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 “Єдинородний від Отця Бог Слово, в останні часи
до нас прийшовши, показав тебе, Якове божественний,
першим пастирем і вчителем людей єрусалимських і
вірним управителем таїн духовних. Тим-то ми всі ша-
нуємо тебе, апостоле”. ( Кондак, гл. 4 )

Ваше Високопреосвященство, дорогий Владико! П’я-
того листопада  Православна Церква вшановує пам’ять
святого апостола від 70-х Якова, брата Господнього по
плоті. Це Ваш небесний покровитель, ім’я якого Ви прий-
няли в чернечому постригу. Редакція газети “Духовна кри-
ниця“ вітає Вас із цим святом! В цей святковий день
прийміть від нас щирі привітання та добрі побажання!
Зичимо Вам молитовного заступництва Вашого небес-
ного покровителя апостола Якова, Божого благословен-
ня у всіх починаннях та міцного здоров’я для їх подальшо-
го звершення.

Мабуть, немає на
землі такої людини, яка б
не мріяла стати щасливо-
ю. Але уявлення про ща-
стя у кожного своє. Хтось
бачить щастя в матеріаль-
ному достатку та ба-
гатстві, хтось в успіху та
популярності у оточую-
чих, комусь для щастя не
вистачає другої половин-
ки, комусь здоров’я...

За вченням святих отців
Церкви, справжнє щастя
для людини приховано не в
мирських радощах, які в
одну мить здатні зникнути, а в
любові до Господа, яка перетво-
рює світ навколо нас. 

Наприклад, навряд чи хтось
наважиться назвати нещасним
ченців зі Святої Гори Афон, а
тим часом, ченці неймовірно да-
лекі від задоволень світу: рясної
їжі, міцного сну, багатства та
інших складових «щастя» у
світському розумінні. 

Ми розповімо про 7 секретів
щастя афонських ченців.

1. Віра в Бога
Звичайно ж, найперший сек-

рет щастя святогірських ченців –
це віра та любов до Господа. Як-
що людина зможе до цього прий-
ти у своєму житті, то нічого не
зможе його зробити нещасним. 

Якось у преподобного Пор-
фирія Кавсокалівіта одна жінка
запитала, чому він називає себе
щасливим, адже його здоров’я
серйозно погіршилося. На це
святий відповів: «Читай Святе
Письмо, ходи до церкви, май ду-
хівника, причащайся Святих Таїн,
- одним словом будь доброю хри-
стиянкою. Тоді ти знайдеш ту
радість, яку шукаєш. Ти бачиш,
що я зараз хворий, але я щасли-
вий. Так і ти, коли трохи набли-
зишся до Христа, здобудеш
радість у своєму житті», - гово-
рив преподобний.

2. Звільнення від суєти та
тривоги

Преподобний Паїсій Святого-
рець радив, щоб почуватися щас-
ливим, жити природним і про-
стим життям, в якому немає
місця зайвій розкоші, метушні та
марних хвилювань. 

«Якось до мене в каливу зай-
шов один лікар з Америки, – го-
ворив преподобний. - Він розпо-
відав мені про тамтешнє життя. -
Люди там уже перетворилися на
машини – цілі дні вони віддають

Навколо тисячі людей – а се-
ред них людина почувається са-
мотньою. Замість очей і по-
смішок люди вдивляються в ек-
рани смартфонів. Комусь стає
зле посеред вулиці, а іншим час-
то байдуже, бо їх це ніби не сто-
сується… Поширена духовна
хвороба сьогодення – БАЙ-
ДУЖІСТЬ.

Саме з її мовчазної згоди трап-
ляються великі лиха, катастрофи,
безкарні вбивства і різні людські
страждання. Бо вона закриває
серця, присипляє совість, робить
людей «сліпими і глухими». Бай-
дужість – небезпечна й підступ-
на зброя диявола, яка вчить ди-
витися «повз» людину, вбиває
почуття, бажання і прагнення,
умертвляє духовність людини, а
відтак – забирає і сенс життя.

У сучасному світі, який
стрімко розвивається технічно і
технологічно, бачимо, що так
само швидко прогресує й людсь-
ка байдужість. Віртуальний світ
для багатьох почав важити наба-
гато більше, аніж реальний.
Кількість вподобань у соцмере-
жах перетворюється на критерій
успішності людини та замінює
думку і почуття живих особис-
тостей. Реалії довкілля люди теж
ніби «скролять» – швидко про-
кручують, не вникаючи, а тому
не помічають не лише краси, що
нас оточує, але й проблем, не-
справедливості, потреб інших.

Байдужість – це стан людини,
коли вона не виявляє ані наймен-
шого зацікавлення будь-чим,
коли до неї ніщо не може «дос-
тукатись», коли її серце і душа не
реагують. Недарма байдужість
ще називають черствістю, прохо-
лодністю, знеохоченням, нечулі-
стю, безсердечністю, бездуш-
шям. Байдужі люди втрачають
бажання служити Богові, людям,
вони зрікаються свого покликан-
ня, мети, заради якої були ство-
рені Господом.

ВІТАННЯ ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННОМУ АРХІЄПИСКОПУ
ДРОГОБИЦЬКОМУ І САМБІРСЬКОМУ ЯКОВУ В ДЕНЬ ТЕЗОІМЕНИТСТВА

Владико Якове, Ви є прикладом християнської любові, терпіння і
повної самовіддачі служінню, до якого покликав Вас Господь. Ви
несете слово Євангелія в серця багатьох людей, показуючи особис-
тий приклад християнської віри і впевнено провадите довірену Вам
паству до єдності з Богом. 

Дякуємо Вам за молитву, за батьківську турботу, опіку над духо-
венством та вірними Дрогобицько-Самбірської єпархії Української
Православної Церкви (Православної Церкви України)! Хай Всеми-
лостивий Господь щедро благословляє Вас усіма потрібними дара-
ми, скріплюючи і надихаючи Вас на духовну працю у Христовому
винограднику, а Пресвята Богородиця огортає своїм Покровом і
випрошує у свого Сина щедрих і незліченних ласк.

Хай Божа благодать завжди перебуває з Вами!
На многії літа, преосвященний Владико!

Іс полла еті деспота!
З повагою, редакція газети
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роботі. Кожен член сім’ї повинен
мати свій автомобіль. Крім цьо-
го, вдома, щоб кожен почував
себе комфортно, має бути чоти-
ри телевізори. От і давай - працюй,
вимотуйся, заробляй багато гро-
шей, щоб сказати потім, що ти
впорядкований і щасливий. Але
що спільного всього цього зі ща-
стям? Таке сповнене душевної
тривоги життя з її безперервною
гонкою - це не щастя, а пекельна
мука».

3. Тверезий розум
У ченця Симеона Афонсько-

го є коротка притча, яка яскраво
ілюструє, що зовнішні обстави-
ни анітрохи не впливають на те,
чи почуваємося ми щасливими
чи ні. Порятунок знаходиться в
нас самих, тому потрібно мати
тверезий розум, щоб устояти в
труднощах. 

Ось ця притча: «Людина, яка
не вміє плавати, в паніці борсала-
ся в річці. Віна підняла хмару бри-
зок і по річці побігли хвилі, які
людина в страху прийняла за не-
безпечну течію. Вона почала бо-
ротися із річковими хвилями. На-
решті потопаючий зрозумів, як
треба триматися на воді і потро-
ху доплив до берега. Вибравшись
із води, плавець озирнувся і по-
бачив, що на річці повна тиша, а
він увесь час боровся з хвилями
та бризками, які сам же й творив-
. Усі нещастя починаються із нас
самих. Але якщо ти наведеш лад
у думках, у тобі ці нещастя і закін-
чаться».

4. Чисте серце
За словами святителя Нектарія

Егінського, вірний шлях на щастя
– мати чисте, беззлобне серце.

«Щастя – це чисте серце, бо
таке серце стає престолом Божи-
м. Так говорить Господь для тих,
хто має чисте серце: “Вселюся в
них і ходитиму в них; і буду їх Бо-

гом, і вони будуть Моїм на-
родом” (2Кор. 6:16). Чого їм
ще може бракувати? Нічого,
воістину нічого! Тому що
вони мають у своєму серці
найбільше благо - Самого
Бога!».

5. Вміння прощати
Прощення - одна з найваж-

ливіших християнських чес-
нот, тому кожен, хто прагне
щастя, повинен навчитися
прощати ближнього. Завдя-
ки пробаченню людина
звільняє своє серце від ван-
тажу давніх образ, а радісне

серце завжди щасливе. «Такий у
нас закон: якщо ти прощаєш, це
означає, що і тобі Господь про-
бачив; а якщо не прощаєш бра-
тові, то значить і твій гріх лишаєть-
ся з тобою», - говорив Силуан
Афонський.

6. Віддавати більше, ніж
брати

Щоб стати щасливим самому,
необхідно ділитися радістю і щас-
тям з ближнім. Здається, що в
цьому немає жодного секрету,
але за словами ченця Симеона
Афонського це вміння серед лю-
дей найрідкісніше, але хто досяг-
не його, стає щасливим.

7. Задовольнятися малим
«Бажання – сміття світу», –

говорив чернець Симеон
Афонський. Справді, чим більше
людина зациклюється на своїх
бажаннях, тим більшою мірою
стають його апетити і, не маючи
можливості насититися, людина
прирікає себе на нещастя. 

Преподобний Пасісій Святого-
рець радив протистояти бажан-
ням – поміркованістю. 

«Щастя знаходять, коли задо-
вольняються малим. Сьогодні
люди, що роблять? Купують…
купують… купують речі, авто-
мобілі, електроніку та купу іншо-
го і, природно, їм не вистачає гро-
шей, і вони постійно перебувають
у тривозі. Потрібно задовольня-
тися малим і не замахуватися на
багато чого, бо, маючи необхід-
не і лише необхідне, не треба ба-
гато працювати. Тоді у них буде
більше часу посидіти вдома ра-
зом з дітлахами та з сім’єю, чи-
мось зайнятися, помолитися і,
взагалі, побути у сімейному теплі
та затишку, і не бути у постійній
напрузі на дорогах», - говорив
святий.

