³âíèöòâà â Ìîñêâ³ äâîõñîò ïðàâîñëàâíèõ õðàì³â. ×îìó âè çà öå
âçÿëèñÿ?
Àíòîí: ×åðåç ñï³ëüíîãî äðóãà ìè
ïîçíàéîìèëèñÿ ç ³ºðîìîíàõîì Í³êîäèìîì (Êîëåñíèêîâèì), çàñòóïíèêîì
ãîëîâè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîãî
óïðàâë³ííÿ Ðîñ³éñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿
Öåðêâè. Â³í íàì ðîçïîâ³â ïðî öåé
ïðîåêò ³ çàïèòàâ, ÷è ìîæíà ÿêîñü öþ
³äåþ ï³äòðèìàòè. ² òóò – ìîþ äðóæèíó ïîíåñëî. Â³êó æ õë³áîì íå ãîäóé,
äàé ùî-íåáóäü ïðèäóìàòè ³ ñïðîäþñèðóâàòè. Âîíà çàòåëåôîíóâàëà íàøèì äðóçÿì – Íîíí³ Ãðèøàºâ³é,
Îëüç³ Êîðìóõèí³é, Ãðèãîð³þ Ëåïñó,
Ä³ì³ Äþæåâó. Ïîò³ì íàáðàëàñÿ íàõàáñòâà ³ çàòàëåôîíóâàëà àðòèñòàì, ç
ÿêèìè îñîáèñòî íå çíàéîìà, – Ìèêîë³ Ðàñòîðãóºâó ³ Ñåðã³þ Áåçðóêîâó. Âñ³ ç ðàä³ñòþ ïîãîäèëèñÿ âèêîíàòè ï³ñíþ "Â õðàìàõ Ìîñêâè çàïàëþþòüñÿ ñâ³÷êè".
Â³êòîð³ÿ: Ñïðàâà, çâè÷àéíî, íå â
òîìó, ùî õîò³ëîñÿ ùîñü ñïðîäþñèðóâàòè. Àìá³ö³é ó ìåíå äàâíî íåìàº
– ëèøå áàæàííÿ õî÷ â ÷îìóñü áóòè
êîðèñíîþ. ß âïåâíåíà, ùî Ìîñêâà íå
ïðîâàëèëàñÿ ï³ä çåìëþ äî öèõ ï³ð
ëèøå ÷åðåç òå, ùî â õðàìàõ ñëóæàòü
Ë³òóðã³þ.
Àíòîí: Íîâ³ õðàìè â Ìîñêâ³ – öå
ïðîñòî íåîáõ³äí³ñòü. Ìåíå ñèëüíî çà÷åïèëè ñëîâà îäíîãî ç äóõîâíèõ àâòîð³â: "ßêùî Áîã – íà ïåðøîìó ì³ñö³,
òî âñå ³íøå – íà ñâîºìó". Â öåíòð³
Ìîñêâè – òàê, áàãàòî õðàì³â. Àëå â
ñïàëüíèõ ðàéîíàõ ¿õ äóæå ìàëî. Ìè
áàãàòî ïåðå¿æäæàëè ³ æèëè â ð³çíèõ
ðàéîíàõ ñòîëèö³. Íà îêîëèöÿõ ì³ñòà,
àáè ïîïàñòè ó ñâÿòî â õðàì íà ñëóæáó, ïîòð³áíî ïðèéòè çàçäàëåã³äü –

³íàêøå äîâåäåòüñÿ ìîëèòèñÿ íà âóëèö³. À ëþäèíà, ÿê³é ïðîñòî çàõîò³ëîñÿ ðàïòîì çàéòè â õðàì, çàéäå – ³
ïîáà÷èòü äèâíèé íàòîâï, çà ñïèíàìè ÿêîãî íå ðîçáåðåø, ùî â³äáóâàºòüñÿ òàì, ïîïåðåäó. Õðàìè ìàþòü
áóòè áëèçüêî äî áóäèíêó, ïîòð³áíî,
àáè êîæí³é ëþäèí³, ÿêà ïðèéøëà, òàì
íàäàëè óâàãó. Òàê, öå âæå áàãàòî ðàç
ñêàçàíî – àëå íå çàéâèì áóäå ö³ ðå÷³
ïîâòîðèòè.
Â³êòîð³ÿ: Ïðîòå çàðàç ÿ ïåðåäàëà êåð³âíèöòâî ïðîåêòîì ³ çàïèñ ï³ñí³
Îëüç³ Êîðìóõèí³é, ÷óäîâ³é ³ ãëèáîêî
â³ðóþ÷³é ëþäèí³ ³ ìóçèêàíòîâ³. Äî
òîãî æ ÿ ïîâí³ñòþ ïðèïèíèëà êîíöåðòíó ³ ñóñï³ëüíó ä³ÿëüí³ñòü. Íà ÿêèéñü
÷àñ ïîâí³ñòþ óñàì³òíèëàñÿ.
– ×îìó?
Â³êòîð³ÿ: ñïðàâà ó òîìó, ùî ÿ
í³êîëè íå áóëà âàã³òíà. ß á í³êîëè
íå çðîáèëà àáîðò. Ìè ç Àíòîíîì
äóæå äàâíî ìð³ºìî ïðî äèòèíó, àëå
³ äîñ³ çàâàã³òí³òè ÿ íå ìîãëà ³ äóæå
÷åðåç öå ñòðàæäàëà. Ìè – îáñòåæåí³ âçäîâæ ³ âïîïåðåê ³, çà âñ³ìà
ðåçóëüòàòàìè, îáîº àáñîëþòíî çäîðîâ³. Ë³êàð â êë³í³ö³ â ²çðà¿ë³ íàâ³òü
â³äìîâèâñÿ çðîáèòè íàì ÅÊÎ, ñêàçàâøè: âè, ìîâëÿâ, çäîðîâ³ – ³ä³òü
íàðîäæóéòå ñàì³.
² òóò íàì òåëåôîíóº æ³íêà, ÿêà
ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ìàò³íêîþ ªâñåâ³ºþ,
³ãóìåíåþ Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî ìîíàñòèðÿ â Ñ³ìôåðîïîë³. Ìè íå áóëè çíàéîì³, òîìó ¿¿ äçâ³íêó çäèâóâàëèñÿ. À
âîíà ãîâîðèòü: "Äî íàñ â ìîíàñòèð
áàãàòî ðàç³â ïðè¿æäæàëè ëþäè ñïåö³àëüíî, àáè ïîìîëèòèñÿ çà Âàñ ç
Àíòîíîì". Ñóäÿ÷è ïî îïèñàõ ìàò³íêè, ìè öèõ ëþäåé íå çíàºìî. À ìàò³íêà ªâñåâ³ÿ ïðîäîâæóº: "Âîíè òàê
ñòàðàííî ìîëèëèñÿ ïðî äàðóâàííÿ
âàì ÷àäà, ùî ÿ ðîçïîâ³ëà ïðî öå íàøîìó ñòàðöþ. À â³í ìåí³ â³äïîâ³â:
"Ñêîðî ó íèõ áóäå äèòÿ". Îòæå Âè
òåïåð ñåáå áåðåæ³òü, ÷àñòî ïðè÷àùàéòåñÿ ³ ãîòóéòåñÿ. Ðàç ñòàðåöü
ñêàçàâ – òàê ³ áóäå".
Àíòîí: Ìè áóëè äóæå çâîðóøåí³,
ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè ìîëèìîñÿ
äóæå äàâíî. ¯çäèëè ³ äî ñâÿòî¿ Ìàòðîíè Ìîñêîâñüêî¿, ³ äî ñâÿòîãî Îëåêñàíäðà Ñâ³ðñüêîãî, äî ²îàííà Øàíõàéñüêîãî â Ñàí-Ôðàíöèñêî. Îòåöü
Âîëîäèìèð ç Áîëãàð äàâ íàì ïîñëóõ:
êîæíó íåä³ëþ óâå÷åð³ ÷èòàòè àêàô³ñò
"Íåî÷³êóâàíà ðàä³ñòü".
² îñü – âñ³ìà öèìè ìîëèòâàìè Ãîñïîäü ïîñëàâ íàì ñïðàâæíþ ðàä³ñòü,
"î÷³êóâàíó ðàä³ñòü": Â³êà âàã³òíà.
Æóðíàë "Ôîìà" – ïåðøå ³ ºäèíå
ÇÌ², êîìó ìè ïðî öå ãîâîðèìî.
×îìó? Òîìó ùî ïðîñèìî Âàøèõ ìîëèòîâ. Òîìó ùî â³ðèìî: ÿêùî ÷èòà÷³
"Ôîìè" çà íàñ ìîëîòèìóòüñÿ, íàì öå
äóæå äîïîìîæå.
Êîñòÿíòèí ÌÀÖÀÍ
(æ-ë "Ôîìà")

