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Звернення
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета

з приводу загрози вторгнення російських військ
Дорогі брати і сестри!

Шановні співвітчизники!
Російська Федерація не лише

окупувала та незаконно приєднала
до себе Крим – останніми днями все
частіше надходять повідомлення
про концентрацію військ Росії біля
українських кордонів, від Брянської
області на півночі до Ростовської на
півдні, а також у сепаратистських
регіонах – у Криму та Прид-
ністров’ї.

Ворог вже напав на нашу
державу,  окупував частину
української землі. По суті без
оголошення війни керівництво Росії
вже розпочало війну проти України.

Але зараз від кожного з нас
залежить: або кремлівська агресія
проти України на цьому буде
зупинена, – або влада Росії розгорне
повномасштабну війну з
українським народом.

Зупинити кремлівські плани
може не стільки зброя чи зовнішня
допомога, скільки, найперше, сила
духу і наша єдність. Якщо ми,
громадяни України, належачи до
різних націй, конфесій, політичних
рухів, будемо єдиними, як народ,
якщо як один станемо на захист
української державності, незале-
жності, суверенітету і територіаль-
ної цілісності – ворожі плани не
здійсняться.

Саме тому в цей відповідальний
час я звертаюся до кожного:
припиніть сварки і ворожнечу,
відкладіть незгоду і особисті
інтереси, не поширюйте панічних
настроїв та не піддавайтеся паніці.
Майбутнє єдиної України, нашого

Лист  271,
загребському письменникові, про війну

Ви сердитеся на мене за те, що в книзі «Війна і
Біблія» я пишу, що Господь допускає війни через
людські гріхи, так само як голод і епідемію. Усе,
що я писав, писав не через своє розуміння, а за
Святим Письмом Божим. Жоден людський розум
не в змозі пояснити всю сукупність того зла й горя,
що названо одним коротким словом – війна, не
може пояснити того і мій розум, але все пояснює
й висвітлює, як яскраве сонце, Святе Письмо
Боже. Господь вустами пророка Нафана говорив
цареві Давиду: то Я поставлю після тебе насіння
твоє…і зміцню царство його, але, говорить Він
далі: і якщо він згрішить, покараю ударами синів

людських (порівн.: 2 Цар. 7: 12, 14). А що
означають удари синів людських, якщо не війну?
І збулося слово Боже. Син Давидів Соломон і син
Соломонів Ровоам сотворили зло перед лицем
Божим, і вийшов цар єгипетський Сусаким проти
Єрусалиму й взяв скарби дому Господнього й
скарби дому царського. Усе взяв (порівн.: 3 Цар.
14: 25-26).

Ви запитуєте, як Господь може допускати
таке нещастя людям, де ж благе Його вчення?
На папері. Якби воно було написане в серцях
людських, люди жили б у мирі. Зміцніть
совість  і скоротіть військов і витрати.

Намагайтеся як член Церкви очищати світ від
неправди й беззаконня, і загроза війни стане,
як туман .  Тому що наскільки безглуздо
закликати жителів міста, в якому лютує чума:
“Станьте здоровими!”, настільки ж безглуздо
кричати: «Мир! Мир!», а жити в гріховній
нечистоті й аморальності. Здоров’я само
прийде в місто, коли воно буде очищеним від
бруду й чумної зарази, і мир прийде до народів,
коли вони очистяться від чуми безвір’я й гріха.
А інакше на наші вигуки: «Мир! Мир!»  –
відгукнеться нам не мир, а війна.

святитель Миколай Сербський

рідного і спільного дому, зараз
важливіше, ніж будь-які питання,
які розділяють нас.

Ми повинні твердо пам’ятати:
«Всяке царство, що розділилося в
собі, запустіє; і всяке місто чи дім,
що розділилися у собі, не встоять»
(Мф. 12, 25).

Кожен має ті чи інші політичні
вподобання, схвалює або засуджує
дії посадових осіб держави. Але
якщо ми зараз заради перемоги
України не відкладемо руйнівні
суперечки навколо цих питань –
завтра на кремлівських штиках і
танках на нашу землю може прийти
страшна біда війни,  окупації,
репресій. Тоді нинішні непоро-

зуміння так чи інакше перестануть
бути важливими.

Окремо хочу попередити
кремлівське керівництво і їхніх
поплічників.

Якщо ви, під будь-яким приводом,
дасте наказ вашим озброєним силам
знову перейти кордони України  – не
важливо, у формі чи без неї, адже Бог
знає правду – вся кров, пролита на
українській землі, всі страждання
нашого народу від війни впадуть
незмивним позором і прокляттям на
ваші голови, як невинна кров Авеля
впала на його брата Каїна.
Пам’ятайте про гнів Божий проти
беззаконня і справедливий суд Його,
якого ніхто не уникне.

Те саме стосується і зрадників
українського народу – сепаратистів,
які, як Іуда Іскаріот, шукають, щоб
вигідно для себе зрадити рідну
державу,  дорожче продавши її
супротивнику. Гнів Божий прийде і
на таких.    

Дорогі брати і сестри,
співвітчизники!

«Як може хто увійти в дім
сильного та пограбувати його
майно,  якщо перше не зв’яже
сильного?» (Мф. 12:29). Наша сила,
сила України – у єднанні. Щоби
захопити наш дім та відібрати нашу
свободу вороги видимі та їхні
натхненники – диявол і його слуги, 
хочуть зв’язати нас путами брехні,
пропаганди, провокацій, підступів,
паніки та ворожнечі. В наших силах
– не дати нашим видимим і
невидимим ворогам зробити це.

На боці українського народу –
правда і Бог, бо ми не бажаємо
нікому зла, а лише хочемо мирно і
у дружбі з сусідами жити у своєму
власному домі – соборній і
незалежній державі Україна. Вірю,
що завдяки нашій єдності, силі духу
та взаємній підтримці, з Божою
допомогою разом ми гідно
пройдемо всі нинішні випро-
бування.

Нехай Господь надихає всіх нас
мудрістю.

Закликаю на український народ
Боже благословення!

ФІЛАРЕТ,
Патріарх Київський і всієї

Руси-України
27 березня 2014 р.
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Цьогоріч Шевченківський вечір у
НД «Просвіта» с. Нагуєвичі
проходив у особливій, жалобній
атмосфері. В  останню перед
Великим постом неділю Прощення
тут вшановували Кобзаря і поминали
Небесну Сотню, героїв-сміливців,
які перегорнули сторінку історії і на
новому чистому аркуші перші слова
вивели власною кров’ю.  Єдналися
ці події невипадково. Бо саме з
розпачливого   Шевченкового

 «Доборолась Україна
 До самого краю.
 Гірше ляха свої діти
Її розпинають»
прийшло у світ покоління, яке

усвідомило, щоб
«… збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить;
Та добре вигострить сокиру –
Та й заходиться вже будить.
А то проспить собі небога
До суду Божого страшного!»
зрозуміло і, ставши пліч-о-пліч,

доросло до пророчого

Коментар відомого шевченкознавця,
доктора філософських наук, доктора
мистецтвознавства, доктора богослов-
ських наук, провідного співробітника
Інституту мистецтвознавства, фольк-
лористики та етнології імені Максима
Рильського Національної Академії наук
України (ІМФЕ НАНУ), професора
історії мистецтва Київської Духовної
Академії, професора історії культури
Українського Вільного Університету в
Мюнхені… пана Дмитра Степовика.

Дмитро Власович здивувався, коли
дізнався, що подібна інформація досі
серйозно сприймається поміж
українців. Маючи перед собою копію
метрики хрещення Тараса Шевченка
професор чітко вказує на те, що у ній

20 березня 2014
року у приміщенні
єпархіального упра-
вління Дрогобицько-
Самбірської єпархїі
відбулась зустріч
керівника єпархії
архиєпископа Якова
з представником
військової частини
А-3913 (7 окремий
Б р ес л а вл ь с ь к и й
вертолітний полк
армійської авіації м.
Новий Калинів Сам-
бірського р-ну Львів-
ської обл.) тимчасово
в. о. заступника ко-
мандира з виховної
роботи капітаном
Романом Добросин-
цем. Владиці Якову
Добросинець Р. пе-
редав прохання про
надання допомоги
для доукомплекту-
вання авіаційної
техніки, яка була
відновлена силами
особового складу полку для закупки
АКБ (акумуляторні батареї) для
вертольотів, від командування
військової частини за підписом
Начальника штабу, першого
заступника командира військової
частини підполковника Галицького
Володимира Остаповича.

Владика Яків ознайомився зі
станом справ у війську і
благословив виділити фінансову
допомогу Збройним Силам України
а саме: військовій частині А -3913
(7 окремий Бреславльський
вертолітний полк армійської авіації
м. Новий Калинів Самбірського р-
ну Львівської обл.) від Дрого-
бицько-Самбірської єпархії. Це
дасть змогу підняти у повітря 5

Церква і Армія разом!
... завтра твориться сьогоднi...

вертольотів МІ-24 для виконання
завдань за призначенням – захистити
український народ, територіальну
цілісність і недоторканність нашої
Держави.

Наостанок Владика благословив
військових і побажав їм Божої
допомоги у виконанні військового
обов’язку на благо всього
українського народу.

священик Ярослав
Фабіровський,

голова єпархіального відділу
духовно-патріотичного

виховання
у зв’язках із Збройними

Силами та іншими військовими
формуваннями України.