За матеріалами
інтернет ресурсів

Байдужість
починається
тоді, коли лю-
дина починає
жити лише для
себе, своїх ці-
лей, інтересів, і
їх вона ставить
вище за все,
що відбуваєть-
ся навколо. Та-
ких людей ще
н а з и в а ю т ь
егоїстами, які

не можуть і не хочуть приборка-
ти гріховну пристрасть гордині.
Зосередившись лише на своєму
«я», вони віддаляються від Бога,
а також від інших людей: руйну-
ються нормальні взаємини, щирі
стосунки, дружба, сім’я.

Тяжкий гріх байдужості відо-
мий ще з біблійних часів. Згадай-
те розп’яття Господа нашого
Ісуса Христа. Після несправед-
ливих звинувачень, страшних
тортур, побиття і знущань, Син
Божий був розіп’ятий на Хресті.
А що ж робили люди? «І стояли
люди і дивилися» (Лк. 23: 35)…

Слово Боже також застерігає
нас про часи, коли пануватиме
байдужість, відсутність любові,
уваги один до одного. Відповіда-
ючи на запитання учнів про зна-
мення цього, Ісус Христос казав
апостолам: «Через збільшення
беззаконь охолоне любов у ба-
гатьох» (Мф. 24: 12). Книга Апо-
каліпсис подає такі слова Спаси-
теля: «Знаю твої діла; ти ні холод-
ний, ні гарячий; о, якби ти був
холодний або гарячий! Але оск-
ільки ти теплий, а не гарячий і не
холодний, то викину тебе з уст
Моїх» (Одкр. 3: 15 – 16), тим са-
мим показуючи, що байдужість
– риса, неприйнятна Господом.

Так склалося, що суспільство
подекуди поняттями нейтраліте-
ту, невтручання, стриманості,
ігнорування тощо прикриває
звичайну байдуіііжість – таким
чином поступово стаючи «бай-
дужим до байдужості» і не розу-
міючи усього масштабу небез-
пеки, на яку себе наражає. Тож
не будьмо байдужими! Живімо
за заповідями Божими, піклуй-
мося одне про одного. І молімо
Господа, аби Він допоміг уник-
нути цього тяжкого гріха – бай-
дужості: до Бога, до своїх ближніх
та до Батьківщини. Бо нам, дітям
Божим, – не байдуже!
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 Недавно він пішов у небеса,
 Де радість вічна, неземна,
 Де спокій вічний й мир небесний,
 Де Христос із мертвих є Воскреслий.

 Бо Бога над усе любив,
 За заповітами Його старався жити.
 Для того він усе робив,
 Щоб інших теж цього навчити…

Так, це слова про людину, яка прожила недо-
вгий, але плідний вік. Плоди його роботи залиши-
лись і в сім’ї, і в школі, і в церкві, і в громадсько-
му житті села, та далеко за його межами.

Він належав до тих людей, які несуть одухот-
вореність і натхнення, випромінюють світло, ду-
шевне тепло, доброзичливість, працьовитість, на-
полегливість, любов до прекрасного і величного.

Зараз нам усім не вистачає мудрого вчителя-
історика, наставника, директора, вмілого і відда-
ного своїй справі регента церковного хору, чуйно-
го і люблячого чоловіка, батька, сина і просто
прекрасної людини – Івана Васильовича Сороки.
А разом з тим – його науки, порад, підтримки…

Іван Васильович був особливою людиною, ні
на кого не схожою. Він був інтелігентним, над-
звичайно толерантним, завжди шляхетним, при-
вітним, безмежно закоханим у життя, сім’ю, шко-
лу, свою працю, колектив, учнів. Він жив, як на-
вчав, і навчав, як жив, а жив за найвищим зако-
ном людськості. Ніколи не кривив душею, і ,
здається, боявся схибити навіть у думках.

Іван Сорока прожив лише 57 років. І з них – 34
роки на освітянській ниві. Два роки був заступни-
ком директора Бусовиської ЗСШ І-ІІ ступенів, і
27 років – директором цієї школи та вчителем
історії і правознавства. Ніщо для нього не було
недоступним: ні фізична праця, ні розумова, ні
духовна. Усім чим міг і як міг допомагав, а міг
він багато. Усе, за що брався, йому вдавалося за
найвищими мірами доцільності.
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в Синодальній залі
Митрополичого дому –
Резиденції Предстоя-
теля Православної
Церкви при Михайлі-
вському Золотоверхо-
му кафедральному со-
борі, відбулося чергове
засідання Священного
Синоду Української
Православної Церкви
(Православної Церкви
України). У засіданні
взяли участь усі його
члени, в тому числі ар-
хієпископ Яків,керую-
чий Дрогобицько-Сам-
бірською єпархією.

ВІНОК
ПАМ’ЯТІ

Та не тільки Іван Васильович очолював ос-
вітянський колектив. Починаючи з 2000 року
взяв на себе ще одну місію, важливу і нелегку.

Місію за покликанням сво-
го серця і душі – регента
церковного хору у храмі
Собор Пресвятої Богоро-
диці села Бусовисько. Бу-
дучи глибоко віруючою
людиною він виховував у
християнській моралі
своїх дітей,  онуків та
учнів в школі. Це була
людина високого інтелек-
ту. Багато і плідно читав,
робив відповідні висновки
та ділився ними з ближні-
ми.

До пізньої ночі з його
кімнати долинали чарівні

звуки акордеона. Це були звуки мелодій найріз-
номанітнішого характеру, які в його інтерпре-
таціях мали оригінальну і своєрідну милоз-
вучність. Щоб гармонійніше звучала мелодія і
прохання до Всевишнього на Літургії, розпису-
вав ноти церковних співів різних авторів на ос-
нові свого чуття, досвіду, багаторічної праці, та
враховуючи можливості місцевого хору, - на чо-
тири партії і розучував із хором. Отримував ве-
личезне задоволення, коли все вдавалося так,
як він хотів. І навіть в останні місяці свого жит-
тя, незважаючи на недугу і біль у тілі, йшов до
церкви, молився, співав осанну Всевишньому,
керував хором, втішався співом. Знаходив нові
церковні пісні, інтерпретував їх та хотів ще ро-
зучити їх з хористами…

І ще багато-багато чого хотів зробити для сім’ї,
дітей, онуків, школи, церкви…

Та, на превеликий жаль, Бог вирішив по-
іншому. 30 березня 2021 року Іван
Васильович Сорока відійшов у
вічність. І навчений ним церковний
хор, співав вже без його керівниц-
тва. Надіємося, що співатиме Іван
тепер в Ангельському небесному
хорі.

22 вересня 2021 року йому випов-
нилося б 58 років. У цей день у храмі
Собор Пресвятої Богородиці села
Бусовисько була відслужена Служба
Божа за упокій Івана Сороки за
участі благочинного прот. Іоана Біли-
ка, настоятеля місцевого храму прот.
Івана Білика, а також настоятеля хра-

му с. Велика Волосянка прот. Володимира Бан-
дури та настоятеля храму с. Лопушанка – Хоми-
на прот. Степана Бандури.

Після закінчення Літургії та спільної молитви,
на якій були присутні сім’я, близька родина, друзі,
колеги по роботі, вчителі історії та директори на-
вколишніх шкіл, у місцевій школі священиками
було освячено кімнату пам’яті, яку оформили його
дружина Любомира із дітьми.

Ключовим висловом кімнати пам’яті стали
слова І.Сороки: «Справжнє щастя – займатися
тим, що подобається». В цих словах закладено
великий сенс життєвого креда людини, особис-
тості, громадянина Івана Васильовича.

Після освячення кімнати пам’яті у фойє школи
при портреті і запаленій свічці прозвучали вірші
про прекрасного батька, друга, брата, які читали
із важким смутком у серці його діти, друзі, роди-
на. А також пролунали пісні у виконанні церковно-
го хору «Голгофа», «Марія», які навчив вже ко-
лишній регент.

По закінченні дійства виступив благочинний
прот. Іоан Білик. Отець подарував дружині по-
кійного Івана Молитовник за спочилих і сказав,
що найважливіше для покійного – це молитва.

Всі присутні висловлювали щирі співчуття ро-
дині та впевнено казали, що його життя було при-
кладом для багатьох. Світлу пам’ять Івана Со-
роки вшанували святою молитвою та хвилиною
мовчання.

Він завжди житиме серед нас світлою люди-
ною, Людиною з великої літери, служитиме зраз-
ком учителя, людини-працелюба, друга, порадни-
ка, людини доброї, мудрої і безкорисливої.

Болить душа, і сльози ллються,
Стражданню нашому нема кінця.
Вас вже в життя не повернути –
Бо сил таких у нас нема.

Усе іде… Усе минає…
Немов плин часу чи води…
Лишається від нас молитва щира
І пам’ять добра назавжди.

 Марія ЗАЛОГА
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ВАШЕ ВИСОКОПРЕПОДОБІЄ!
ВСЕЧЕСНИЙ ОТЧЕ ЯРОСЛАВЕ!

1 листопада Ви відсвяткували 40-ий рік
Вашої священичої хіротонії. Саме сорок
років тому Ви ступили на шлях служіння
Церкві в ієрейському сані, коли в храмі
свв. апп. Петра і Павла с. Рясне Яворі-
вського р-ну прийняли сан священника з
рук Високопреосвященнійшого Миколая
(Юрика), митрополита Львівського і Тер-
нопільського.

В нашому повсякденному житті ми ча-
сто вітаємо один одного з найрізноманіт-
ніших нагод, але наскільки вищим та до-
стойнішим з-поміж інших видається вітання священнику з річницею його
хіротонії.

Від імені священників Мостиського благочиння прийміть, отче благо-
чинний, найщиріші вітання з нагоди цього ювілею. Прийнявши Священ-
ний Сан, Ви, подібно апостолам, вже багато років прокладаєте шляхи, що
ведуть до сердець вірних, щоб там рясно вродили благодатні Дари Свя-
того Духа. За це “Бог миру нехай освятить Вас у всій повноті, і Ваш дух,
і душа, і тіло у всій цілості нехай збережеться.”(1Рим.5,23)

Бажаємо Вам Господніх милостей, духовної радості, кріпості душев-
них і тілесних сил, бадьорості духу, достатку та щасливого довголіття.