22

№ 2 (52) 2012
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ

Михайлів день вважається своєрідним православним Днем
Києва, а самі жителі столиці нашої держави вважали Архангела своїм небесним заступником.
Але коли і чому зображення святого Архістратига потрапило на київський герб? І з чого, власне, почалася історія взаємин Начальника небесного воїнства і древнього міста на
Дніпровських кручах?
Про це – в цікавих фактах, цифрах і несподіваних паралелях
– розповів Владислав Дятлов – співробітник Синодального інформаційно-просвітницького відділу Української Православної Церкви, завідувач відділом «Київ підземний» музею історії м. Києва.
Пропонуємо вам цей екскурс в історію.
ÊÎËÈ ² ÇÀ ßÊÈÕ ÎÁÑÒÀÂÈÍ
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂÑß ÇÂ’ßÇÎÊ ÊÈªÂÀ
² ÀÐÕ²ÑÒÐÀÒÈÃÀ ÌÈÕÀ¯ËÀ?
Працюючи над цим питанням, історики прослідили, що з XVI століття зображення архістратига Михаїла присутнє
на гербі Київського воєводства, яке у той
час входило до складу Польщі. Лише забарвлення цього герба було іншим –
архангел Михаїл зображався на червоному тлі, а не на синьому, як ми звикли
бачити на сучасному гербі Києва.
Але особливе шанування архістратига Михаїла прослідковується ще з часів
великокняжих. А саме: внук Ярослава
Мудрого Святополк (не плутати зі Святополком – сином Володимира, який убив
Бориса і Гліба) носив в хрещенні ім’я
Михайло. Саме він заклав на початку XIII
століття на Старій київській горі собор,
який став однією з трьох головних архітектурних домінант Верхнього Києва,
разом з Десятинним храмом і Софійським собором. Це – Михайлівський
золотоверхий і при ньому монастир.
Трохи раніше, в кінці XI століття, за
межами основної частини Києва в намисті таких обхідних монастирів, подібних до Лаври, був заснований Видубицький Свято-Михайлівський монастир. Видубицький монастир був однією
з найвідоміших святинь Києва. Ми можемо сказати, що як мінімум із стику
періоду XI–XII століть в цих святинях просліджуються дві важливі сакральні адреси в священній топографії Києва.
Доля герба, про який ми згадували,
пов’язана з Польським воєводством київським, виявилася досить цікавою в тому
плані, що навіть після вигнання польської
адміністрації і переходу Києва під протек-

торат Російського царства, герб цей
був збережений. Лише з часом
змінилося його забарвлення, деякі окремі його деталі, але саме цей герб в кінці
XVIII століття був ще раз затверджений
вже як герб міста Києва.
За радянських часів, як загальновідомо, був придуманий новий герб – теж
досить своєрідний, цікавий, адекватний
– квітуча гілка каштана, військовий щит,
лук, зірка міста-героя. Але зараз радянський герб став історією, а місту повернений його історичний герб. Він змаль ований на прапорі, піднятому на
київській мерії.
Ì²ÕÀ¯Ë-ÑÂßÒÎÏÎËÊ ² ÉÎÃÎ
ÑÓÏÅÐÅ×ËÈÂÈÉ ÑË²Ä
Â ²ÑÒÎÐ²¯ ÊÈªÂÀ
Про князя Міхаїла-Святополка в
історії залишилися подвійні відгуки. З
одного боку, цьому князеві докоряли в
тому, що він був людиною жадібною,
прив’язаною до життєвих розрад земних. Але в той же час він увійшов до історії
як фундатор настільки важливого для
міста монастиря і храму.
Цікаві епізоди з життя цього князя
описані в «Києво-Печерському патерику» і пов’язані з трьома подвижниками
Києво-Печерської Лаври.
Перший подвижник – преподобний
Прохір Лебедник. Своє прізвисько він
отримав за те, що робив з лободи хлібини і роздавав бідним. Хоча це і гірка трава, але хлібини були приємними на
смак. І ось, під час чергової княжої усобиці, коли в Києві почалася нестача солі
і хліба, Прохір почав робити сіль з пічної
золи (втілюючи своєю молитвою) і разом з хлібами з лободи роздавав її
біднякам. Через голод він почав їх ро-

бити більше, ніж зазвичай, тому що
прості кияни не могли купити собі хліб
на базарі. І купці, які через це не могли
нажити собі бариш на спекуляції, поскаржилися на Прохора Святополку.
Не розібравшись в справі уважно,
але думаючи поступитися купцям, аби
вони потім поділилися баришем, Святополк звелів у Прохора всі ті запаси,
які він для народу зробив, відняти.
Люди дуже лихословили князя за це,
але преподобний їх утішав і говорив:
«Трохи потерпіть, скоро це все викинуть». І дійсно, князь велів своїм слугам
покуштувати, тому що коли він побачив,
що на вигляд це зола і лобода, спантеличився, як же це можна було їсти. Але
коли почалі їсти слуги, виявилось, що
продукти втратили свої смакові властивості, будучи відібраними насильно:
зола була звичайною золою, а лобода
– лободою.
Хлібини пролежали три дні, і князь
велів таємно вночі викинути це все на
торгівельну площу, аби не було зайвого
розголосу. І до ранку народ все це розібрав. І з чуток, що дійшли до князя, до цієї
їжи знову повернулися смакові якості.
Це змусило князя задуматися, що
він через жадібність втягнувся в авантюру, безсовісну відносно подвижника,
якого шанує народ. І він прийшов в Лавру особисто просити у старця вибачення. І настільки не міг заспокоїтися, що
як гарантії, що старець його прощає,
попросив: «Коли ти вмиратимеш, поклич мене, аби я власними руками тебе
поховав».
Князь був на війні, коли до нього
прийшла звістка, що преподобний
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Прохір готується зустріти кончину. Князь
командував військом і кинути його в такий момент не міг. Але преподобний
сказав: «Якщо ти прийдеш до мене, то
не пошкодуєш про це, результат війни
буде для тебе благополучним». Князь
залишив військо, примчався в Лавру,
попрощався із старцем, власними руками відніс і поховав його в печері, після
чого повернувся на війну і виграв ту
військову кампанію, яку вів.
Цікаво, що ось цей епізод Патерика – це перша згадка про світських паломників в лаврські печери. Частіше
говорять про іноземних і російських
мандрівників, починаючи з XV століття.
Але в Патериці сказано, що Святополк
завжди з того часу (після поховання
Прохора), збираючись на полювання
або війну, приходив у Києво-Печерський
монастир, поклонявся труні Феодосія в
Успенському соборі, потім обходив печери, кланявся Антонію, Прохору і всім
преподобним.
У літописі також є згадка про те, що
Святополк приходив регулярно в лаврський монастир кланятися Пресвятій
Богородиці, гробу Феодосія. Там про печери не говориться, але Патерик дає
таке уточнення.
І ще два подвижники, з якими побічно пов’язана доля Святополка. Його
син Мстислав виявився винним в загибелі преподобномучеників Василя і Федора. Знаменита історія, коли Федір засумнівався в таємності своєї милостині,
розданої у миру до постриження, і біси,
скориставшись цим, почали його спокушати. Коли Василь був у відрядженні за
дорученням священоначалія, біс під його
виглядом показав Федору клад і запропонував зробити втечу з монастиря під
виглядом добродійності. Але вчасно повернувся справжній Василь, розкрив цей
обман. І тоді біс в подобі Василя поскаржився Мстиславу, сказавши: «Ось, князь,
в твоїй землі знайшли клад, від тебе втаїли». І князь Мстислав закатував на
смерть обох преподобних.
Характерно, що йому була передбачена і його власна загибель. Князь вистрілив в одного з преподобних з лука і,
вийнявши цю стрілу зі свого тіла, подвижник сказав: «Ця стріла тебе сама
колись уразить». Тоді була практика
висмикувати стріли з тіл убитих і потім
багато разів їх використовувати. Згодом
різними дорогами під час міжусобних
воєн ця стріла потрапила у військо, що
облягало місто Володимир-Волинський, яке обороняв Мстислав, і саме
ця стріла смертельно поранила його.
Побачивши її оперення, князь впізнав
її і сказав: «Я гину за те, що замучив Василя і Федора».
Ось такий був суперечливий князь
Міхаїл-Святополк, з ім’ям якого і пов’язаний початок особливого шанування
Архістратига Михаїла в Києві.

