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ВИСТУП ЕКЗАРХА УКРАЇНИ  
МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО І ГАЛИЦЬКОГО ФІЛАРЕТА  

НА ПОМІСНОМУ СОБОРІ РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

Преосвященні архіпастирі, делегати і гості Помісного Собору!
26 років, які минули після Помісного Собору 1945 року, — це роки плодотвор

ного служіння Руської Православної Церкви. Не перебільшуючи, можна сказати, 
що всі ми перебуваємо під глибоким враженням від доповіді Патріаршого Місце- 
блюстителя Високопреоовяіцениішого Пимена, Митрополита Крутицького і Коломен- 
ського, про життя й діяльність нашої Церкви, співдоповіді Високоиреосвяідейнішого 
Ннкодима, митрополита Ленінградського і Новгородського, голови Відділу зовнішніх 
церковних зносин, про екуменічну діяльність Руської Православної Церкзн та спів
доповіді Віісокоиреосвяіценнішого Алексія, митрополита Таллінського і Естонського, 
про миротворницьке служіння нашої Церкви.

У доповіді і співдоповідях охоплено багатосторонню й багатогранну діяль
ність Руської Православної Церкви та визначено основні напрямки її зовнішньої ді
яльності. Внутрішнє життя Церкви Христової, в тому числі і нашої Помісно'і Русь
кої Церкви, в усі часи лишається одним і тим самим. ї ї  спасенне служіння полягає 
в духовному відроджуванні людей та спрямуванні їх благодатними засобами на 
шлях до Царства Божого, до життя вічного.

Руська Православна Церква провела величезну роботу для впорядкування цер
ковного життя. Святіший Патріарх Алексій був достойним наступником Святішого 
Патріарха Сергія — мудрого керманича нашої Церкви. За роки патріаршества Сзя- 
тішого Алексія наша Церква, позбувшись спричиненої розрухою воєнних років не
впорядкованості та ліквідувавши розколи, внутрішньо зміцніла. Значно зріс ї ї  ав
торитет серед Помісиих Православних та інославних Церков. Вона в числі перших 
серед християнського світу піднесла свій голос на захист миру і до цього часу про
довжує своє миротворницьке служіння. Все це — результат мудрої діяльності Ви
щої Церковної Влади нашої Церкви на чолі із Святішим Патріархом Алексієм. Пе
ред лицем Священного Собору ми хочемо віддати належне всім спочилим і нині 
живим архіпастирям, пастирям та побожним мирянам, які в міру своїх талантів 
працювали і працюють на церковній ниві.

Православна Церква на Україні живе одним життям з усією Руською Право
славною Церквою. Будучи складовою частиною Московського Патріархату, Україн
ський Екзархат включає в себе 18 єпархій. На його території існують духозна се
мінарія, чоловічі й жіночі монастирі. Він має своє друковане видання. За обгово
рюваний період Український Екзархат брав активну участь у всій багатосторонній ді
яльності нашої Церкви. Його архіпастирі, пастирі й побожні миряни працюють у всіх 
галузях церковного життя.

Оглядаючи пройдений за 26 років шлях, не можна не згадати про остаточну 
ліквідацію на Україні церковних розколів. Внаслідок німецької окупації єдність 
церковного життя була порушена, єпархії опинились без архієреїв, не вистачало ду
ховенства, багато храмів було зруйновано, інші потребували капітального ремонту. 
Під керівництвом Святішого Патріарха Алексія Екзархові України митрополитові 
Іоану (Соколову) та іншим українським архіпастирям і пастирям довелось докласти 
багато зусиль для впорядкування церковного життя. Тепер Український Екзархат, 
разом з усією Руською Православною Церквою, живе повнокровним життям.

У доповіді Патріаршого Місцеблюстителя Високопреосвященнішого Митрополита 
Пимена і двох співдоповідях дано всебічний огляд життя й діяльності нашої Цс-рк- 
ви. Мені хотілося б докладніше спинитися лише на деяких питаннях.
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15—16 травня ц. р. ми урочисто святкували 25-річчя возз’єднання західноукраїн
ських греко-католиків з Руською Православною Церквою на Львівському Соборі 
1946 р. Оглядаючи пройдений нашою Церквою шлях після Помісного Собору 1945ро- 
ку, ми радіємо з цієї історичної події, коли з ласки Божого Промислу наші брати- 
укранші західних областей визволилися від іноземної залежності й вернулися в ло
но Матері-Церкви.

Повернення церковних дітей Галичини іі Закарпаття до православної віри своїх 
батьків та остаточне скасування Брестської й Ужгородської уній — видатна істо
рична подія. Львівський Собор має велике значення. Він був виразником волі гре- 
ко-католицького духовенства і мирян вернутися до православної віри своїх предків. 
Досить пригадати, що вже до дня Львівського Собору 997 священиків, тобто 78 про
центів усього духовенства, особистими заявами засвідчили бажання вийти з унії та 
возз’єднатися з Православною Руською Церквою.

В наші дні навряд чи знайдеться освічена людина, обізнана з історією нашої 
країни, яка не розуміла б справжньої мети унії. Замість церковної єдності, унія 
завжди несла з собою розділення, ворожнечу й ненависть, Вона принижувала цер
ковну й національну свідомість уніатів і була інструментом гноблення нашого наро
ду. Унія була насильством над совістю православних християн і служила не єднос
ті віри, а єдності зовнішньої організації. Історія вже осудила унію як шлях до єд
нання Церков. Скасування унії е однією з передумов розвитку відносин в дусі хрис
тиянської любові між Православною Руською Церквою і Римсько-Католицькою 
Церквою.

Остаточна ліквідація Брестської унії сталася 25 років тому, але боротьба за 
православну віру в більшій чи меншій мірі тривала на заході України 250 років. 
Православна свідомість серед силуваних уніатів ніколи не втрачалася. Відірвані на
сильством від однокровного і одновірного народу, наші прадіди використовували всі 
сприятливі моменти своєї історії для повернення до православної віри. Про це свід
чить і перехід греко-католицьких парафій у Галичині до Православної Руської Церк
ви в 1914— 1915 роках. Про це свідчить також православний рух на Лемківщині в 
1929— 1939 роках. Боротьба за повернення до православної віри особливо гострою 
була на Закарпатті на початку XX століття. З якою жорстокістю Австро-Угорська 
монархія придушувала волю закарпатців вернутися в лоно Матері — Православної 
Церкви. Тут досить буде згадати ганебний процес проти закарпатських сповідників 
Правослаз'я в Мармарош-Сігеті, а потім концтабори Талергофа.

Споминаючи Львівський Собор, не можна не згадати тих, хто віддав усі свої 
сили, а дехто й життя, за возз’єднання з Православною Церквою. Це насамперед 
протопресвітер Гавриїл Костельник, голова Ініціативної групи, та його сподвижни
ки — преосвященний Антоній (Пельвецький) і преосвященний Михаїл (Мельник). 
Вічна пам’ять і прот. Євгенію Королю, прот. Маріану Лабенському, прот. Леоніду 
Щирбі, прот. Куницькому та іншим, які постраждали від прибічників унії за с в я т у  
справу возз’єднання з Православною Руською Церквою і віддали за неї своє жит
тя. Тільки у Львівській області ворогами церковного возз’єднання українського й 
російського народів у єдиній родині радянських народів було вбито понад ЗО свя
щеників.

З благословення Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія цер
ковне возз’єднання канонічно було оформлене Екзархом України, митрополитом Ки
ївським і Галицьким Іоаном. Для утвердження Православ’я в західних єпархіях 
Московського Патріархату багато попрацював перший Львівський архіпастир архі- 
єпіскоп Макарій (Оксіюк).

За 25 років архіпастирі й пастирі зробили там багато, щоб перебороти на
слідки унії та зміцнити православну свідомість возз’єднаного духовенства і вірних. 
Тепер на церковній ниві в західних єпархіях нашої Церкви працює вже багато свя
щеників, які закінчили наші духовні семінарії та академії, вихованих в дусі відда
ності Святому Православ’ю й Вітчизні. Однак не можна забувати, що за 350 років 
свого існування унія наклала певний відбиток як на церковну свідомість, так і на 
обряди. Архіпастирям і пастирям слід продовжувати вдумливу роботу для усунен
ня наслідків унії, обачно ставлячись до місцевих церковних звичаїв, як: не супере
чать православному віровченню.

Як відзначалося в доповіді Патріаршого Місцеблюстителя Високопреосвященні- 
шого Митрополита Пимена, в результаті активної діяльності нашої Церкви, з Бо
жою допомогою, вже на початку обговорюваного періоду церковні розколи на тери
торії нашої країни, в том\ числі і на Україні, припинили своє існування. В лоно 
Матері-Церкви вернулась немала частина російської еміграції. Митрополичий округ 
в Америці одержав канонічно законну автокефалію від Матері — Руської Право
славної Церкви. Тепер поза канонічним єднанням з Православною Руською Церквою 
залишається карловацький розкол, над ієрархією якого тяжить церковний суд.

Історія карловацького розколу всім нам добре відома. Тому немає потреби до
кладно про нього говорити. Хочу тільки нагадати вам. Преосвященні архіпастирі та 
всі члени Собору, що Святіший Патріарх Тихон і Блаженніший Сергій, згодом Пат
ріарх Московський і всієї Русі, неодноразово закликали карловацьку ієрархію по
каятися в гріху церковного розділення й вернутися в лоно Матері-Церкви. Вони
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не тільки не розкаялися, а допустилися ще більшої гордості. Щ е тоді Вищою Цер
ковною Владою Руської П равославної Церкви ієрархія карловадького розколу була 
віддана до церковного суду за антнканонічяу діяльність.

10 серпня 1945 року Святіший П атріарх Алексій напразиз архієреям і клірові 
карловадького розколу Звернення зі словами переконання та закликом до покаяння. 
У Зверненні Московського П атріарха сказано ясно й певно: «Згідно з заповітом 
спочилого П атріарха Сергія, ми знов і в о с т а н н є  звертаємось до Преосвящен
них, представників так званої карловацької орієнтації зі словами братерського умов
ляння принести перед Церквою покаяння з гріху розриву з нею і через де вернути
ся знов до Єднання з М атір’ю — Руською Церквою». Н агадавш и їм слова св. Іоа- 
на Златоуста, що «розривати єдність і повноту Церкви — не менше зло, ніж ство
рювати єресь», Святіший П атріарх Алексій підтвердив постанову про них Священно
го Синоду Руської П равославної Церкви від 22 червня 1934 року.

Минуло понад 25 років після цього заклику Матері-Церкви до каяття. Карло- 
вацькі розкольники не тільки не відступили від своєї омани, але останнім часом, у 
зв’язку з даруванням автокефалії Православній Церкві в Америці, активізували ді
яльність проти Матері-Церкви.

Більш а частина православних руських людей, які належать до складу карло- 
вацького розкольницького угруповання, що тепер називає себе «Руською Православ
ною Церквою за кордоном», не усвідомлюють своїх помилок. Вони причетні до грі
ху розриву з М атір’ю-Церквою, але скоріше через необізнаність, ніж свідомо, тому 
більший гріх мають ті, хто затримує їх  у розколі.

Триваюча понад півстоліття активна діяльність прибічників «Руської Православ
ної Церкви за кордоном» (карловадький розкол) проти Матері-Церкви призвела до 
заскнілості цієї орієнтації в розколі і спричинилася до такого стану її, який можна 
визначити як перебування в ересі (св. Василія Великого правило 1).

Д о карловацьких розкольників повністю стосується веління Господа нашого 
Ісуса Христа: «Коли погрішить проти тебе брат твій..., скажи Церкві; а коли й Ц ер
кви не послухає, то нехай буде тобі як невірний і митар» (Мф. 18, 15— 17).

Зваж аю чи на нерозкаяність архіпастирів і кліру карловадького розколу після 
заклику М атері-Церкви, зверненого до них у 1945 році, необхідно доручити Вищій 
Церковній Владі Московського П атріархату найближчим часом здійснити канонічні 
санкції щодо «відступницького сонмища» (III Вселенського Собору правило 1) — 
карловадького розколу. Ц ерква повинна дістати законну й виразну постанову про 
нього, щоб після цього ні в кого і ніколи вже не поставало про цей розкол ніяко
го питання.

Крім карловацького розколу, за кордоном ще існує інше значне церковне угру
повання, яке іменує себе «Українською Автокефальною Православною Церквою», 
ї ї  ,в СІЛА очолював митрополит Іоан (Теодорович, помер 3 травня ц. р .), з К а
наді — митрополит Іларіон (Огієнко), в Західній Європі — митрополит Никанор 
(Абрамович), а тепер архієпіскоп Мстислав (Скрипник).

Тут я хочу коротко спинитися на історії українських церковних розколів.
Після Ж овтневої революції 1917 року на Україні організувалась так звана «Все

українська Церковна Рада», яка очолила антдкадонічну діяльність православного 
українського духовенства за створення Автокефальної Церкви на Україні. 14 жовтня 
1921 року «Всеукраїнська П равославна Церковна Рада» скликала так званий все
український церковний собор представників духовенства і мирян. Н а ньому, без зго
ди на це Вищої Церковної Влади Руської П равославної Церкви, була проголошена 
автокефалія Української П равославної Церкви, бпіскопи участі в роботі собору не 
брали. Один з керівників собору — протоієрей Василій Липківський був «хіротонісо- 
ваний» кількома пресвітерами на епіскопа і поставлений у сан митрополита Київ
ського та всієї України. Потім від нього архієрейську хіротонію одержав священик 
Іоан Теодорович, який згодом очолив «Українську Автокефальну Православну Цер
кву» в США. Українські «автокефалісти» дістали в народі назву «самосвятів». На 
церковному з’їзді в 1930 році керівники церковного розколу на Україні ухвалили 
скасувати Українську Автокефальну Православну Церкву, і вона до якогось часу 
своє існування припинила.

У грудні 1941 року «Земляцтво України» (так називала себе в Польщі петлю
рівська партія) знов проголосило автокефалію Православної Церкии на Україні, очо
лив її  епіскоп Полікарп (Сікорський). Автокефалію створив не архієрейський собор, 
а, як охарактеризував «Земляцтво України» Патріарший Місцеблюститель Митропо
лит Сергій, «щось на зразок студентського або політичного клубу». 28 березня 1942 
року Собор російських архієреїв під головуванням Патріаршого Місцеблюстителя 
\іитрополита Сергія, заборонивши епіскопа Полікарпа (Сікорського) у гвященно- 
служінні, постановив: «Якщо епіскоп Полікарп знехтує забороною, визнати епіскопа 
Цолікарпа позбавившим себе сану і монашества». Він постанові Архієрейського Собо
ру М атері-Церкви не підкорився.

Після Великої Вітчизняної війни в Західній Європі з частини православних ук
раїнців, які опинились за межами Вітчизни, самочинно була створена так звана 
«Українська Автокефальна П равославна Церква». ї ї  очолив спочатку Полікарп Сі-
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корський (4-1953), а потім «митрополит» Никанор (Абрамович, +1968). Наступником 
його був обраний архієшскоп Мстислав (Скрипник).

У 1918 році в Канаді Українське греко-<православне братство, складене з мирян, 
з ініціативи Василя Свистуна, також  неканонічним способом покликало до життя 
громаду, яка йменує себе Українською Греко-Православною Церквою Канади.

Наприкінці 1923 року в  США від М атері-Церкви відокремились і утворили роз
кол православні українці. їх  очолив, прибувши з  України, згадуваний вж е Іоан Те- 
одорович, який не мав законної архієрейської хіротонії. Згодом, усвідомивши нека- 
нонічиість свого поставлення на епіскопа, Іоан (Теодорович) прийняв хіротонію від 
митрополита Антіохійської Церкви Антонія (Баш ір) та епіскопа М стислава (Скрип
ника).