Нехай Всемилостивий Господь наш Ісус Христос, за молитвами Пре-
святої Богородиці, завжди укріпляє Ваші духовні і тілесні сили та дарує
невичерпну наснагу для подальшого плідного служіння у Винограднику
Христовому для користі й процвітання Єдиної Помісної Православної
Церкви.

Добро ростіть на пастирській Ви ниві,
Щоб дні були у Вас лише щасливі,
Щоб від людей Ви, отче, шану мали,
Щоб Слово Боже в душах засівали.

На многії і благії літа!
З повагою, священники Мостиського благочиння

У Міжнародному центрі миротвор-
чості та безпеки, більш відомий як
«Яворівський військовий полігон», що
розташований у с.Старичі, 9 листо-
пада пройшли навчання з тактичної
медицини з надання першої допомо-
ги при пораненнях на полі битви.

На запрошення організатора захо-
ду капелана Збройних сил США
Джефрі Кола, у навчанні взяли
участь військові священники Дрого-
бицько-Самбірської та Львівсько-
Сокальської єпархій ПЦУ – Святос-
лав Юрків, Мар’ян Сеник, Іван Ре-
вуцький і Ярослав Фабіровський. До
навчань були залучені також і капе-
лани від УГКЦ.

Заняття проводили військові пара-
медики армії США сержант Сан-
дерс, рядові Вінсент та Лі.

Військових священників навчали

17 листопада 2021 року в місті Чоп Закарпатської області відбулась зна-
кова подія - на території 94-го прикордонного загону Архієреї Православної
Церкви України освятили капличку на честь святого Спиридона Тримифун-
тського, яка була збудована стараннями секретаря єпархіального управлін-
ня Закарпатської єпархії – капелана, протоієрея Сергія Ємця. На запрошен-
ня єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія (Рудніка) та на-
чальника Чопського прикордонного загону Цапюка Руслана Валерійовича,
для освячення вищевказаного храму до Закарпаття прибув Голова Сино-
дального управління військового духовенства Православної Церкви Украї-
ни митрополит Черкаський і Чигиригський Іоан ( Яременко), а серед запро-
шеного духовенства були священники  з Дрогобицько-Самбірської єпархії:
секретар єпархії Андрій Безушко, Самбірський благочинний Микола Бухній,
Ярослав Фабіровський, Богдан Побурчак, Василь Попович та Василь Ціздин.

Звершивши Чин освячення новозбудованого храму, митрополит Іоан звер-
нувся до присутніх військовослужбовців з повчальним словом проповіді, та
від імені Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія,
нагородив меценатів та всіх, хто долучився до побудови святині,  церковни-
ми відзнаками Помісної Православної Церкви України.

Після вручення нагород духовенство відслужило поминальну літію за
прикордонником Вадимом Березенським, в річницю його смерті.

За матеріалами пресслужби СУВД

НАВЧАННЯ З ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
У МІЖНАРОДНОМУ ЦЕНТРІ

МИРОТВОРЧОСТІ ТА БЕЗПЕКИ

надавати першу медичну невідклад-
ну допомогу пораненому за систе-
мою MARCH – зупинення масивної
кровотечі способом накладання
джгута, переміщення пораненого у
безпечне місце, огляд пораненого та
надання іншої необхідної допомоги,
зокрема накладання шини при пере-
ломах.

Після обідньої перерви капелани
провели практичні заняття, на яких
засвоювали теоретичні знання.

На завершення навчання капелан
Джефрі Кол подякував священникам
за участь у заході і подарував усім
медичні аптечки для надання першої
медичної допомоги, які використову-
ються у Армії США і зробили пам’-
ятні світлини.

Пресслужба єпархіального
відділу військового духовенства

ОСВЯЧЕННЯ КАПЛИЦІ У 94-МУ
ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ М. ЧОП

ФОТОФАКТ

21 листопада, у неділю 22-гу після П’ятедисятниці, у день Собору
Архистратига Божого Михаїла і всіх Небесних Сил, в смт.Бориня Тур-
ківського благочиння на території храму Зіслання Святого Духа освя-
тили пам’ятник Січовим Стрільцям. На запрошення настоятеля прот.
Романа Вовкуновича Богослужіння очолив секретар єпархії прот.
Андрій Безушко.

Пресслужба Турківського благочиння
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У неділю, 14 листопада, право-
славна  громада  села Биличі Ста-
росамбірського благочиння  урочи-
сто відзначила   храмовий  празник
на честь Святих цілителів і без-
срібників Косми і Даміана. У цей
день до храму зійшлося багато
вірян з молитвами до Святих. Адже
відомо,  що брати допомагали хво-
рим та усім нужденним.  Усі дуже
шанували святих братів за їхні ве-
ликі чесноти. Бо вони, як ревні Хри-
стові слуги, дбали про спасіння душ
своїх ближніх так, як і про оздоров-
лення їх тіл або й більше. А що від

ХРАМОВЕ СВЯТО У СЕЛІ БИЛИЧІ

хворих не брали грошей, то назвали
їх безсрібниками.

На запрошення настоятеля парафії
протоієрея  Романа Вісьтака ,урочисту
Божественну  Літургію очолив секре-
тар Дрогобицько-Самбірської єпархії
отець Андрій Безушко, якому співслу-
жили  8 отців: о.Роман Сикотинський,
о.Микола Сваволя, о.Василь Попович,
о.Богдан Побурчак, о.Андрій Клуб,
о.Михайло Войтович, о.Іван Фляк. Пе-
ред Богослужінням відбулося освячен-
ня води. Особливу атмосферу Святої
Літургії супроводжував своїм  співом
чоловічий камерний  хор  «Собор».

Після закінчення  Богослужіння
отець Андрій Безушко  виголосив
проповідь, у якій коротко розповів
історію життя Святих цілителів, а
також  привітав настоятеля храму
та усіх парафіян з храмовим свя-
том, побажав усім присутнім їх за-
ступництва.

У свою чергу настоятель парафії,
отець Роман Вісьтак, від імені усіх
парафіян подякував усім запрошеним
священнослужителям за спільну мо-
литву і духовну підтримку.  Також

щиру  подяку висловим чоловічому
камерному хору  «Собор» за ство-
рення  духовної атмосфери під час
Божественної Літургії. Радісні сло-
ва з  вітанням  линули  і до парафіян
села Биличі та усіх гостей.  Отець
Роман закликав на усіх Боже благо-
словення та виголосив многоліття.

 Після закінчення Літургії відбув-
ся хресний хід навколо храму з ок-
ропленням вірян свяченою водою та
читанням Святого Євангелія.

Христина МАТВІЇВ

ПОСМЕРТНА ДОЛЯ НЕХРЕЩЕНИХ НЕМОВЛЯТ:
ВІЧНЕ БЛАЖЕНСТВО АБО ГІРКІ МУКИ?

Продовження на 8 стор.

Облиште дітей і не забороняйте їм приходити
до Мене, бо таких є Царство Небесне

Мт. 19:14

Всіх нас лякає смертний час і посмертна доля, адже всі
ми грішні і усвідомлюємо свою гріховну природу. Але
яка доля невинних немовлят, які навіть не змогли прийня-
ти Таїнство Хрещення у силу різних трагічних причин? Ця
стаття присвячена роздумам на цю тему, у ній узагальне-
но погляди святих отців Церкви на це питання.

«Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в
ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа…» (Мт. 28:19), – го-
ворить Господь, вказуючи на необхідність прийняття
Святого Хрещення всім , хто увірував у Христа і зби-
рається провести все своє життя у дотриманні Його за-
повідей. Тут складного або спірного нічого немає і бути
ніяк не може.

Але в житті бувають різні трагічні ситуації. Як бути з
тими немовлятами, які не з’явились на світ в силу будь-
яких причин (наприклад, аборт, викидень або так звана
«завмерла вагітність», коли серце немовляти раптово
зупиняється, хоча ніщо цього і не віщувало), або у ви-
падках, коли після народження батьки не встигли їх при-
нести в храм або викликати священика для здійснення
Таїнства Хрещення? Нам невідомо, чому немовлята,
що не були вбиті батьками через аборт (усвідомлене
вбивство), раптом вмирають – це питання лежить в об-
ласті Задуму Божого. Крім питання про посмертне пе-
ребування нехрещених дітей встає проблема про мо-
литву за них. Ці питання досить серйозні, і, на жаль,
деякі наважуються вирішувати їх категорично та жор-
стоко, навіть не розібравшись, тим самим завдаючи біль
батькам та бунтуючи інших людей. Давайте спробуємо
розібратися у цьому питанні і з’ясувати, що нам про це
говорить Православна Церква.

У М’ясопусну суботу, коли відбувається заупокійне
богослужіння за всіх спочилих православних християн,
після шостої пісні канону читається Синаксар (вислов-
люючись простою мовою – повчання на певний день),
в якому є такі цікаві слова: «Слід знати і те, що немовля-
та хрещені отримують після смерті насолоду, а не осві-
чені хрещенням та діти язичників ні насолоди, ні геєни
не досягнуть».

Що це за місце, де не досягають «ні насолоди, ні геє-
ни»? Тут нам допомагає преподобний Єфрем Сирин,
який в своїй праці «Про Рай» пише про якесь «середнє»
місце, яке розташовується близько від Раю. Ми бачимо
такі слова: «незнаючих і нерозумних <…> Благий посе-
лить біля раю, і будуть вони харчуватися від райських

крупинок». Далі ми зустрічаємо наступне: «Якщо в
країну цю неможливо увійти занечищеному, то доз-
воль мені при огорожі її жити під тінню її». Уже в само-
му кінці праці святий Єфрем пише досить ясно: «Бла-
жен <…> який знаходить помилування у нашій країні і
удостоюється бути прийнятим в околиці раю, щоб за
благодаттю постися йому хоча поза раєм». Як ми мо-
жемо зрозуміти, що місце, де немає ні мук, ні прослав-
лення, знаходиться близько Раю, тому і люди, що знахо-
дяться у цьому місці, харчуються райськими крупиця-
ми. Це місце уготовано для тих, хто не знав Христа (тоб-
то нічого про Нього ніколи не чув, як, наприклад, деякі
далекі племена) або ж з якоїсь поважної причини не
зміг прийняти Святого Хрещення, як ті ж немовлята, які
не будуть достойні очищення «у лазні після буття».