ßÊ ÄÀË² ÐÎÇÂÈÂÀËÎÑß
ØÀÍÓÂÀÍÍß ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ÌÈÕÀ¯ËÀ Â ÊÈªÂ², ÀÁÎ ×È
ÌÈÕÀ¯ËÎÌ ÁÓÂ ÏÅÐØÈÉ
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒ ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ?
По-перше, зв’язок Архістратига і
міста зафіксувався в гербі. Та і день пам’яті архістратига Михаїла був міським
торжеством.
По-друге, в народі дуже шанувалися
і Золотоверхий Михайлівський, і Видубицький монастирі. Більш того, з XVI
століття виникла традиція вважати, що
перший київський Митрополит, сучасник князя Володимира, був Михаїл, прибулий з Візантії.
Насправді, більш древні літописи не
дають конкретної відповіді на питання,
як звали першого нашого Митрополита. Більш того, за одним з літописів, Михаїл дійсно існував і дійсно був першим,
але жив при Аскольді, а не при Володимирі. Тобто, є серед джерел, визнаних
Церквою достовірними, різночитання.
Але, так або інакше, з XVI століття виникла традиція вважати, що Михаїл був
першим Митрополитом і жив він при
Володимирі.
І ось деякі історики вважали, що
Михаїл по своєму тезоіменитству, саме
митрополит Михаїл нібито і заснував
Золотоверхий і Видубицький монастирі.
Але це пізніша версія, більш пізня традиція, і вона прийнята не всіма, вона
оспорюється.
Чому приписували йому? — Тому що
передбачали, що на місці Золотоверхого монастиря могла бути раніша обитель, а з Видубицьким монастирем вважалося, як мовиться в літописі – князь
Всеволод, один з синів Ярослава Мудрого, заклав Михайлівський храм на
Видубичах в монастирі, і ось це «в монастирі» збивало з пантелику. Деякі думали, що вже в тому, що існує «монастирі», а деякі вважали, що в монастирі,
який прямо при цьому був закладений.
Але насправді, точна історична наука дотримується перших літописних
згадок: Видубицький відомий з 1070
року, Михайлівський Золотоверхий – з
початку XII століття. З Видубицьким монастирем було тісно пов’язано життя
преподобного старця Іони Київського,
який поруч заснував свій – Свято-Троїцький Іонінський монастир.
ÑÊ²ËÜÊÈ ÍÀÑÏÐÀÂÄ² ÍÅÁÅÑÍÈÕ
ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ²Â Ó ÊÈªÂÀ?
Переконаний, що потрібно розділяти два формати (якщо таке слово коректне стосовно традицій шанування
Михаїла як заступника Києва). Тобто,
присутність архангела Михаїла на гербі
Києва, що йде з часів, коли Церква і
держава не були розділені. І герб в даному випадку — елемент світської символіки, але з таким ось церковним духовним вмістом. У ць ому розумінні

Михаїл впродовж декількох століть є
символом Києва.
Але в живій релігійній традиції, коли
ми говоримо про шанування святих віруючими людьми, це трохи інший формат
– ширший і глибший. Він не пов’язаний
з штампами, друком, логотипами.
З цього боку віруючі кияни завжди
знали, що головний заступник всіх міст
– Сам Господь, тому що «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася
зиждущии. Аще не Господь сохранит
град всуе бде стрегий» (Пс. 126, 1).
Крім цього особливе місце для киян
мало шанування Богородиці. Тому що
саме на честь Її головні наші храми –
Десятинний Богородичний, Софійський,
– теж по суті Богородичний і, звичайно,
Успенський собор Лаври. Присвячення
цих храмів визначало головну сакральну тему Києва.
Потім йшли архангели. Це Михаїл,
але і Гавриїл.
Цікаво, що в науковій церковно-історичній літературі висловлюється думка, що архангела Гавриїла теж шанували як заступника Києва. З чим це
пов’язано. Золоті ворота – це був найпотужніший, найкрасивіший офіційний
в’їзд до Києва, оберненого на захід, до
християнської Європи (Золоті ворота
будувалися до розколу між православними і католиками). Саме тоді, коли їх
будували, княжа сім’я поріднилася з
декількома королівськими династіями
Європи. У цьому ключі ці ворота дивилися на захід, в братську, тоді християнську, Європу.
На вершині Золотих воріт була побудована церква Благовіщенська. Сучасник Ярослава, знаменитий митрополит
Іларіон, перший русич-митрополит, в
своєму «Слові про закон і благодать»
дав коментар, чому саме церква на
честь Благовіщення на Золотих воротах.
Причому, сакрально вона була на одній
осі. Вісь йшла від Золотих воріт через
Софійський собор до Десятинної церкви (по цій осі зараз йде Володимирська вулиця).
Так от, він пояснює: як архангел
Гаврїл, ввійшовши до Пресвятої Богородиці, сказав: «Радій, благодатна, Господь
з Тобою», так само подорожанин – християнин, який входить до священного Києва, повинен вигукнути: «Радій, благодатне місто, Господь з тобою!» Митрополит
Іларіон надавав цьому храму значення
першого кроку в сакральний простір
міста. Отже, Благовіщення, в якому брав
участь архістратиг Гавриїл, сприймалося
як особливо важливе для київської православної топографії свято і символ.
Ось така існує думка. Зараз навіть
говорять про те, чи не збагатити символіку міста якимсь розширенням шляхом
додавання ще ликів святих.
І в цій великій багатоповерховій
структурі шанування заступників Києва
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наступний рівень – це наші Києво-Печерські святі і деякі святі, які не були
Печерськими, але вони зіграли особливу роль в історії міста.
Це, зокрема, святий князь Володимир, свята великомучениця Варвара,
особливо шанована киянами за те, що,
за переказами, її мощі з XII століття принесені до Києва (до речі, до революції
вони лежали в Михайлівському Золотоверхому соборі).
Таким чином, в простому народному сприйнятті заступники Києва, звичайно, не зводяться до одного архангела
Михаїла. Це цілий сонм, і він ієрархизований, як ієрархизована в православній свідомості, вся Небесна Церква.
Тому одне діло герб – як
світський символ з елементами релігійного життя, і інша
справа – жива релігійна традиція, яка ширша, глибша і
багатша в цьому відношенні. І
кол и запитують , нас кіль ки
адекватний символ Михаїла, то
можна відповісти, що ці два
формати треба розрізняти,
треба розуміти, що заступників
у Києва, звичайно, більше, і
якщо тут потрібно щось передивлятися, то потрібно враховувати реальну релігійну церковну традицію.
Але символ архангела Михаїла може теж вважатися доволі древнім. Це не якесь нововведення, це символ, який
протримався століття. До цього образу кияни звернулися на
стику XI-XII ст., в період розквіту
Київської Русі, а потім це мало продовження у вигляді герба, починаючи з XVI
століття.
ÏÐÎ ÑÓ×ÀÑÍÅ ØÀÍÓÂÀÍÍß/
ÍÅ ØÀÍÓÂÀÍÍß ÀÐÕ²ÑÒÐÀÒÈÃÀ
ÌÈÕÀ¯ÉËÀ, ÀÁÎ ×È ÒÀÊÈÉ ÂÆÅ
«ÁÅÒÌÅÍ» ÑÒÎ¯ÒÜ ÍÀ
ÕÐÅÙÀÒÈÊÓ
Якщо інтелігентно дивитися на питання, як шанується архангел Михаїл в
наші дні, то тут можна відзначити два
моменти.
Момент перший. Конкретно форма
скульптури на Майдані Незалежності,
яка за плащ архангела, що розвивається, в народі прозвана «Бетмен». Вона
розміщена на арці так званих Печерських воріт. Ще в Староруський час на
тому місці були Лядські (південні) ворота Київського кремля — укріпленої київської цитаделі, або Верхнього міста.
Ляди – в перекладі із слов’янської мови
– вичищена від лісу ділянка. Саме через ці ворота Батий в XIII столітті ввалився на територію міста. Потім ці ворота довгий час не існували.
Але в XVII столітті при Богдані Хмельницькому київсь кий кремль віднов-
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люється в своїх древніх кордонах, там
поселяється російський гарнізон, і на
місці цих воріт знову зводяться ворота,
але вони вже називалися не Лядські, а
Печерські, тому що дивляться у бік Лаври. Пізніше їх зробили кам’яними барочними. І встановлена зараз барочна
арка покликана символічно нагадувати про ті ворота часів Богдана Хмельницького.
Що стосується скульптури. Якщо її
аналізувати з мистецтвознавчого боку,
то, оскільки арка виконана у стилі барокко, то і архангел виконаний в стилістиці українського барокко. Якщо ми по-