Так само, як і карловацький розкол, українські церковні розколи виникли скорі
ше з політичних, ніж церковних мотивів. їх  ієрархи та інші керівники знають, що в 
них немає жодної канонічної основи, що вони відірвались від М атері-Церкви, що 
їх не визнає ж одна Помісна П равославна Ц ерква, що вони перебувають поза Все
ленською Православною Церквою і тому являють собою церковний розкол.

Серед них є люди, настроєні по-церковному. В глибині душ і вони усвідомлю
ють иеканонічність ового стану. Та, на ж аль, у цих церковних угрупованнях панують ук 
раїнські націоналісти, для яких чужі церковні інтереси. Св. апостол П авло пише: 
«Благаю вас, браття, стережіться тих, хто чинить розділення та спокуси, всупереч 
ученню, якого ви навчилися, і ухиляйтесь від них» (Рим. 16. 17).

Наша Свята Ц ерква ще не втрачає надії, — і про це ми завж ди молимось, —- 
що українські православні архієреї та їх духовні діти, які перебувають у 
розколі за  кордоном, повернуться в лоно П равославної Церкви. Нам треба знов 
піднести свій голос і закликати їх покаятися перед Церквою в гріху розділення та 
шукати шляхів до відновлення церковної єдності. Єдиною законною канонічною вла
дою для них є Мати — Руська П разославна Ц ерква. Тальки через неї і в ній вони 
можуть відновити молитовно-канонічне спілкування з Православною Церквою, зна
йти церковний мир і втрачену єдність. Ніхто не зазіхає на їх  громадянську свобо
ду. Вони можуть бути громадянами будь-якої держ ави і зберігати любов до укра
їнського народу, що назавж ди увійшов у родину радянських народів і в ній досяг
нув небувалого в історії культурного та економічного розвитку.

Дозвольте мені торкнутися Архієрейського Собору 1961 року. Як відомо, Архіє
рейський Собор затвердив постанову Священного Синоду в ід  18 квітня 1961 року 
про заходи для поліпшення існуючого ладу парафіяльного життя і для приведення 
його у відповідність з цивільним законодавством «Про релігійні об’єднання в СРСР» 
наперед до скликання чергового Помісного Собору Руської П равославної Церкви. 
Таким чином, нашому Помісному Соборові, як про це говориться в доповіді П атрі
аршого Місцеблгостителя Високопреосвященнішого М итрополита Пимена, необхідно 
схвалити Постанови Архієрейського Собору 1961 року.

Справді, поправка в «Положенні про управління Руською Православною Ц ерк
вою» була викликана пропозицією Ради Міністрів С РС Р привести «Положення» в 
розділі IV — «Про парафії» у відповідність з  цивільним законодавством «Про ре
лігійні об’єднання в СРСР». Святіший П атріарх Алексій, відкриваючи Архієрейський 
Собор, сказав: «Рада Міністрів С РС Р ... відзначила потребу внести належний поря
док у життя парафій, а саме в питанні про відновлення прав виконавчих органів 
церковних громад у частині фінансово-господарчої діяльності у відповідності із за 
конодавством про культи». Цивільне законодавство «Про релігійні об’єднання» від 
8 квітня 1929 року, у відповідність з яким приведено «Положення» в розділі IV— 
«Про парафії», тепер є чинним радянським законодавством.

Н авряд чи комусь серед нас слід пояснювати, що зовнішнє становище Помісної 
Церкви в державі визначається законами цієї держави, і Ц ерква повинна ними ке
руватися і виконувати їх. Всі ми добре знаємо слова св. апостола П авла: «Хто про
тивиться владі, установленню Божому противиться. А ті, що противляться, самі 
накличуть на себе осудження» (Рим. 13, 2).

Тут слід згадати і про те, що постанова Архієрейського Собору 1961 року не 
стосується до тієї частини Руської П равославної Церкви, яка знаходиться за м еж а
ми Радянського Союзу, де юридичні статути наших екзархатів, єпархій, благочинь 
та парафій відповідають цивільному законодавству тих держ ав, на чиїй території 
вони розташовані.

Розмежування обов'язків кліру і виконавчих органів не означає поділу параф ії 
на дві частини — духовенство і мирян і не протиставить їх одних одним. П арафія, 
як і раніше, залиш ається єдиним цілим і складовою частиною Руської П равославної 
Церкви, а заразом і Вселенської Церкви Христової. Вона перебуває в канонічному 
віданні епіскопа, а настоятель храму є  духовним керівником парафії, в тому числі і 
членів церковної ради, які обираються общиною з парафіян, правоздатних і доброї 
християнської моральності. Виконавчий орган не повинен втручатися в богослужбо
ві справи.

Громадськість і патріотизм притаманні православному християнству. Вони ви
пливають з  християнського вчення про любов до ближніх, до свого народу. П раво
славна Руська Церква завж ди була з народом. Вона створила визначні пам’ятки.
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які збагатили руську культуру й донині є гордощами нашого народу. В період уділь
ної роз’єднаності нашої країни вона сприяла об’єднанню Русі навколо Москви, як 
церковного і державного центру. В тяжкі часи татарського лихоліття вона умиро
творяла ординських ханів і тим самим рятувала народ від нових спустошувань. У 
дні тяжких випробувань Руська Ц ерква підтримувала в народі віру з наступну пе
ремогу, пробудж увала в ньому моральні сили й почуття національної гідності. В бо
ротьбі з іноземними загарбниками в роки Смутного часу та у Вітчизняну зійну 1812 
року вона була опорою держави. П равославна Руська Церква сприяла возз’єднан
ню українського народу з братнім одновірним російським народом у 1654 році. Нат
хненниками возз’єднання були і представники Церкви: митрополит Київський Іов 
(Борецький), митрополит Ісайя (Колинський) та інші.

П атріотизм архіпастирів, пастирів і мирян нашої Церкви є складовою частиною 
церковного життя. Руська П равославна Ц ерква виховувала народ в дусі зідданості 
Батьківщині. Однак самовіддану любов до свого народу вона ніколи не ототожню
вала із сліпим націоналізмом, для якого чужі інтереси інших народів.

Після Ж овтневої революції Ц ерква була визволена зід державної опіки. Перед 
нею розгорнулось широке поле благодатної діяльності. Не втручаючись у державні 
справи, вона продовжувала свою спасенну місію на землі. Руська Церква благо
датними засобами пробуджувала моральні сили віруючих, вчила їх  перемагати осо
бистий егоїзм ради загального добра і тим самим підвищувала моральні сили народу.

У дні Великої Вітчизняної війни наша Церква ділила гірку чашу страж дань сво
го народу. Вона протиставляла ворогові духовну єдність народу, яка становить ре
альну сутність Святої Русі. Вона зрушила на ворога силу ні на один день не осла
баючої молитви. І молитва Церкви не була даремною. Наша Церква подавала ма
теріальну допомогу фронтові, раненим, дітям і родинам воїнів.

У післявоєнні роки, коли з’явились ознаки «холодної війни», Руська Православ
на Церква в числі перших серед християнських Церков піднесла свій голос на за
хист миру і ось уж е понад двадцять років бере активну участь у миротворницько
му служінні.

У миротворницькій діяльності наша Церква керується насамперед Божественни
ми заповітами, які містяться у Святому Письмі. В доповіді Високопреосзященнішого 
митрополита Алексія докладно висвітлені богословські основи, причини, форми й 
методи служіння нашої Церкви справі миру. Ми не можемо бути спокійні, коли в 
Південно-Східній Азії та на Близькому Сході США і Ізраїль далі загострюють між
народну обстановку, коли гонитва озброєнь поглинає колосальні кошти, а народи в 
Азії, Африці й Латинській Америці страж даю ть від голоду і хвороб.

У наш час за мир на землі виступають багато хто, навіть агресивні кола США, 
Ізраїлю, і ті вбирають на себе одяг миротворців. Та чого вартий такий мир?! Наша 
Руська Праївославна Ц ерква разом з усім своїм миролюбним народом та всіма людь
ми доброї золі відстоює справедливий мир, що забезпечує пропрес і всебічний 
розвиток усіх народів землі.

З  доповіді П атріаршого Місцеблюстителя видно, яке велике значення надає на
ша Ц ерква збереженню православної єдності й розвиткові братерських відносин між 
Помісними Церквами. За  всю історію ці відносини ніколи не були такими активни
ми й різносторонніми. Завданням Вищої Церковної Влади Руської Православної 
Церкви і надалі має бути розвиток і зміцнення взаємозв’язків Московського Патрі
архату з Помісними Православними Церквами, зміцнення єдності, принципу собор
ності та невтручання у внутрішнє ж иття Помісних Церков, розвиток братерського 
співробітництва рівноправних Помісних Церков як у розв’язанні внутріаравославних 
проблем, так і у взаємовідносинах з інославними Церквами, спільне, узгоджене свід
кування П равослав’я в екуменічному русі та служінні сучасному світові.

Руська П равославна Ц ерква ніколи не вдавалася до прозелітизму. В той ж е  
час вона не була байдужою до інославних Церков. Свято охороняючи чистоту пра
вославного віровчення і не порушуючи церковних канонів, вона вкупі з іншими По
місними Ц ерквами свідчить розділеному християнству про Святе П равослав’я. Вона 
виявляє активну діяльність у взаємовідносинах з інославними Церквами та релігій
ними об’єднаннями, із Всесвітньою Радою  Церков та іншими екуменічними організа
ціями, які ставлять перед собою священне завдання наближувати віросповідну єд
ність та сприяють посиленню служіння християн справі миру й справедливості на 
землі. Ми підтримуємо і схвалюємо екуменічну діяльність нашої Церкви, викладену 
у співдоповіді високопреосвящевнішого Никодима, митрополита Ленінградського і 
Новгородського.

Висловлюючи думку архіпастирів, кліру й мирян 18 єпархій Українського Ек
зархату, ми схвалюємо діяльність Вищої Церковної Влади на чолі з покійним Свя
тішим П атріархом Алекоїєм та Місцеблюстителем Патріаршого Престолу Високопре- 
освященнішим Пименом, Митрополитом Крутицьким і Коломенським, за період від 
Помісного Собору 1945 року й до цього часу і підтримуємо подані в доповіді та 
співдоповідях пропозиції, які визначають напрям майбутньої діяльності Руської П ра- 
зославної Церкви, щоб прославлявся Отець в Сині і в Святому Дусі.



С Л О В О  Е К З А Р Х А  У К Р А Ї Н И ,  

митрополита Київського і Галицького Філ арета  
при врученні куколя  

Сятішому Патріархові  Москов сько му  і всіє ї  Русі  П И М Е Н У

Ваш а Святосте,  Святіший Отче наш.
Па тріарх  Московський і всіє ї  Русі  Пимен!

У цей радісний, урочистий історичний день, коли, в присутності 
Предстоятелів і представників П равославних Помісних Церков, Ти 
сходиш на престол первосвятителів Московських, мені, як  митропо
литові найдревнішої Київської кафедри, припала висока честь вручити 
Тобі зовнішній знак патріаршого с а н у — куколь.

Помісний Собор єдиним серцем і єдиними устами назвав  Тебе д о 
стойним наступником Московських первосвятителів. Змолоду полюбив
ши Хрпста, Ти пройшов шлях від простого монаха до П атр іарха  М ос
ковського і всієї Русі.

П атріарш е служіння величне й відповідальне, і без допомоги Б ож ої 
понести його неможливо. Як підтримку на цьому благословенному й 
великотрудному шляху прийми вірність Тобі єпіскопату нашої Церкви 
й готовність бути Твоїми співробітниками на церковній ниві.

Архіпастирі й пастирі, монахи та побожні миряни хочуть бачити 
в Тобі насамперед Святішого Отця, і ми віримо, що Ти для нас будеш 
таким.

Нехай ж е  дасть Тобі Господь дух розуму, дух міцності й сили бу
ти істинним хранителем православної віри, вести корабель церковний 
шляхом, обраним Святішими П атр іархам и  Сергієм і Алексієм, на сл а 
ву Божу і на благо нашої Вітчизни.

А тепер прийми цей куколь як знак  Твого патріаршого достоїнства 
і поклади його на голову свою.

НОВИЙ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ 
БОЛГАРСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

і '  неділю, 4 липня 1971 року, в столиці Б о л гар ії—-Софії відбувся Собор Болгар
ської Православної Церкви для обрання наступника блаженноспочилого 7 березня ц. р. 
Святішого П атріарха Болгарського Кирила. Члени С обору—-архієреї, клірики й миря
ни — однодушно обрали Патріархом Болгарської П равославної Церкви Намісника — 
Голову Священного Синоду Митрополита Ловчанського Максима. Того ж дня в патрі
аршому кафедральному соборі — храмі-пам’ятнику св. Александра Невського в Софії 
відбулась інтронізація Святішого П атріарха Болгарського і М итрополита Софійського 
Максима.

На Соборі та на інтронізації Святішого П атріарха Болгарського М аксима була 
присутня делегація Руської П равославної Церкви в такому складі: Святіший П атріарх 
Московський і всієї Русі Пимен; митрополит Ленінградський і Новгородський Никодим, 
голова Відділу зовнішніх церковних зносин Московського П атріархату; архієпіскоп 
Берлінський і Середньоєвропейський Леонтій, Патріарш ий Е кзарх у Середній Європі; 
епіскоп Віденський і Австрійський Герман, протодиякон Андрій М азур та староста 
Богоявленського Патріаршого собору М. С. Капчук.

з життя ЄПАРХІЙ

„. р 10 вересня, в день пам’яті преподобного Іова, ігумена
ідправи кзарха. Почаївського, високопреосвященний Філарет, митро

полит Київський і Галицький, Екзарх України, очолював урочисті відправи у св - 
Успенській Почаївській Л аврі, в співслужінні з високопреосвященним Николаем. 
митрополитом Львівським і Тернопільським та високопреосвящеяним Ю веналієм, ар- 
хієпіскопом Тульським і Бєлєвським. Напередодні празника була відправлена мала 
вечірня з акафістом преподобному Іову, а потім всеношна. В день свята в Успен
ському соборі була відслужена Божественна літургія, а після неї молебень препо
добному Іову з урочистим обнесенням святих мощей його на хресному ході довкола 
соборного храму Лаври.
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20 вересня, в день пам’яті святого преподобномученика М акарія Канівського ви- 
еокопреосвященний Екзарх України відвідав Різдво-Богородичну церкву з м. Чер
касах, де опочивають мощі преподобномученика, і відправив святкозу літургію з мо
лебнем овятому. Н а малому вході владика поклав на деяких священнослужителів 
чергові патріарші нагороди. Урочисте богослужіння завершилося повчальною пропо
віддю високопреосвященного архіпастиря і благословенням молящих.

21 вересня. Різдво П ресвятої Богородиці. Божественну літургію в день празни- 
ка митрополит Філарет відправив у св.-Володимирському кафедральному соборі.

26 вересня. Н еділя 16-та по П ’ятидесятниці. Всеношну й Божественну літургію 
Екзарх України правив у св.-Володимирському кафедральному соборі; йому співслужив 
преосвященний Савва, епіскоп Переяслав-Хмельницькнй, вікарій Київської єпархії.

Увечері того ж  дня напередодні свята Воздвиження Чесного й Ж ивотзорящого 
Хреста Господнього, митрополит Філарет у св.-Володимирському кафедральному соборі 
м. Києва відправив всеношну з винесенням і воздвиженням Чесного Хреста Господ
нього.

10 жовтня. Н еділя 18-та по П’ятидесятниці. Всеношну і Божественну літургію 
високопреосвященний Екзарх України відправляв у св.-Володимирському кафедраль
ному соборі.

14 ж овтая. Покрова П ресвятої Богородиці. Всеношну напередоні Екзарх України 
відправив у кафедральному св.-Володимирському соборі. Божественну літургію в день 
празника митрополит Ф іларет служив у Покровському жіночому монастирі. Серед 
священнослужителів, учасників відправи, був архімандрит Іоан Брессінг (з Мексіки).