Представником думки про те, що нехрещені немов-
лята не можуть бути врятовані або хоча б втішені, є
блаженний Августин, єпископ Іппонійський (354 – 430).
Особливо яскраво він висловлює свою думку, коли
пише про недоношених дітей, які померли, не встиг-
нувши в утробі матері оформитися (стати схожим на
людину): «Перш за все виникає питання про недоносків,
які, хоча і зародилися вже в утробі матері, проте не змог-
ли народитися. Якщо ми скажемо, що вони воскрес-
нуть, то це може бути застосовні тільки до тих, які вже
сформувалися, безформні ж викидні, як і незапліднені
насіння, на загальну думку, більш схильні до остаточ-
ної загибелі». Ця думка суперечить думці Православ-
ної Церкви, яка чітко стверджує, що життя людини по-
чинається з моменту її зачаття. Однак далі блаженний
Августин обмовляється, кажучи, що «відбудеться удос-
коналення, яке почалося б з часом, як не буде і не-
доліків». В іншому фундаментальній праці «Про град
Божий» Августин пише: «Тому <…> немовлята, як
стверджує справжня віра, народжуються з гріхом не
особистим, а первородним, і ми визнаємо, що і їм не-
обхідна благодать відпущення гріхів, то оскільки вони
грішники, остільки визнаються і порушниками того за-
кону, що він дав в раю …». Він вважає, що немовлята,
які не були хрещені, винні вже у тому, що вони несуть
на собі первородний гріх. Звичайно, все це правильно,
якщо звертати дане питання до дорослої людини. Але у
чому винен не народжений на світ або померла у ранні
роки людина?

Але, як виявилося, не один блаженний Августин зі
святих отців дотримується такої думки. Наприклад, пре-
подобний Макарій Великий (300 – 391) у своєму «Доб-
ротолюбії», розмірковуючи про майбутнє життя, аб-
солютно чітко висловлює свою думку про те, що дити-

на, яка не народився, відправляється у геєну вогненну:
«Якщо від будь-якого безладу трапиться немовляті по-
мерти в утробі, то необхідно вже певним на те лікарям
вдатися до гострих знарядь. І тоді немовля переходить
від смерті до смерті, з темряви у темряву».

У Римо-Католицькій Церкви це думка знайшла своїх
прихильників. На думку католиків, нехрещені немовлята
потрапляють у так званий «лімб немовлят» – місце, де
перебувають діти, які не вчинили жодних гріхів, але че-
рез первородний гріх позбавлені споглядання Бога, тоб-
то знаходяться в особливому місці у пеклі. Однак в 2006
році латиняни на Папській богословській комісії запро-
понували відмовитися від цього вчення, заявляючи, що
це всього лише приватна богословська думка, а не дог-
мат.

Досить часто сучасні пастирі і катехети користують-
ся «Словом 40» святителя Григорія Богослова (325 –
389), в якому він говорить про Святе Хрещення. У ньо-
му ми можемо знайти такі рядки: «Інші навіть не ма-
ють можливості і прийняти дару, або, може бути, через
малолітство, або за якомусь збігом обставин, що абсо-
лютно не залежить від них, за яким не знаходять благо-
даті, хоча б самі того і бажали … Останні не будуть у
праведного Судді ні прославлені, ні покарані, бо, хоча
не хрещені, проте ж і не погані і більше самі зазнали,
ніж зробили шкоди». Як ми бачимо, святий отець Цер-
кви виправдовує тих, хто не прийняв Святого Хрещен-
ня з незалежних від нього причин, тому зазначає, що у
Бога вони не будуть ні прославлені, ні покарані. Це кар-
динально відрізняється від думки блаженного Августи-
на і преподобного Макарія.

Для нас є цікавою праця святителя Григорія Ніссько-
го (335 – 394) «Про немовлят, передчасно викрадених
смертю». Якщо його прочитати неуважно, то буде зда-
ватися, що немає ніякого уточнення, про кого пише
святий: про хрещених немовлят або тих, що не встигли
хреститися. Але є кілька моментів, на які ми хотіли б
звернути увагу. Наприклад, можна зробити висновок,
що святий отець пише саме про немовлят і освічених, і
неосвічених: «Якщо ж хто без дослідження прийме <…>
думку, що той, хто вийде так з життя неодмінно буде
причасником благ, то виявиться з цього, що краще жит-
тя – зовсім не бути причетним життя, якщо для помер-
лого у дитинстві причастя благ безсумнівно, хоча б на-
родився він від варварів або був зачатий від незаконно-
го шлюбу …». Як ми бачимо, святитель розглядає всіх
немовлят, незалежно від їх національної приналежності.
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ПОВСТАНЦІВ-МУЧЕНИКІВ 1623 РОКУ

Продовження на 6 стор.

Після уніатського Берестейського собору,
вірні Київського Православ’я вели боротьбу за
своє Богом дане право сповідати Святе Право-
слав’я. Змагання охопило практично всі міста
Білорусі та України. Не дивлячись на політичну
та військову підтримку, яку надавала влада Речи
Посполитої уніатам, православні чинили дієвий
опір католикам. Одним з центрів такого спроти-
ву зробилася Полоцька єпархія, де братства не
давали захопити свої храми, боронили православ-
них священників. І це не дивлячись на те, що
Полоцький архієпископ Герман Загорський
(+1601) зрадив Православ’я, а його наступник –
уніатський архієпископ Гедеон Брольницький
(+1618) увесь намагався переконати мешканців
прийняти унію.

Побачивши неспроможність архієпископа Ге-
деона у справі навернення до унії, на Полоцьку
кафедру був призначений Йосафат Кунцевич,
який до того часу вже відзначився у справі по-
ширення унії. У 1617 р. він робиться вікарним, а
у 1618 р. – правлячим архієреєм Полоцької
єпархії.

Вже від самого початку свого керування, Йо-
сафат Кунцевич визначився надзвичайно жор-
стким ставленням до православних. Він розпо-
рядився закрити православні храми і монастирі,
а також силою змусити православних парафіян
до переходу в унію. Православним священни-
кам заборонялося з’являтися в містах та їх око-
лицях, порушникам цього розпорядження загро-
жувало тюремне ув’язнення. Усе це ще більш
загострило релігійне протистояння. Так, коли у
жовтні 1618 року при спробі відвідин Могильо-
ва, влада міста закрила перед ним ворота і при-
грозила розправою, він відразу написав протес-
тацію польському королю Сигізмунду III Вазі.
За намовою Йосафата Кунцевича, польські уря-
довці жорстоко розправилися з православними
мешканцями міста: керівників повстання стра-
тили, на жителів наклали великий штраф та
відібрали всі православні церкви.

Дії Йосафата Кунцевича викликали велике
обурення православних Речі Посполитої. З бла-
гословення Київського православного митропо-
лита, на Варшавському сеймі з протестом вис-
тупив волинський шляхтич Лаврин Древинський:
«Ми нічого не просимо, крім того, що вже
більше 600 років нам належить, що, як свя-
тиню, завжди зберігали нам польські королі,
що затвердили за нами і сам нинішній король
своєю присягою під час свого сходження на
престол і самим ділом, надавши нашому пат-
ріарху присвятити нам митрополита… У
Великому Князівстві Литовському, Полоцький
архієпископ 5 років вже тримає запечата-
ними православні церкви Орші і Могилева.

Громадяни Полоцькі і Вітебські, які не мо-
жуть мати у місті із заборони того ж архі-
єпископа, ні церкви, ні навіть будинку для
відправлення свого богослужіння, примушені
по недільних і святкових днях виходити для
того за застави в поле, та й то без священ-

ника, так як ні в місті, ні поблизу міста їм не
дозволено мати свого священнослужителя…
Нарешті, ось справа жахлива, неймовірне,
варварське і люте: в минулому році, у тому
ж білоруському місті Полоцька, той же апо-
стат-єпископ, щоб ще більше дошкулити го-
родянам, навмисно наказав викопати з землі
християнські тіла, нещодавно поховані в цер-
ковній огорожі, і викинути з могил на пожи-
ву псам, як якесь падло…».

Загалом, діяльність уніатського архієпископа
почала непокоїти навіть католицьких урядовців
Речі Посполитої, які небезпідставно вважали, що
діяльність Йосафата Кунцевича «загрожує дер-
жавній безпеці польської держави». Зокрема кан-
цлер Лев Сапега, звертаючись до нього, відзна-
чає: «Коли насилуєте совісті людської, коли
замикаєте церкви, щоб люди без благочестя-
, без християнських обрядів, без священних
треб пропадали, як невірні, коли свавільно
зловживаєте милостями і перевагами, від ко-
роля отриманими, то справа обходиться і
без нас; коли ж з приводу цих безпутність в
народі хвилювання, яке треба втихомирюва-
ти, тоді нами діри затикати хочете! … За-
печатувати та замикати церкви, знущатись
над ким-небудь веде тільки до згубного руй-
нування братньої однодумності і взаємної
згоди»…

Восени 1623 р., уніатський архієпископ при-
їжджає до Вітебську та з допомогою свої озб-
роєних слуг, а також урядових військових, почи-
нає примушувати православних до унії. Він ви-
ганяє місцеве православне духовенство, а на його
місце ставить відданих католиків. При цьому,
храми дозволяє відчиняти тільки під час служі-
ння уніатів, а в інший час зачиняє. Загалом, він
оголошує православне духовенство Київської
митрополії Константинопольського Патріархату
«самозванцями, розкольниками та турецькими
шпигунами». Останньою краплею, яка перепов-
нила чашу терпіння вітебців, став арешт право-
славного священника Іллі, який всупереч забо-
ронам продовжував здійснювати богослужіння
в курені за містом. Представники Вітебського
магістрату та православного братства, прохали
архієпископа звільнити священника, але він глуз-
ливо їм відмовив…

Повстання почалося 12 листопада 1623 року
під керівництвом вітебця Степана Пасіора, по-
лочанина Петра Васильовича, його сина Василя
та інших. У ньому також брали участь жителі
Полоцька, Могильова, Орші, Вільно та сіл
Вітебського воєводства. За сигналом дзвонів
ратуші, кілька тисяч православних вирушили до
резиденції Кунцевича, де вбили його і, протяг-
нувши тіло вулицями міста, скинули його в Захі-
дну Двіну. Одночасно повстанці зірвали замки
та печаті з відібраних уніатами храмів та повер-
нули в них православних священиків. Також
Вітебське православне братство закликало на
допомогу українських козаків та видала відозву
на захист православ’я.