глянемо на справжній іконостас епохи
українського барокко 30-х рр. XVIII століття в Троїцькій Надвратній церкві Лаври, там, на дияконських воротах, архангели Гавриїл і Михаїл також змальовані у військовій зброї. І також нагадують таких хлопців, в образах яких втілюються небесний спокій заспокоєння,
але з іншого боку – військові лати,
зброя – говорять про їх могутність. Ангели – це воїнство небесне, сила Христова.
Тому скульптура на Хрещатику з одного боку стилістично має історичні прецеденти. З іншого боку, звичайно, лики
в Троїцькій Надвратній церкві більш
натхненні (я б сказав, більше духовного
дихання в іконостасі Троїцької церкви,
незважаючи на те, що це барокко – де
пишнота одягу має більшу підкресленість, ніж в розписах фрескових часів
Древньої Русі і Візантії). І, звичайно, в
скульптурі на Майдані більше потужності. Але не можна сказати, що це взагалі щось небувале, «висмоктане з
пальця», що це абсолютно новий модерн. Ні, вона спирається на певне історичне коріння.

Другий момент, що стосується «Бетмена». Абсолютно світські люди, які не
знають культури барокко, ні тих етапів,
через які пройшла церковна культура і
мистецтво, знаходять для прізвиськ
такі паралелі в сучасному кінематографі, в сучасній світській культурі. Тому
народжуються такі «прізвиська». Коли
при мені вперше озвучили цю назву
скульптури, я навіть не зрозумів, про
що йдеться, тому що у мене асоціації з
такими прізвиськами не виникає. Я
просто розумію, якщо вирішили цю арку
робити у стилі барокко, то її завершення, зрозуміло, не може бути в стилі
Візантії. І коли ці знання в голові є, виникають одні асоціації, коли цих знань немає, виникають якісь інші.
І проблема криється в тому,
що суспільство настільки секуляризувалося, настільки погано знає історію церковного мистецтва, що не розуміє, де модерн, а де щось, що тримається на історичних традиціях.
З іншого боку, на тлі відродження церковної культури теж
поки що існують різні погляди
на те, як нам йти далі. За ці
роки я зустрічав думки, що ні,
барокко нам не потрібне, це
тілесність, пишнота, а потрібний аскетизм, натхненний
як у Візантії, Древній Русі. Інші
говорять: ні, дозвольте, ну як
же, Україна повинна самовиражатися. А в чому вона самовиражатиметься, як не в українському барокко.
Зустрічаються і середні погляди, коли говорять, що треба все якось
делікатно синтезувати. Наприклад, є
барочні храми в Україні, що збереглися з епохи барокко, але в яких втрачені
розписи і іконостас. І в даний час розписи там роблять в стилі Візантії або
Древньої Русі, і акуратно одне до іншого синтезують. Причому, у ряді випадків
це виходить блискуче – красиво і добре. Приклад – Спасо-Преображенський
монастир в Нещерові, де в церкві українського барокко XVIII століття, що втратила свій інтер’єр тих часів, зроблені
розписи під Візантію.
Насправді, напевно, нам самим треба визначитися зараз. Світським людям
примножити свої знання про церковну
культуру і мистецтво, аби порівнювати, що
на що схоже і що може бути, а чого не
повинно бути, що є добрим смаком, а що
недопустимо. А людям воцерковленим,
загалом, потрібно визначатися в дорогах
розвитку – що церковне мистецтво сьогодні і як воно повинне виглядати, аби
правильно свідчити про істини віри.
Матеріал підготували
Юлія КОМІНКО і Анна ВЛАСЕНКО
("Православ’я в Україні")
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Власне, саме з цього вигуку все і почалося. Та і не могло не початися, тому що я, засмучений черговою незграбною роботою найнятих шабашників, які через тиждень після укладеного "договору", коли
все обіцялося якісно і в строк, а виявилося "сяк-так" і за принципом
"день з прохладкою – ніч з присядкою", розігнав будівельну бригаду
і в сумній задумливості сидів на сходинках церковної паперті...
Поруч крутився Харитонич і бурмотів
під ніс незадоволеність та інші "компліменти" навздогін вигнаним "будівельникам" і тим самим, як йому здавалося,
виражаючи мені моральну, духовну загальноприходську підтримку.
Бурчи – не бурчи, але сарай для вугілля необхідно терміново добудувати і
надіти на нього дах, оскільки під небом
залишати вугілля – значить, ввести в
спокусу добрий десяток спраглих випити селян. Безгоспне домашнє паливо у
розмірі одного відра, хоч і знаходимося
ми на Донбасі, за теперішніх часів витягує якраз на півлітру напою місцевого
виробництва.
– Їдь додому, батюшко, – щось вирішивши для себе, сказав Харитонич. –
Вранці легше думати і вирішувати.

Ä³äîâ³ ÿ â³ðþ...
Тому що на практиці перевірена
його життєва хватка і вміння знаходити
там, де не клав, і приносити звідти, де
нічого немає за визначенням. Ще в
перші приходські роки, коли будували
храм, він зміг домовитися і пригнати величезний кран, аби поставити на церкву купол. Я виходився весь по інстанціях, випрошуючи цей підіймальний механізм з довгою нестандартною
стрілою, але скрізь натикався або на
співчутливе "немає", або на байдужий
погляд, в якому відверто читалося: "Тебе
тут ще не вистачає". Дізнавшись, що в
сусідньому місті є такий кран, я зачастив до начальника цього механізму,
який на третій мій прихід заявив, що
може дати мені лише екскаватор з бульдозером. На моє здивоване: "Навіщо?",
начальник відповів:
– Аби для вас, плем'я попівське, яму
викопати, покидати всіх туди і загорнути.
Дізнавшись, хто такі "войовничі атеїсти",
і зрозумівши, що загроза щира і сповна
реальна, я остаточно засмутився і вкінець
занепавши духом, поїхав на парафію.
Харитонич, також засмучений "іродами безбожними", через день пригнав
потрібний кран з будівництва найближчої шахти, куди я і звертатися побоювався. Пригнав, і за пару годин купол
на церкву поставив.
Отже сподівання моє, що дідусі мої
приходські щось та придумають, і вугілля лежатиме там, де йому належить,
мене не залишало. Хоча, звичайно, на
зиму дивлячись, треба було сарайчик

цей меншим будувати і своїми силами
обійтися, але вже почали, та і в господарстві приходському потрібна така
споруда, аби й вугілля, й дрова, й інструмент необхідний під дахом на своєму
місці були...