17 ж овтня. Неділя 9-та по П ’ятидесятниці. Всеношну й Божественну літургію 
високопреосвященний Екзарх України відправляв у св.-Володимирському кафедрально
му соборі.

24 ж овтня. Н еділя 20-та по П’ятидесятниці. Всеношну й Божественну літургію 
митрополит Філарет, Екзарх України, служив у св.-Володимирському кафедрально
му соборі.

Н'а всіх богослужіннях Екзарх України звертався до віруючих з повчанням : бла
гословляв богомольців.

Вінницька єпархія. 7 серпн*’ в д е к ь  . п а м ’ я т і  пРа зедної Ання, матері Пре- 
г святої Богородиці, високопреосвященнии Алшш, архі-

епіскоп Вінницький і Брацлавський, тимчасово керуючий Хмельницькою єпархією, на 
Божественній літургії в Різдво-Богородичному кафедральному соборі м. Вінниці ви
святив псаломщика І. Трофимчука «а диякона.

8 серпня, в неділю дев’яту по П ’ятидесятниці, диякон І. Трофимчук був висвя
чений на пресвітера для пастирського служіння в Хмельницькій єпархії. Наприкінц» 
літургії архієпіскоп Аліпій звернувся до нововисвяченого і до богомольців з пов
чальним словом. У ньому він звернув увагу молящих на висоту ієрейського сану та 
на молитовне заступництво пастиря перед Господом Богом за свою паству й пі
клування про її моральне зростання. З  добрими молитовними побажаннями підхо
дили православні вінничани до новопоставленого ієрея, який подавав їм для цілуван
ня хрест.

ЗО серпня — день пам’яті преподобного Аліпія, іконописця Печерського, і день 
тезоіменитства високопреосвященного архієпіскопа Аліпія.

Напередодні владика відправляв всеношну з чином поховання Богоматері в к а
федральному соборі. П ісля великого славослов’я плащ аниця Богоматері при співі 
«Святий Боже» була урочисто обнесена довкола собору.

В день празника високопреосвященний Аліпій правив Божественну літургію в 
спіслужінні секретаря Вінницького єпархіального управління і настоятеля кафедраль
ного собору протоієрея П. Білинського, ключаря собору протоієрея К. Димитріє- 
ва, протоієреїв П. Попова, А. Ш веця і В. Гончарука. При вході до храму архіпас
тиря зустрічали члени церковної ради на чолі з старостою, який привітав владику з 
днем тезоіменитства і підніс йому хліб-сіль. У соборі йото зустрічали настоятель і 
духовенство. Після літургії віруючі вітали свого архіпастиря.

. ф  У неділю, 5 вересня 1971 року, до парафії с. Павлів-
івано-Франківська ки і вано.ф р анківського району прибув високопреосвя-

єпарх я. щенний Йосиф, архієпіскоп Івано-Франківський і Ко
ломийський.

Н а урочисте святкове богослужіння зібралося багато богомольців із своїми па
стирями. Церковні дзвони сповістили про приїзд владики.

Б іля входу до церкви високопреосвященного Йосифа зустрічали з хлібом-сіллю 
члени церковної ради. Н астоятель протоієрей І. Клиновський вітав його словом, в 
якому підкреслив, що Івано-Ф ранківська єпархія колись була осередком уніатства й 
латинізації. Однак у 1946 році покійний настоятель нашої церкви прот. І. Стафійчук, 
який прослужив у цьому храмі 53 роки, разом із своїми парафіянами приєднався до 
Руської П равославної Церкви.

Н а урочистій архієрейській літургії після читання св. Євангелія пропов:дь виго
лосив священик А. Соколан. Гарно співали всі богомольці в церкзі, багато з них 
сповідалися й причащалися св. Таїн.
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Після заамвонної молитви архіепіскоп йосиф  у повчальному слові закликав ві
руючих відновлятися духом, любити храм Божий, постійно й побожно молитися в 
своїй прикрашеній церкві за мир, щоб ніколи не було війн і наслідків їх  — к а 
лік, сиріт і вдовиць. Він закликав щиро визнавати свою прадідівську православну 
віїру, чесно трудитися для 'загального добробуту нашої Батьківщини.

Настоятель храму прот. І. Клиновський подякував архіепіскопу Иосифу за бать
ківську любов, молитви й благословення, за побож ну архіерейську відправу й сло
ва повчання.

Після літургії, біля церкви архіпастир з собором духовенства освятив воду, а 
потім відбувся хресний хід навколо храму з окропленням св. водою церкви й віруючих.

Після відправи високопреосвященний Иосиф благословляв богомольців і вони з 
великою втіхою й глибоким враженням від урочистої церковної відправи розходи
лися додому.

На трапезі в настоятеля парафії архіепіскоп йосиф  звернувся до присутніх свя
щеників з батьківським пригадуванням сумлінно виконувати пастирські обов’язки, 
берегти гідність православного священика, утверджувати в своїх парафіях святе 
Православ’я, вносити пожертви в фонд миру.

Настоятель церкви пірот. І. Клиновський від себе, своєї родини, парафіян і при
сутніх священиків подякував високопреосвященному Иосифу за  відвідання, за  ра
дісні хвилини молитовного єднання й духовного піднесення, за корисні вказівки для 
дальшої пастирської праці під проводом Святішого Пимена, П атріарха Московсько
го і всієї Русі та високопреосвящешюго Філарета, митрополита Київського і Галиць
кого, Патріаршого Екзарха всієї України.

„  . 12 вересня, на празник перенесення мощей св. благо-
идеська єпархія. вірного князя .Александра Невського. високопреосвя-

щенний Сергій, митрополит Херсонський і Одеський, в супроводі настоятеля св.-Ус
пенського кафедрального собору прот. С. Б ож ка, протодиякона А. Ш аповала та д і
ловода Єпархіального управління диякона Н. Притули, прибув на престольне святс 
в с. Ясски, Бєляєвського району. П арафіяни із  свічками й квітами в руках зустрі
чали свого архіпастиря. Тепло й сердечно привітав високопреосвященного Сергія на
стоятель храму свящ. П. Загородній.

З духовним піднесенням проходила відправа в сільському храм;. Простий, але 
сердечний спів зворушував молитовний слух. Після літургії був відправлений уро
чистий молебень з хресним обходом навколо церкви.

Наприкінці відправи митрополит Сергій звернувся до  богомольців з повчальним 
словом, докладно висвітлив важливість і значення празника на честь великого свя
того землі Руської, благовірного Александра Невського і подякував настоятелю, 
церковній раді й парафіянам за їх  безустанну турботу про красу Божого храму. 
Потім при співі «Спаси, Христе», владика подав усім архіпастирське благословення.

Настоятель від імені ївсіх парафіян висловив високопреосвященному Сергію си
нівську подяку за його батьківське піклування та високу духовну втіху, яку при
несло вірним молитовне єднання з. архіпастирем.

Вертаючись до Одеси, митрополит Сергій відвідав св.-М иколаївську церкву в 
с. Бєляево, і відправив у ній короткий молебень.

На спочинку в свято Успенському чоловічому монастирі м. Одеси перебуває ми
трополит Іоан (Кухтін), колишній Празький і всієї Чехословаччини. З жовтня 197! 
року владиці Іоану минуло 70 років з дня народження. Ц я дата була відзначена в 
обителі.

Глава Православної Чехословацької Церкви Блаженніший митрополит Дорофей 
прислав на адресу митрополита Іоана своє привітання.

В день ювілею, в. неділю, 3 жовтня 1971 року, в свято-Успенському монастирі 
митрополит Іоан молився на Божественній літургії, яку відправляв митрополит 
Херсонський і Одеський Сергій в співслужівні ректора семінарії й монастирського 
духовенства.. У, вівтарі молився архіепіскоп Іванівський і Кінешемський Феодосій. На 
літургії митрополит Іоан причащався Святих Христових Таїн.

■Після. закінчення Божественної літургії митрополит Іоан відправив подячний 
молебень. Потім з привітальним словом до нього звренувся митрополит Херсонський 
і Одеський Сергій, який зачитав текст телеграми, надісланої ювіляру Святішим П а
тріархом Пименом, і підніс митрополиту Іоану ікону Б ож ої М атері. Хор проспівав 
многоліття.

О 16 годині митрополит Херсонський і Одеський Сергій у своїх покоях улашту
вав прийом на честь ювіляра. Н а прийомі були присутні: архіепіскоп Іванівський і 
Кінешемський Феодосій, який опочивав у Одесі, ректор семінарії архімандрит Ага- 
фангел, намісник монастиря архімандрит Борис, настоятель свято-Успенського к а 
федрального собору прот. С. Божок, секретар єпархіального управління О. М. К рав
ченко й викладачі семінарії.

Чернівецька єпархія В неділю 14-ту по П ’ятидесятниці преосвященний Фе
одосій, єдіскоп Чернівецький і Буковинський відвідав 

церкву с. Клішковець, Новоселицького району, щоб відправити Божественну літур
гію і освятити храм після зовнішнього капітального ремонту.

Владику зустрічали за стародавнім звичаєм з хлібом-сіллю й квітами. Побожні
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парафіяни бажали побачити свого архіпастиря, помолитися з ким і почути ного пов
чання.

Щирим словом привітав епіскопа благочинний Новоселиаького й Хотинського 
районів, кандидат богослов’я, прот. В. Білоус.

У церкві з хрестом зустрічає архіпастиря настоятель парафії свяш. В. Гураль. 
Висловлюючи радість з приводу завітання преосвященного Феодосія, він просить 
його піднести архіпастирські молитви за єдність, мир і любов у парафії та в усьо
му світі.

В урочистій відправі брали участь благочинний прот. В. Білоус, настоятель ка
федрального собору ігумен Никанор, ключар кафедрального собору прот. Ю. Бу- 
чинський і настоятель церкви свящ. В. Гураль.

Д уж е гарно співав архієрейський хор, яким довго вже керує видатний знавець 
хорозої справи прот. Ф. Климюк. На крилосі співав місцевий церкозний хор. «Ві
рую» і «Отче наш» співали, за місцевим звичаєм, усі богомольці.

Після читання Євангелія проповідував преосвященний Феодосій. Він закликав 
побожних парафіян твердо держатися своєї прадідівської віри, бути вірними дітьми 
Празославної Руської Церкви, одержувати в ній благодать Святого Духа в спасен
них таїнствах Божих, виконувати заповіді Христові і цим досягнути вічного щастя 
в Царстві Небесному.

Після літургії був хресний обхід навколо храму з відправою молебня та читан
ням Євангелій і окропленням святою водою церкви і людей. Молебень закінчився в 
церкві проголошенням уставних многоліть.

По відправі архіпастир у прощальному слові відзначив щиру любов церковної 
ради, настоятеля і всіх парафіян до Божого храму і благословив усіх учасників 
свята.

Чрпнігікгккя спяпїіа 19 вересня 1971 р„ неділя 15-та по П’ятидесятниці.■■ 11 І «»С ЬК (1 СІІирЛІЯ* т -| гл »| шг Преосвященний Володимир, епіскоп Чернігівський І
Ніжинський, відправив Божественну літургію у св.-Василівському соборі м. Ніжина, 
з співслужінні секретаря єпархії прот. Г. Солов’янова та соборного причту. Під ра
дісний переспів дзвонів епіскопа зустрічали соборний староста з хлібом-сіллю, па
рафіяни з квітами.

На літургії преосвященний після Євангелія виголосив повчання про любов, як 
найбільшу заповідь у законі Господньому. Закінчуючи проповідь, він закликав мо
лящих зігрівати й множити в серцях _
своїх любов до Бога й людей в ім'я Ж»»* ’ ~
особистого й суспільного добра, в ім'я
взаєморозуміння й миру на землі. Піс-
ля літургії епіскоп вручив настоятеле- і  ї
ві собору, благочинному Ніжинського ! ;^у- |

Сзмтіший Патріарх Пиме:: ушпнчи.-і'; ('■ Ч:>: <
його за іцнру праию ц Церкві Божій. ** 1
Прот. М. Кузьменко ВИГОЛОСИВ І10ДЯЧ- В  ’Л  "Ік _  -І:
не слово. ^Потім архіпастир благосло- '

поважніш ^ ..........'
внесок V загальнолюдську скарбницю « І т і и К ц Д ----  '
здобутків, чи тьмяно проіснує десятки

лової, ані пам'ятної праці?.. І чим . ■ • *.
значнішою буває людина своїм жит- П реосвященний Володимир благословляє  
тям, тим урочистіше справляється день в ’юиючих
ї ї  народження... Різдво Пресвятої Діви 
Марії для християн — джерело без
межної втіхи й радості. Господь подарував світові цю Істоту, перед Якою 
проливається стільки сліз людської радості й горя, перед Якою складаєть
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ся стільки благань і молитов! Мати Б ож а повно й життєво призабли- 
во виявила всю красу Своєї особистості в гімні: «Величає душ а Моя Господа і радів 
дух Мій у Бозі, Спасі Моїм». У цьому постійна висота ї ї  настроєності. Вона бачи
ла  людську природу з ї ї  слабостями та гріховними нахилами і завж ди зберігала 
Свій дух у радості в Бозі Спасителеві, Який віддав Себе на спасенну жертву за гр і
хи людей, Який приніс прощення і спасення всім. Це насичення духу Б ож ої М атері 
радістю в Бозі є джерелом. ї ї  впливу на душі віруючих і молящих. їм  Вона за в 
жди подає стільки втіхи і наділяє висотою духовного піднесення тих, що призивають 
ї ї  святе ім’я. В цій радості її,®  день різдва ї ї  молитовно попросимо собі духовного 
осіявня й піднесення, щоб радісно вершити свою земну путь, бачити радість у тру
ді й творенні, в християнських подвигах, в любові, справедливості, миротворництзі, 
в самому, від Бога нам даному, житті»...

28 років тому в цей день Чернігів був визволений від фашистських загарбників. 
З  цієї нагоди після літургії був відправлений подячний молебень. Перед молебнем 
єпіскоп Володимир закликав усіх богомольців подякувати Господеві за те, що Він, 
за  молитви Богоматері, святителя Чернігівського Феодосія, завдяки  героїзм у радян
ських людей дарував це благодіяння нашому місту, і заохочував благати в Бога ми
ру та добробуту нашій країні й місту Чернігову на всі майбутні часи. П ісля молеб- 
ня преосвященний привітав усіх з прааником і благословляв молящих. Того ж  дня 
перед всеношною була відправлена панахида по вож дях і воїнах, які віддали сво-г 
життя за  визволення Чернігова.

22 вересня. Знайдення й перенесення мощей святителя Феодосія, архієпіскопа 
Чернігівського і всієї Русі чудотворця (1896 р.) — велике свято Чернігівської єпар
хії. В цей день минуло 75 років від дня прославлення святителя Руською П раво
славною Церквою. Всеношну й Божественну літургію преосвященний Володимир 
відправляв при великому напливі богомольців у співслужінні благочинних єпархій, 
соборного духовенства, священиків Чернігівської єпархії і тих, що прибули на праз- 
ник. Перед полієлеєм правився акафіст святителю Феодосію.

Вранці, перед Божественною літургією, епіскопа зустрічало духовенство, староста 
собору В. В. Путінцова привітала архіпастиря словом, піднесла йому хліб-сіль, а 
парафіяни — квіти. На малому вході преосвященний Володимир поклав на настоя
теля св.-Вознесенської церкви с. Нова Басань, Бобровицького району, прот. Р. Чу- 
ха хрест з прикрасами, а на настоятеля св.-М иколаївської церкви с. Курінь, Б ах 
мацького району, свящ. 1. Пирогова ■— камилавку. П ісля Євангелія владика виголо
сив повчання на тему празника і закликав богомольців наслідувати чесноти святите
ля Феодосія в словах, ділах, у вірі, побожності, патріотизму й любові.