Католицькі кола Речі Посполитої були міцно
налякані Вітебським повстанням, на їх прохан-
ня на його придушення було кинуто військо.
Незважаючи на відчайдушний опір вітебців, до
яких приєдналися члени Віленського право-
славного братства та українські реєстрові ко-
заки, польські війська перемогли. Однак час-
тина повстанців не склала зброї, а пішла на За-
порізьку Січ, де невдовзі спалахнуло чергове
повстання проти польського пригнічення.

На вимогу папи Урбана VIII,  король
польський і великий князь литовський Сигіз-
мунд III направив до Вітебська збройні заго-
ни, які силою придушили повстання. На суді
засуджено до смерті 120 осіб, з них страчено
19, зокрема два бургомістри (Наум Вовк і Се-
мен Неша). 78 осіб разом зі Степаном Пасіо-
ром втекли і були засуджені заочно. Оскільки
співучасниками повстання було оголошено всіх
городян Вітебська, місто позбавили магде-
бурзького права і всіх інших привілеїв. Вітебсь-
ку ратушу було зруйновано, також на місто на-
кладено штраф 3079 злотих. Всі дзвони міста
було наказано перелити в один дзвін у пам’-
ять про Йосафата Кунцевича.

Після придушення повстання, католики ро-
били все можливе, щоб знищити добру пам’-
ять про вітебських оборонців православ’я.
Вони вигадували різні «чуда», пов’язані з Йо-
сафатом Кунцевичем, а у травні 1642 р. ого-
лосили його «блаженним» (до лику ”святих”
зарахований 29.06.1867 папою Пієм ІХ). Але
їм це не вдалося.

На нашу думку, вшанування Вітебських по-
встанців, оборонців православ’я, розпочалося
незабаром після страти. Це можна визначити
через православно-уніатські дискусії XVII ст.,
в яких їх називали мучениками, а на закиди
уніатів, щодо вбивства Кунцевича, приводили
приклад муч. Меркурія Смоленського. Адже
«уніат гірш, ніж татари діяв. Бо ті тільки
тіло вбивали, а він, храми запечатуючи,
души людські, залишаючи християн без об-
рядів і таїнств». Отже вітебські повстанці
«життя поклали за друзів своїх» (Ін. 15:13),
виступивши проти того, хто стояв на заваді їх
спасіння.

Існує припущення, що офіційну канонізацію
Вітебських повстанців-мучеників, готував Киї-
вський митрополит, Екзарх Вселенського Пат-
ріарха, Сильвестр Косів (†13 (23) квітня 1657),
який, разом зі своїм батьком Адамом, брав у
ньому активну участь. Однак, його смерть, а
також політико-релігійні процеси в Речі Поспо-
литій завадили завершенню справи.

Нова спроба здійснити церковне прославлен-
ня Вітебських повстанців була здійснена у
першій половині ХІХ ст., коли ця історія знову
стала актуальною через Полоцький собор 1839
р., який остаточно завершив приєднання уні-
атів до православ’я в Російській імперії. Од-
нак цей процес був зупинений Святійшим Уря-
довим Синодам РПЦ через кілька обставин.

По-перше, канонізація напряму стосувала-
ся життя та діяльності православного Київсь-
кого митрополита Сильвестра Косіва, а він був
послідовним противником з’єднання з Мос-
ковським Царством, а також обстоював неза-
лежність Українського Православ’я та його пе-
ребування в юрисдикції Константинопольсько-
го патріарха.
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ПОВСТАНЦІВ-МУЧЕНИКІВ 1623 РОКУ
Продовження.

Початок на 5 стор.

По-друге, під час розгляду справи вибухну-
ло національно-визвольне повстання під кері-
вництвом Кастуся Калиновського. Для право-
славних, які брали участь у ньому, вітебські
події були прикладом саме народного змаган-
ня проти релігійного (і національного) гніту. До
того ж, вони виступали за повернення Київсь-
кої митрополії у юрисдикцію Вселенської пат-
ріархії на підставі рішень Пінської конгрегації
1791 р., які були затверджені сеймом Речи
Посполитої, а в 1792 році вийшов закон «Впо-
рядкування церковної ієрархії греко-східного
обряду».

Спадщиною праці комісії Святішого Урядо-
вого Синоду Російської імперії, яка працювала
над підготовкою канонізації Вітебських право-
славних повстанців-мучеників, є проект тропа-
ря, кондаку та молитви (подаємо нижче в пе-
рекладі). З них ми бачимо, що їх збиралися
канонізувати всіх разом, без вказання ім’я кож-
ного.

У кінці 20-х – початку 30-х років, білоруські
священники Польської Автокефальної Право-
славної Церкви спробували знову підняти пи-
тання канонізації. Як свідчив відомий діяч біло-
руської еміграції Борис Данілюк († 2011), його
батько, о. Федір (біл. – Хведар) Данілюк
(†1960), у складі цієї групи, зустрічався у цій
справі з деякими колишніми архієреями Рос-
ійської Православної Церкви, зокрема з архіє-
пископом Олександром Іноземцевим, які пе-
редали їм певні матеріали. Але, за свідченням
того ж Бориса Данілюка, «проект був забло-
кований, бо католицька Польща вважала
це недружним актом»…

Після Другої Світової війни, Вітебське по-
встання розглядалося Білоруським та Украї-
нським Православ’ям як приклад народного
змагання за свою Православну віру та спро-
тив насильницької католицької експансії. До-
казом цього є поминальні літургії та панахиди,
які відправлялися 30 жовтня / 12 листопада,
або в першу суботу після цієї дати, на яких
молитовно згадували Вітебських мучеників,
що віддали своє життя в обороні православ’я.

Не дивлячись на усі історичні перипетії, па-
м’ять про героїв Вітебського повстання живе
в білоруському та українському народі. Так,
один з батьків новітнього білоруського відрод-
ження, сучасний класик білоруської літерату-
ри Володимир Короткевич, у 1976 р. написав
знаковий твір «Дзвони Вітебську», який був
присвячений цій події та який майже рік не
пропускали радянська цензура. Саме словами
цього великого білоруського письменника, який
оспівує героїзм Вітебських православних по-
встанців-мучеників, ми хочемо закінчити цей
історичний текст:

«Закінчую «літопис життя Вітебська
1623 року». Зрозуміло, що його сюжетом
буде не життя кожного дня міста, а лише
ті дні, в які дух міста вилився з надзвичай-
ною силою: кілька днів у листопаді. Ті, коли
відбулося повстання міщан проти полоць-
кого уніатського єпископа Йосафата Кун-
цевича. Рівно 350 років тому.

Ідея цього драматичного літопису виник-
ла в мене дуже давно, і лише чистий збіг
обставин може пояснити, що п’єса буде
написана до такої «круглої дати» — 350
років Вітебського повстання, 1000 років
міста.

Тропар, глас 5:
Мужністю мучеників Твоїх вітебсь-

ких, що кров’ю своєю Церкву Право-
славну захистили, стіну непорушну нам
подай, Христе Боже, їх молитвами
підступи ворогів зруйнуй, Церкву свя-
ту Православну зміцни, бо Ти Єдиний
Благий і Людинолюбний

Кондак, глас 2.
З вишині благодать мудрості прий-

няли, за спасіння Церкви та друзів
життя поклавши, души вірних від єресі
смертельної визволили. Тому і нас від
смерті жахливої спасіть, бо ви дійсно
є Вітебську слава і світу радість.  

Молитва
О преславні мученики та сповідники

Вітебські!
До вас, як швидким помічникам і теп-

лим молитовникам, ми, немічні і недо-
стойні, прибігаємо, старанно молячи:
не відкиньте нас, що у велике беззакон-
ня впали і по всі дні і години грішать;
скеруйте нас на шлях правдивий,
зціліть страждаючих і скорботних;
утримайте нас у непорочному і цнот-
ливому житті; і як у древності, так і
нині захисниками віри Православної за-
лишайтеся, захищаючи нас від спокуси
та нападів єретиків; від злих людей та
підступів демонських; від наглої
смерті, благаючи Всеблагого Господа,
щоб подав великі та багаті милості
нам, смиренним слугам своїм. Бо ми,
грішні, не гідні нечистими устами зак-
ликати благе ім’я Творці нашого, тому
хто, як не ви, святі мученики та спові-
дники Вітебські, за нас благати буде-
те. Через це до вас припадаємо та ва-
шого заступництва перед Господом
просимо.

Молимо вас, мученики та сповідники
Вітебські, вимолить нам все добре, ко-
рисне в цьому житті тимчасовим, щоб
благосна його пройти, і кінець гідний
здобути. Щоб удостоїлися гарячими
молитвами вашими з усіма святими
біля правосудного Бога Судді стати і
Його невпинно словити, разом з Отцем
і Святим Духом. Амінь!

ТРОПАР, КОНДАК
ТА МОЛИТВА
ВІТЕБСЬКИМ

МУЧЕНИКАМ (ПО
МАТЕРІАЛАМ 1929 Р.)