Íàñòóïíîãî äíÿ äîâêîëà
íà òðåòèíó âèêëàäåíîãî
ñàðàÿ áóëà ÷èñòîòà
³ ïîðÿäîê
Ліси вирівняні, цегла складена поряд,
пісок до корита для розчину принесений.
Видно, сторож із старичками постаралися. Помолився за трудівників храму сього, а сам все думу думаю, де каменярів
узяти. Недодумав. Через день на чотири
ряди кладка цегельна виросла, причому
чистенько так цегла лежить, під розшивочку. Людям похилого віку ця творчість
ніяк не під силу, а паламарям ще вік не
вийшов, аби так скласти.
Походив я довкола, подивувався,
тим паче, що, як і напередодні, прибрано все, мало не під віник, акуратненько
складено і так лежить, хоч зараз розчин замішуй і продовжуй стіни класти.
Дивно...
Пішов до старости. Той говорить:
– Сам дивуюся, отче. Видно, молитеся старанно, ось ангели й допомагають.
Щодо того, що мої молитви могли хоч
частину ангельського світу перетворити
на каменярів, я щиро завагався, тим
паче, що староста хитро жмурив очі, але
пояснення знайти не зміг. Гаразд, думаю, все одно дізнаюся, головне, щоб
каменярі ці невидимі по завершенню
стін дідусів моїх пенсії не позбавили. Така
кладка на теперішній час дорого коштує.
Пробув на приході до вечора, сподіваючись все ж побачити, хто ж ці "ангели" в плоті... Не дочекався. Поїхав.

Âðàíö³ çäèâóâàííþ ìîºìó
íå áóëî ìåæ
Стіни вигнані до віконних перемичок,
та і самі перемички, причому бетонні,
яких у нас на приході зроду не було, лежали на визначеному для них місці, вирівняні та укріплені.
Біля будівництва крутилися староста
з Харитоничем, плануючи і обговорюючи, який дах спорудити і як його прикріпити до стін, аби вітром не здуло.
Благословивши дідусів, які відверто
посміхалися, я вже з непідробною при-

СІМЕЙНЕ

ЧИТАННЯ

страстю став допитуватися: "Хто?" і "За
скільки?"
– Отож, отче, ми ж і говоримо, що
швидко та добре, а хто – Бог знає.
– Ангели, батюшка, ангели! – не угамовувався староста. – Ви, дорогий наш
пастир, йдіть служити, щоб вони нам і
дах з Божою допомогою поставили.
Сказати мені було нічого. Тим паче,
мене відверто випроваджували, ніби
почули останні архієрейські слова, на
зборах сказані, що священик більше про
службу думати повинен, та правити її
гідно, а будівництвами і господарськими турботами Богом визначені займатися приходські подвижники.

Òàê á³ëüøå
ïðîäîâæóâàòèñÿ
íå ìîãëî...
Нікому не сказавши, я залишився
ночувати в своїй приходській келії. Діло
вже йшло до осені, ночі стали довшими, та і повний місяць в ті дні якраз припав. Загалом, як стемніло, сидів я на
ґаночку свого приходського будиночка і
вдивлявся в темноту, оскільки світла, як
на зло, не було. Дивився і думав: якщо
вони вночі кладку робили, то як? Світла
у дворі церковному – два ліхтарі. Один
біля паперті, інший біля священицького будиночка. Ніякої користі від них!
Лише до сарая дійти по стежці і видно,
але щоб цегельну кладку вести – і розмови бути не може. Щось тут не так.
Вся ця ситуація нагадала мені
єршовського "Коника-горбоконика", а
оскільки там лише на третю ніч Іван коней зловив, то я теж вирішив, що нікого
сь огодні не діждуся і зможу в тиші
сільській під квакання жаб, в пахощах
від чистоти навколишнього та пахучого,
густого, як кисіль, повітря відіспатися за
всі ці суєтні дні.
Коли читав вечірню молитву ангелові-охоронцю, пригадав добру усмішку
старости і в спокої душевному, в передчутті сну солодкого улігся під домашню
клаптеву ковдру, відверто радіючи, що
залишився.
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Êð³çü íàïëèâàþ÷èé ñîí çäàëîñÿ,
ùî äåñü çàòîðîõò³â ìîòîöèêë...
Не звернув уваги. Заснув. Скільки проспав, не пам'ятаю,
але прокинувся від приглушеної розмови і мигтіння світла.
Причому світло це виходило чіткими променями з різних сторін
і переміщалося то швидко, то повільно. Клацнув вимикачем –
в келії електрики не було, не гудів і холодильник в коридорі.
З келійного вікна нічого до пуття не видно. Будівництво, а
світло мигтіло саме звідти, трохи збоку, якраз за рогом.
Надів підрясник і вийшов на ґанок. Над стінами споруджуваного сараю світилися три яскраві крапки, променями
упираючись в цегельну кладку. Під променями мелькали
руки, але тулубів, голів і ніг не існувало. Не було, і все тут!
"Ангели! Правий староста", – подумалося, але не повірилось, а ось переляк прийшов, тим паче, що верхній вогник
якось різко опустився вниз і на висоті десь двох метрів попрямував в мою сторону, через мить вихопивши з темноти
мою фігуру. Фігура, мабуть, мала вигляд досить дивний. Із
скуйовдженою бородою, не застебнутому підряснику і з переляканим обличчям...
– О, батюшко! – вимовив здивовано ангел.

"Ùî" ³ "õòî" öå ãîâîðèëî – ÿ òàê
³ íå çðîçóì³â
Тому що з двометрової висоти в мене бив сніп яскравого
променя, під яким ніщо не було видимим, вірніше, там була
темнота.
Інші два променя миттєво повернулися в мою сторону, і
тут мені згадалися гуманоїди, прибульці та інші "інопланетяни", про яких в ті часи багато і повсюдно говорили, а книжку
свою про їх єство "Ігумен N" поки що не написав. А про кого
мені, скажіть, було думати, якщо на мене дивилися три промені світла без ознак існування рук і ніг?
Перехреститися я, напевно, забув, але рот все ж відкрив,
чогось там сказати, але сказати не виходило...
Із заціпеніння і миттєвого усвідомлення, в чому тут справа, мене вивів знайомий голос харитонівського зятя.
– Ех, не вийшло, щоб "тайнообразующе"! – Вже цього голосу мені не знати, якщо він кожну неділю Апостол читає!
Тут три променя закивали і засміялися, вихоплюючі
світлом замурзані, чорні від вугілля обличчя...

Öå áóëè íàø³ ñåëÿíè-øàõòàð³
Хлопці великі, високі, в гірницьких касках з коногонками
(так і до цього дня світильники шахтарські іменують). Природно, світло це не менше, а то і більш ніж два метри від
землі знаходиться, а під касками – чорні шахтарки з такими
ж чорними руками, а довкола – темінь... Ось і крокує світло
саме над землею, якщо трохи збоку дивитися.
Шахтарі, зрозумівши мій переляк, який переходив у тихий
жах, а потім здивування, розташувалися довкола і розповіли:
– Та тут, отче, діди попросили, аби ми вечорами доклали
кладку, а ми не встигли. Так і вирішили після третьої зміни
закінчити, аби вас здивувати. На гора виїхали, а в лазню не
пішли, після того, як закінчимо, відмиємося. Роботи ж тут на
пару годин залишилося...