Після літургії відбувся урочистий молебень з величанням святителю Феодосію та 
проголошенням уставних многолітствувань. Потім архіпастир щиро привітав усіх з 
великим празником Чернігівської єпархії та  всієї Руської П равославної Церкви і за
кликав на всіх? благословення святителя Феодосія.

З нагоди празника на адресу преосвященного Володимира й Чернігівського 
єпархіального управління надійшло святкове привітання високопреосвященного Фі- 
ларета, митрополита Київського і Галицького, Екзарха України, дуж е багато приві
тань від ієрархів нашої Церкви, духовенства і мирян. Увечері з нагоди «єдиного 
свята прийшли привітати свого архіпастиря причет, церковна рада і хор каф едраль
ного собору.

ПОЧАТОК НОВОГО УЧБОВОГО РОКУ 
В ОДЕСЬКІЙ ДУХОВНІЙ СЕМІНАРІЇ

1 вересня 1971 р. Одеська духовна семінарія вступила в новий, 27-й рік свого 
існування.

Перед початком учбового року, 1 вересня, о 12 год. в Успенському храмі мона
стиря відправив молебень високопреосвященний Сергій, митрополит Херсонський і
Одеський у співслужіині викладачів і вихованців семінарії. В слові перед молебнем 
митрополит Сергій сказав: «На початку цього учбового року, як і минулих років, ми 
збираємось у святому храмі, щоб скласти подяку Господу Богу, М атері Бож ій і н а
шому небесному заступникові, святому апостолові Андрію Первозванному, та про
сити Божого благословення на майбутню навчальну працю в нашій духовній школі. 
В нас нема сумніву в тому, що всі присутні тут вихованці, і ті, що вж е навчалися в
нашій духовній школі, і ті, які щойно переступили її  поріг, щоб навчатися духовного 
■благочестя, — повні баж ання присвятити своє життя служінню Церкві Христовій.

У християнському ж итті кожне добре діло починається з молитви і благосло
вення Божого. Ми підносимо свої молитви до Господа Бога і просимо, щоб Він 
умудрив серця наставників і вихованців. Служіння, до якого вас готують, це — слу
ж іння Богові й людям. Побожні православні люди чекають вас. Щ об справдити їх 
надії, вам потрібні великі знання й висока церковно-патріотична свідомість. Нехай 
ж е буде благословення Бож е над усіма нами, над Одеською духовною семінарією, 
яка готується почати й вершити святу справу, потрібну' для Церкви Христової».
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Митрополит Херсонський і Одеський Сергій з викладачами та вихованцями 
Одеської духовної семінарії.

Перед закінченням молебня семінарський хор проспівав «Тебе Бога хвалим», а 
потім були проголошені многоліття Святішому Патріархові .Московському і всієї 
Русі Пимену, Патріаршому Екзархові України, митрополитові Філарету, митрополито
ві Херсонському і Одеському Сергію, Богом береженій Витчизні нашій, начальни
кам, учителям і учням та всім православним християнам. Після одпусту митропо
лит Сергій окропив викладачів і учнів святою водою, ректор семінарії архімандрит 
Агафангел подав святий хрест, а помічник інспектора прот. Л. Нєдайхлебов окро
пив сзятою водою приміщення класів, кабінети і спальні.

О 14 год. в актовому залі зібралися викладачі й вихованці всіх класів, прибу»
і митрополит Сергій. Ректор семінарії архімандрит Агафангел у своєму зверненні до  
вихованців говорив про завдання духовної школи. Закінчуючи своє слово, він ска
зав учням: «Любіть храм Божий, завжди з благоговінням входьте в нього, побожно 
споглядайте відправлювані в ньому священнодіяння, молитовно прислухайтеся до  
того, що читається і співається в ньому, і благодать храму Божого, за молитви Пре
святої Богородиці і святителя Христового Миколая, осінить ваші душі і будуть во
ни храмом Духа Святого. В чистоті серця, прислухаючись до вимог християнської 
совісті, розвивайте ваш розум, збагачуйте його добрими й корисними знаннями і ста
ранно приступайте до визначеної вам праці».

Високопреосвященний Сергій у сво?му архіпастирському повчанні присутнім заз
начив: «Господь наш Ісус Христос сказав: «Без Мене не можете чинити нічого» 
(Ін. 15, 5). І ми це знаємо, і віримо в це. Тому всяка справа в духовній школі по
чинається, супроводиться й закінчується молитвою до Господа Бога... Слава Госпо- 
дезі, що Він не позбавляє тих, хто шукає його. Своєї Божественної благодаті! Бла
гословенні і ви, що приходите до Господа з вірою й бажанням бути учасниками й о 
го євангельської благодаті! Боже поможи вам у майбутній навчальній праці!»

Ректор семінарії подякував митрополитові Сергію за постійне піклування про 
семінарію й побажав йому великих успіхів у високому служінні Церкві Божій і 
Вітчизні. Високопреосвященний Сергій благословив усіх викладачів і вихованців і 
вручив кожному «Православний молитвослов» видання Московської Патріархії 1970 
року.

На другий день, 2 вересня, зранку в семінарії почалися регулярні учбові заняття.
У зв’язку з початком нового учбового року були надіслані телеграми: Святішо

му Патріархові Московському і всієї Русі Пимену, митрополитові Ленінградському і 
Новгородському Никодиму, Екзархові України, митрополиту Київському і Галицько
му Філаретові, голові Учбового комітету, митрополитові Таллінському і Естонському 
Алексію, митрополитові Крутицькому і Коломенському Серафиму, ректорам Москов
ської та Ленінградської академій і семінарій та колишнім ректорам Одеської духов
ної семінарії.

й ого  святість надіслав у відповідь телеграму такого змісту: «Нехай благосло
вить Господь старанну працю на низі богословської науки та підготовки добрих па
стирів Церкви, які достойно здійснюють своє покликання. Патріарх Пимен».

Була одержана телеграма-відпопідь від високопреосвященного митрополита Ф;- 
ларета: «Сердечно поздоровляю начальників, учителів і учніз Одеської духовної се
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мінарії з початком новлго учбозого року і закликаю Боже благословення на май
бутню працю. Митрополит Філаїрег. Екзарх України».

З  надією на Божу' допомогу Одеська духовна семінарія вступила в 27-й рік 
свого існування, щоб продовжувати підготовку ревних і побожних, відданих Церкз: 
Христовій пастирів, достойних громадян нашої Батьківщини.

О .  К Р А В Ч Е Н К О .
інспектор семінарії.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ПОМ ЕРЛИМ

1 серпня 1971 р. з м. Волгограді раптово помер священик Різдво-Богородичної 
церкви в м. Красний Луч. Ворошилозградської області, Михаїл Федорович^ Бикадо- 
ров. Народився він у сім’ї священика с. Каюково, Донської області 25 жовтня

!929 р. Будучи молодшим сином побожних бать
ків, він змалечку відвідував храм Божий, прислу
говував у вівтарі, читав і співав на крилосі. Здо
бувши середню освіту, він у 1953 р. вступив д<' 
Одеської духовної семінарії, яку закінчив у 1956 
році. Після пастирської праці на парафіях Донець
кої області він у 1961 р. був призначений до Різ- 
дво-Богороднчмої парафії в м. Красний Луч, де слу
жив до останніх днів свого життя.

Покійний відзначався дуже лагідним характе
ром, добротою й сердечністю. Відправляв церковні 
служби уставно й побожно. Проповідував завжди 
просто й повчально. Володіючи приємним голосом 
і знаючи церковний спів, він часто співав і читав 
на відправах. Ретельно виконуючи свої пастирські 
обов’язки, він прагнув бути на рівні сучасної куль
тури, багато читав, вивчав іноземні мови, цікавив
ся технікою й мистецтвом. Останньою нагородою 
його був наперсний хрест.

Похорон о. Михаїла відправлено в Казансько
му соборі м. Волгограда з участю соборного прич
ту, хору н численних богомольців. Надгробне сло

во сказали настоятель собору прот. В. Ошурко і прот. А. Попович. Протодиякон 
О. Тішкін прочитав з амвону тепле слово настоятеля Різдво-Богородичної церкви 
м. Красний Луч прот. Л. Торундо.

З  великим сумом проводжали покійного в остан
ню путь рідні і близькі. Царство небесне і вічний 
спокій померлому щирому слузі Божому!

29 липня 1971 року перестало битися серце доб
рого пастиря й щирого слуги Слова Божого про
тоієрея Курчака Івана Петровича.

Протоієрей І. Курчак народився 24 вересня 
1839 року в селі Драчинці, Вашківського району. 
Чернівецької області. Здобувши вищу духовну ос
віту на богословському факультеті Чернівецького 
університету, він прийняв у 1914 році священний 
сан і був призначений священиком до кафедраль
ного собору. В 1919 році перейшов на парафію в 
с. Горішні Шировці, звідки в 1945 році був при
значений настоятелем св.-Миколаївської церкви в 
Чернівцях. Невиліковна хвороба очей приневолила 
його в 1959 році вийти на пенсію.

Перебуваючи на парафіях, прот. І. Курчак від
значався лагідною вдачею, чуйністю й доброзичли
вістю, чим здобув собі щиру любов і пошану се 
ред парафіян і духовенства.

2 серпня 1971 року, з благословення преосвя
щенного Феодосія, епіскопа Чернівецького і Буковинського, у св.-Миколаївському 
кафедральному соборі був відправлений чин похорону покійного священнослужи
теля. Соборну відправу очолив ключар собору прот. Ю. Бучинський. Надгробне 
слово виголосив прот. Д. Кость. На похорон зібралося багато парафіян, щоб по
молитися за покійного і дорогого пастиря.

Поховано його на міському кладовищі біля могили його дружини. Нехай рідна 
земля буде йому легкою, а пам’ять про нього вічна!
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П Р О П О В І Д І

Проповідь  на нед іл ю 19-ту по П’ятидесятниці  

(Л к .  6, 3 1 — 36)

«Як хочете, щоб вам люди робили, і ви робіть так» (Лк. 6, 31). Н е
багато треба жити й мати досвіду, щоб переконатися в тому, що пов
нота, задоволеність і взагалі благополуччя нашого життя' багато в чо
му зал еж ать  від наших взаємин з ближніми. Коли ж  при цьому, пе
реконані в незмінності вчення Слова Божого, ми ще й віруємо в б ла 
га життя майбутнього віку, то наші відносини до людей повинні скла
датися згідно з волею Зверш увача нашого спасіння.

Його воля про те, як  повинні віруючі в Нього ставитися оДин до од
ного, — в повчаннях сьогоднішнього Євангелія. Важким і леДь здійс
ненними можуть здаватися ці повчання. Як тяжко, наприклад, мати й 
виявляти ділом любов до тих, хто нас ненавидить, як важко любити 
наших особистих ворогів...

Щ об виконати такі настанови, людині треба боротися з собою, а 
передусім для цього потрібна любов, любов безмежна,' самовіддана.

Християнська любов вища за природну, користолюбну. Вона — 
подвиг. Вона творить добро, не чекаючи нагороди, відплати. «Краще 
даватиу-ніж приймати», — передає апостол Христові слова (Діян. 20, 
35). І Сам Отець наш Небесний, Який посилає дощ на праведних і не
праведних, добрий до невдячних і злих, чи не тому всеблаженний, що 
Він один усе дає, а Сам не одержує? Християнська любов знаходить 
щастя в самій любові. Бог є Любов. Найвищим взірцем любові є С а
ма втілена Любов — Христос. Він добровільно віддав Самого Себе в 
ж ертву за спасіння людей; зійшов на землю, щоб вивести нас на небо 
й принести на землю Царство Боже, яке не в їжі й питті, а в правед
ному житті й царстві любові, де немає місця сварам і незгодам, зазд
рощам і ненависті.

Самовіддана любов прославляє праведників і святих. Пророк Мой- 
сей творив багато ознак і чудес, але ніщо не звеличило його так, як 
звернення до Бога за грішний народ: «Прости їм гріх їх, коли ж  ні,
— викресли й мене з книги Твоєї, в яку Ти вписав» (Вих. 32, 32.). Д ля 
спасіння братів своїх апостол Павло сам ладен бути відлученим від 
майбутньої слави (Рим. 9, 3). Св. Григорій Богослов говорить: «Не 
дай, Боже, мені ані жити заможно, коли вони, бідні брати, бідують; 
ані втішатися здоров’ям, якщо не допоможу лікуванню їх ран; ані м а 
ти досить їжі, одежі й спокійного пристановища, коли не розділю з 
ними хліба, не забезпечу їх по змозі одягом і не дам їм притулку під 
моїм дахом». Святий вваж ає  гріхом користуватися благами світу, ко
ли навколо біда, якої він не може зігріти, підтримати своєю допо
могою.

Блаж енний Антоній ніколи не наваж увався робити для себе само
го що-небудь корисніше, ніж для ближнього, вважаючи, що вигода йо
го ближнього була найкращим для нього вчинком.

Авва Агафон сказав: « Б аж ав  би я знайти прокаженого і взяти в 
нього тіло, а йому дати своє» (преп. Ісаак С ір .) .
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Таким чином, християнська любов є палке діяльне почуття. Воно 
виявляється в усьому житті, обнімає собою все людство, служить всі
лякому благу людини, з її душею й тілом. Воно виявляється в усьому: 
в ласкавому поводженні з усіма, в доброму погляді й слові, у вибач
ливості й послужливості, у великодушності до всіх, навіть до ворогів. 
Любов, як  говорить ап. ГІавло, покриває безліч гріхів, породжує ми
лосердя, а милосердного милує Господь. «Прощ аються їй багато грі
хів її,— сказав Христос про жінку, яка  намастила ноги Його миром,
— за її велику любов» (Лк. 7. 47). Любити означає розуміти, розумі
ти означає — прощати. І Христос молився за ворогів на хресті: «Отче, 
відпусти їм, бо вони не знають, що роблять» (Лк. 23, 34).

Християнська любов покриває гріхи ще тому, що ставиться з гли
боким розумінням до недоліків людей: вона прозирає крізь пороки 
схований під ними корінь — початок добра, знає тернисту путь добро
чесності, неміч людську. А безжалісна вимогливість і суворість до ін
шого буває ознакою провинності тих, хто осуджує. Так фарисеї, які 
привели грішницю до Христа, щоб побити її камінням, не довели сво
єї невинності і, після слів Спасителя: «Хто з вас не грішний, хай пер
ший кине в неї камінь», — перед поглядом правди й совісті всі пороз
ходилися (Ін. 8, 3— 11).

Християнська любов вибачлива, вона піклується про внутрішнє й 
зовнішнє благополуччя ближнього, як про своє власне, й доходить до 
готовності покласти життя своє за ближнього. «Більшої від цієї лю бо
ві ніхто не має, як  той, хто душу свою, покладе за друзів своїх» (Ін. 
15, 13).

Заповідуючи своїм послідовникам такі високі подвиги любові, на
віть до ворогів, і самовідданість, як  необхідні ознаки довершеності 
християнського життя, Спаситель, знаючи неміч людського єства, вка 
зує, між іншим, і на такий спосіб життя й діяльності, коли мож на до
сягти боговгодних відносин до ближніх навіть без усякої боротьби та 
зусиль; ставтесь до інших так, як ви самі баж аєте, щоб вони ставили
ся до вас.