Події відомі. Після Середньовіччя, після
епохи гуманізму та його воєн із Середньов-
іччям, що тривали сто років, настало до-
сить страшне сімнадцяте століття, коли
виснажені, втомлені люди почали шукати
вихід – відповідно до своєї епохи – не там,
де вони повинні бути. Ця епоха породила
абсолютизм – це було б ще нічого – і ідею
про те, що мир і процвітання можуть дати
людям лише єдина влада, релігійна влада,
Рим. У Полоцьку, Могилеві, Орші, Вітебсь-
ку цей «хрестовий похід» очолив архієпис-
коп Йосафат Кунцевич.

Ніколи – майже! – Досі східнослов’янсь-
ке існування не було під такою загрозою.
Загроза смерті.

Те, що цього не сталося, заслуга і честь
багатьох. Але одними з перших підняли го-
лос – Вітебські дзвони.

Вистава присвячена кільком дням міста,
яке, однак, увібрало цілу епоху.

Місто, на яке впала майже ціла епоха,
майже вся Європа, знайшло в собі сили
встати і заявити всьому світу про повагу
до Людини і Людства. Тому його можна
віднести до категорії великих міст.

Воно не тільки не терпіло зневаги, воно
не терпіло того, що трупи городян викопу-
вали з могил і кидали собакам. Багато хто
цього не терпів. Воно – одне з небагатьох
міст Середньовіччя – висунув позитивну
програму: «рівність людей перед Богом і
законом».

Такими предками можна пишатися. І я
намагаюся на кількох сторінках «літопису»
показати їхнє життя, як вони до останнь-
ого хотіли займатися щоденною справою,
нікуди не їхати, любити, виховувати дітей
і як, зрозумівши одного разу, що вони є не
просто «міщани», а й «громадяни» – відки-
нули все! Заплачено за благополуччя, любов,
складаними – хорошими і жахливі стосун-
ками один з одним – для майбутнього.

Заплачено життям. Адже головне у вис-
таві не їхнє життя та навіть не повстан-
ня (всього дев’ять днів), а суд і кара.

Відрізані голови, поля, інша нечистота,
вирвані язики дзвонів.

І переможцями все-таки були ці дзвони,
ці люди, які в епоху темряви вперше сказа-
ли ці слова, висловили думки, які досі жив-
лять усіма нами».

прот. Сергій Горбик, «Православний Ду-
ховний Центр ап. Івана Богослова», м.
Чернівці
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“Монах на чолі Константино-
польської єпархії — вся драма
Іоана, прозваного Золотоустим
або Хризостомом, заключається
у цьому парадоксі… Святість не
дала йому політичної гнучкості,
навпаки, зробила його непоступ-
ливим і заважала вживатись з вла-
дою, користуватись методами, на
які майстром був Кирило Олек-
сандрійський… Цілісність і прямо-
та Іоана викликали ворожість у
багатьох, політичні інтригани не-
відступно переслідували його. Він
не відступив ні на крок, у служінні
своєму до гробу зберігши непо-
хитність чистої натури,”— гово-
рить про святителя відомий пат-
ролог А.Амман.

В історії Церкви св. Іоану Золо-
тоустому належить місце найб-
лискучішого і найпопулярнішого
проповідника, якого будь-коли
знав східнохристиянський світ. Бу-
дучи менш глибоким богословом,
ніж Афанасій Великий, Августин
Іппонійський, чи Григорій Назіан-
зин, менш незалежним мислите-
лем, ніж Феодор Мопсуетський,
менш вченим, ніж Оріген та
Ієронім, менш практично успішним дія-
чем, ніж Амвросій Медіоланський, він,
тим не менше, зосереджує в собі на-
стільки багато блискучих талантів, що
виступає практично над усіма отцями
Церкви, як оратор, як екзегет, як вели-
кий моральний вчитель, як святий та
сповідник. Його значення, звичайно, не
вичерпується проповідницькою діяльн-
істю: він був видатним церковним адм-
іністратором, великим молільником і
аскетом, плідним письменником. Але не
стільки його архипастирські праці, не
стільки складені ним трактати і листи,
скільки численні проповіді, записані
стенографами просто в момент їх виго-
лошення, принесли йому немеркнучу
у віках славу.

Про життя святителя ми знаємо з тво-
ру Палладія Еленопольського, автора
“Лавсаїки” (Лавсійської історії —
збірника монаших життєписів), друга і
товариша св. Іоана Золотоустого, який
майже не торкався антіохійського пері-
оду в житті Іоана, зосереджуючись на
константинопольському етапі. Тим не
менше, це одна із найповніших пам’я-
ток, що подає нам різнобарвну картину
життя великого вчителя і Отця Церкви
Христової.

Життя Іоана Золотоустого ділиться на
різко окреслені періоди, а саме: його
юність, його життя в якості пустельни-
ка, його шестирічне дияконство, його
дванадцятилітнє священство в Антіохії,
його шестилітнє єпископство в Констан-
тинополі і його трьохлітнє вигнання.

Володіючи блискучими ораторськи-
ми здібностями і глибоким знанням
Святого Письма, святитель ще, будучи
священиком в Антіохії, набув слави вдох-
новенного пастиря, слова якого були
проникнуті апостольським духом і си-
лою. У своїх проповідях св. Іоан Золо-
тоустий роз’яснював Святе Письмо, на-
ставляючи в істинах християнського
життя, викривав пороки і пересуди, роз-
кривав таємниці домобудівництва Божо-
го і захищав істину християнської віри
перед нападами поган, юдеїв та єретиків.
Він викривав всякі зловживання, розпу-
сту священства, заступався за бідних,
картав за соціальну несправедливість.
Проповіді святителя вражали серця слу-
хачів і часто викликали або сльози по-
каяння, або бурхливі оплески. Іоану Зо-
лотоустому не раз приходилось заспо-
коювати слухачів. “Слухайте мене спок-
ійно,— закликав він,— я благаю вас про
це… Коли навіть поганські філософи
проводили роздуми перед своїми учня-
ми, то ті слухали їх не перериваючи оп-
лесками. Проповідували і апостоли і ми
ніде не читаємо, щоб їх переривали
шумними оплесками. Ісус Христос роз-
мовляв з народом на горі і коли Він го-
ворив, ніхто нічого не викрикував.Не-
має нічого пристойнішого для церкви,
ніж тиша і скромність”.

До нас дійшло безліч проповідей і
бесід святителя, більшість з яких відно-

СВЯТИТЕЛЬ ІОАН ЗОЛОТОУСТИЙ – БОРЕЦЬ ЗА ІСТИНУ

сяться саме до цього періоду його пас-
тирського служіння. Їх можна умовно
поділити на богословські і практичні.
Богословські роздуми проти язичників,
проти юдеїв і проти різних аріанських
сект були викликані єресями, яким
піддавався народ. Практичні бесіди Зла-
тоуста дають поради морального харак-
теру для боротьби християнам з різно-
манітними спокусами тогочасного
світу. Чи не найдосконалішим шедев-
ром красномовства святителя була його
проповідь “Про статуї” (387р.), викли-
кана повстанням антіохійців проти ви-
соких податків.

Антіохійський період святителя був
для нього найщасливішим: спосіб жит-
тя точно відповідав його нахилам, ба-
жанням і даруванням. І така ідилія про-
довжувалась близько 20-ти років. У 397
році помирає патріарх Константино-
польський Нектарій, наступник св. Гри-
горія Богослова. Після довгих супере-
чок і таємних домовленостей за протек-
цією впливового радника імператора
Аркадія, євнуха Євтропія, було виріше-
но викликати в Константинополь відо-
мого на той час оратора Іоана для по-
ставлення його на патріарший престол.
Знаючи, що Златоуст не згодиться на
це, правителю Сходу Астерію було на-
казано хитрістю і силою привезти свя-
тителя до Константинополя, що і було
зроблено. Созомен так описує цю
подію: “Невдовзі правитель Сходу Ас-
терій, отримавши царський указ, по-
відомив Іоана, щоб той прибув ніби для
того, щоб дати пораду у якійсь справі.
Коли той прибув, його посадили в колі-
сницю і швидко відправили до станції
Патри, де передали царським послан-
цям”. У столиці 26 лютого 398 року св.
Іоана Золотоустого рукоположили в сан
архиєпископа Константинопольського.
Хіротонію очолив архиєпископ Олек-
сандрійський Феофіл, який був одним
із найбільших противників кандидатури
Золотоустого, але під загрозою викрит-
тя його у злочинах, підкорився волі імпе-
ратора.

Несподівано для всіх популярний ан-
тіохійський проповідник зайняв найпре-
стижніший пост в імперії, посів на чолі
першого патріархату Сходу, став при-
дворним імператорським ритором.
Ймовірно там сподівались знайти рито-
ра, а отримали монаха і пастиря. Поча-
лось головне випробування Іоана, яке
мало закінчитись самотністю і вигнан-
ням.

Златоуст зовсім не підходив на цю по-
саду. Він не був дипломатом, не був
світською людиною. Недруги вважали
його владолюбним і високомірним. Він
і сам зізнавався у трактаті “Про священ-
ство”, що легко піддається марнослав-
ству, заздрості і гніву.

З перших же днів свого патріарше-
ства він почав проявляти ту місіонерсь-
ку ревність, яка складала прекрасну
рису його характеру. Зі самого початку

він з глибоким інтересом ставився
до готів, яких було багато в його
єпархії, дозволивши їм звершува-
ти богослужіння їхньою рідною
мовою. Побачивши одного разу,
як дехто з цих світловолосих і го-
лубооких новонавернених христи-
ян молились на колінах у його ка-
федральному соборі, він навіть
висловив пророцтво, що саме їм
належить майбутнє імперії.

Найперше Іоан Золотоустий ре-
формував патріарші палати,
відмовившись від будь-яких пред-
метів розкоші. Не влаштовував нія-
ких урочистих прийомів. Він роз-
мовляв зі священиками і монаха-
ми про справи, засновував лікарні
і притулки; євангелізовував села.
З особливою ревністю при допо-
мозі влади вів боротьбу проти єре-
сей новоціан і аріан. Дбайливий до
людей, він ставав непохитним і
навіть безпощадним, коли зустрі-
чався з єресями. У своїх пропові-
дях він також був безжальним і до
юдеїв, часто жорстоко і несправед-
ливо картав їх.