Äèâèâñÿ ÿ íà íèõ – ³ ñëüîçè íà î÷àõ
Шахта – адже вона не просто "робота". Важко там. Дуже
важко. І живуть хлопці не в місті, де інших турбот поменше. Тут
і господарство ґелґотить і мукає, і город садити і прибирати,
а вони ще заради того, аби "здивувати", вночі, після третьої
зміни, та розчин місити і цеглу тягати.
Ні, дорогі мої, лише ангели так можуть. Хай і чорні від
вугільного пилу, та і слівце в мову свою не дуже ангельське
інколи вставляють, але ангели. Ви в їх душу погляньте, а потім
і судити будете...
А за те, що злякали мене до смерті: "Очі б мої на вас не
дивилися!"
Протоієрей Олександр АВДЮГІН

Âæå íå âïåðøå
ä³òè ç îñîáëèâèìè
ïîòðåáàìè òà ¿õ
áàòüêè ç ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
ìàòåð³â
ä³òåé³íâàë³ä³â "Ñåðöå
ìàòåð³" ìàëè ÷óäîâó íàãîäó íàñîëîäèòèñÿ ãàðìîí³ºþ, âèøóêàí³ñòþ íàéñòàð³øîãî íà ×åðêàùèí³ Ëåáåäèíñüêîãî Ñâÿòî-Ìèêîëà¿âñüêîãî æ³íî÷îãî ìîíàñòèðÿ. Ìîíàñòèðþ âæå ïîíàä 230 ðîê³â.
Ìîíàñòèð çíàõîäèòüñÿ ó äóæå ìàëüîâíè÷îìó ì³ñö³,
íàâêðóãè âåëè÷åçí³ äåðåâà, âñå âêðèòå çåëåííþ. Âñþäè ÷èñòîòà òà ïîðÿäîê. Äáàéëèâèìè ðóêàìè ÷åðíèöü
ñòâîðåí³ äóæå êðàñèâ³ êëóìáè. Òóò îñîáëèâî â³ä÷óâàºòüñÿ òèøà, ñïîê³é, çàòèøîê òà óìèðîòâîðåííÿ.
Ìè ñëóõàëè ðîçïîâ³äü ÷åðíèö³ ïðî ³ñòîð³þ çàñíóâàííÿ ìîíàñòèðÿ.
Ïðîòî³ºðåé Ñåðã³é Òêà÷åíêî â³äñëóæèâ ìîëåáåíü çà
çö³ëåííÿ äóø³ òà ò³ëà ³ ïðîñâ³òèâ íàø³ äóõîâí³ î÷³.
Ä³òè òà äîðîñë³ ìîëèëèñÿ ïåðåä ÷óäîòâîðíèìè ³êîíàìè ³ â³ääàâàëè Áîãîâ³ ñâî¿ çàïîâ³òí³ ìð³¿ òà ïðèêëàäàëèñÿ äî ìîù³â ñâÿòîãî Àâàêóìà.
À ïîòðàïèòè íà òðàïåçó â ìîíàñòèð³ - öå ïîä³ÿ. Ïðîñòà, ç ìîëèòâîþ ³ áëàãîñëîâåííÿì ïðèãîòîâàíà ¿æà ìàº
÷óäîâèé ñìàê. Íàéâèøóêàí³ø³ òà íàéäîðîæ÷³ ñòðàâè, ÿê³
ïîäàþòüñÿ ó äîðîãèõ ðåñòîðàíàõ, í³ùî ó ïîð³âíÿíí³ ç
ìîíàñòèðñüêèìè ñòðàâàìè.
Ïîò³ì ìè ñèëè ó àâòîáóñ ³ ïî¿õàëè äî ö³ëþùîãî äæåðåëà - íåçáàãíåííîãî Áîæîãî äèâà. ßðîì ñïóñòèëèñÿ
âíèç. Çðó÷íèé äåðåâ'ÿíèé íàñòèë, ïðîð³çàíèé â òðüîõ
ì³ñöÿõ, ðîçìåæóâàâ òðè êðèíèö³ äëÿ íàáîðó ö³ëþùî¿
âîäè. Ïîðÿä ñòîÿòü â³äðà òà ÷åðïàêè. Ä³òè ³ äîðîñë³ ïîêðèêóâàëè â³ä çàäîâîëåííÿ, îáëèâàþ÷èñü ö³ëþùîþ âîäîþ, à ÷åðíèö³ äîïîìàãàëè ¿ì.
Ç âåëèêîþ äóõîâíîþ ðàä³ñòþ òà ï³äíåñåííÿì ìè ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, íåñó÷è ó ñâî¿ äîì³âêè òó íåçð³âíÿííó
áëàãîäàòü, ÿêà ñõîäèòü çàçâè÷àé á³ëÿ âåëèêèõ ñâÿòèíü.
Âñ³ ó÷àñíèêè ïîäîðîæ³ ïî÷óâàëèñÿ ñòîìëåíèìè, àëå äóæå
ùàñëèâèìè, àäæå ëþäè íà â³çî÷êàõ íå ìàþòü ìîæëèâîñò³
âè¿õàòè çà ìåæ³ ì³ñòà. Òîìó ¿õíÿ ðàä³ñòü áóëà âåëèêîþ.
² ä³òè-³íâàë³äè, ³ ¿õ áàòüêè áåçìåæíî âäÿ÷í³ îðãàí³çàö³¿ "Ïðàâîñëàâíà ïðîñâ³òà" òà ¿¿ êåð³âíèêó ªâãåí³þ
Áàõìà÷ó òà äóõîâíîìó êåð³âíèêó íàøî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîòî³ºðåþ Ñåðã³þ Òêà÷åíêó çà ìèëîñåðäÿ ³ óâàãó äî ä³òåé
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè.
Òàê³ ïî¿çäêè äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè º íàäçâè÷àéíî ö³êàâèìè òà êîðèñíèìè, àäæå
ñàìîñò³éíî çä³éñíèòè òàê³ ïîäîðîæ³ äëÿ íèõ ïðîñòî íåðåàëüíî. À ùå âîíè ïîòðåáóþòü â³ðè ³ íàä³¿ íà îäóæàííÿ.
Ëþäìèëà ØÓÊÐÓÒÀ,
ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ ìàòåð³â ä³òåé³íâàë³ä³â "Ñåðöå ìàòåð³"
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Íà Ê³ðîâîãðàäùèí³ â÷åí³ çíàéøëè õðàì, ÿêîìó áëèçüêî 6 òèñÿ÷ ðîê³â! Öÿ çâ³ñòêà îáëåò³ëà ìàéæå óñ³ ïåð³îäè÷í³ âèäàííÿ îáëàñò³, àëå îäèí ç ôàêò³â ùîäî éîãî
â³äêðèòòÿ ìàéæå íå çíàéøîâ â³äîáðàæåííÿ â æóðíàë³ñòñüêèõ íàðèñàõ: äî öüîãî ïðîöåñó áåçïîñåðåäíº
â³äíîøåííÿ ìàëè é çâè÷àéí³ ä³òè. Çàâäÿêè òîâàðèñòâó
"Ïðàâîñëàâíà Ïðîñâ³òà" ï³âòîðà äåñÿòêà âèõîâàíö³â àðõåîëîã³÷íîãî ãóðòêà òà ñåêö³¿ "Àðõåîëîã³ÿ" Ìàëî¿ àêàäåì³¿
íàóê ìàëè çìîãó îñîáèñòî äîëó÷èòèñÿ äî öüîãî âàæëèâîãî â íàóêîâîìó çíà÷åíí³ â³äêðèòòÿ.
Âëàñíî äî ö³º¿ âàæëèâî¿ ïîä³¿ â ñâî¿é ìàéæå äåñÿòèð³÷í³é á³îãðàô³¿ ãóðòîê þíèõ àðõåîëîã³â (ä³º íà áàç³
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 26 ì. Ê³ðîâîãðàäà) ï³äõîäèâ ïîñòóïîâî. Òàê, â 2008 ðîö³ äî ñ. Íåáåë³âêà Íîâîàðõàíãåëüñüêîãî ðàéîíó, äå çíàõîäèòüñÿ äàâíº ïîñåëåííÿ
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè, ó÷íÿìè áóëî çä³éñíåíî òóðèñòñüêî-êðàºçíàâ÷èé ïîõ³ä. Çà éîãî ðåçóëüòàòàìè áóëî
çðîáëåíî íåâò³øíèé âèñíîâîê, ùî ïîñåëåííÿ ðóéíóºòüñÿ âíàñë³äîê ðåãóëÿðíîãî ïðîâåäåííÿ íà éîãî òåðèòîð³¿
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò. Çíàõ³äêè, ç³áðàí³ íà ïîë³
ó÷íÿìè, à öå ôðàãìåíòè êåðàì³÷íîãî ïîñóäó, ñüîãîäí³
çíàõîäÿòüñÿ ó ôîíäàõ àðõåîëîã³÷íîãî ìóçåþ ³ìåí³ Í³íåëü
Áîê³é, ùî â Ê³ðîâîãðàäñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Âîëîäèìèðà Âèííè÷åíêà.
Îäèí ç íàéêðàùèõ âèõîâàíö³â ãóðòêà (íèí³ ñòóäåíò ²²²
êóðñó çãàäàíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó) Â.Øóëüæåíêî â 2009 ðîö³ ñòàâ ñï³âàâòîðîì íàóêîâî¿ ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åíî¿ ïîñåëåííþ Íåáåë³âêà (Ê³ðîâîãðàäñüêèé êðàºçíàâ÷èé â³ñíèê. Âèïóñê ²²²). Íà òîé ìîìåíò öå áóëà ïåðøà ñïðîáà ïîçíàéîìèòè ñï³ëüíîòó îáëàñò³ ç âèäàòíîþ
ïàì'ÿòêîþ àðõåîëîã³¿ íà òåðèòîð³¿ Ê³ðîâîãðàäùèíè, ÿêà
áóëà â³äîìà äî òîãî ëèøå ó âóçüêèõ êîëàõ íàóêîâö³â. Â
òîìó æ ðîö³ öåé þíàê ðàçîì ç³ ñâî¿ìè îäíîë³òêàìè äîëó÷èâñÿ äî ïåðøîãî ñåçîíó ðîá³ò óêðà¿íñüêî-áðèòàíñüêîãî äîñë³äíèöüêîãî ïðîåêòó "TRIPOLYE MEGA-SITE",
çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî áóëî ïîâí³ñòþ äîñë³äæåíî çàëèøêè îäíîãî ç æèòåë òðèï³ëüö³â òà â³äçíÿòî â÷åíèìè-ãåîô³çèêàìè ïëàí ÷àñòèíè ñòàðîäàâíüîãî ïîñåëåííÿ.
Â ëèïí³ öüîãî ðîêó ïðîòÿãîì òèæíÿ ä³òè ç Ê³ðîâîãðàäùèíè â ðàìêàõ ²² ñåçîíó ì³æíàðîäíîãî äîñë³äíèöüêîãî ïðîåêòó "TRIPOLYE MEGA-SITE" ïë³÷-î-ïë³÷ ïðàöþâàëè íà àðõåîëîã³÷íîìó ðîçêîï³ ðàçîì ç â÷åíèìè ²íñòèòóòó àðõåîëîã³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè, Äàðåìñüêîãî óí³âåðñèòåòó (Âåëèêîáðèòàí³ÿ), ÑØÀ òà ðÿäó
³íøèõ êðà¿í ñâ³òó.
Äî âèñíîâêó, ùî çíàéäåíî õðàì, â÷åí³ ïðèéøëè ïîñòóïîâî. Ñïî÷àòêó çàëèøêè âåëè÷åçíî¿ ñïîðóäè, ùî ñòàëà
ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ â öüîìó ðîö³, îáåðåæíî íàçèâàëè "ãðîìàäñüêîþ". À ÿê ùå ìîæíà áóëî íàçèâàòè áóä³âëþ ïëîùåþ ïîíàä 1200 ì? ïðè òîìó, ùî óñ³ â³äîì³ ç
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äîñë³äæåíü çà îñòàíí³ 120 ðîê³â ñîòí³ æèòåë òðèï³ëüö³â
ìàëè ðîçì³ðè â äåñÿòêè ðàç³â ìåíøå? Ïîäàëüø³ ðîçêîïêè áóä³âë³, â ðåçóëüòàò³ ÿêèõ âèÿâëåíî 7 â³âòàð³â, ëàâêó
äîâæèíîþ áëèçüêî 18 ì, ðîçâàëè êåðàì³÷íîãî ïîñóäó
ðèòóàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ äîçâîëèëè çâóçèòè êîëî ã³ïîòåç ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ñïîðóäè: öå áóëî ì³ñöå, äå ìåøêàíö³ öèõ òåðèòîð³é 6 òèñÿ÷ ðîê³â òîìó ðåàë³çîâóâàëè
âëàñí³ â³ðóâàííÿ â âèù³ ñèëè. À ãðîìàäñüêå ì³ñöå, äå
â³äáóâàëèñÿ ñàêðàëüí³ ä³éñòâà, ïðèéíÿòî íàçèâàòè õðàìîì. Íà äóìêó â÷åíèõ, â íüîìó ìîãëî îäíî÷àñíî çíàõîäèòèñÿ äî òèñÿ÷³ ëþäåé. Öå ïåðøèé çíàéäåíèé õðàì
íà ïîñåëåííÿõ êóëüòóðè Òðèï³ëëÿ-Êóêóòåí³, ÿêèõ íèí³ â³äîìî áëèçüêî 5 òèñÿ÷ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, Ìîëäîâè òà
Ðóìóí³¿. Ôàêòè÷íî ìîâà éäå ïðî ñåíñàö³éíó çíàõ³äêó, ÿêà
³ñòîòíî çì³íèòü ñó÷àñí³ óÿâëåííÿ ïðî äóõîâíèé ñâ³ò íîñ³¿â
òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè.
Âëàñíå îêð³ì ðîçêîïîê ê³ðîâîãðàäñüê³ ï³äë³òêè, ÿê³ äî
íèõ äîëó÷èëèñÿ, çì³ñòîâíî ïðîâîäèëè â³ëüíèé ÷àñ â
ñï³ëêóâàíí³ ç áðèòàíöÿìè. Êóëüòóðíèé îáì³í íàé÷àñò³øå â³äáóâàâñÿ â óêðà¿íñüêîìó ïîëüîâîìó òàáîð³ á³ëÿ
áàãàòòÿ. Ïðèºìíî, ùî ãîñòÿì ç-çà êîðäîíó íàäçâè÷àéíî ñïîäîáàëèñÿ òðàäèö³éí³ òà ñó÷àñí³ óêðà¿íñüê³ ï³ñí³,
êîëîðèò ÿêèõ âäàëîñÿ äîíåñòè íàø³é ìîëîä³. Íåñïîä³âàíèì ðåçóëüòàòîì çàâåðøèâñÿ êîíêóðñ íà çíàííÿ àíãëîìîâíèõ ï³ñåíü ïðåäñòàâíèêàìè îáîõ òàáîð³â: âèÿâëÿºòüñÿ òâîð÷³ñòü Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple,
Metallica et cetera á³ëüøå â³äîìà óêðà¿íöÿì! Òàê ùî íåäàðåìíî íàñ ³ìåíóþòü ñï³âî÷îþ íàö³ºþ.
Ö³êàâèìè òàêîæ áóëè ðîçïîâ³ä³ ä³òÿì î÷³ëüíèê³â åêñïåäèö³¿ – Ìèõàéëà Â³äåéêà, Äæîíà ×åïìåíà, Á³ññåðêè
Ãàéäàðñüêî¿, àðõåîëîãà ç³ ÑØÀ Â³íñà. Òàê îñòàíí³é
ç³çíàâñÿ, ùî â Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ â ìåíø³é ì³ð³ ïðàêòèêóºòüñÿ çàëó÷åííÿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ äî ïîëüîâèõ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, à òóò, â Óêðà¿í³, â³í íà âëàñí³ î÷³
ïåðåêîíàâñÿ, ùî öå, ïîçà ñóìí³âîì, ìàº âåëèêèé âèõîâíèé òà ï³çíàâàëüíèé åôåêò, ³ ìè â öüîìó íàïðÿìêó ñïðàâä³
âèïåðåäæàºìî ñâî¿õ êîëåã ç-çà îêåàíó.
Íàñàìê³íåöü õîò³ëîñÿ á âèñëîâèòè ñëîâà âäÿ÷íîñò³
òîâàðèñòâó "Ïðàâîñëàâíà Ïðîñâ³òà", àäæå çàâäÿêè òîâàðèñòâó çâè÷àéí³ ê³ðîâîãðàäñüê³ ä³òè âæå â êîòðèé ðàç
ìàþòü çìîãó çì³ñòîâíî òà êîðèñíî ïðîâåñòè âëàñíèé
â³ëüíèé ÷àñ, âèïðîáóâàòè ñàìîòóæêè íà ïðàêòèö³ òå, ïðî
ùî â øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèêàõ áóäóòü ïèñàòè ëèøå ÷åðåç
äåê³ëüêà ðîê³â.
Âàëåíòèí ÑÎÁ×ÓÊ,
êåð³âíèê àðõåîëîã³÷íîãî
ãóðòêà "Ñê³ô"
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(Äèòÿ÷à êàçêà)
Була собі маленька Гілочка бузку.
Зростала вона на великому бузковому
кущі біля будинку бабки Гафії, такому
великому, що кущ зовсім закривав будинок від перехожих. Бабка Гафія любила
Бога, любила молитися і ходити до храму,
і Гілочка теж всім серцем полюбила Його.
Тому вона була така рада, така щаслива,
коли бабка Гафія, збираючись на свято
Вознесіння в храм, почала обривати бузок, аби віднести Богові великий букет.
– Зараз і мене зірвуть, – подумала
наша Гілочка, – і віднесуть до Бога. І маленьке сердечко її затріпотіло, а
білосніжні квіточки на голові Гілочки
стали ще білішими.
Але сталося нещастя. Зламати-то її
бабка Гафія зламала, та і випустила з хворих рук. А нахилитися і підняти красуню
старенькій було нелегко. Так і залишилася лежати маленька Гілочка на землі,
крізь сльози дивлячись, як її подруги величезним букетом в руках хазяйки попрямували на зустріч з Богом.
– То хіба може на землі бути така несправедливість, заплакала Гілочка. Мені,
яка більше всіх на світі любить Бога, доведеться залишитися вмирати, а мої подруги побачать Бога бабки Гафії.
Почув плач Гілочки Голубок, що пролітав мимо, і запитав Гілочку про причину сліз.
– Все життя я мріяла потрапити до
Бога своєї хазяйки, і ось мої подруги потраплять до Нього, а я залишилася вмирати тут, не потрібна нікому, – сказала
Гілочка.
– Я знаю, сказав Голубок, що Бог
живе високо на небі, хочеш, я віднесу
тебе до Бога на небо?
Зраділа Гілочка словам Голубка. Узяв
Голубок Гілочку міцно в дзьоб і злетів високо до небес. А Гілочка, радіючи швидкій
зустрічі з Богом, знов вся причепурилася,
обтрусила придорожній пил і знову стала
такою красунею: із зеленим-зеленим листям і білою шапочкою квіток на голові.