«…Поховайте та вставайте,
кайдани порвіте»

«…Поховате та вставайте,
Кайдани порвіте»
Змінювалися на екрані кадри,

лилося журливе «а мати чекала із
Майдану сина»,мерехтіли запалені
лампадки…  Урочисто лунала
панахида за невинно убієнні душі,
відслужена прот. Андрієм Безушком
та прот. Іваном Ковбою. Після
панахиди та слова священиків
об’єднаний хор православної та
греко-католицької громад возніс до
Господа прохання, яке сьогодні є на
устах  кожної людини «Боже,
Великий, Єдиний, нам Україну
храни».

Потім зазвучало віще Кобзареве
слово. Лунали рядки, написані,
здається, не понад півтора століття
тому, а зараз, сьогодні, щойно.
Шевченко в цей непростий час
стукав у серця, заставляв не стояти
осторонь, бо в боротьбі за свободу
рідного краю байдужих  бути не
повинно.

«Заповіт», який пролунав на
завершення, став не поетовим
проханням, а закликом до дії нам,
нині живущим.

Оксана Вовків

Чи був Тарас Шевченко греко-католиком?
записано, а саме, що Тарас Шевченко був
охрещений священиком православного
віросповідання о. Олексієм Базарин-
ським. У записі також вказані хресні
батьки майбутнього Кобзаря.

«У 12 томі повного зібрання творів
Шевченка, художнім редактором якого я
є, ми вмістимо копію цієї метрики, - каже
Дмитро Степовик, і додає. - Нема жодного
сумніву в тому, що Тарас Шевченко був
охрещений, виховувався, жив, помер і був
похований, виключно у православній вірі.
Про це свідчать документи, його
творчість, спогади про нього, а також усе
шевченкознавство, яке глибоко вивчається
в Україні».

Матеріали з сайту
«Православний оглядач»
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Про хрест і ще
про віру

Проповідь
великопісна

Дорогі во Христі брати і сестри! Час Великого посту – це
час, коли Христова Церква ставить нам на вид добровільні
страждання та смерть нашого Спасителя Ісуса Христа.

І тут є різні підходи на бачення та сприйняття Христових
страждань та смерті. Одні до найменших тонкощів
змальовують зовнішнє споглядання. Інші намагаються
розгледіти Спасителя зсередини та передати духовно-
сердечні страждання. Ще хтось ці тілесні і сердечні
страждання подає сумарно.

Тож як насправді православний християнин має
споглядати, бачити і сприймати нашого Спасителя в Його
передсмертний день? На це дає відповідь нам сам Христос
у Євангелії. Пригадаймо євангельську оповідь про цю подію:
Спаситель під тягарем Хреста піднімається на гору Голгофу.
Тягар Хреста -  тягар наших гріхів. Хрест, як дерево, - тягар
матеріальний, тягар гріхів – тягар духовний і вимірюється
гріховними упадками людства від Адама, аж до останньої
людини, що житиме на світі до другого приходу Ісуса
Христа. Тягар матеріальний давить на тіло, тягар гріховний
гнітить душу і дух, розчавлює їх своєю силою стискає
людську істоту та вкидає її у безодню пекла.

Божа любов цього не сприймає. Тому Син Божий, щоб
відвернути людство зі шляху у пекло, і став людиною. Як
людина, Син Божий страждає і вмирає, а як Бог – бере на
Себе наші провини – гріхи. Цим нам дається визволення з
пут сатани. Ми стаємо спасенні. Звісна річ: не без нашої
співдії Богу.

І від усього того в людини появляються сльози. Але вони
різні, змішані. Людина плаче, бо їй гірко споглядати
нестерпні муки невинного Христа. Людина плаче з радості,
бо їй Бог зі Своєї безмежної любові простив її гріхи,
повернув їй свободу, в якій вона може всеціло віддати себе
Богу.

Віддати себе Богу – це значить: віднайти себе у вічному і
блаженному житті, яке є тільки у Бозі.

А ось і слова Спасителя, Який іде на Голгофу помирати
за нас: «Не плачте наді Мною. Радше плачте над собою і
вашими дітьми» (Лк. 23,28).

І останні події у світі та в Україні саме викликають сльози.
Бачимо як сильні світу цього відійшли від Бога, не шукають
того, що Боже, відкинули Бога, як Любов.

Сильні світу цього прагнуть миру і спокою, але ради
збереження своїх матеріальних цінностей, набутків. Ще одні
сильні світу цього брязкають зброєю, вдаючи що охороняють
людську гідність і спокій, і наміряються таким чином
прихопити собі матеріальний шматок та показати хто
дійсний господар на земній кулі.

Всі ми, люди, маючи ті чи інші політичні погляди,
бунтуємо, один одного переконуємо. І в основі всіх людських
суперечок лежить переважно матеріальне.

Ми навіть звертаємось до Бога. Просимо щоб Він нас
захистив, підтримав, допоміг. Але в чому і ради чого? Ради
матеріального. А Христос умирає не за якусь державу, націю,
їхній добробут. Христос вмирав через наші гріхи, ради нашої
свободи від гріха, ради нашого вічного і блаженного життя
на небесах. Але ми, в числі всього людства, погрузли у
гріхах. В гріхах народжуємо наших дітей. На основі гріха
їх виховуємо. Відстоюємо свою тілесно-матеріальну свободу
ціною життя свого та інших людей.

Один старець-святець так висловився про суспільно-
воєнні непорозуміння: «Для мене краще бути убитим, ніж
когось убивати» (Архм. Софроній).

Ох, як же нам всім треба плакати над собою і нашими
дітьми із-за наших гріхів, що у них зодягнув нас сатана.
Пам’ятаймо: ми християни. А підтвердити, що ми Христові
брати і сестри, зможемо тоді, коли будемо мати любов між
собою. Амінь.

прот. Іоан Владика

«Слово хресне для загиблих
безумство є, а для нас, що
спасаємось, — сила Божа» (1 Кор.
1:18). «Духовний судить про все.
Душевна людина не приймає того,
що від Духа Божого» (1 Кор. 2: 14-
15). Бо це — безумство для тих,
які не з вірою приймають і не з
вірою роздумують про благість і
всемогутність Божу, але
досліджують божественне за
допомогою людських і природних
міркувань. Все, що стосується
Бога, вище за єство, слово і
розуміння. Бо якщо хто почне
міркувати, яким чином Бог привів
все з небуття до буття і ради чого,
і захоче пізнати це за допомогою
природних міркувань, той не
пізнає. Таке знання — душевне і
бісівське. Якщо ж хто, керуючись
вірою, почне роздумувати про
благість, всемогутність, істину, мудрість і
праведність Божу, той знайде все гладким і рівним
і шлях — прямим. Бо без віри неможливо
спастися. На вірі ґрунтується все, як людське, так
і духовне. Бо без віри і землероб не проводить
борозни землі, і купець не ввіряє своєї душі
малому дереву на бурхливій глибині моря; без віри
і шлюби не укладаються, і нічого іншого в житті
не робиться. Вірою розуміємо, що все приведене
з небуття до буття силою Божою; вірою
звершуємо всі, як Божі, так і людські, діла. Віра,
далі, — згода без всякої прискіпливої
допитливості.

Всяке діяння і чудотворення Христове,
звичайно, дуже велике, божественне і дивне, але
найдивовижніше — Його чесний хрест. Бо не чим
іншим, як тільки хрестом Господа нашого Ісуса
Христа знищена смерть, знищений гріх праотців,
пекло позбавлене своєї здобичі, даровано
воскресіння; нам дана сила зневажати теперішнє
і навіть саму смерть, влаштовано повернення до
першопочаткового блаженства, відкриті врата
раю, єство наше возсіло праворуч Бога, і ми стали
дітьми Божими і спадкоємцями. Все це звершено
хрестом. «Всі, що в Христа хрестилися, —
говорить апостол, — у смерть Його хрестилися»
(Рим. 6: 3). «Всі, що в Христа хрестилися, у Христа
зодягнулися» (Гал. 3: 27). «Христос є Божа сила і
Божа премудрість» (1 Кор. 1: 24). Таким чином
смерть Христа або хрест вдягнув нас в іпостасну
мудрість і силу Божу. Сила Божа — слово хресне,
тому що через нього відкрилася нам могутність
Божа, тобто перемога над смертю, або тому, що
як чотири кінці хреста тримаються і з’єднуються
його осереддям, так і силою Божою тримається
висота і глибина, довжина і широта, тобто все
видиме і невидиме творіння.

Хрест даний нам як знамення на чолі, як
обрізання — Ізраїлю; бо через нього ми, вірні,
відрізняємося і розпізнаємося від невірних. Він —
щит і зброя, і пам’ятник перемоги над дияволом.
Він — печать для того, щоб не торкнувся нас
Ангел губитель (Вих. 12: 23), як говорить
Писання. Він — вставання для лежачих,
утвердження для стоячих, опора для немічних,
жезл для пасомих, керівництво для тих, що
навертаються, для тих, що досягають успіху,
приведення до досконалості, спасіння душі й тіла,
охорона від усякого зла, винуватець всяких благ,
знищувач гріха, вирощування воскресіння, древо
життя вічного.