Щоб виконати цю заповідь, треба бути уважнішим до голосу в л ас 
ної природи та керуватися її вимогами в стосунках з ближніми. Цю 
заповідь святі отці називали коротким шляхом спасіння. Ми завжди 
бажаємо собі добра. Ніхто ніколи не хотів, щоб інші завдавали  йому 
будь-яким чином навіть малу неприємність, не кажучи вж е про шкоду 
нам і нашому добробуту. Ц е — неприродно. Господь, Який випробовує 
наші серця й почуття, для Якого відкриті таємні і явні спонуки нашої 
діяльності, знає, що ніхто ніколи не зненавидів себе, а, навпаки, всі
ляко підтримує своє життя. Він за взірець істинної любові до б ли ж 
ніх ставить нашу любов до самих себе (полюби ближнього твого, як 
сам себе). В такому підході — вірна запорука і доброї згоди, і благо
получчя в житті людей. Бо що таке тоді наш ближній, як не ми самі?

Сутички й боротьба неминучі, коли забуваю ть просту істину: чого 
собі не бажаєш , того не роби іншим. Якщо до простого баж ання зов
нішнього і внутрішнього спокою, чим ми керуємось у наших стосун
ках з людьми, додати моральний обов’язок, почуття совісті, то вико
нання заповіді Божої -— поводитися з ближніми так, як  баж аємо, щоб 
вони поводилися з нами, безумовно, приведе не тільки до благополуч
ного, але й до боговгодного життя. А коли при всьому цьому пам ’я т а 
ти про багатство й силу благодаті Божої, яку ми постійно черпаємо 
в святих таїнствах Церкви, то християнин безперечно може й повинен 
досягнути такої висоти любові до ближнього, для якої не страшні н ія
кі випробування в житті й саможертва. Така любов, за словами апос
тола, довготерпить, М'илосердсттвує... (1 Кор. 13,4). І для такої любові 
не можуть здаватися надмірними для виконання ті вимоги Спасителя
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про наші відносини до людей, які проповідуються сьогодні в євангель
ському читанні.

Від виконання цих заповітів Христа Спасителя буде народжувати
ся взаємодіяння сил -— Б ож ої благодаті і зусиль нашої волі, а в цьому 
взаємодіянні — добро житейське і благо вічне, яке приводить до си
нівства Всевишнього. Амінь.

Ієромонах ПЛАТОН (УДОВЕНКО).

Проповідь  на нед іл ю 20-ту по П'ятидесятниці

(Лк. 7, 11 — 16)

«Великий пророк настав проміж нас, і Бог зглянувся на людей 
Своїх» (Лк. 7, 16). Т ак  говорили люди, побачивши чудо воскрешення 
сина Наїнської вдови.

Як оповідає св. Євангеліє, побачивши похоронну процесію, Гос
подь змилосердився над м атір’ю і сказав  їй: «Не плач!» Підійшовши, 
доторкнувся до одра і сказав: «Юначе! К аж у  тобі: встань! І мертвий 
піднявся та й став говорити, і віддав його Ісус матері його» (Лк. 7, 
13— 15).

«Великий пророк настав проміж нас!» — говорили люди. Але не 
пророк стояв тоді біля мертвого отрока, а Христос, Єдинородний Син 
Божий. Щ е за 750 років до Р іздва Христового великий пророк Ісаїя 
провіщав: «Поглинута буде смерть навіки (25, 8)... Оживуть мерці, 
встануть мертві тіла» (26,19). Так яскраво сяяло серед старозавітної 
ночі світло віри праведних людей в пришестя на землю Спасителя і в 
грядуще воскресіння мертвих.

«Я — воскресення й життя!» — звіщав Господь: «Хто вірує в Мене, 
той хоч би і вмер, житиме» (Ін. 11, 25) «...і Я воскрешу його в останній 
ден» (Ін. 6, 40).

Метою пришестя на землю Сина Божого було відродити людей для 
вічного духовного життя, визволити їх з-під влади смерті, що має сво
їм жалом , як  говорить св. апостол П авло,— «гріх» (1 Кор. 15, 56).

Щоб зруйнувати рабство людини гріху, відродити її з гріховного 
стану та врятувати від смерті, Христос прийняв на Себе зло і страж 
дання людей. Як Людина, Він Своєю мужністю й терпінням дав лю
дям зразок  непохитності й твердості в боротьбі з гріхом.

Своєю смертю на хресті і воскресенням з мертвих Христос подолав 
смерть, розвіяв поширену серед людей думку про непереможність грі
ховних пристрастей, знищив поневолення людини гріхом, упевнив лю 
дей в перемозі над тою чи іншою гріховною похіттю, дарував людям 
прощення гріхів, умиротворив совість людини, запалив у людині праг
нення подвигів добра, істини і правди, дарував людям безцінний дар
— вічне блаженне життя в славі. «Нині, коли ви звільнилися від грі
ха, — писав св. апостол П авло римським християнам, — і підкорили
ся Богові, плід ваш є святість, а кінець — життя вічне» (Рим. 6, 22).

Отже, умовою для воскресення тіла, для наслідування вічного жит
тя в славі є визволення людини від гріха, від усіх гріховних прист
растей, бо вони ведуть людину до рабства гріху, занурюють її в себе
любство та егоїзм, в іддаляють від Бога і від людей. Адже така лю
дина ніколи не зможе любити ближнього свого, як самого себе.

Господь наш Ісус Христос не лише творив чудеса воскрешення 
мертвих, але і Сам Своєю Божественною силою воскрес із мертвих, 
полонив ад, скасував прокляття за гріх, що тяжіло над людством, ви
рятував прародителів, умертвив смерть, оживив людей для вічного 
блаженного життя.
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Якщо тоді, споглядаючи чудо воскрешення сина Наїнської вдови, 
народ був охоплений страхом від усвідомлення могутньості сили Божої, 
то нині, слухаючи це євангельське благовістя, ми, браття і сестри, в ід
чуваємо в своїх серцях радість і хвалу від свідомості великої милості 
Божої до людини.

«Не плач!»— сказав Господь вдові-матері, яка йшла в сльозах за 
труною свого єдиного сина. Н е плач, не сумуй! — навчає нас Сз. 
Церква Христова. Бо після воскресення Христа смерть уж е не п а
нує над людиною: для кожного з нас відкрито путь у вічне блаженне 
життя! Ц я путь — віра, надія та любов до Христа Спасителя і невпин
на боротьба з гріхом.

Побачивши вдову, яка гірко плакала, знесилена горем, Господь 
змилосердився над нею. Велелюбне серце Богочоловіка — Христа 
Спасителя не було байдужим до горя матері: Він воскресив юнака, го
ре матері обернулось на світлу, животворну радість воскресення.

І нині Христос співчуває кожному з нас у скорботах і втішає с и 
лою Своєї Божесвенної благодаті. Він знає людську душу, яка з щ и
рою любов’ю звертається до Нього. Христу Спасителю безмежно до
рога кожна людська душа, бо за спасіння її, за її вічне блаженство 
Він приніс Себе в жертву хресну, вмер на хресті і Божественною си
лою Отця воскрес із мертвих, як істинний Бог, і умертвив смерть.

Отже, закликає св. ап. Павло, «і ви вваж айте  себе мертвими для 
гріха, живими ж  для Бога во Христі Ісусі, Господі нашому» (Рим. 6. 
11). Амінь!

Протоієрей ВОЛОДИМИР СОКАЛЬСЬКИЙ.

Проповідь  на нед ілю 21-шу по П’ятидесятниці

(Лк. 8, 5— 15)

У притчі про сіяча Спаснтель повчає нас, як треба дорожити не
оціненним скарбом — словом Божим, що дає  віруючій людині п ізнан
ня істиного Бога, утверджує в істинах віри, правди, вічного життя. 
Господь Ісус Христос, Єдинородний Син Божий, Сам благовіствував 
людям про Бога -— Отця всіх людей, про наближення Ц арства Б о ж о 
го і закликав їх приймати Його Божественне слово. «Блаж енні ті, що 
слухають слово Б ож е і додержують його (Лк. 11, 28). Істинно каж у 
вам: багато пророків і праведників баж али  бачити те, що ви бачите, 
та й не бачили, і чути те, що ви чуєте, та й не чули» (Мф. 13, 17).-— 
говорив Господь ученикам Своїм.

Слово Б ож е — зерно, з якого зароджується і росте в серці, в душі 
людини благодатне Царство Боже. Св. ап. Петро писав християнам: 
«Ми маємо найпевніше пророче слово, і ви добре робите, що звертає
тесь до нього, як до світильника, що сяє в темному місці, доки не поч
не розвиднятися день і не зійде світла зірниця в серцях ваших» (2П ет. 
1, 19). І святий апостол П авло закликає  вірних: «Слово Христове не
хай вселяється у вас щедро, з усякою премудрістю» (Кол. 3 ,16).

Подібно до закваски, Слово Б ож е преображ ає людину. Преп. Ан- 
тоній Великий євангельські слова Спасителя багатому юнакові: «Коли 
хочеш бути звершеним, то йди продай все добро своє і роздай убогим, 
і матимеш скарб на небі і приходь та йди за Мною» (Мф. 19, 2 1 ) . — 
сприйняв як заклик до себе особисто. Поділившись із сестрою, Анто- 
ній продав свою частину маєтку, віддав убогим, а сам пішов у пусти
ню, щоб через молитву, працю й піст осягнути єднання з Богом. Я зич
ниця Євдокія, почувши євангельське оповідання про Страшний суд і 
майбутню відплату грішникам, відмовилась від свого багатства, прий
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няла хрещення і ж ила у великих подвигах покаяння, скінчивши свою 
земну путь преподобномученицею.

Слово Б ож е н аближ ає  віруючу людину до Царства Божого, і воно 
судитиме ЇЇ в останній день загального суду. «Я — світло, прийшов у 
світ, — говорить Господь,— щоб усякий, хто вірує в Мене, не зал и 
шався в темряві. І коли хто почує Мої слова і не повірить, Я не суди 
тиму його... Слово, яке Я сказав, судитиме його в останній день» (Ін. 
12, 46—47, 48).

Чому таке велике значення має для нас Слово Боже? Преп. С ера
фим Саровський пояснює це так: «Коли людина наділить душу свою 
словом Божим, тоді вона сповнюється розумінням того, що є добро і 
що є зло. Від слова Божого людина зогрівається вся і здобуває ду
ховні обдарування, що тішать розум і серце над усяке слово. Не тіль
ки моя душа, але й саме тіло втішається і оживотворяється тим, що 
я  бесідую з Господом, тримаю в пам ’яті життя і страждання Його».

«Блаж енні ті, що слухають слово Б ож е і додержують його» (Лк. 11, 
28).  Бо не без особистих зусиль дається людям можливість додержу
вати його, любити його, баж ати  пізнавати істину з богонатхненних 
пророчих книг, з Євангелія, з послань св. апостолів.

А коли, за словами Спасителя, «блаженні ті, що слухають слово 
Б о ж е  і додержують його», то дуже небезпечно для людини втратити 
це блаженство. «До всякого, хто слухає слово про Царство і не розу
міє, приходить лукавий і викрадає посіяне в серці його: — це те, — 
■говорить Господь,— що посіяне при дорозі» (Мф. 13, 19), «і налетіли 
птахи й поклювали його» (Мф. 13, 4). Серце такої людини пошмато
ване ваганнями, недовірством, непослушністю, непевністю думок і спо
дівань, відсутністю любові до Бога. Гріховні пристрасті охоплюють 
плоть, підкоряючи собі дух.

Зерно, що впало на камінь і загинуло через нестачу вологи (Мф.13, 
5 ) ,  дає  інший вид втрати людиною блаженства: для духовного зростан
ня віруючої людини необхідні особисті зусилля, які сприяли б благо
даті Божій  вести людину до спасіння. Коли таких особистих зусиль 
лю дина не вживає, то при перших ж е  спокусах вона відпадає. Так і 
Господь говорив: «Хто має, тому дасться, а хто не має, у того і те, 
що йому здається, нібито має, відійметься» (Лк. 8, 18).

Третій вид втрати блаженства дано в притчі під видом зерна, що 
впало проміж терен і загинуло (Мф. 13, 7). Так, житейська метушня, 
недбайливість про живлення своєї душі духовною їжею позбавляють 
людину можливості сприймати слово Боже, яке освітлює християнино
ві путь земного життя і, як  той маяк, перестерігає від небезпеки.

У всіх випадках втрати блаженства слухати й зберігати слово Бо
ж е  від віруючої людини вимагається її особисте зусилля, її  баж ання 
створювати в серці своєму храм духовний, обитель Святого Духа.

Преподобний М акарій  Єгипетський говорив: «Воля людська є не
мовби істотною умовою; якщо немає волі людини, Сам Бог нічого не 
робить, хоч і може за свободою Своєю. Отже, здійснення діла Духом 
Святим залеж ить від волі людини... Господь шукає серця, сповненого 
лю бов’ю до Бога і ближнього. Це -— престол, на якому Він любить си
діти і на якому Він з ’являється в повноті Своєї пренебесної слави».

Серцем своїм людина сприймає слово Боже, серцем вірується в 
правду; в скарбниці свого чистого серця людина зберігає слово Боже, 
подвигом очищення свого серця вона сходить до єднання з Богом, до 
пізнання Його. Чистота серця і постійне прямування його до Бога при
водять людину до вічного блаженства. Амінь.

Протоієрей ВОЛОДИМИР СОКАЛЬСЬКИИ.



Н А З А Х И С Т  М И Р У

АКТУАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ПРОБЛЕМИ

(Доповідь на співбесіді представників Руської Православної Церкви 
і Церкви Братів (США)

Ми, православні християни, носимо глибоко в серці прагнення миру й співро
бітництва, бо осудження війни й насильства випливає з християнської етики. Спа- 
ситель і Начальник миру дав нам найвищу заповідь любові до ближніх і абсолют
но ідеальне вчення про загальне братство л ю дей — дітей Божих, братів по духу, б а  
всі ми — Діти єдиного Отця Небесного. А діти передусім навчаються шанувати свою 
сім’ю, що населяє всю земну кулю, бо це угодне Богові (1 Тим. 5, 4).

Отже, Бог миру і Бог любові — єдина для всіх християн мета, і прямування 
до Дж ерела звершеності й святості заповітне для нас. А тим часом ще нема за- 
гальнохристиянського розуміння, як досягти цього ж аданого для всіх нас стану туг 
на землі, в умовах життя в світі. І в даному випадку недостатність розуміння та 
різниці між християнами визначаються не стільки їхніми конфесіональними переко
наннями, як їх соціальним, економічним і культурним середовищем, а також  тими, 
суспільно-політичними формаціями, до яких ці християни належать.

Відразу ж після страхіть другої світової війни Руська Православна Церква 
піднесла свій голос на захист миру, чутливо реагуючи на найменше погіршення 
міжнародної обстановки. Н арада Глав і представників П равославних Автокефаль
них Церков, що відбулася 1948' року в Москві, звернулася «до всіх християн, до 
всіх людей, які прагнуть правди й миру», із закликом «стати бронею проти всіх 
замахів і дій, спрямованих на порушення миру, та зробити безсилим всякий намір 
і всякий план нової воєнної пожежі». Як бачимо, тут Православні Церкви зверта
ються до християнської свідомості, щоб усі єдиним фронтом стали проти страхіть 
війни.

Безупинними були миротворницькі зусилля Руської П равославної Церкви і ще 
наполегливішими вони стають сьогодні.

І нам, вірним православним людям, особливу силу і особливе натхнення д ає  
«Послання Помісного Собору преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, 
чесному чернецтву і всім вірним дітям Руської П равославної Церкви» від ЗО трав
ня 1971 року. В ньому говориться, що наша Церква, благословляючи мирну працю 
свого народу, «вваж ає своїм священним обов’язком брати активну участь у миро
творницькому подвигу, бо мир у наш час — необхідна умова збереження життя нз 
землі». Напевно це не викличе сумніву ні в кого, бо всім відомо, що сучасній лю
дині дано невидані сили і на добро, і на зло. І ось, щоб послабити зло і збільши
ти сили добра для торжества правди в світі, ми повинні побачити і саме зло, і ко
рінь зла, а побачивши їх, уж е ніколи не повинні ставитися до них байдуже, бо це 
—■ причини .напруженості в усьому світі.