Новий глава Константино-
польської Церкви, натхненний ви-

соким християнським ідеалом, висту-
пив на боротьбу з негативними рисами
християнського середовища. Він озброї-
вся проти встановленого звичаю
співжиття духовенства з дівицями, вик-
лючив з клиру осіб, що заплямували
себе недостойною поведінкою, піклу-
вався про чистоту монашого життя.

Турбувався святитель і про благо-
устрій церковного богослужіння. На
противагу спокусливим релігійним
процесіям аріан він увів за всенічним
бдінням антифонний спів, склав чин
літургії, дещо змінивши чин, який пану-
вав у Церкві до цього часу.

Діяльність архиєпископа, який нама-
гався утвердити серед своєї пастви ви-
сокі моральні ідеали Євангелія, викли-
кала вороже ставлення до нього зі сто-
рони багатьох прошарків столичного
суспільства. Вищі класи були невдово-
лені тим, що він відмовлявся від участі
у їхніх бенкетах і сам не влаштовував
подібного. Дами вищого світу обурю-
вались на нього за безжальні викриття
їх у розкошуванні. Духовенство і мона-
хи, що звикли у столиці до легкого і без-
діяльного життя, відчували невдоволен-
ня за ті заходи, за допомогою яких від
прагнув викорінити їх порочні звички і
відновити моральну чистоту христи-
янського життя.

Першою подією, що дала початок пе-
реслідуванням святителя стало падіння
у 399 році “придворного міністра” євну-
ха Евтропія, який фактично управляв краї-
ною. Влада перейшла до рук імператриці
Євдоксії та придворних дам, що давно
ненавиділи патріарха за його суворе став-
лення до жіночих прикрас, косметики,
одягу та розпусної поведінки і погрожу-
вав відлучити їх від Св. Євхаристії.

Сумну роль у житті Іоана Золотоус-
того відіграв його найзліший ворог —
Феофіл Олександрійський. Будучи оріге-
ністом, він навіть видавав палкі послан-
ня проти антропоморфістів, але бачачи
великий супротив монахів, несподівано
у 398 році почав різко критикувати Орі-
гена, за що в народі отримав прізвисько
“Амфаллакс”, що означає “Вітрогон”. У
401 році до святителя Іоана прибуло чо-
тири монахи з єгипетської пустелі, яких
Феофіл звинуватив у орігенізмі за те, що
вони відмовились служити в Олександрії
через його пороки. Зруйнувавши їх мо-
настир, Феофіл переслідував монахів,
доки вони не знайшли притулок в Кон-
стантинополі. Імператор викликав Фео-
філа на суд, на якому Златоуст не був
присутнім, не бажаючи звинувачувати
собрата. Феофіл різними неправдами і
обманами викликав до Константинопо-
ля св. Єпіфанія Кіпрського, який, не зна-
ючи справи, вчинив у Константинополі
кілька неканонічних вчинків, викликав-
ши тим самим смуту в народі. Зрозумів-
ши свої помилки, він відправився додо-
му. Історія говорить нам, що Златоуст та
Єпіфаній на прощання обмінялись бо-
лючими репліками. Іоан сказав до Єпіфа-

нія: “Я сподіваюсь, що ти не повернеш-
ся у свою єпархію”. На що Кіпрський
святитель відповів: “А я сподіваюсь, що
ти не помреш єпископом”. Так чи іна-
кше, але св. Єпіфаній дійсно помер в до-
розі додому, а св. Іоан помер у вигнанні.

Незабаром після відплиття Єпіфанія у
столицю прибув Феофіл зі своїм племін-
ником Кирилом, майбутнім святителем
Олександрійським. Він переконав імпе-
ратора, що суворого єпископа потрібно
відлучити від Церкви. У 403 році він скли-
кав собор з 40 єпископів, більшість з яких
привіз зі собою з Єгипту. Собор відбув-
ся у резиденції імператора “Ad quercum”
(“Біля дуба”). Проти Златоуста було ви-
сунуто 29 надуманих звинувачень у роз-
трачуванні церковної скарбниці, образ
духовенства та побиті клириків. Обвину-
вачами виступали колишній диякон Зла-
тоуста Іоан та єпископ Ісаак. Собор од-
нодушно виніс вирок, засудивши святи-
теля до заслання. Імператор під впливом
Євдоксії рішення собору затвердив.

Святителя було відправлено у Пренет
поблизу Нікомидії. Люди, дізнавшись
про це страшенно розлютились і сам
Феофіл, боячись розправи, таємно втік
з Константинополя. Але невдовзі у сто-
лиці відбувся страшний землетрус, який
особливо сильно пошкодив спальні
імператриці. Вбачаючи у цьому руку
Господню, вона написала патріархові
листа, у якому запевняла у своїй невин-
ності і просила повернутись. Патріарх
погодився вернутись на кафедру, але за
умови, якщо його оправдає новий со-
бор єпископів. Собор з 65-ти єпископів
скасував рішення так званого Дубного
Собору і поновив святителя на патріар-
шому престолі. Після цього Іоан Золо-
тоустий у одній із гомілій сказав: “…
хоча землетрус минув, страх нехай за-
лишається; коливання минуло, а по-
божність нехай не минає…”.

Через два місяці після повернення
Златоуста сталась доленосна подія у його
житті. Навпроти храму Св. Софії з по-
ганськими ритуалами була урочисто
встановлена срібна статуя імператриці.
Це відбувалось в день Усікновення чес-
ної глави Іоана Хрестителя у 403 році.
Святитель почав свою проповідь слова-
ми: “Знову Іродіада біснується, знову
танцює, знову намагається отримати на
блюді главу Іоана”. Ворожнеча між
царським двором та архиєпископом
відновилась з новою силою. На Різдво
404 року імператор відмовився прийти
на Літургію, а на Пасху цього ж року пат-
ріарху було заборонено служити у Св.
Софії і він провів пасхальну Утреню у
загальній лазні, куди прийшло багато на-
роду. Після цього святитель не виходив
зі свого дому, який охоронявся його людь-
ми. Через п’ять днів після П’ятидесят-
ниці, 9 червня 404 року св. Іоан Златоуст
був арештований і вивезений з міста у
Віфанію. При цьому, як свідчать істори-
ки, було вбито і поранено багато людей,
що захищали свого архипастря. Відразу
після цього у Константинополі розгорі-
лась жахлива пожежа, яка знищила цент-
ральну частину міста. Місцем заслання
було обрано поселення Кукуз у Вірменії.
Там його тепло прийняв місцевий єпис-
коп Адельфій. Златоуст приймав відвіду-
вачів і незабаром натовпи людей хлину-
ли у невідоме досі селище в горах
Вірменії.

Зраджений східними єпископами, св.
Іоан звернувся до папи Римського Іно-
кентія І, який написав Аркадію сміли-
вого листа: “Кров брата мого Іоана кри-
чить до Бога на тебе, царю, як у древ-
ності кров Авеля праведного кричала
на братовбивця Каїна, і вона буде
відплачена, бо ти в часи миру відновив
гоніння на Церкву Божу, вигнав її істин-
ного пастиря, вигнавши разом з ним і
Христа”. Але ні Інокентій І, ні імпера-
тор Заходу Гонорій не змогли переко-
нати Аркадія змінити своє рішення.
Після цього Римський єпископ порвав
євхаристійне єднання зі Сходом, яке
продовжувалось аж до 417 року, доки
Константинопольський архиєпископ
Аттік не вписав ім’я святителя Златоу-
ста у диптих.

Продовження на 8 стор.
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СВЯТИТЕЛЬ ІОАН ЗОЛОТОУСТИЙ – БОРЕЦЬ ЗА ІСТИНУ

У 407 році, бачачи популярність святителя в Кукузі,
імператор наказав перевести його у дику місцевість
на березі Чорного моря — Пітіунт (сьогодні Піцунда).
До місця заслання вже немолодого Іоана Златоуста
гнали пішки двоє преторіанців. Виснажений хвороба-
ми і скорботами, святитель так і не побачив Чорного
моря. Він помер на шляху до нього у невеликому аб-
хазькому селищі Комани 14 вересня 407 року. Це ста-
лось біля склепу св. Василиска, який сам з’явився Зла-
тоусту і попередив його про наближення смерті. Зна-
менитими словами, що востаннє пролунали з уст ве-
ликого ієрарха були “Дьоб фщ Иещ рЬнфщн Энекб.
Бмзн” — “Слава Богові за все. Амінь”. Останки святи-
теля були поміщені у храмі і швидко стали предметом
загального поклоніння. 27 січня 438 року мощі святи-
теля були урочисто перенесені до Константинополя,
де діти Євдоксії, імператор Феодосій ІІ і сестра його
Пульхерія молились над ними за прощення усіх безза-
конств їх батьків. Мощі святителя були покладені у
храмі Свв. Апостолів, пізніше були перенесені до Риму
у собор Св. Петра, і зовсім недавно були знову урочи-
сто перенесені до Константинополя.

Ким же був Златоуст в історії християнської Церк-
ви? Значення великого святителя в історії полягає у
тому, що він посвятив усі свої сили і помисли релігій-
но-моральному оновленню християнського суспіль-
ства. Він був совістю світу, у якому жив і діяв. Як

Продовження. Початок на 7 стор.

совість він впливав на суспільство силою істини і криш-
тальною чистотою моральної самосвідомості; як
совість, непідкупний і прямий, стояв він між пригніче-
ними і тиранами, і голос його, як голос совісті, зали-
шився неприглушений пристрастями. Він енергійно
повстає проти можливого самосуду віруючих, проти
частих проявів фанатизму і ворожості у відношенні
до поган і сектантів. Не поган і не єретиків слід нена-
видіти, часто повторює проповідник, а порок і єресь.
Таке було відношення святителя до єретиків. Убивати
їх не потрібно, бо це дало б поштовх до непримири-
мої війни по всьому Всесвіті. У бесіді про св. мучени-
ка Фоку він каже: “Сьогодні ми вступаємо у бороть-
бу з єретиками, але наша війна не живих робить мер-
твими, а мертвих — живими, величезною покорою і
смиренням. Я гоню не ділом, а переслідую словом,

не єретика, але єресь… Мені звично терпіти пересліду-
вання, а не переслідувати, бути гонимим, а не гнати.
Так і Христос перемагав, не розпинаючи, а розп’я-
тий, не б’ючи, але прийнявши удари…”.