Тому належить поклонятися самому цьому
достошанованому й істинно дорогоцінному древу
на якому Христос приніс Себе в жертву за нас, як
освяченому доторканням святого тіла і крові, а
також — і цвяхам, копію, одягу і священним Його
оселям, якими є: ясла, вертеп. Голгофа,
спасительний животворчий гріб, Сион —

твердиня Церков та ін., як говорить богоотець
Давид: «Увійдем в оселі Його, поклонимося на
місці, де стояли ноги Його» (Пс. 131: 7). А що
Давид розуміє тут хрест, показує наступне:
«Воскресни Господи, у спокій твій» (Пс. 131: 6).
Бо за хрестом іде воскресіння. Якщо ж жадані для
нас дім, ложе і одяг тих, яких ми любимо, то
наскільки більше повинне бути жаданим те, що
належить Богу і Спасителю і за допомогою чого
ми спасенні? Ми поклоняємося також і
зображенню чесного і животворчого хреста, з якої
б речовини воно не було зроблене, шануючи не
речовину (хай не буде так!), а зображення як
символ Христа. Бо Він, заповідаючи Своїм
ученикам, сказав: «Тоді з’явиться знамення Сина
Людського на небесах» (Мф. 24: 30), розуміючи
хрест, тому і ангел, вісник воскресіння, говорив
жонам: «Ісуса шукаєте Назарянина, розіп’ятого»
(Мк. 16: 6). І апостол сказав: «Ми ж проповідуємо
Христа розіп’ятого» (1 Кор. 1: 23). Хоча багато —
Христів і Ісусів, але розіп’ятий — один. Апостол
не сказав проколотого копієм, але розіп’ятого. Тому
потрібно поклонятися знаменню Христа, бо де
знамення, там і Сам Христос буде. Речовині ж, з
якої складається зображення хреста, — чи буде
то золото або коштовні камені, — після
руйнування зображення, якщо б трапилося, не
потрібно поклонятися. Тому ми поклоняємося
всьому тому, що належить Богу, відносячи
шанування до Йому Самому.

Цей чесний хрест прообразувало дерево життя,
насаджене Богом в раю. Бо оскільки через дерево
увійшла смерть (Бут. 2: 9), то належало, щоб через
дерево було дароване життя і воскресіння. Яків,
поклонившись «на кінець жезла Йосифового»
(Бут. 48; 31), перший зобразив хрест і,
благословивши своїх синів склавши навхрест руки
(Бут. 48: 14), дуже ясно накреслив знамення хреста.
Те ж саме прообразували жезл Мойсея, що
хрестоподібно вдарив море і спас Ізраїля, фараона
ж потопив (Вих. 14: 16); руки, які були
хрестоподібно простягнуті і обернули у втечу
Амалика (Вих. 17: 2); гірка вода, усолоджена
древом (Вих. 15: 25); скеля, що була розсічена
(жезлом) і виточила воду (Вих. 17: 6); жезл, що
надав Аарону достоїнства священоначалія (Числ.
17: 8-9), змій, вознесений на дерево у вигляді
трофея, ніби вже умертвлений (Числ. 21: 9), в той
час, як дерево спасало тих, які з вірою дивилися
на мертвого ворога, подібно до того, як Христос
плоттю, що не знала гріха, був прицвяхований за
гріх. І великий Мойсей (говорить) взиваючи:
«Життя твоє буде висіти перед тобою» (Втор. 28:
66). І Ісая говорить: «Простягнув руки мої весь
день до людей непокірних» (Іс. 65: 2). О, якби ми,
що поклоняємося хресту отримали уділ з
розіп’ятим Христом! Амінь.

преп. Іоан Дамаскін
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КАТЕХІЗИС
Розділ 5. Догмати

Православної віри
ДРУГИЙ ЧЛЕН СИМВОЛ А ВІРИ

І  в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина
Божого, Єдинородного, від Отця рожденого перше
всіх віків, Світло від світла, Бога Істинного від Бога
Істинного, рожденого, несотвореного, Єдиносущного
з Отцем, через Котрого все сталося.

В цьому члені Символа Віри викладено вчення
(догмат) про другу Особу Пресвятої Тройці — Сина
Божого.

Сказано: в Єдиного Господа Ісуса Христа. Це значить,
що Син Божий є Єдиний Господь, як і Бог Отець.

Син Божий по благовістю архангела прийняв на землі
ім‘я Ісус, що означає Спаситель. Слово Христос
значить Помазаник (Духом Святим), як і сказано через
пророка Ісайю: «Дух Господа Бога на Мені, бо Господь
помазав Мене благовіствувати убогим» (Іс. 61, 1).

... Сина Божого, Єдинородного ...
Цими словами відзначено, що тільки Боже Слово —

Ісус Христос є істинним Сином Божим, що предвічно
народжується від Бога Отця з Його Єства й Божества.
Святе Письмо про Сина Божого — Бога Слово так
говорить: «В початку було Слово, і Слово було у Бога, і
Слово було Бог» (їв. 1, 1).

Бог Слово — Син Божий є Єдинородний, бо тільки
Він один предвічно народжується з Єства Бога Отця,
тому Він такий же Істинний Бог, як і Бог Отець. Він без
усякого порівняння є превищий усіх ангелів і святих
людей, які також звуться синами Божими, але не по єству,
а по благодаті (їв. 1, 12).

Сам Христос називає Себе Сином Божим
Єдинородним: «Так Бог полюбив світ, що й Сина Свого
Єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в Нього,
не загинув, а мав би життя вічне» (їв. З, 16).

... від Отця рожденого перше всіх віків ...
Цими словами відзначається превічне народження

Сина Божого від Отця, чим Він відрізняється від інших
Осіб Пресвятої Тройці, та що Син Божий такий же
вічний Бог, як і Бог Отець.

Про Свою вічність Господь Ісус Христос у молитві
до Отця так каже: «Отче, хочу, щоб де Я, там і вони
(апостоли й вірні) були, щоб бачили Славу Мою, яку Я
мав у Тебе раніше, ніж настав світ» (їв. 17, 24).

... Світло від Світла ...
Цими словами відзначається незбагненна таємниця

народжування Сина Божого від Отця. Як світло
народжується від світла, так і Син Божий народжується
від Отця. Бо Бог є Світло (1 їв. 1, 5). Від Нього
народжується Син Божий, Який є те ж Світло,
невідділиме від Божественного Єства Бога Отця.

... Бога Істинного від Бога Істинного...
Цим відзначається, що Син Божий є такий же

Істинний Бог, як і Бог Отець. Каже святий апостол Іван
Богослов:

«Знаємо, що Син Божий на землю прийшов і дав
світло й розуміння, щоб ми пізнали Бога Істинного і
щоб перебували в Істинному Сині Його Ісусі Христі,
Він є Істинний Бог і життя вічне» (1 їв. 5, 20).

... рожденого, несотвореного...
Ці слова додані проти учення Арія, який учив, що

ніби Син Божий є створений, а не рождений, не
рівновічний з Отцем і не рівний Йому.

... Єдиносущного з Отцем ...
Цими словами показано, що Син Божий є того ж

самого Божественного Єства, що й Бог Отець.
Сам Бог через пророка до Сина Свого каже: «Із Себе

Самого раніше світу я породив Тебе» (Пс. 109, 3).
Сам Христос про Себе й Отця так свідчить: «Я й

Отець — Одно» (їв. 10, 30). «Хто бачив Мене, той бачив
Отця» (їв. 14, 9).

... через Якого все сталося.
Ці слова показують, що Бог Отець усе створив Сином

Своїм, Який є Предвічна Божа Премудрість, Вічне Боже
Слово.

Святий Іван Богослов так каже: «Все через Нього
сталося, і без Нього ніщо не сталося, що сталося» (їв. 1, 3).

Сам Син Божий про Себе через премудрого так каже:
«Господь поставив Мене на початок дій Своїх... раніше
всіх створінь споконвіку. Від вічності Я помазаний раніше,
ніж з‘явилася земля. Я народився, коли ще не було безодні.
Коли Він готував небеса. Я був там, коли Він проводив
кругову лінію по безодні» (Прит. 8, 22-27).

«Словом Господнім небеса створені» (Пс. 32, 6).
Це проголошує і апостол Павло:
«Ним створено все, що на небесах і що на землі,

видиме й невидиме, чи то престоли (це ангельські чини),
чи то господства, чи начала, чи власті, все Ним і для
Нього створене — Він є раніше всього, все Ним стоїть»
(Кол. 1, 16-17).

ТРЕТІЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВІРИ
«Що заради нас людей і для нашого спасіння

зійшов з небес і тіло прийняв від Духа Святого і
Марії Діви і став чоловіком».

В цьому члені говориться про зішестя з небес Сина
Божого, про Його зачаття від Духа Святого і про втілення
та вчоловічення.

Як же міг сходити, з небес Син Божий, коли Він,
як Бог, перебуває всюди?

То правда, що Син Божий як Бог завжди перебував і
перебуває на небі й на землі, але Єством Він перебуває в
Отці, як Особа Пресвятої Тройці. Його то й послав тепер
Отець, як Свого Сина, на землю для спасіння людей.
Раніше, як Дух, Він був невидимий, тепер же, одягшися в
наше тіло, Він став видимий, як і каже апостол: «Велична
побожності тайна: Бог з‘явився в тілі...» (1 Тим. З, 16).

Про зішестя Своє Христос каже Никодимові: «Ніхто
не виходив на небеса, тільки Той, що з небес зійшов —
Син Чоловічеський, сущий на небесах» (їв. З, 13).

Син Божий зійшов на землю, як сказано, ради нас
людей і ради нашого спасіння, щоб спасти нас від гріха,
прокляття й смерті.

Що таке гріх?
То — беззаконство (1 їв. З, 4), порушення закону. Гріх

— то діло диявола: «Хто чинить гріх, той є від диявола,
бо спочатку диявол згрішив» (1 їв. З, 8).