Ми бачимо, що в світі дуже неспокійно. В сучасному світі переростають на ак
туальні міжнародні проблеми найнесподіваніші, але сумні явища нашої епохи. Н а
приклад, виникли й тривають братовбивчі сутички між католиками й протестантами 
в Північній Ірландії. Світ стривожений і сумними очима слідкує за цими подіями: 
адж е ллється кров християн, відбувається братовбивча трагедія при потуранні влас
тей Англії.

Неспокійно в Португалії. Там спостерігається глибоке й дедалі зростаюче неза
доволення, викликане бозрозсудною війною, яку П ортугалія веде проти народів 
своїх африканських колоній. І знову вісь: колоніалізм—імперіалізм—мілітаризм.

Люди стомилися від насильства, обурені насильством. Кому ж, як не нам. 
християнам, затаврувати ганьбою ці антилюдські й богопротивні підступи імперіа
лізму?

Актуальними на світовій арені, безперечно стають завдання, пов’язані з лікві
дацією воєнних вогнищ або вогнищ воєнної небезпеки, прагнення вирішити пробле
ми, найбільш насичені загрозою перерости в конфлікти широкого масштабу, аж  до 
нової світової війни.

Воєнні пожежі або потенціальні, «тліючі вогнища» на нашій планеті — язищ е 
далеко не випадкове. Яку б зовнішню форму вони не носили і де б не виникали, 
джерелом їх завжди буває політика імперіалізму, бо вона невіддільна від міліта
ризму, і вони обоє, як підкреслює американський економіст Г. Магдоф, «близнята.
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що завж ди підтримували й живили одне одного» (ТЬе Е сопотіс  Реуіе\\\ Мау, 1970, 
р. 240).

Саме таким шляхом уж е після другої світової війни було розв’язано понад 
■тридцять війн і збройних конфліктів різних масштабів.

Усім нам відомо, що найбільш небезпечне кровопролиття після другої світової 
війни триває вже багато років у Південно-Східній Азії. Іноземне втручання в спра
ви в’єтнамського народу, ми вважаємо, спрямоване проти сил прогресу, які тепер 
уособлює Тимчасовий революційний уряд Південного В’єтнаму. Світова громадсь
кість, християнський і релігійний світ багато разів гостро критикував втручання 
США у справи народів В’єтнаму, намагання накинути йому свою волю. Проголоше
на Білим домом «в’єтнаїмізація війни в Індокитаї», за нашим переконанням, озна
чає не тільки залучення найманців під гасло «хай азіат воює з азіатом», але й 
збереження військової присутності США, як засобу зберегти своє панування в цьо
му районі. Хоч держ авні діячі США часто обіцяють вивести американські війська 
з Індокитаю, насправді війна там дедалі поширюється. Як відомо, наприкінці квіт
ня цього року президент Ніксон прямо заявив: «Я не бачу сенсу визначати строк 
виводу військ з Південного В’єтнаму до кінця 1972 або 1973рр. Я не збираюсь виз
начати строки, оскільки це не відповідає нашим інтересам».

Єдиний шлях, що веде до вирішення проблеми Індокитаю, — це, за нашим пе
реконанням, припинення іноземного, насамперед американського, втручання в спра
ви В’єтнаму, Камбоджі, Л аосу. Н ароди цих країн повинні стати господарями своєї 
долі й своєї землі.

Близький Схід — друге небезпечне місце для міжнародного миру. Хоч минуло 
чотири роки з моменту, коли спалахнуло вогнище війни в цьому районі, світова 
громадськість занепокоєно дивиться туди, бо політичного врегулювання близько
східної кризи не досягнуто, і небезпека нового воєнного конфлікту не минула.

Тут ми можемо бачити виразні позиції двох сторін: конструктивну позицію, яка 
створює сприятливі умови для виконання резолюції Ради Безпеки від 22 листопа
да 1967 р. — її додержуються арабські країни; другу — негативну позицію Ізра ї
лю, яка полягає у відмові вивести війська із загарбаних арабських територій і тим 
самим кидає відкритий виклик ООН, її ухвалам та міжнародній громадській думці.

Ізраїльські екстремісти, які визначають агресивну політику держави, на ж аль, 
користуються підтримкою США. Це дає їм сміливість ігнорувати резолюцію ООН.

США формально схвалили резолюцію ООН від 27 листопада 1967 року, але м а
ло що досі зробили, щоб провести її  в життя. Версія про те, що Вашінгтон серйо
зно тисне на правлячі кола Тель-Авіва задля врегулювання кризи на Близькому 
Сході, цілком суперечить фактам американської фінансової та військової допомоги 
Ізраїлю, підтримки в Раді Безпеки й на Генеральних Асамблеях ООН позиції Із
раїлю , під приводом «непоступливості» й «незговірливості» арабських держав. П ро
те, всім відомо, що припинення напруженості на Близькому Сході можливе лише 
при умові ліквідації наслідків ізраїльської агресії й точного виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН. Іншого шляху не може бути.

Мир на Європейському континенті — ось третя і одна з ключових проблем 
європейської безпеки.

За  останні роки в Європі помітно зміцніла тенденція до розрядки напруженості 
й налагоджування співробітництва між державами з відмінними соціальними систе
мами. І все ж  не можна вваж ати, що спадщина, яка дісталася Європі після другої 
світової війни, виключає можливість виникнення воєнних конфліктів у цьому райо
ні світу.

Північноатлантичний воєнний блок НАТО, на нашу думку, є перешкодою для 
оздоровлення політичного клімату в Європі. Невипадково, що воєнні приготування 
НАТО за останні роки нарощуються дедалі швидшими темпами. Країни НАТО 
вклали тільки в 1970 р. на озброєння 103 мільярди доларів (план АД-70).

Ми вважаємо, що оздоровлення політичної обстановки. в Європі залежить пере
дусім від найшвидшого вступу в силу радянсько-західно-німецького договору, від 
урегулювання проблем, пов’язаних із Західним Берліном, на засадах поважання 
союзницьких угод, які визначають його особливий статус, поважання суверенних 
прав Н Д Р, як незалежної соціалістичної держави. Сюди треба додати, що скоро
чення воєнних баз і збройних сил там, де воєнне протистояння особливо небезпечне
— передусім у Центральній Європі — немало сприяло б справі миру.

Крім того, налагодження міжнародного співробітництва поміж усіма держ ава
ми, незалежно від соціальних систем, сприяло б проведенню загальноєвропейської 
наради, яка допомогла б відкрити шлях до широкого економічного й науково-техніч- 
ного співробітництва в масштабах континенту. Сюди б прилучилося співробітницт
во і в інших галузях людського знання й діяльності. Все пе може підвести тверду 
базу під систему безпеки на континенті.

Ми вваж аємо, що миролюбна зовнішня політика Радянського Союзу є дж ере
лом  захисту людства від нової світової війни. Цьому сприяли: Московський договір 
про часткову заборону ядерних випробувань, Договір про нерозповсюдження ядерної 
зброї. Договір про принципи діяльності держ ав у космічному просторі, Договір про 
заборону розміщення зброї масового знищення на дні морів і океанів. А скільки

19



мирних ініціатив про мирні переговори, про роззброєння, про безпеку виходило й ви
ходить від СРСР! їх  не перелічити. І християнський світ, і світова громадськість 
про це знає.

Ось чому в «Посланні Помісного Собору архіпастирям, боголюбивим пастирям, 
і чесному чернецтву і всім вірним дітям Руської П равославної Церкви» від ЗО трав
ня 1971 р. говориться: «Палко люблячи нашу велику Вітчизну, ми радіємо з того, 
що пошану й довіру до неї нині поділяють усі люди доброї волі». Ми, вірні діти 
Руської Православної Церкви, приймаємо це з хвилюванням і глибоким переконан
ням у правдивості слів св. Помісного Собору. А в «Зверненні Помісного Собору 
до християн усього світу» від 2 червня 1971 р. накреслені ясні шляхи забезпечення 
міжнародного миру.

«Живучи духовно-благодатним життям, постійно освячувана і оновлювана Гос
подом Ісусом Христом та животворчим діянням Святого Д уха, Церква не відсторо
няється від людських потреб, не відкидає турботи про них, виявляє про них своє 
материнське піклування. Це накладає на нас, християн, священне завдання само
відданого служіння людству, його моральному вдосконаленню, утвердженню в сто
сунках між людьми правди, любові й миру. В цьому служінні християни стають 
вірними свідками й захисниками правди, непідкупними викривачами жорстокості, 
стійкими й непохитними борцями за мирні основи життя на землі.

Ми живемо в тривожний час, коли виниклі в різних районах світу воєнні кон
флікти й вогнища міжнародної напруженості не тільки приносять горе й злигодні 
безпосередньо зачепленим ними народам, але й  криють у собі реальну загрозу пере
рости в світову пожежу, яка при сучасних видах озброєнь може привести до з а 
гальної катастрофи. Такий стан у світі є прямим наслідком реакційної людинонена
висницької політики імперіалізму, який прагне світового панування. На його рахунку 
численні жертви й жахливі страж дання народів В’єтнаму, Л аосу й Камбоджі, а та
кож збройна криза і тяжкі випробування арабського народу на Близькому Сході, 
на його рахунку страждання сотень мільйонів людей, які перебувають у колоніаль
ному рабстві й жорстокому расовому гнобленні, в тяжких злиднях та безправності.

За цих обставин ми закликаємо всіх християн:
— об’єднати свої зусилля, щоб відвернути загрозу нової світової війни;
— зміцнювати дружбу, взаєморозуміння й співробітництво між усіма народами;
— боротися за припинення американського збройного втручання у внутрішні 

справи народів Південно-Східної Азії;
— добиватися відмови Ізраїлю  від експансіоністської політики, щоб на Близькому 

Сході запанували мир і справедливість;
— усіма засобами прямувати до зміцнення миру в Європі і на шляху до цього 

сприяти проведенню Конференції держ ав у справі Європейської безпеки;
— допомагати визволенню народів Азії, Африки й Латинської Америки від гніту 

колоніалізму й расизму;
— робити все від нас залежне, щоб земля була очищена від зброї, а надто від 

зброї масового винищення, щоб була скликана Конференція ядерних держ ав;
— збільшити свої миротворницькі зусилля та об’єднати їх  із заходами всіх лю 

дей доброї волі.
Ми сподіваємось, що ці зусилля християн — щирих прихильників миру й дружби 

між народами — знайдуть певну й діяльну підтримку з боку всіх братів їх, до якої б 
конфесії вони не належали і в якій би країні вони не жили. Все, що служить 
мирові (Рим. 14, 19), не може не знаходити відгуку в християнських серцях.

Нарешті браття, «що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що 
любе, що славне, що тільки чеснота й похвала,— про те думайте... І Бог миру буде 
з вами» (Флп. 4, 88—9).

Браття! «Моліться один за одного» (Як. 5, 16)! «Обирайте путь істини» (Пс. 118, 
ЗО); «відвертайтесь від зла, прихиляйтесь до добра» (Рим. 12, 9)! «Духу не вгаш ай
те!.. Все випробовуйте,— доброго держ іться... Благодать Господа нашого Ісуса Христа 
з вами. Амінь» (1 Сол. 5, 19, 28).

Об’єднавши свої миротворницькі зусилля, християни Руської П равославної Ц ерк
ви й брати-християни США можуть і повинні сказати всьому світові, що богопро- 
тивне пролиття крові повинно припинитися і навіть помисли про нього повинні бути 
вилучені з розуму й серця богоподібного творіння, ім’я якому — Людина. І якщо 
ми з молитвою й вірою в справедливу справу оселимо в своєму серці думку, що 
мир можна відстояти й зберегти, тільки даючи рішучу відсіч агресивним силам, за 
хищаючи свободу й незалежність народів та невід’ємне право на свободу й вільний 
розвиток,— ми почуємо слова Господа, сказані колись сотникові, який шукав нагоди 
зцілити слугу свого: «йди , і як ти узірував, нехай і буде тобі!» (Мф. 8, 13).

С вящ еник ІО А Н  Ч Е Р Н ІЄ Н К О
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С Т А Т Т І

ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ — НАЧАЛЬНИК МИРУ

Ідея Бога-Примирителя в стародавніх релігіях. Не можна вважати, що всі на-
,роди, крім обраного, були позбавлені Божого піклування. І вони страж дали від зла, 
"ворожнечі, воєн і душевної муки, і теж  намагалися заспокоїти її  кривавими ж ерт
вами. І вони чекали Спасителя, Миротворця, як свідчать про це їх  старовинні свя
щенні книги й прадавні перекази.

Перси чекали його під ім’ям Ошандерберга, тобто людини миру, який прикра
сить землю праведністю, відновить істинну віру. Д ерж ава тоді буде населена щасли
вими людьми, які говоритимуть однією мовою.

В індійців було вірування, що прийде нащ адок першої людини Кассіапа та йо
го дружини Д іти—бог Вішну, під ім’ям Кальки, щоб винищити зло й відновити той 
щасливий час, який був на початку світу. Надію на майбутній золотий вік чути в 
старогерманському сказанні про В алдара, мудрого, святого улюбленця богів, під
ступно вбитого злим Локі. Валдар знову встане, поновить золотий вік, тоді люд;: 
-спокійно житимуть між собою і «лихого Локі не буде». Такі сподівання творця но
вої ери були і в інших народів. Вони підтримувалися спільним переказом первісно' 
релігії, пророцтвом проП отом ка жони, Який зітре голову змія (Бут. З, >15), а також  
ознайомленням з пророцтвами про Месію, які мав обраний народ Старого завіту. В і

дом о, що багато язичеських філософів користувалися священними Мойсеевими кни
гами й писаннями пророків.1 Свідоаіо чекати Месію язичникам допомагало ще й чи
тання пророцтв з книг Святого Письма, написаних 70 перекладачами для Алексан- 
дрійської бібліотеки (у ІІІ-м у ст. до християнської ери).

Н априклад, П іфагор, Сократ і П латон були добре обізнані з цим перекладом і 
•запозичували з нього найважливі і найкращі елементи своєї філософії.2

«Творіння, гріх, падіння, потоп, ці події в Біблії — ключ для розуміння всієї 
історії людства».3

Гріх вніс розлад у людський рід. Ставши на шлях пороків і злочинів, людство 
подробилося на безліч окремих і відособлених народів, які говорили різними мова
ми, мали відмінні релігії, жили в різноманітних умовах і дотримувалися несхожи:: 
звичаїв . «Проте, всякий віруючий мислитель повинен визнати, що цьому процесові 
-роздрібненості передувала єдність, що перехід від єдності до множинності міг від
буватися тільки поступово, повільно, і що сліди первісної єдності ще залишалися Е 
народів і після того, як вони розділилися і роз’єдналися. Якщо всі ці народи на 
всіх ш ляхах їхнього життя мало пригнічувати прокляття Адамове, то разом з ним 
їх  повинні були втішати і благословення, дані Адамові, а також  повинно було сто
суватися до  них і все минуле їхніх предків. Та й з минулим зразу поривають тіль- 
хи на словах».4 Виходячи з таких міркувань, багато письменників намагалися від
шукати і знаходили в пам’ятках різних народів сліди того пізнання, яке вже було 
відоме цим народам з первісних одкровень, що їх  Бог дав  людям. Відгомін божест
венного одкровення і залиш ок істинного богопізнання можна бачити в обрядах дея
ких народів. Таким обрядом мож на вваж ати обрізання, яке не було обрядом ви
ключно єврейським, тощо.

Багато чого про Месію язичники знали з учення Богом обраного н а р о д у , якому «бу
ло ввірене слово Бож е» (Рим. З, 2 ). Це вчення проникало в їх  свідомість не в чис
тій  формі. Зміш ане з язичеством, воно сприймалося разом з деякою неправдою 
обманом, але воно все-таки по-новому й сильніше висвітлювало погляди та переко
нання. людей, які знайомилися з  ним.