Дорога на небеса була не близька,
втомився Голубок. Летіли вони з Гілочкою над високими горами, і втомлені
крила Голубка зовсім замерзли. Бути б
тут біді, загинули б Голубок та Гілочка в
чужих горах, але побачили вони вогнище, яке залишили догорати мандрівники
на гірському перевалі. Сів Голубок біля
вогню і попросив зігріти його. Але затухало вже вогнище, і лише один Язичок
полум'я знайшов в собі сили яскраво спалахнути, аби зігріти Голубка і Гілочку.
Зігрілися мандрвники, і запитав у них
Язичок полум'я, куди вони летять, навіщо
забралися в таку далечінь?
– Летимо ми до Бога бабки Гафії, хазяйки Гілочки. Забула бабка Гафія узяти
Гілочку з собою в храм до Бога, не знаючи, як сильно Гілочка любить Бога. А
живе Бог високо на небі, ось і летимо ми
до Нього.
– Візьміть і мене з собою, я хочу бачити Бога, хочу полюбити Його так, як
любить Гілочка.
Але не зміг узяти Голубок Язичок
полум'я, тому що обпалив би він крильця пташці. Сумно дивився Язичок полум'я на мандрівників, що віддаляються.
Цілих десять днів летів Голубок на
небо, і коли, нарешті, досяг він Небесних
Обителів, настало свято Трійці. Ласкаво
зустрів Голубка і Гілочку Архангел, він
вже знав про мету далекої і важкої подорожі, яку здійснили маленькі друзі.
Провів Архангел подорожніх до Бога,
і збулася мрія Гілочки. Проте дуже вже
засумувала вона, побачивши красу, яка
оточувала Престол Бога.
Чудові рослини зростали біля Престолу, дивні тварини стояли поряд з Престолом, дивні птахи співали славу Богові,
а довкола, куди не кинь оком, тягнулися
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Антоніна Павловська
Ëèñòóâàííÿ ç ÷èòà÷àìè – ëèøå íà
ñòîð³íêàõ ãàçåòè.
Ïîãëÿäè àâòîð³â íå çàâæäè çá³ãàþòüñÿ ç
ïîãëÿäàìè ðåäàêö³¿. Ïðè âèêîðèñòàíí³
ìàòåð³àë³â ãàçåòè â ³íøèõ âèäàííÿõ
ïðîñèìî ïîñèëàòèñÿ íà íå¿.

натовпи людей в сніжно-білому одязі, і Гілочка відчула себе
такою неохайною і брудною, що
побажала швидше залишатися в
пилюці край дороги, ніж бути
зганьбленою тут, на Небесах.
Але Бог, ласкаво поглянувши
на Гілочку, узяв її в руки Свої і сказав: "Любов твоя і рішучість гідні
здивування, маленька Гілочка. Не випадково квіточки твої схожі на хрестики. Нехай кожна твоя квіточка стане
хрестом, який понесуть ті, хто люблять
Мене, до цього Престолу, і Я убілю одяг
мандрівників, як убілив одяг тих, кого
ти бачиш довкола. А ти, Голубок, будеш символом світу і Духу Святого, і,
як колись Ною в ковчезі, нестимеш
надію людям, які зневірилися і знаходяться в печалі".
– А як же Язичок полум'я? – вигукнули Гілочка і Голубок, – ми не змогли
принести його до Тебе, але він теж хотів
побачити Бога.
Опустив Свої очі Бог на землю і побачив в засніжених горах Язичок полум'я,
який перетворився на затухаючу вуглинку. І послав Бог Ангела принести Язичок
полум'я до Свого Престолу. Від радості
знов розгорівся яскравим вогнем Язичок
полум'я. "Будеш ти віднині сходити Благодатним вогнем на землю напередодні
Пасхи" – сказав Язичку полум'я Бог, і тебе
не боятимуться люди, тому що не будеш
ти обпалювати їх своїм теплом, а лише
зігрієш серця тих, хто любить Мене.
А наша перша знайома, Гілочка бузку, розлетілася по всьому світу міріадами маленьких хрестиків. Попала вона і в
храм, в який ходила її хазяйка. В храмі
служилася Літургія Трійці, і бабка Гафія
принесла новий букет, але, не знаючи,
куди б його поставити, прив'язала гілочки бузку до берізок, що стояли на честь
свята перед вівтарем. Ми б здивувалися
цьому, тому що не квітне на березі бузок, але Гілочка зрозуміла, що бабка
Гафія зробила так неспроста. Пригадала
Гілочка, як грали біля Престолу Бога разом лев і ягня, і зрозуміла, що і хазяйка її
теж знає, як добре на небі біля Престолу
Вседержителя-Бога.
Прот. Андрій ЄФАНОВ
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