Отже диявол навчив людей грішити й далі навчає.
Про це Святе Писання так оповідає:

Адам і Єва жили в раю, як ангели, і блаженствували.
Сатана їм позаздрив і вирішив погубити їх. Він увійшов
у змія і почав клеветати на Бога, що ніби Бог тому
заборонив їм їсти плоди від Дерева пізнання добра і зла,
щоб вони не стали такими, як Бог. Єва, до якої диявол зі
змія говорив, повірила йому, а Богові перестала вірити,
перестала Його любити, зрадила Бога, загордилася і, на
зло Богові, наперекір Його заповіді, стала їсти заборонені
плоди, щоб самій стати, як Бог. Потім пішла і Адама
намовила зробити те ж саме. Він їй повірив і також став
їсти заборонені плоди. Так вони обоє, по намові сатани,
згрішили, переступили Божу заповідь, зрадили Бога й
схилилися до ворога Божого, до сатани.

І ось з ними сталася велика зміна: їм стало соромно й
страшно. Вони побачили, що вони голі, й стали
соромитися. Тепер вони стали боятися Бога. Природа
їхня зіпсувалася і підпала впливам зла й тління. Раніше
вони їли плоди від Дерева життя, і тіло їхнє не старіло.
Тепер же, бувши заражені гріхом гордині, вони вже не
могли доторкнутися до Дерева життя, і над їх тілом
запанувала смерть, як над тілом тварин, а душі їх,
заражені гріховністю, стали чужі Богові.

Гріх свій перед Богом вони вчинили свідомо, тому
провина їхня перед Богом була повною. Вони свідомо
стали ворогами Богові, а тому вже не могли лишатися в
раю. їхній гріх так образив Бога, що вже ніякі заслуги
людські не могли задовольнити Боже Правосуддя. Тому
Господь прокляв спокусника на гріх змія-диявола. Але
людей Господь пожалів і не знищив їх, а визначив їм
кару. Адамові сказав: «Проклята земля в ділах твоїх:
колючки та бур‘ян буде вона вирощувати тобі замість
хліба. А ти в поті чола свого будеш добувати собі хліб,
аж доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо ти
земля, і в землю повернешся» (Буг. З, 17-19).

А Єві сказав: «Ти будеш залежати від чоловіка твого,
матимеш багато скорбот і в муках будеш породжувати
дітей» (Бут. З, 16). Одначе, проклинаючи сатану, Господь
тут же дав людям обітування Спасителя, Який поверне
людям утрачене блаженство (Бут. З, 15). Після того
Господь зробив Адамові й Єві «одежини» (опоясання)
із шкіри тварин і вислав їх з раю, щоб вони тепер не
доторкнулися до Дерева життя, не з‘їли його плоду та
не жили б отакими скверними вічно (Бут. 3, 21-23).

Так осквернилася гріхом природа перших людей. Так
повисло на них Боже прокляття й засудження на смерть.
Все те перейшло й на їх дітей, і на внуків, і на все
потомство, бо від грішних родителів стали родитися
зіпсовані гріхом діти, як з поганого джерела витікає
погана вода, каже апостол:

«Через одного чоловіка гріх увійшов у світ і з гріхом
смерть, так смерть увійшла у всіх людей, бо в ньому
(першому чоловікові) всі згрішили» (Рим. 5, 12).

Обітування Спасителя Господь дав у таких словах
(до сатани): «Ворожнечу покладу між тобою і жоною,
між нащадкими твоїми й нащадком її. Ти будеш жалити
Його в п‘яту, а Він зітре тобі голову» (Бут. З, 15).

І ось: «Коли прийшов призначений час, Бог послав
Сина Свого Єдинородного, Який народився від жони,
підкорився законові, щоб викупити підзаконних і
повернути їм знову синівство Боже» (Гал. 4, 4-5).

Тому й говориться: «... заради нас людей і для нашого
спасіння зійшов з небес... і тіло прийняв від Духа
Святого і Марії Діви і став чоловіком».

Господь не тільки дав обітування Спасителя першим
людям. Він багато разів повторив його на протязі історії
Старого Заповіту, щоб люди не втратили в нього віри.

Так він повторив його Авраамові (Бут. 22, 18), Ісаа-
кові (Бут. 26, 4), Якову (Бут, 28, 14), Давиду і через
Давида (див. псалми 2, 6-9; 44, 3-9; 71, 6-17; увесь
псалом 109, взагалі, більшість псалмів Давидових повні
пророкувань про Спасителя). Пророк Ісайя
передсповістив, що Син Божий народиться від Діви
(Іс. 7, 14), про Його смирення (розділ 42), про
страждання (розділ 53), і ін. Пророк Михей — що Він
народиться у Вифлеємі (Мих. 5,1-2). Пророк Захарія
— про вхід Спасителя в Єрусалим (Зах. 9, 9), про
затьмарення сонця в час смерті Господа Ісуса Христа
(Зах. 14, 6-7). Пророк Осія — про воскресіння Христове
і з Ним воскресіння мертвих (Ос. 6, 1-2). Господь же
через ангела відкрив пророкові Даниїлу, що Спаситель
явиться через сімдесят сідмин після початку відбудови
Єрусалиму (Дан. 9, 24-27).

Син Божий зійшов на землю, як «роса на руно» (Пс.
71, 6), тобто непомітно, невидимо.

Перед самим зішестям Його посланий був архангел
Гавриїл від Бога в місто Галілейське, що звалося
Назарет, до Діви, зарученої мужеві на ім‘я Йосиф, з
дому Давидового, ім‘я Діві Марія. І, ввійшовши до неї,
сказав: «Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою,
Благословенна Ти між жонами». Вона ж, побачивши
ангела, схвилювалася від слів Його й думала: що за
таке дивне привітання?

Але ангел сказав: «Не бійся, Маріє, Ти знайшла
благодать у Бога. Ось зачнеш в утробі й породиш Сина
і даси Йому ім‘я Ісус. Він буде Великий і назветься
Сином Вишнього. І дасть йому Господь престол Давида
Отця Його, і буде царювати над домом Якова повіки, і
Царству Його не буде кінця».

Сказала Марія: «Як же те може статися, коли Я мужа
не знаю?»

Ангел відповів їй; «Дух Святий найде на Тебе, і Сила
Вишнього осінить Тебе, тому й Те, що родиться, Святе
і назоветься Сином Божим».

Марія сказала: «Я раба Господня, нехай буде зо мною
по слову твоєму».

І відійшов від неї ангел (Лк. 1, 26-38).
Так сталося Благовіщення Святій Діві, і разом із

словами архангела, Дух Святий вселився в Неї. Вона
зачала в утробі Сина Божого. Тому й сказано: тіло
прийняв від Духа Святого і Марії Діви (Іс. 7, 14).

Сказано «Діви», а не «жони» тому, що Вона не знала
мужа, зачала Сина по нашестю Духа Святого, породила
безболісно і після родин зісталася такою, як і була, Дівою.
Свята Церква правдиво називає її «Завжди Діва» або
«Вседіва», бо вона до родин була непорочною й чистою
Дівою і тілом, і душею, так віддавши Себе Богові, що
ніколи не помишляла про земного мужа. Такою ж
непорочною й чистою Дівою лишилася й після родин.

В Неї вселилося Слово Боже і «стало тілом» (їв. 1,
14), тобто прийняло на Себе тіло й кров від Пресвятої
Діви Марії, або, як у церковних піснях говориться;
«Зіткалося з святого тіла й крові її і стало Дитятком, як
людина. Одначе народилося дивно й безболісно, не так,
як усі люди. Тому й Свята Діва ні в чому не змінилася
й зосталася після родин такою ж, якою була до родин.

... і став чоловіком.
Цими словами відзначається, що Син Божий —

Слово Боже — прийняв від Діви Марії не тільки тіло,
а й душу людську, тільки без прародительського
Адамового гріха, бо зачався не від гріховного мужа, а
від Бога. Син Божий став правдиво повною людиною
з тілом і душею, але не перестав бути й Істинним Богом,
цебто Божество Його не змінилося й не змішалося з
людством. Він є Богочоловік (Боголюдина). А Свята
Діва Марія, хоч породила Сина Божого не по Божому
Єству, а по людському, одначе через Неї пройшов Бог і
в образі людини народився на землі, Тому Вона є
істинно й правдиво Богородиця і Мати Божа, бо в Ній
перебувало Божество Єством Своїм.

Цим Господь поставив Пресвяту Діву Марію
превище всіх людей і всіх ангелів, як і співається в
церковній пісні: «Чеснішу від херувимів і незрівняно
славнішу від серафимів...»

(за виданням: Митрополит Михаїл.
Поширений катехизис Православної Церкви

Христової. Вид. 2-ге. – Київ, 1992)

(продовження)
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ЗАКОН БОЖИЙ
ПРО ВІРУ ХРИСТИЯНСЬКУ

СИМВОЛ ВІРИ

(продовження)

ПРО БЛАГОДАТНИЙ ВОГОНЬ НА ГРОБІ
ГОСПОДНЬОМУ

У наш час духовного здичавіння життя людей
обмежується лише земними інтересами. До всього
земного, тимчасового докладається багато праці,
виявляється великий інтерес і допитливість до
всіляких «новин», але зовсім не видно інтересу у
сучасних людей до духовного життя, до прояву
Божої благодаті (милості) на грішній землі.

Так ось, дуже мало кому відомо, а краще сказати,
майже нікому невідомо про чудесне з’явлення
благодатного вогню, який виникає уже довгі
століття з року у рік у Велику суботу на Гробі
Господньому в Єрусалимі, тобто на місці
поховання і славного Воскресіння Господа нашого
Ісуса Христа.

У нагадування про це незвичайне, чудесне
з’явлення наводимо істинне свідчення — витяг з
листа російської паломниці, очевидиці появи
благодатного вогню два роки підряд — Марії
Павлівни Хрещатицької.