М айж е всі релігії прямо чи побічно користувалися Біблією, як одним із д ж е 
рел віровчення. Персидські (авестичні) сказання залеж ать від біблійних. Персидсь
ка і богоодкровевна релігія схож і між собою в оповіданні про первісних людей, грі
хопадіння, потоп, в ученні про добрих і злих духів і т. д. Так зображує нам це Б і

’ Про це говорили св. Іустин Філософ, Аполог. 1, гл. ЗО, 2; гл. 13; Тертулліан, Аполог., 
іт л . 47; св. Климент Александрійський, Стромати, т . І, гл. 32.

2 С. Г л а г о л е  в, «Из чтений о религии», Тройце-Серг. Л авра, 1905, стр. 204.
3 Там же, стр. 195.
4 Там же, стр. 156.

21



блія, цю думку підтверджують і історичні (ассіро-ва<вілонські пам’ятки) та м :ф оло  
гічні (мова тих частин Азести, що говорять подібно до Б іблії) дані. В релігії пер
сів нема цілковитого монотеїзму, але деякі ознаки його трапляються. Агура-М азда 
в їхніх молитвах і вшануваннях дуже часто наділяється властивостями істинного 
Бога, а образи інших богів тьмяніють і стушовуються.5

Старозавітне одкровення в деяких його частинах було прийняте і внесене в язи
чеські книги Сивіл. Ім ’я Сивіл уж е згадувалося за часів Геркліта (550 р. до н. е.). 
У ряді численних Сивіл (твори їх поділені на 14 книг) є іудейська Сивіла. В тре
тій книзі, викриваючи в Греції ідолопоклонство, боговідступництво та інші безза
коння, вона говорить: «Якщо гнів великого Бога тяж ко обернеться на вас, тоді ви 
пізнаєте лице його, тоді всі людські душ і... простягнуть руки до далекого неба, 
почнуть благати зеликого Ц аря і просити в Нього допомоги і шукатимуть, хто ви
зволить їх від й ого  великого гніву...»6

За порушення законів безсмертного Бога Він пошле всім смертним лихо, го
лод і війну.., бо вони не схотіли достойно шанувати безсмертного Отця всіх лю
дей. Тоді люди звернуться до Бога і діло людських рук стане здобиччю полум’я. І 
потім зі сходу Бог пошле одного Ц аря, Який на всій землі покладе кінець тяжкій 
війні. Одних прихильників війни Він умертвить, а іншим запропонує мирні закони.

«...Сини великого Бога знову спокійно житимуть біля храму, радіючи дарам 
Творця, праведного Судді... В містах і селах їх  охоронятимуть від війни, і рука 
тяж кої війни більше не торкнеться їх, бо безсмертний боротиметься за них і рука 
святого покриє їх ... Душ і тих, які залишаться вірними, кликатимуть: прийдіть, про
йдемо по землі і зберемо смертельну зброю, щити, списи, шоломи, стріли і всю зброю 
смерті. Потім ми запалимо вогнище радості і протягом семи років не треба буде 
більше зрубувати жодного дуба в лісах, щоб живити полум’я цього вогню».

Іноді пророчиці показується, що перед щасливим кінцем будуть великі нещастя. 
Спаде на землю кара Бож а, бо люди занедбали закон і суд й ого . Але потім від 
Бога ж  люди одержать радість і всякі блага. «Міста ряснітимуть багатствами, а по
ля родючістю. Не буде більше ніяких мечів, ніякого хвилювання на землі, ніяких 
внутрішніх сутичок, які могли б захитати стогнучу землю, ані воєн, ні посухи, ані 
голоду чи нищівного граду, що вибиває плоди. Великий мир пануватиме на всій 
землі. Ц арі будуть незмінно триматися своїх угод, і Безсмертний, Який живе нз 
зоряному небі, дасть усім людям широкої землі спільний закон, який навчить не- 
щасних смертних, що вони повинні робити і що покинути».

«І тоді настане царство, яке буде вічним і поширить свою владу над усім люд
ством. Той, Хто дав побожним людям святий закон.., обіцяє дати їм усі радості, 
безсмертний дух і вічну святість... Пророки великого Бога усунуть меч, бо вони бу
дуть суддями і праведними царями смертних..., пануватиме суд і справедливість 
великого Бога...» Д алі йдуть вказівки на Месію, і пророчиця запозиченими в про
рока Ісайї словами змальовує картину майбутнього миру.

Слова Сивіл падали не на безплідний грунт. Вірші їх  читалися й засвоювалися, 
їх брали близько до серця. П ід їх  впливом складалися нові поетичні твори. Вони 
були, зокрема, джерелом натхнення для Вергілія, коли він писав свою четверту 
Еклогу.

«Тепер настає останній час, про який співали куманські віщунки. Це буде кі
нець залізного віку, початок віку золотого для всього світу. Всі сліди природженої 
злочинності, всі страхіття, які нас так довго гнітили, зникнуть... Смерть змієві! 
Смерть обманливим, отруйним травам!.. Всяка земля родитиме найрізноманітніші 
плоди... Дивіться, як усе тріпотить від радощів, передчуваючи наближення часу».

Месіанські ідеали через сивілині книги надихали язичеських поетів. Заповіді 
моралі й величні релігійні істини завдяки цьому анонімному дж ерелу ширилися по. 
всьому світу.

Християнський світ у давні й середні віки так само високо підносив і Вергілія. 
В середньовічному уявленні він був язичеським Ісайєю. й ого  пророцтво про влади
ку, що має народитися й царювати, пов’язане з припиненням війни й настанням 
мирних часів. «З усуненням воєн ущухнуть буремні часи.., залізним затвором зам
кнуться грізні дзері війни».7 Месіанські ідеали в поезії Вергілія сприяли звеличен
ню серед християн постаті цього язичеського поета золотого віку римської літера
тури. З його творів, наприклад, черпав барви для змалювання пекла й раю Данте^ 
коли писав свою «Божественну комедію». Виникла навіть легенда про християнство' 
Вергілія, хоч він помер за двадцять років до народження Христа.

В Арістотеля ми знаходимо вчення про Єдиного первозрушувача, Сивілині кни
ги говорять, що Він є Той, Кого шанують євреї і Кого повинні шанувати всі, Вер- 
гілій мріє про той щасливий час, коли настане це загальне правдиве богошануван- 
ня. Філософія Арістотеля була доступна небагатьом. Читачів сивілиних книг булс> 
багато. Вергілія читали всі. Таким чином істини старозавітного одкровення спові-

5 Там же, стр. 155—196.
6 Там же, стр. 207.
7 Там же, стор. 217.
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щадися чимраз більшому й більшому колу людства з міру того, як воно ставало 
все більше й більше здатним сприймати ці істини.

«Язичеський світ відчував свою віддаленість від Бога. Він знав, що Бог гніва
ється за гріх. Він визнавав, що має бути покараним, заслуговує кари від тієї сили, 
яка перебуває в таємничій і недосяжній далечіні. Він простягав руки в цю невідо
му далечінь, даремно сподіваючись уласкавити зневажене величчя. Цілком узго
дж ується з цим, коли І-сайя, змальовуючи прагнення народів до царства Месії, уяв
ляє, наче вони кличуть: «воістину Ти Бог потаємний, Бог Ізраїлів, Снаситель»8.

Сказання про золотий вік, коли люди й боги жили в близькому єднанні , коли 
мир і правда панували на землі, становлять основу майже всіх язичеських релігій
них систем.

В язичестві не було ж одної здорової голови, яка б не була переконана, що 
гріх такий гіркий тому, що він є порушення заповідей Божих. Думка про смерть, 
-як кару за гріх, як печать відчуження від Бога, з’ясовує дуж е поширений тоді по
гляд  про нечистоту непохованого тіла.9

Щ об не втратити надії на заспокоєння серця, майж е всі народи вдавалися до 
таких засобів: 1) оповідання гріха; 2) очищувальні обмивання та очищення; 3) ті
лесне виснаження, наприклад, піст і 4) жертви.

Людина дедалі все ясніше бачила свою гріховність і разом з тим усвідомлюва
ла даремність і неморальність усього ритуалу узвичаєних в язичестві очищувальних 
дій.

Не можна заперечувати, що в усіх, навіть малокультурних, язичеських віруван
нях зустрічаються дві неясно вираж ені ідеї: добродійна, спокутна святість принесен
ня в жертву невинного заради винуватих і думка про воскресіння тієї особи, якій 
довелося безневинно постраждати за проповідь добра. Нема потреби перелічувати 
всі прояви цього передчуття, бо їх  дуж е багато. Починаючи від староєгипетського 
фенікса та неодноразових воскресінь численних представників Брами на землі в ін
дуській релігії, та сама ідея повторюється у воскресінні Озіріса, в жертвопринесен
ні Іфігенії, дочки Агамемнона, тощо. Та що з цього? Всі ці легенди говорять не 
про віру в чудо, що сталося, а скоріше про властиве всьому людству сподівання 
спокути за гріхи, відкуплеяня. Віра їх  полягала в тому, що здійснювач цього від- 
куплення, заслуживши в нагороду за це смерть, неминуче має воскреснути. Справ
ді, нерозумно було б убачати в християнстві лише відгомін цієї надії. Скоріш во
но є здійсненням. Великі події мають особливість наперед посилати ніби власну 
тінь. Таке передчуття майбутнього, навіть поза справжнім одкровенням, до певної 
міри набуває значення пророцтва.10 «У стародавніх язичеських релігіях була части
на тієї істини, яка цілком відкрита й підтверджена в релігії християнській.11

Ідея смерті і воскресення, ідея Бога, що страж дає й перемагає, ідея Бога При
мирителя проходить крізь усі релігії стародавнього світу. В християнстві ці ідеї 
■поєднані з певною Особою, наперед визначеною Богом. Цей зв ’язок забезпечив 
християнській вірі перемогу над усіма язичеськими суперницями. Втілення Сина Б о 
ж ого дійсно є початок і основа відновлення такого близького союзу людини з Бо
гом, який тільки можливий: Бог став людиною!

В основу ідеї про Месію, який має оновити й примирити людство, покладена 
■була думка про необхідність оновлення самої природи людини, про нову творчу 
силу, яка повинна перетворити людину. З  цією ідеєю тісно пов’язане уявлення про 
навернення всіх народів, про їх  єдність, про загальний мир і повну перемогу добра 
над злом.

У релігії Китаю нема навіть і усвідомлення морального зла або необхідності 
визволитися від нього. В Індії є таке усвідомлення, вірніше, відчуття зла; але виз
волення від зла  полягає тільки в знищенні, в смерті особистого буття. В Ірані роз
вивається вж е надія на перемогу добра ндд злом, але на таку перемогу, після якої 
теж  настає знищення. Світило розумнодуховного життя з’являється, але тільки на 
якийсь час.12

П оняття про Посередника і Примирителя в Зороастровій релігії породило ок
ремий культ і поширилося поза Персією на заході (це є свідченням про взаємне 
спілкування релігій). Це поняття набагато вище, ніж подібні до нього в брамінст- 
ві та  буддизмі, як і саме вчення про Бога тут більш живе й життєве, ніж в Індії... 
Ц е не Будда, що не існує і приводить все до небуття, не Крішна, що проповідує 
вбивство особистого ж иття і обіцяє в цьому блаженство; це не тип далекого від 
дійсності, мертвящого споглядання, а живий носій сили добра. Але він •— творіння 
і загальнокосмічна сила, що виродилася з Ормузда. Він — уособлення того світила, 
-життя, яке вилилося з божества і розлите по світу. Уособленням сили світла, яка 
міститься в людині, є Сосіош, останній з пророків. М ітра — уособлення ідеї про

8 «Правосл. обозр.», 1885, т. 1, стр. 139.
9 Найменший дотик до мерця відстороняв людину від у ч а с т і в жертвоприношеннях, від жер- 

'Ців і служителів Бога.
10 К. Г о л о в и н ,  Божественності, Спасителя по синоптикам, СПб., 1913, стр. 5.
11 Е п. X р н с а н ф, Религии древнего мира в их отношении к христианству, СПб., 1873, 

:г. З, стр. 501.
12 Е п. X р и с а н ф. Религии древнего мира... СПб.. 1873, т. 2, стр. 639.
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світ добра в його цілості, сукупності. В усіх цих віруваннях особистість піднялася' 
над стихійним світом, але не перемогла його остаточно.13

Прагнення миру властиве всім релігіям і народам. Д о християнства, релігії лю
бові й миру, готувався весь світ, всі історично відомі вірування. Людство ш укало 
миру з Богом і в Бозі всіма способами і засобами: в містеріях, в жертвоприно
шеннях та інших обрядах.

Усе добре, колись сказане й відкрите філософами та законодавцями, — все це 
було зроблено ними «в міру того, як вони знаходили й споглядали Слово» (Іуствн 
Філософ, Аполог, II, гл. 10). Вчення П латона «не цілком відмінне від Христового», 
але й не в усьому з ним схоже, так само як і вчення інших наприклад, стоїків,, 
поетів та істориків. Бо кожен з них говорить прекрасно саме тому, що почасти піз
навав споріднене з посіяним Словам Божим... Всі ж  письменники, за  допомогою 
природженого насіння Слова могли бачити істину, але темно» (Іустин Філософ, 
Апол. II, гл. ІЗ ) .14

Протягом довгих віків стародавні народи, а часом і сам Богом обраний народ: 
согрішав проти Бога ідолопоклонством, мерзенними пороками, повставанням проти 
пророків, яких посилав Господь. Та Бог усе терпів, ніщо не могло спонукати й ого  
не виконати Свого обітування послати Спасителя світу. І коли «прийшла повнота, 
часу» (Гал. 4, 4), Він послав Свого Сина Єдинородного, щоб «усякий, хто вірує_ в 
Нього, не загинув, а мав життя вічне» (Ін. З, 15).15

Син Божий прийшов з неба, коли настав час, призначений для цього, тобто, ко- 
ли сам світ став спроможним прийняти й ого  вчення, коли весь людський рід усві
домив, що йому бракує спокою та істини.

Спаеитель явився «на створення повноти часів» (Єф. 1, 10), тобто щоб завер
шити й закінчити ті часи, які без Нього не мали б своєї повноти. Усе, що існува
ло до пришестя Христа, прагнуло до Нього і в Ньому шукало собі примирення.

Христос явився, щоб усе, небесне і земне, з’єднати під Своїм духовним прово
дом. Таким чином, весь світ, з його віруваннями і надіями, всю історію людського, 
роду можна уявити немовби одним величезним тілом, одним організмом, який пе
ред пришестям Христовим шукав собі главу. Все, що передувало явленню глави, 
впорядковувалося й будувалося так, щоб з’явилася нарешті Глава для цього ще не- 
одушевленого тіла.

У втіленні Сина Божого відкрилася для світу й спасіння людей вся глибина- 
премудрості Божої, яка тільки одна й могла знайти засіб для примирення людей з. 
Богом, для вдоволення Правди Б ож ої за гріхи людства. Гріх є злочин, а кож ний 
злочин веде за собою покарання — такий закон П равди. Коли б люди самі несли, 
хару за свої гріхи за законом П равди Б ож ої, то всі повинні були б загинути для. 
вічного життя. Ні ангели, ні найбільші праведники не могли взяти на себе гріхів  
усіх людей. їх  узяв на Себе Син Божий, і тільки Він один міг спокутувати їх Сво
єю хресною смертю і, завдяки цій спокутній жертві, Він один може віднині пода
вати прощення і мир усім людям.

(Д а л і буде)
Є. ВЛАДИМИРОВ

ДВАНАДЕСЯТІ СВЯТА НЕРУХОМОГО КОЛА

Богоявлення (Хрещення) Господнє. Цей празник святкується 6/19 січня. 
З ’явлення Ісуса Христа на Йордані було поворотним моментом у й ого  житт? 