“Ніщо не може бути світлішим та сильнішим істи-
ни,— говорить святитель,— так само, як ніщо не може
бути слабшим за неправду… Бо неправду легко зло-
вити і спростувати, а істина відкрито пропонує себе
усім, хто прагне бачити її красу. Вона не любить хова-
тися, не боїться небезпеки, не тремтить перед накле-
пами, не шукає народної слави, не підкорена нічому
іншому людському, вона стоїть вище за все, підпада-
ючи, безумовно, під тисячі обмовлянь, але залишаю-
чись непереможною; тих, що прагнуть до неї, вона
оберігає, немов міцною стіною, величністю своєї
сили, не терпить таємних переховувань, але пропо-
нує відкрито усім все, що є у ній”.

У своїх творах вселенський учитель знову і знову
закликає нас до життя за Євангелієм, до милосердя і
моральної свободи. Нехай же буде для нас священ-
ним його заповіт: сила і слава Церкви будується не
залізним мечем імператора, не пишністю культу, не
привілеями духовенства, не прокляттям інакодумців,
а тільки втіленням євангельської любові у взаємних
стосунках віруючих.

Ієромонах Кипріан ЛОЗИНСЬКИЙ
Християнська Церква вшановує память

св. Івана Златоустого 26 листопада.

ПОСМЕРТНА ДОЛЯ НЕХРЕЩЕНИХ НЕМОВЛЯТ:
ВІЧНЕ БЛАЖЕНСТВО АБО ГІРКІ МУКИ?

Продовження.
Початок на 4 стор.

Святий Григорій пише про те, що
це питання складне. Однак ми може-
мо зустріти такі слова: «спокусник ж
у злі немовля, оскільки душевним
очам його ніяка хвороба не перешкод-
жає у причасті світла, перебуває у
природному стані, не маючи потреби
в очищенні для відновлення здоров’я,
бо на початку не прийняв в душу хво-
роби». Хоча він і не говорить про точ-
не місце перебування немовляти, але
ми бачимо: святитель ясно показує, що
нехрещені немовлята точно не по-
трапляють у пекло або в якесь окреме
відділення у пеклі, як це написано у
Іпонійського єпископа Августина або
у святого Макарія Великого.

Святитель Стефан, архієпископ
Віфлеємський, коли міркував про пи-
тання посмертної долі нехрещених не-
мовлят, говорив так: «Не слід відкида-
ти немовлят, котрі народилися мерт-
вими і не встигли бути охрещені: вони
не винні, що не отримали Хрещення,
а у Отця Небесного « обителі багато
є», в числі яких є, звичайно, і такі, в
яких не народжені на світ немовлята
будуть спочивати через віру і благо-
честя вірних своїх батьків, хоча самі
по невідомому задуму   Божому і не
отримали Хрещення». Можна сказа-
ти, що думка святого Стефана є самою
гуманною, бо він фактично визнає,
що нехрещені немовлята потрапляють
у Царство Небесне. Також варто особ-
ливо звернути увагу, що Віфлеємсь-
кий архієпископ не позбавляє вічного
спочинку і тих неосвічених немовлят,
які померли у нехрещених батьків.
Трохи далі він, звертаючись до тих
батьків, які є членами Святої Право-
славної Церкви, пише наступне: «Кож-
на мати, що плаче про своїх дітей,
може волати до Чоловіколюбця Гос-
пода …»

Один з відомих отців Церкви святи-
тель Феофан Затворник в своїх листах
про нехрещених немовлят пише так:

«А діти – всі Анголи Божі є. Нехреще-
них, як і всіх поза віри бувших, треба
надавати Боже милосердя. Вони не па-
синки і не падчерки Богу, тому Він
знає, що і як у ставленні до них здійсни-
ти. Шляхів Божих безодня!» Як ми ба-
чимо, святий хоч і не говорить прямо,
але вказує, що нехрещених дітей по-
трібно віддавати на милосердя Боже.
У цих словах відчувається віра у те, що
вони успадковують життя вічне.

У «Журналі Московської Патрі-
архії» за 1983 рік можна знайти цілу
статтю протоієрея Володимира Рігіна,
настоятеля Покровського храму на
Лищиковій горі у м Москві. Розмірко-
вуючи про цю проблему, він пише
наступне: «З одного боку, вони [тоб-
то нехрещені немовлята] померли
неосвіченими Святим Таїнством Хре-
щення, а Господь сказав, що тільки
через хрещення дарується спасіння
людині (Мк. 16:16). З іншого – помер-
ли, не маючи особистих гріхів, а тому
і не підлягають будь-якому покаран-
ню або осуду. Виходячи з цих поло-
жень, померлих нехрещених немовлят
не можна порівнювати ні з людьми, які
досягли святості, ні з тими, що закін-
чили життя в беззаконні». Як ми бачи-
мо, автор даного висловлювання уни-
кає будь-якої вказівки на певне місце
посмертного перебування нехреще-
них немовлят, але чітко заперечує їх
страждання. Такої ж думки дотри-
мується митрополит Іларіон (Алфеїв),
яке він висловив під час свого висту-
пу перед учнями Свято-Димитріївсь-
кого училища сестер милосердя в 2010
році: «Питання [про посмертну долю
нехрещених немовлят - прим.], Таким
чином, залишається відкритим, і доля
нехрещених немовлят довіряється все-
благому Задуму Божому. У всякому
разі, православній традиції чужа дум-
ка латинської схоластики про те, що не-
хрещені немовлята приречені на пе-
ребування у спеціально відведеній для
них секції пекла».

Звичайно, поминання нехрещених
людей, як і нехрещених чад, за право-

славним богослужінням неможливо.
Однак немає ніякої заборони молити-
ся за померлих нехрещених немовлят
в своїй домашній, так званої келійною
молитві. Нам відомі дві молитви: одна
– святителя Стефана Віфлеємського, а
друга знайдена в працях митрополита
Новгородського і Санкт-Петербурзь-
кого Григорія (Постникова). Молитва
святого Стефана звучить так: «Госпо-
ди, помилуй дітей моїх, померлих в
утробі моїй, за віру і сльози мої, ради
милосердя Твого, Господи, не позбав
їх світла Твого Божественного». У Вла-
дики Григорія поміщена наступна мо-
литва: «Пом’яни, Людинолюбний Гос-
подь, душі спочилих рабів Твоїх – не-
мовлят, котрі у нутрі православних
їхніх матерів померли ненавмисно від
невідомих дій, або від важкого народ-
ження, або від якоїсь необережності, і
тому не прийняли Святого Таїнства
Хрещення. Охрести їх, Господи, в морі
щедрот Твоїх і спаси невимовною
Твоєю благодаттю». Доречно буде
звернути увагу на те, що Господь не
буде в Своєму Царстві когось хрести-
ти: « « Море щедрот» – не що інше, як
повна надія на милосердя Боже і Його
Всевишній Задум». Молитву за нехре-
щених дітей не заперечує і святоспов-
ідник Афанасій, єпископ Ковровський,
закликаючи «не одним тільки мате-
рям, з почуття християнської любові,
молитися про немовлят». Можливо,
при злитті двох молитов про нехреще-
них немовлят з’явилася третя: «Пом’я-
ни, Людинолюбний Господь, дитину,
що померла у нутрі моєму. Охрести
його Ти Сам, Господи, в морі щедрот
Твоїх і не позбав світла Твого Боже-
ственного. За віру і сльозу мою і зара-
ди милосердя Твого спаси його неви-
мовною Твоєю благодаттю. Амінь».
Але якогось окремого чинопосліду-
вання або канону немає, тому це пи-
тання має бути вирішене хоча б зара-
ди батьків і найближчих родичів по-
мерлих.

Російська Церква піднімала питан-
ня про складання молитви за помер-
лих нехрещених немовлят. У 2012 році
Президія Міжсоборної присутності
представила як одну з тем для розгля-
ду перед Комісією з питань богослуж-
іння і церковного мистецтва і пробле-
му відсутності будь-яке молитви за по-
кійних нехрещених немовлят. Прото-
ієрей Олексій Уминський, розміркову-
ючи про посмертну долю немовлят,
що не поспіли прийняття Святого Хре-
щення, пише: «Неправильно,  що
справжня церковна сім’я позбавлена
молитви розради, церковної молитви
за покійного дитину, яка не змогла з
якихось обставин бути охрещеною».
14 липня 2018 Священний Синод Рос-
ійської Церкви прийняв «Послідуван-
ня про покійних немовлят, які не прий-
нявши благодать Святого Хрещення».

Після всебічного розгляду цієї теми,
хотілося б просто поділитися роздума-
ми. Подивіться на дітей – вони ще не
усвідомлюють, що таке зло. Навіть
якщо і роблять якісь речі неправиль-
но, то виключно через свою наївність,
не замислюючись про те, що творять.
Яке питання можуть бути до ненарод-
женої дитини або померлого немов-
ляти, який не знає, Хто є Бог і що по-
трібно робити для свого спасіння?
Якщо стверджувати, що такі нещасні
діти підуть у пекло, це означає, що ми
порівнюємо їх з дорослими. Але чи не
здається вам це абсурдним? Господь
не робот, Він вище закону, бо «Бог є
любов» (1 Ін. 4:8). Звичайно, ми не мо-
жемо знати, що і як відбувається там,
після смерті. Але відправляти у пекло
нещасних дітей, які не могли само-
стійно прийняти Хрещення, непра-
вильно і, мабуть, егоїстично. І тут, як
ніколи, доречні слова апостола Павла,
вигукує: «О, глибино багатства, i пре-
мудрости, i розуму Божого! Які нез-
багненні суди Його i недослідчими
путі Його! Бо хто пізнав розум Гос-
подній?» (Рим. 11:33-34).

Олексій ПОПОВ
Переклад українською мовою –

«Київське Православ’я»