Цей лист написаний о. Миколаю (Самоукову),
ієромонаху Св. Троїцького монастиря в
Джорданвілі, у відповідь на поставлені ним
запитання.

Лісненський монастир, 30 квітня 1958 року,
Фурке. «Високоповажний і дорогий у Господі отче
Миколаю, Христос Воскрес.

…Якщо Господь сподобить, поїду в Новодєєво,
і тоді не забарюся поїхати у Джорданвіль й
особисто розповісти Вам усе, що Вас цікавить, поки
ж постараюсь відповісти на всі поставлені Вами
запитання.

Супутниця моя була черниця Марія Торська.
Шлях від Елеону до Гробу Господнього проїхали

на автобусі. Погода була гарною. Народу не
злічити — тисячі. Настрій урочистий. Нації: греки,
росіяни, вірмени, араби, англійці, американці,
французи, турки і навіть євреї, які нелегально
потрапляють на арабську сторону. Переважають, я
гадаю, греки й араби.

У храмі народ поводиться, з нашої точки зору,
жахливо, бо кричать, скачуть і взагалі дуже
шумлять. Але з їхньої точки зору, якщо вони так не
будуть поводитися (це вони так моляться), то не
зійде благодатний вогонь.

Я вже сказала, що народу не злічити ні у храмі,
ні навколо храму. Коли з’являється Патріарх, весь
народ абсолютно затихає і до появи Благодатного
Вогню — цілковита тиша.

Спочатку йде хресний хід й обходить храм з
великою кількістю хоругов тричі і зупиняється
(Патріарх — у повному облаченні перед (каплицею)
Кувуклією. Тут з нього, Патріарха, знімають усі
ризи і митру; залишається в підряснику, і турки-
каваси з голови до ніг усього його обмацують, —
чи нема, бува, при ньому чогось займистого. Це
відбувається близько 1-ї години дня.

Я думаю, що Патріарх чекає вогню не більше 5-
7 хвилин.

Торік я і ще одна паломниця, яка приїхала з
Америки, ми добре бачили (ми знаходились у дуже
зручному місці), як тоненьким зигзагом, мов
блискавка, блиснуло світло згори униз, і вмить
з’явився вогонь на Гробі Господньому, де
розкладена вата, яка і займається від цього вогню.

Патріарх запалює пучки свічок (по 33 у руці) і
передає одразу ж далі в особливі віконечка-отвори,
пророблені у стінах, і вмить, від одного до іншого,
вогонь поширюється по всій величезній церкві —
внизу і нагорі. І вже в цей момент вся церква
дрижить від захоплених вигуків і тріумфування
народу.

Цей вогонь, упродовж 10-15 хвилин, зовсім не
обпалює. Я особисто водила ним (усім жмутом
запалених свічок) по хворих місцях свого тіла і
не відчувала його зовсім. А Елеонський монах,
отець Сава вмивався (як він висловився), водив
по всьому своєму обличчю, оброслому бородою і
вусами, — і жодна волосина не загорілася, не
спалахнула.

При такій масі народу і при такім морі вогню,
якби був звичайний вогонь, неминуче виникла 6
пожежа, а тут з року в рік відбувається одне і те
саме, і ніколи не буває ані найменшого натяку на
пожежу.

Жінки не тільки входять у вівтар, а їх ще й
проводять Царськими вратами, але в цей час
настільки велика благодать, що вона все очищає і
покриває.

Після отримання благодатного вогню Патріарха,
знеможеного, беруть і несуть, бо він не в силах іти:
очевидно, від великого напруження у нього
з’являються краплини йоту, і він геть знесилюється,
до того ж кажуть, що народ, у екстазі, може порвати
на ньому одяг. Як я сказала вище, торік у мене була
дуже зручна позиція, нагорі, навпроти самої
(каплиці) Кувуклії, і я могла бачити дуже добре те,
що було недоступно іншим, а в цьому році мене, з
черницею Торською, ввели у вівтар, і тут я тільки
дуже добре бачила, як пронесли Патріарха прямо у
ризницю, це було зовсім поруч зі мною.

Що цей вогонь незвичайний — у цьому нема
ніяких сумнівів.

Напевно, Ви чули про це чудо, це було у
восьмисотих роках, коли інославні не хотіли
допустити православних у храм і в Кувуклію —
Патріарха, з метою самим заволодіти благодатним
вогнем, і закрили храм і поставили варту, щоб
православні не могли ввійти у храм; і Патріарх з
народом стояв надворі, молився і плакав.

І в ту мить, коли інославні чекали вогню на Гробі
Господньому, знадвору, де стояли православні,
розсікся із сильним пострілом кам’яний стовп-
колона, і звідти вийшов благодатний вогонь, який
миттєво всі підхопили.

А один турок, з великих правителів, закричав:
«Могутній Бог християнський, і я християнин», —
і тут же турки убили його.

З тих пір ніхто з інославних не наважувався
більше зазіхати на благодатний погонь.

Так ця колона і стоїть розсічена і закопчена від
вогню в науку усім, і всі, що проходять, до неї
прикладаються.

Може, поспіхом написала Вам не зовсім
зрозуміло, але коли приїду, то все розповім Вам
особисто, а поки на цьому закінчу.

Прошу Ваших святих молитов за мене, грішну.
З любов’ю у Христі М. Хрещатицька».

БЛАГОДАТНИЙ ВОГОНЬ ВЕЛИКОЇ
СУБОТИ

Схимник о. Никодим зі св. гори Афон, який
відвідав Єрусалим у 1958 році, чудово описує у
своєму листі ту незвичайну урочистість, яку він
споглядав під час отримання благодатного вогню.

«У Велику суботу, приблизно о 12-й годині дня,
я, грішний схимник Никодим, мав щастя йти з
вівтаря храму Воскресіння Христового за
Патріархом у хресному шесті при обходженні тричі
святої каплиці Кувуклії, і побачити те, що рідко кому
вдається бачити біля Живоносного Гробу.

Після третього обходження Патріарх
(православний грецький Єрусалимський)
зупинився перед зачиненими і запечатаними
дверима у Гріб Господній (я тут стояв праворуч біля
підсвічника перед Кувуклією, неподалік, за два
кроки від Патріарха).

Патріарха тут роздягли до підризника: зняли з
нього митру, сакос і омофор.

Поліція і власті оглянули Патріарха, потім зірвали
стрічки з дверей каплиці (Кувуклії), впустили
Патріарха всередину каплиці. Разом з православним
грецьким Патріархом впустили й вірменського
Патріарха (вірменський Патріарх не брав участі в
хресному шесті, а стояв зі своїм народом ліворуч
Кувуклії).

І ще кількох впустили усередину каплиці: це ті
священнослужителі, які за знаком Патріарха
погасять Благодатний Вогонь на ложі Живоносного
Гробу і заберуть усе з Гробу, що було приготовано
для прийняття Благодатного Вогню.

Коли араби з поліції, призначені для винесення
обох Патріархів з Благодатним Вогнем, увійшли
всередину каплиці, за ними зачинили двері.

Як усім відомо, у каплиці два відділення:
Притвор Ангела і сам Живоносний Гріб
Господній — печера.

Всередину печери Гробу входить один лише
православний грецький Патріарх, інші ж, з поліцією

і вірменським Патріархом, залишаються у притворі
ангела і чекають мовчки.

Двері каплиці зачинили, всі замовкли, і
запанувала в усьому храмі Воскресіння Христового
могильна тиша: всі богомольці мовчки чекають від
Господа Благодатного Вогню.

Слід сказати і про приготування Гробу
Господнього в Кувуклії: у Велику п’ятницю увечері
вогні у всьому храмі й у каплиці гасяться під
контролем поліції.

На середину ложа Живоносного Гробу ставиться
лампада в підставці, наповнена оливою і з
світильнею в поплавку, заправленою, але без вогню.

По краях ложа навколо прокладається стрічка і
по всьому ложу розкладаються шматочки вати. Так
приготована, після огляду поліції, Кувуклія
замикається і запечатується. Запечатаний Гріб
Господній покоїться до Великої суботи, коли
Патріарх впускається в печеру ложа Спасителя для
отримання Благодатного Вогню.

Ось Велика субота, Патріарха впустили у печеру
Живоносного Гробу, і двері за ним зачинені. Тиша
цілковита. В самій печері темно, і Патріарх один
там у тиші молиться Спасителю… іноді хвилин
десять, а іноді й довше. В моєму випадку довелося
чекати хвилин 15… І раптом у темряві на ложі
Живоносного Гробу розсипаються мов перлинки
блакитно-яскраві, множачись, перетворюючись на
синій вогонь, від якого займаються приготована
вата, стрічка і лампада: все перетворюється на
полум’я Благодатного Вогню.

Патріарх одразу ж запалює свої два пучки свічок
і, вийшовши в притвор ангела, дає вірменському
Патріархові запалити свої свічки, після чого обидва
Патріархи подають в овальні віконечка Благодатний
Вогонь богомольцям.

При появі Небесного Вогню, мов вибух грому,
лунають вигуки радості і захвату по всьому
великому простору храму Воскресіння Христового.

Потім гасять на ложі Гробу Господнього вогонь
(він там не обпікає), забирають запалену лампаду і
вату зі стрічкою.

Два араби-поліцейські на плечах виносять з
Кувуклії блаженнійшого Патріарха, підтримуваного
священнослужителями, і швидко несуть його у
вівтар храму Воскресіння Христового.

А попереду Патріарха іде один священнослужитель
з запаленою лампадою. Все це так швидко, що тільки
дехто біля Кувуклії (каплиці) зміг запалити свої свічки.
Я теж не встиг, але постарався приєднатися до натовпу
народу і вслід за Патріархом пройшов у вівтар, де й
запалив свій пучок свічок від Благодатного Вогню з
рук самого Патріарха.

Схимник Никодим, зі святої гори Афон».
Витяг з листа грецького архимандрита о.

Кіріакоса, охоронця Гробу Господнього у святому
Єрусалимі, про з’явлення Благодатного Вогню:

«…а що стосується Благодатного Вогню, то ні я,
ні хто інший не має права бути у цей час з
блаженнійшим Патріархом усередині печери Гробу
Господнього, крім єпископа вірменського, і той
допускається лише у притвор ангела.

Тільки один Патріарх Єрусалимський входить у
внутрішню печеру, в якій знаходиться Живоносний
Гріб Господній. Кілька століть тому вірменам вдалося
одного разу оспорити право отримати Священний
Вогонь у печері Гробу. Тоді православним зовсім не
було доступу в храм Воскресіння Христового, і вони
були змушені стояти у дворі. Минув якийсь час, —
Патріарх і народ молились у дворі храму, — і Вогонь
зійшов з колони, яка біля вхідних дверей. Вірмени ж
нічого не дочекалися.

З тих нір нас уже більше не відтісняли від
Живоносного Гробу. Ця колона і до цих нір стоїть
надтріснута і почорніла.

(Архимандрит о. Кіріакос (підпис), охоронець
Живоносного Гробу Господнього, Святий

Єрусалим, 10.02.19603 .
(за виданням: Слобідський Серафим (прот.).
Закон Божий: Підручник для сімї та школи /

пер. на укр. О. І. Кислюка. – Київ, 2003)
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Історичний шлях розвитку форми хреста
(досвід догматичного розкриття)

У старозавітній церкві, що складається в основному з євреїв, розп’яття,
як відомо, не застосовувалося, і страчували, за звичаєм, трьома способами:
били камінням, палили живцем і вішали на дереві. Тому «і пишеться у них
про повішеника: «проклятий всякий хто висить на дереві (Втор. 21:23)»,
пояснює Святитель Димитрій Ростовський (Розшук, ч. 2, гл. 24). Четверта
ж страта - у січення голови мечем - додалася у них в епоху Царств.

А хресна кара була тоді язичницькою греко-римською традицією, і
єврейський народ пізнав її лише за декілька десятиліть до Різдва Христового,
коли римляни розіп’яли їх останнього законного царя Антігона. Тому в
старозавітних текстах немає і не може бути ніяких навіть подоб хреста як
знаряддя страти: як з боку назви, так і з боку форми, але, навпаки, там є
безліч свідчень: 1) про діяння людські, які передували образу хреста
Господнього, 2) про предмети відомі, які силу і древо хреста таємниче
визначили, 3) про видіння і одкровення, які передбачали саме страждання
Господнє.

Сам же хрест, як страшне знаряддя ганебної страти, обране сатаною
прапором смертоносності, викликав непереборний страх і жах, але, завдяки
Христу Переможцю, він став бажаним трофеєм, що викликають радісні
почуття. Тому і святий Іполит Римський - чоловік Апостольський -
вигукував: «і у Церкви є свій трофей над смертю - це Хрест Христовий,
який вона носить на собі», і святий Павло - Апостол мов - писав у своєму
Посланні: «бажаю хвалитися (...) тільки хрестом Господа нашого Ісуса
Христа »(Гал. 6; 14). «Дивись, яким жаданим і милим стало це настільки
жахливе і поносне (ганебне -слов’ян.) в давнину знамення найжорстокіших
страт», - свідчив святитель Іоанн Златоуст. І Апостольський чоловік - святий
Юстин Філософ - стверджував: «Хрест, як передбачив пророк, є найбільшим
символом сили і влади Христової» (Апологія, § 55).

Взагалі ж «символ» - по-грецькому «з’єднання», і означає єдність з її
носієм, або виявлення невидимої реальності через видиму натуральність,
або вираження поняття зображенням.

У новозавітної Церкви, що виникла в Палестині в основному з колишніх
іудеїв, спочатку прищеплення символічних зображень було утруднене через
прихильності їх до своїх колишніх переказів, які суворо забороняли
зображення і тим відгороджували старозавітну церкву від впливу
язичницького ідолопоклонства. Втім, як відомо, Промисел Божий уже тоді
давав їй багато уроків символічної та іконографічної мови. Наприклад: Бог,
заборонивши пророку Ієзекилю говорити, наказав йому накреслити на цеглі
зображення облоги Єрусалиму в «знамення синів Ізраїлевих» (Єз. 4; 3). І
зрозуміло, що з часом, при збільшенні числа християн з інших народів, де
традиційно допускалися зображення, такий односторонній вплив
іудейського елемента, звичайно ж, слабшав і поступово зникав зовсім.

Вже з перших століть християнства, через переслідування послідовників
розп’ятого Спасителя, християни змушені були ховатися, виконуючи свої
обряди потай. А відсутність християнської державності - зовнішньої огорожі
Церкви і тривалість такого пригніченого становища відбилися на розвитку
богослужіння та символіки.

І до цього дня збереглися в Церкві запобіжні заходи для охорони самого
вчення та й святинь від шкідливої цікавості ворогів Христових. Для
прикладу, Іконостас - породження Таїнства Причастя, підлягає запобіжним
заходам; або дияконський вигук: «еліци оголошені вийдіть» між літургіями
оголошених і вірних, безсумнівно, нагадує нам, що «ми здійснюємо
Таїнство, зачинивши двері, і забороняємо непосвяченим бути при ньому»,
пише Золотоустий (Бесіда 24, Мт.).

Згадаймо, як відомий Римський лицедій і мім Генесій за наказом
імператора Діоклетіана в 268 році виставляв в цирку на посміховисько
Таїнство хрещення. Як вплинули на нього вимовлені слова, бачимо з житія
блаженного мученика Генесія: покаявшись, він прийняв хрещення і разом
з готовими до публічної страти християнами «був першим усічений
головою”. Цей далеко не єдиний факт наруги святині — приклад того, що
багато чого з християнських таємниць стало відоме язичникам вже давно.

«Світ цей, - за словами Тайновидця, - весь лежить у злі» (І Ін. 5; 19), і є та
агресивне середовище, в якій Церква бореться за порятунок людей і яка
змусила християн вже з перших століть вживати умовну символічну мову:
скорочення, монограми, символічні зображення і знаки.

Ця нова мова Церкви допомагає посвячувати новонаверненого в
таємницю Хреста поступово, зрозуміло, з урахуванням його духовного віку.
Адже необхідність поступовості в розкритті догматів оголошеним, які
готуються до прийняття хрещення, заснована на словах Самого Спасителя
(див. Мт. 7; 6 і 1 Кор. 3; 1). Саме тому Святитель Кирило Єрусалимський
розділив свої проповіді на дві частини: першу - з 18 оголошених, де ні слова

про таїнства, і другу - з 5 тайновіданих, які пояснюють вірним всі церковні
Таїнства. У передмові він переконує оголошених не передавати почуте
стороннім: «коли досвідом пізнаєш висоту викладеного, тоді дізнаєшся, що
оголошувані негідні чути його». І святитель Іоанн Златоуст писав: «Я бажав
би відкрито говорити про це, але побоююся непосвячених. Бо вони
ускладнюють бесіду нашу, змушуючи нас говорити неясно й скрито» (Бесіда
40, 1 Кор.). Про це ж говориться і у блаженного Феодорита, єпископа
Юрського: «про божественні таємниці, через непосвячених, розмовляємо
скрито; коли ж виділяться такі, які спромоглися тайновіданню, тих вчимо
ясно» (15 пит. Числ.).

Таким чином, образотворчі символи, які огороджували собою словесні
формули догматів і Таїнств, не тільки поліпшили спосіб вираження, але і,
будучи новою священною мовою, ще надійніше захистили церковне вчення
від агресивної профанації. Ми і до цього дня, як навчив Апостол Павло,
«проповідуємо Божу мудрість, тайну, сокровенну» (1 Кор. 2:7).

Хрест Т- подібний «Антонієвській»
У південних та східних частинах Римської

імперії для страти злочинців застосовувалося
знаряддя, зване з часів Мойсея «єгипетським»
хрестом, яке нагадувало букву «Т» в європейських
мовах.

«Число 300, яке виражається по-грецьки через
букву Т, служило також  з  часів   апостольських
для  позначення  хреста,   повідомляє  відомий
літургіст архімандрит Гавриїл. Ця Грецька буква
Т зустрічається в написі гробниці III століття,

відкритої в катакомбах святого Калліста».
Про те ж розмірковує і святитель Димитрій

Ростовський: «Зображення Грецьке, яке називали
«Тав», яким Ангел Господній зробив «знак на чолах»
(Єз. 9; 4) Божих людей у Єрусалимі, для захисту від
грядущого смертовбивства, бачив у одкровенні святий
Ієзекіль пророк. (...)

 Якщо докладемо до цього зображення зверху титла
Христового таким чином, негайно чотирикінцевий
хрест Христовий побачимо. Отже, там бачив Ієзекіль
утворення чотрикінцевого хреста » (Розшук, М., 1855, кн. 2, гл. 24, стор
458).

Те ж саме стверджує і Тертуліан: “Грецька буква Тав і наше латинське Т
становлять справжню форму хреста, яка, за пророцтвом, повинна буде
зображена на наших чолах в істинному Єрусалимі».

«Якщо в християнських монограмах є буква Т, то ця літера таким чином
розташована, щоб виразніше виступати перед усіма іншими, так як Т
вважалася не тільки символом, але навіть і самим зображенням хреста.
Приклад такої монограми знаходиться на саркофазі III століття». Згідно з
церковним Переданням, святий Антоній Великий носив на своїх шатах хрест-
тау. Або, наприклад, святий Зенон, єпископ міста Верони, поставив на даху

зведеної ним в 362 році базиліки хрест у формі Т.

Хрест «Єгипетський ієрогліф »
Ісус Христос - Переможець смерті - вустами

царепророка Соломона сповістив: «хто знайшов
Мене, той знайшов життя» (Прип. 8;35), і по втіленні
Своєму повторював: «Я є воскресіння і життя» (Ін.
II; 25). Вже з перших століть християнства для
символічного зображення хреста  живоносного
вживався, подібний до нього за формою, єгипетський
ієрогліф «anch», що означав
поняття «життя».

Хрест «буквений»
Деякі інші букви (з різних мов), що наводяться нижче,

також використовувалися першими християнами як
символи хреста. Таке зображення хреста не відлякувало
язичників, будучи для них знайомим. У перші століття
християнства важлива була, звичайно, не  художня
сторона символічного зображення, але зручність його
застосування до відповідного поняття.

(Початок, закінчення на 7 стор.)
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Хрест «якореподібний»
Спочатку цей символ попався археологам на

Солунському написі III століття, в Римі - в 230 м, а в
Галлії - в 474 році. А з «Християнської символіки»
дізнаємося, що «в печерах Претекстата знайшли плити
без будь-яких написів, з одним зображенням «якоря».

У своєму Посланні Апостол Павло повчає, що
християни мають можливість «взятися за надію (тобто
Хрест), яка для душі ніби якір безпечний і міцний»

(Євр. 6; 18-19). Цей, за словом Апостола, «якір», символічно  прикриває
хрест від наруги  невірних,  а  вірним  відкриває справжній його зміст, як

звільнення від наслідків
гріха, і є наша міцна надія.

Церковний корабель,
образно кажучи, по хвилях
бурхливого тимчасового
життя доставляє всіх охочих
в тиху пристань життя
вічного. Тому «якір», будучи
хрестоподібним, став у християн символом надії

на найміцніший плід Хреста Христового - Царство Небесне, хоча греки і
римляни,  теж користуючись  цим  знаком,  присвоювали  йому значення
«міцності» справ земних.

Хрест монограмний «доконстантинівский.
Відомий фахівець         з       літургійного        богослов’я

- архімандрит Гавриїл пише, що «в монограмі,
зробленій на надгробному камені (III століття), що
має форму хреста Андріївського,  вертикально
перекресленої лінією, є прикровенне зображення
хреста». Ця монограма була складена з грецьких
початкових літер імені Ісуса
Христа, шляхом перехресного
їх суміщення: а саме букви “І”

(йот) і букви «X» (хі). Ця монограма нерідко
зустрічається і в післяконстантинівський період;
наприклад, можемо бачити її зображення в
мозаїчному виконанні на склепіннях Архи-
єпископської капели кінця V століття в Равені.

Хрест монограма «посох пастиря»
Прообразуючи Христа Пастиря, Господь надав

ціпку(посоху) Мойсея чудодійну силу (Вих. 4; 2-5) на
знак пастирської влади над словесними вівцями
старозавітної церкви, потім і ціпку(посоху) Аарона
(Вих. 2; 8-Ю). Божественний Батько, вустами пророка
Михея, говорить Єдинородному  Синові: “Паси народ
Твій берлом, овець спадщини Твоєї» (Мих. 7; 14). «Я є
пастир добрий: пастир добрий кладе життя власне за
вівці» (їв. 10; 11) відповідає Небесному Отцеві
улюблений Син.

Спочатку форма єгипетського жезла була подібна
саме пастуховому ціпку, верхня частина якого загнута

вниз (мал. 6). Всі архієреї Візантії нагороджувалися «посохом пастиря»
тільки з рук імператорів.

Хрест «Бургундський», або «Андріївський»
Святий мученик Іустин Філософ, роз’яснюючи

питання про те, звідки язичникам ще до Різдва
Христового стали відомі хрестоподібні символи,
стверджував: «Те, що у Платона в Тимеї говориться
(...) про Сина Божого його у всесвіті на зразок букви
X, він також запозичив у Мойсея! Бо в Мойсеевих
писаннях розказано, що (...) Мойсей за натхненням і
дією Божою взяв мідь і зробив образ хреста (...) і
сказав до народу: якщо ви подивитеся на цей образ і
ввіруєте, ви врятуєтеся через нього (Числ. 21:8) (Ін. 3:14). (...) Платон
прочитав це і, не знаючи точно і не збагнувши, що то був образ

(Закінчення, початок  на 6 стор.) (вертикального) хреста, а бачачи тільки фігуру літери X, сказав, що сила,
найближча до першого Бога, була у всесвіті на зразок букви X».

Буква «X» грецького алфавіту вже з II століття служила підставою для
монограмних символів, і не тільки тому, що вона приховала ім’я Христа,
бо, як відомо, «давні письменники знаходять форму хреста в букві X, який
називається Андріївським, тому що, за переказами, на такому хресті скінчив
своє життя Апостол Андрій », писав архімандрит Гавриїл.

Хрест «монограма Костянтина»
Святому Рівноапостольному Царю Костянтину «уві

сні з’явився Христос Син Божий з баченим на небі
знаменням і повелів, зробивши знамено, подібне до
того, що бачив на небі, вживати його для захисту від
нападу ворогів», оповідає церковний історик Євсевій
Памфіл у своїй «Книзі першій про життя блаженного
царя Костянтина»(гл. 29). «Це знамено трапилося
бачити і нам власними очима, - продовжує Євсевій
(гл. 30). - Воно мало такий вигляд: на довгому,
покритому золотом спис була поперечна рея, що
утворила зі списом знак хреста (...), а на ньому символ
рятівного найменування: дві літери показували ім’я
Христа (...), з середини яких виходила буква “Р”. Ці
літери Цар згодом мав звичай носити і на шоломі»
(гл. 31).

«Комбінація (суміщених) букв, відома під ім’ям монограми Костянтина
(мал.8), складена з двох перших літер слова Христос - “ Хі “і” Ро “, -

пише літургіст архімандрит Гавриїл, - ця Костянтинівська монограма
зустрічається  на монетах Імператора
Костянтина» (стор. 344).

Як відомо, ця монограма отримала досить
велике поширення: викарбувана була вперше
ще на відомій бронзовій монеті імператора
Траяна Декія (249-251 рр..) У лідійскому місті
Меон була зображена на посудині 397 року;
вирізана була на надгробних плитах перших
п’яти століть або, наприклад, фресочно
зображена на штукатурці в печерах святого
Сікста (Гр. Уварів, стор 85).

Хрест монограмний «післяконстантинівський»
«Іноді буква Т, - пише архімандрит Гавриїл,

- зустрічається в поєднанні з буквою Р, що
можна бачити в усипальниці святого Калліста
в епітафії» (стор. 344). Ця монограма є і на
грецьких плитах, знайдених у м. Мегарі, і на
надгробках кладовища святого Матвія в м.
Тир.

Словами «Ось ваш Цар» (Ін. 19; 14) Пилат
в першу чергу вказав на  благородне
походження Ісуса з царської династії Давида,
на відміну від безрідних самозваних
чотиривласників, і думку цю письмово
виклав «над головою Його» (Мф. 27; 37), що,
звичайно ж, викликало невдоволення
властолюбних первосвящеників, які викрали
у царів владу над народом Божим. І саме тому
Апостоли, проповідуючи Воскресіння

розіпнутого Христа і відкрито «вважаючи, - як видно з Діянь Апостольських,
- царем Ісуса» (Діян. 17; 7), терпіли від іудеїв великі гоніння.

Грецька літера «Р» (ро) - перша в латинському слові «Рах», по-римськи «Кех»,
по-українськи «Цар», - символізує Царя Ісуса, розміщена над буквою «Т» (тав),
що означає Його хрест, і разом вони нагадують слова з благовістя Апостольського,
що вся наша сила і мудрість в Розп’ятому Царі (1 Кор. 1; 23-24).

Таким чином, «і ця монограма (мал. 9), відповідно до тлумачення святого
Юстина, служила знаменням Хреста Христового (...), отримала таке велике
значення в символіці тільки після першої монограми (мал. 8). (...) У Римі
(...) стала загальновживаною не раніше 355 року, а в Галлії - не раніше V
століття» (Гр. Уварів, стор 77).

підготував прот. Юрій Єліяшевський
(Далі буде)
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Поради християнину
1. Прокидаючись зранку, насамперед згадай

Бога і осіни себе хресним знаменням.
2. Не розпочинай дня без ранішньої молитви.
3. Молитва – це крила душі, вона робить

душу престолом Божим, вся сила духовної
людини в її молитві.

4. Для того, щоб Бог почув твою молитву,
потрібно молитися не кінчиком язика, а всім
серцем.

5. Хай ніхто з тих, котрі тебе оточують, не
залишаться вранці без твого щирого
християнського привіту.

6. Не покидай молитви тоді, коли ворог
наганяє на тебе байдужість. Хто силує себе до
молитви при сухості душі, - той вищий за того,
хто молиться зі сльозами.

7. «Новий Завіт» потрібно тобі знати розумом
і серцем; навчайся з нього постійно, незрозуміле
не пояснюй собі сам, а шукай пояснення в отців
Святої Церкви.

8. Щодня пий свячену воду для освячення
душі і тіла.

9. Частіше вимовляй вдячне привітання
Цариці Небесній «Богородице Діво, радуйся!» -
принаймні щогодини.

10. У вільний час читай писання отців та
вчителів духовного життя.

11. В часі спокуси і напасті читай Псалтир і
молебний канон Пресвятій Богородиці. Вона
одна наша Заступниця.

12. Коли демони кидають в тебе свої стріли,
коли гріхи наближаються до тебе, тоді співай
пісні Страсної седмиці і Святої Пасхи, читай
канон з акафістом Пресолодкому Ісусові –
Господь розірве кайдани тьми, що скували тебе.

13. Якщо не можеш читати, чи співати в цей
час боротьби, - тоді згадуй ім’я Ісуса і промовляй:
«Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй
мене грішного». Стій під хрестом і лікуй себе
плачем.

14. В час посту пам’ятай, що Богові милий не
лише піст для тіла – стримувати себе в їжі, але й
піст для очей, вуха, язика, а також не давати
своєму серцю впадати в пристрасть.

15.  Людина, яка приступає до духовного
життя, повинна пам’ятати, що вона є хвора, розум
в неї на хибному шляху, воля її більш схильна до
зла, ніж до добра, а серце перебуває в нечистоті
пристрастей, що киплять в ньому. Тому початок
духовного життя і всього, що є гідним, - в
придбанні душевного здоров’я.

16. Духовне життя – це невпинна боротьба з
ворогами спасіння людської душі. Ніколи не спи
душевно, твій дух повинен бути завжди
бадьорим. Неодмінно взивай у цій боротьбі до
свого Спасителя.

17.  Остерігайся єднання з гріховними
помислами, котрі приступають до тебе, бо той,
хто з’єднався з ними – вже згрішив і впав.

18. Пам’ятай: щоб загинути, досить бути
недбалим.

19. Заведи собі поминальну книжечку і запиши
всіх живих і мертвих знайомих, всіх, хто тебе
ненавидить і робить тобі кривду, а також тих, за
кого нема кому молитися, і щодня поминай їх в
своїх молитвах.

20. Постійно шукай нагоди, щоб виявити
милосердя, любов та співчуття до ближніх. Без
цих діл неможливо догодити Богу. Будь сонечком

для всіх, милість вище всіх жертв.
21. Поводься з людьми так уважно, як з

наслідниками Великого Царства, і так обережно,
як з вогнем.

22. Всім все прощай, співчуваючи в їхніх
стражданнях.

23. Не живи думками тільки про себе – не
забувай про ближніх.

24. В тому, хто шукає собі спокою, не може
перебувати Дух Божий.

25. Журба і смуток находять від недостатньої
молитви.

26. Завжди всюди взивай про поміч до свого
Ангела-хранителя.

27. Завжди щиросердно оплакуй гріхи свої, а
після сповіді та Святого Причастя тихенько радій
про своє звільнення.

28. Знай лише свої недоліки, а про чужі гріхи
старанно уникай думати і розважати, не погуби
себе осудженням інших.

29. Не вір будь-яким, навіть і добрим своїм
намірам, поки їх не схвалить твій духівник.

30. Кожного вечора сповідайся Богу зі всіх своїх
гріхів, якими образив Господа протягом дня.

31. Перед сном зі всіма мирися земними і
поясними поклонами.

32. Не розказуй свої сни людям.
33. Засинай з хресним знаменням.
34. Нічні молитви цінніші денних (від 24 – до

1-2 год. ночі).
35. Не втрачай зв’язку з духовним отцем, бійся

зневажити, образити його, нічого не приховуй від
нього.

36. Завжди дякуй Богові за все.
37. Людське єство слід поділяти на себе самого,

і ворога, що приліпляється до тебе внаслідок
гріхів. Слідкуй за собою уважно, перевіряй свої
думки і вчинки, уникай того, чого хоче твій
внутрішній ворог, а не твоя душа.

38. Внутрішній жаль за свої гріхи корисніший,
аніж усі тілесні подвиги.

39. Немає у нашій мові кращих слів, ніж
«Господи, спаси мене!»

40. Навчись завжди пильно слідкувати за своїми
зовнішніми почуттями, бо через них в душу
проникає ворог.

41. Коли пізнаєш слабість і безсилля своє  до
того, щоб чинити добро, пам’ятай, що не ти сам
рятуєш себе, а рятує тебе твій Спаситель, Господь
Ісус Христос.

42. Твоя віра має бути неприступною фортецею,
бо твій ворог не дрімає, підстерігаючи тебе на
кожному кроці.

43. З Богом нас зближує скорбота, тіснота,
хвороба, праця – не нарікай на них і не бійся їх.

44. Ніхто не входить до неба, живучи
благополучно.

45. Якнайчастіше, з великим зворушенням душі
і серця, приступай до Святих Животворних Тайн
Тіла і Крові Господа нашого Ісуса Христа. Живий
ти буваєш тільки благодатною силою, яка
надається тим, хто приймає ці Найсвятіші Тайни.

46. Ніколи не забувай, що Господь наш Ісус
Христос при дверях, що скоро Суд і незмінне
призначення вічної  участі для кожної душі.
Пам’ятай про муки грішників, які не омили себе
сльозами щирого розкаяння, поки ще жили на
землі.

47. Пам’ятай про те, що приготував Господь
всім тим, хто любить Його і виконує
Його заповіді.

48. Частіше читай ці поради,
християнине: не менш аніж раз на
тиждень. Це допоможе тобі виконати
написане, це скріпить тебе на духовній
дорозі до царства Небесного.

Із збірки «Луг духовний»

Проповідь.
Третя неділя

великого посту
Дорогі во Христі брати і сестри! Вчені часто

нас вражають своїми дослідженнями та
відкриттями щодо нас самих. А православні
подвижники благочестя вважають людину
великою тайною.

Під Божою дією «ніщо» стає матерією, яка
неозоримо розкинута як всесвіт. Земний порох
стає людським тілом. Дихання уст Божих творить
його живою душею (див. Бут. 1-3). Людина, що
створена із пороху, який перед тим був «ніщо»,
Божим актом творіння поєднується з Богом і
вводиться «у повноту несотвореного Буття» (архм.
Софроній). Як проявилась Божа любов при
сотворені людини, так і надалі ця любов
виливається на людський рід. Любов Божа дається
нам без міри і безмежно. Апогей Божої любові
проявлений Богом Спасителем на Голгофі. Бо як
Бог перевершує всяку реальність, так і людина,
через вселення в неї Духа Святого, є
дорогоціннішою за всесвіт (архм. Софроній).

Та гріх ослабив в людині цю духовну – тілесну
гармонію. Сатана зростанням гріха у світі виривав
та продовжує виривати людські душі із повноти
несотвореного Буття, позбавляє людину вічного
та блаженного життя у Бозі.

А Бог, Який полюбив нас, людей, полюбив до
кінця, Своїм сходженням з небес та явленням у
світ у людській природі, не тільки дав нам науку,
як нам навернутись до Бога, увійти у Нього, в Його
Буття, а і дав нам приклад на Самому Собі.

Спаситель страдав, ніс на Собі тягар Хреста,
помер за наші гріхи. Воскрес тілесно, тілесно
вознісся у небесну славу. Про  все це Він сповістив
наперед, щоб ми не спокусились, а сприйняли це,
як Божу закономірність, в якій звершується наше
спасіння.

І всім бажаючим прийти за Хрестом у славу
небесну, Спаситель також запропонував взяти свій
хрест і пройти тим шляхом страждань, який Він,
як Боголюдина, проклав.

А тим людям, які жахаються такого шляху, але
все таки проявлять бажання бути з Христом,
Спаситель, для їхнього ж врозумлення, відповідає
тим ж словами, що і ап. Петру: «Відійди від Мене,
сатано! Ти спокуса Мені, бо думаєш не про Боже,
а про людське» (Мф. 16, 23).

Дорогі во Христі, свій шлях за Христом ми
маємо починати із твердого стояння на камені
віри, що Христос є Син Божий, Істинний Бог. А
тоді, за висловом Спасителя, зректися самого себе,
взяти хрест свій іти за Господом Ісусом.

Христова наука про хрестоносіння видається
нам невиносимою, нездійсненною. Так, наука
Спасителя доводить нас до тої крайності, за якою
у всій повноті бачиться наше спасіння, наше
реальне життя. Тож щоб спасти свою душу,
зберегти її для вічності у Царстві Небесному,
треба погубити душу свою у плані земних
матеріальних інтересів. Бо всі блага земні не варті
достоїнства однієї душі. Матеріальний світ один,
а людських душ – безліч.

Ось так дорого оцінює Господь Бог кожну
людську душу. Браття, та ще є один епізод, який
згадує слово Боже. Після смерті на Хресті наш
Спаситель Ісус Христос сходив у пекло. Це місце
суцільної темряви, місце гріховного смороду і
невгасимого пекельного вогню.

Говорю вам про це, бо подвижники благочестя
наголошують на необхідності добровільного
осудження себе на муки і терпіння вже тут на
землі. Прийнявши випробування, муки та
терпіння без дорікання, смиренно, покладімо всю
свою надію на Ісуса Христа, як на Бога, а у
відповідь отримаємо незбагненний та безцінний
дар Бога Отця – Боже милосердя. Боже милосердя
в Дусі Святому дасть нам побачити «Царство
Боже, що прийшло в силі» (Мк. 9,1).

Сила Царства Божого – Христос Бог, в Якому
наше спасіння і життя. Йому ж слава і поклоніння
з Отцем і Духом Святим на віки віків. Амінь.

прот. Іоан Владика
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