на землі. Минуло тридцять років невідомості в глухому селищі, коли нікому, крім» 
Матері, йосиф а Обручника й декількох праведних душ, не була відкрита й ого  таєм 
ниця. Там, далеко від бентежного Єрусалима й гордого Рима, Він за словами єван
геліста «ріс і укріплявся духом, сповнюючись премудрості» (Л к. 2, 40).

Та ось настав час. Пророчий голос Хрестителя пролунав у Іудейській пустелі. 
Охоплений передчуттям близького явлення Визволителя на світ, пророк кликав 
народ до покаяння. Він готувався сам і готував народ до зустрічі Обітоваиого. 
Люди проходили один за одним серед прибережних дерев і вступали у воду ріки. 
Вони сповідали свої гріхи, і священне обмивання (хрещення) було знаком того, що> 
вони починають нове життя.

Серед натовпу тих, що каялися, нікому невідомий, ніким не помічений, СТОЯВ: 
Ісус Назарянин.

Нічим Він не хотів виділятися серед синів людських і разом з іншими просив-- 
хрещення Іоанового. Безгрішний, Він вказує путь грішникам, вказує на покаяння, як. 
на переддвер’я  спасіння: «Так повинно нам всяку правду вчинити...» Таємний голос- 
говорить Іоанові, що перед ним Хтось великий. І коли Ісус виходить з води, враз 
сонцесяйне видіння одкриває небесні сфери. Іоан чує божественний голос і бачить.

15 Еп. Хрисанф. Религии древнего мира. СПб.. 1873, т. 2, стр. 638.
14 Свяіц. П. С в е т л о в .  Значение Креста в дєле Христовом. Киев, 1893, стр. 109—111.
15 «Религиозньїе верования с дравнейших времен до наших дней». Сбогник статей к. 

лекций. СПб., 1900, стр. 251.
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Богоявлення Господнє. Ікона XVI I  ст. з археологічного кабінету Одеської
духовної семінарії

Духа, Який сходить на Ісуса... Це перше одкровення Триєдиного Божества світові. 
Віднині Син Чоловічеський починає Своє месіанське служіння.

День свята Богоявлевня попереджується Святим Вечором, який відзначено бого
служінням, подібним до відправи різдвяного Святого Вечора (великі часи з читан
ням Апостола та Євангелій, літургія з вечернею). Наприкінці вечерні буває перше 
велике освячення води.

Цей стародавній обряд тісно сполучений в християнській традиції з таїнством 
Є вхаристії. Подібно до того, як в літургії відтворюється таїнство Втілення, так 
освяченням, богоявленської води відображається перетворення і одухотворення при
родних стихій. Ц ерква проголошує цим свою віру в майбутнє П р ео б р а ж ен н я  не тіль
ки людини, але й усього створеного світу. Освячення води повторюється і в самий 
день свята Хрещення. Хрещенська вода називається по-грецьки «агіасма», тобто 
велика святиня. Побожні православні люди з благоговінням п ’ю ть її, кроплять нею  
свої ж итла і зберігають ї ї  протягом усього року.

Тропар свята: Коли Ти, Господи, хрестився в Йордані, відкрилося поклоніння 
С вятій Тройці: бо голос Отця про Тебе свідчив, називаючи Тебе улюбленим Сином, 
і Д ух у вигляді голубиному ці слова стверджував. З ’явився Ти, Христе Боже, і світ 
просвітив, слава Тобі!

Кондак свята: З ’явився Ти сьогодні всьому світові, і світло Твоє, Господи, 
відзначилося на нас, що свідомо співаємо Тобі: прийшов Ти і з ’явився, Світло 
неприступне.

Стрітення Господнє. Празник Стрітення спочатку був запроваджений в Єрусалим
ській Ц еркві в IV ст., а з V століття він став повсюдним. Святкується 2/15 лютого.

«Стрітення» означає «зустріч». В євангельській історії — це зустріч Старого й 
Нового Завіту.

Згідно з оповіданням євангеліста Луки, ця знаменна зустріч відбулася в Є руса
лимському храмі. Коли минуло сорок днів від народження Ісуса Христа, Д іва Марія 
і праведний Иосиф пішли до святого міста. За старозавітним законом, над Немов



лям був справлений обряд посвячення. Коли П ресвята Д іва стояла в храмі з Д ити
ною на руках, до Неї підійшов старець Симеон, відомий в місті своєю мудрістю» 
й праведністю. Він належ ав до тих людей, які палко вірили, що скоро настане 
Царство Боже, і проводили багато часу в храмі, чекаючи божественного знамення.. 
Праведному Симеонові було передречено, що він ще за життя побачить Месію-Ви- 
зволителя. І тепер він відчув, що його сподівання здійснилося.

Він узяв Немовля на руки й сказав: «Нині відпускаєш раба Твого Владико,, 
як і сказав Ти, з миром, бо побачили очі мої спасення Твоє, що Ти приготовив перед, 
лицем усіх людей, Світло на просвіту народів і славу людей Твоїх, Ізраїлю» (Л к.
2, 29—32). (Ці слова увійшли до відправи вечерні).

Передбачаючи боротьбу, яка спалахне навколо імені Ісусового серед людей, 
старець додав: «Ось лежить Цей на падіння й на вставання багатьох в Ізраїл і» , 
а звертаючись до Матері, прорік: «І Тобі Самій меч пройде душу».

Ці пророчі слова супроводитимуть усю земну путь Богоматері: від пустинних 
вулиць нічного Віфлеєма до Голгофи. Вже з перших днів життя Ісуса Пресвята Д іва 
повинна була тремтіти за Нього. Тривожна чутка про злочинний задум Ірода, по
спішна втеча з Віфлеєма, утомлива подорож до чуж ої країни, чутки про загибель 
немовлят, вигублених за наказом царя, життя вдалині від батьківщини,— такий 
пролог євангельської історії. І ніколи не було в смиренної Д іви М арії навіть тіні 
нарікання або скарги. Вона раз і назавж ди дала відповідь на всі випробування: 
«Я — раба Господня, нехай буде Мені за словом Твоїм» (Лк. 1, 3'8).

Але ось свята родина в Наїзареті. В тихому селищі небезпека здається далекою . 
Та чи можна твердити, що в ці тридцять років серце М атері Ісуса Христа було 
завжди спокійне? В усякому разі єдиний епізод з назаретських років життя Ісуса 
Христа, збережений св. Лукою, свідчить про протилежне (Лк. 2, 41—51).

І ось настав час, Ісус Христос залиш ає Н азарет з тим, щоб ніколи більше 
не повертатися до Свого дому. Він стає мандрівником, який не має де прихилити 
голову. А Бож а Мати залишається сама в Н азареті, де родичі сміялися з Ісуса 
Христа, вважаючи й ого  божевільним. Серед цих людей, розлучена з Сином, Вона 
мала почувати себе дуже самітньою. А коли пішли в Капернаум, юрба не дала їй  
увійти в господу, щоб хоч поглянути на Ісуса Христа. І так  протягом трьох років.. 
Вона стежить за Ним здалека, страж дає за  Нього, мовчки несе свою скорботну 
материнську долю. Вона знає, що Його переслідують вороги, знає, що Він постійно 
з небезпеці і, зрештою, дізнається, що Він вирушає в самий стан супротивників — 
з  Єрусалим, де старійшини готують й ом у  смерть. І Мати Бож а поспішає туди, 
слідом за Сином.

Тут зброя воїстину пройшла їй душу. Стоячи на Голгофі, Вона бачила, як Спа- 
ситель стікав кров’ю на ганебному хресті, бачила й о го  прицвяховані руки, чоло, 
увінчане терням. Тут, умираючи, Він доручив ї ї  піклуванню любимого ученика: 
«Жінко, це — син Твій». Вона стала матір’ю юного Іоана і разом з ним усиновила 
всіх учеників Христових, весь рід людський.

«Тобі самій меч пройде душу». Свято Стрітення вваж ається в церковній тра
диції якби богородичним святом, бо в ньому згадується передбачення про хресну 
путь Богоматері.

Увечері напередодні свята відправляється всеношна з літією. На саме свято 
після літургії буває мале освячення води.

Тропар свята: Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з Тебе засяяло Сонце 
Правди — Христос Бог наш, просвітлюючи тих, що в темряві. Веселися і ти, старче 
праведний, прийнявши на свої обійми Визволителя душ наших, Який дарує нам 
воскресення.

Кондак свята: Утробу дівичу народженням Своїм освятивши і руки Симеонові 
благословивши, як належало, попередивши, тепер Ти і нас врятував, Христе Б ож е; 
але мир без воєн дай уж и тті нашому і укріпи людей, що їх  полюбив Ти, Чоловіко- 
любче!

Благовіщення Пресвятої Богородиці. Святкується (25 березня) 7 квітня. С вят
кувати день Благовіщення в Ц еркві було встановлено в кінці ІУ-го — на початку 
У-го століття.

Євангеліст Л ука розповідає про те видіння, яке було Д іві М арії, коли Вона 
жила в Н азареті. Архангел оповістив їй  про те, що Вона обрана стати «благосло
венного серед ж інок»— М атір’ю обітованого Месії. Коли М арія сказала Ангелу, 
«як станеться це, коли Я муж а не зна:о? — Ангел сказав їй  у відповідь: Д ух  Святий 
найде на Тебе, і сила Вишнього осінить Тебе; тому і Святе, що народиться, назветься 
Сином Божим» (Лк. 1, 34—35). « Я — раба Господня, — відповіла тоді Д іва  М арія 
вісникові, — нехай буде Мені за словом Твоїм» (Лк. 1, 38). Стародавній переказ 
додає, що під час молитви, коли Д іва М арія пряла для храмової завіси, кімната 
ї ї  освітилася неземним світлом, і Вона побачила ангела чудової краси, який при
вітав ї ї  й провістив про народження Ісуса Христа. Святе Письмо говорить нам про 
архангельське благовіщення, і воно є воістину «спасіння нашого початком».

Свято Благовіщення часто припадає на Великий піст або на пасхальні дні. 
Тому служба цього празника щоразу має особливості, передбачені уставом. Коли
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свято  збігається з недільним днем посту, то в цей день літургія відправляється 
Василія Великого, а в інші дні служиться літургія Іоана Златоуста.

У давнину на Благовіщ ення був звичай зустрічати весну і випускати на волю 
■пташок. Цим символізувалося наше визволення, оповіщене ангелом.

Тропар свята: Сьогодні початок нашого спасіння і виявлення споконвічної таєм
ниці: Син Божий стає Сином Д іви, і Гавриїл про цю благодать сповіщає. Тому 
й ми з ним до Богородиці викликаймо: радуйся, благодатна, Господь з Тобою!

Кондак свята: Тобі, Заступниці нашій, врятовані з лиха, подячні пісні перемоги 
складаємо ми, раби Твої, Богородице! А Ти, що маєш силу непереможну, від усякої 
■біди нас визволяй, щоб ми співали Тобі: Радуйся, Невісто Неневістная!

Преображення Господнє. Преображення святкується 6/19 серпня.
Чому серед багатьох подій життя Ісуса Христа Церква виділяє П рео б р аж ен н я?  

Можна тут відзначити дві основні причини. Преображення тісно пов’язане з розу
мінням таємниці втілення й «кенозіса», тобто умалення й приниження Сина Божого. 
З  другого боку, Преображення— запорука й видиме свідчення майбутнього підне
сення людства на вищу ступінь буття.

Христос прийшов до людей у вигляді раба, ніякими рисами земного величчя 
не відзначений. І це так  природно, так зрозуміло! Бо що значить в очах Божих 
•будь-яке тлінне, земне величчя? Зате для людей воно має притягальну силу. І тому 
навіть тіні його не повинно бути в земному служінні Визволителя, щоб не виникла 
спокуса в суєтному блиску побачити сяйво Вічного.

Ким був Ісус Христос для римлян? Химерним мрійником, убогим мандрівником, 
мешканцем маленької східної країни. Ким був Він для іудейського священства? 
Небезпечним претендентом на права в храмі, безумним підбурювачем юрби. Для 
книжників Він був неуком, постійно оточеним грубими людьми, всілякими покидька- 
ліи суспільства. В Н азареті, де Він провів більшу частину життя, Його було від- 
-кинуто, названі брати не вірили в Нього, всі поважні люди дивились на Нього 
з  презирством, навіть Іоан Хреститель, сидячи в темниці, завагався щодо Його 
месіанства, він, якому' було видіння на Йордані! Багато хто з ученикїв відійшли 
в ід  Ісуса, не маючи сили повірити в те, що Він говорив їм про хліб Ж иття. Таким 
€ув  Христос в очах Своїх сучасників.

І нам треба докласти зусилля, відмовитися від звичних почуттів і уявлень, щоб 
зрозуміти, як важ ко було в цій атмосфері презирства, недовір’я й кепкувань сказати 
разом з Петром: «Ти — Христос, Ти — Месія, Син Бога Ж ивого!» Вічна слава цим 
простим і щирим людям, які духовно виявилися вищими від первосвящеників і про
кураторів, мудреців і законників, людей освічених і гордих своїм благочестям. І віра 
апостолів, яка подолала всі перешкоди, була нагороджена, коли одного разу завіса 
таємниці, що приховувала божественну славу Христа, на мить трохи відкрилася.

Він молився на вершині гори, а троє ученикїв — Петро, Іоан, Яків — спали. 
■Коли вони прокинулися, то побачили Вчителя преображеним, лице й ого  випроміню
вало сяйво, одеж а була пронизана світлом. Почуття невимовної радості огорнуло 
душ і учеників. «Добре нам тут бути»,— викликнув Петро. У нього не було більше 
•слів!.. Та й які слова могли виразити таємницю?

Коли вони зійшли з гори, їх  знову чекали важкі трудові будні. Знову Спасителя 
■оточували діти землі, «рід лукавий і розпусний».

Мимоволі хочеться запитати: чи пам’ятали ученики про гору Преображення 
в страшні часи, коли бачили Вчителя на іншій горі — на Голгофі? Якщо пам’ятали, 
т о  як могли завагатися.

М ожливо, вони і не забули, але завагалися. І це так часто трапляється з ба
гатьма душами. Ось відкривається завіса таїни, і ми в якусь мить свого життя ба
чимо сяючий Л ик і чуємо голос Отця, переживаючи те почуття, яке ап. Петро хотів 
виразити словами: «Господи, добре нам тут...»  А потім все зникає... М аяк блиснув,
і знову — темне море, бурхливе і погрозливе. Душ а, яка зберегла образ видіння 
світла, не повинна піддаватися владі страху: в дні Голгофи вона повинна зберігати 
■пам’ять про гору Преображення.

Світло, що відігнало тьму на святій горі, є прообраз прийдешнього перетворен
ня всього світу. Християнство вчить про «теозіс», кінцеве «обоження» людства.

Устав заповідає добрий звичай не вживати плодів (на сході — винограду, 
у  нас — яблук) до дня свята. В самий день Преображення буває освячення плодів.

Тропар свята: Преобразився Ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам 
Твоїм славу Твою, скільки для них можна було. Нехай засяє і нам, грішним, світло 
Твоє віковічне, за молитви Богородиці, Світлодавче, слава Тобі!

Кондак свята: На горі преобразився Ти, і ученики Твої, скільки вмістити могли, 
сл аву  Твою, Христе Боже, бачили: щоб коли побачать Тебе розп’ятого, зрозуміли 
страж дання добровільне, а світові проповідували, що Ти воістину — Отця сяйво.

Успення Пресвятої Богородиці. Успення або кончина Бож ої Матері — останній 
дванадесятий празник нерухомого циклу. Святкується він 15/28 серпня.

Про подію, яка лягла в основу свята, нічого не говориться в Новому Завіті. 
Ми знаємо тільки, що Богомаги посідала почесне місце в первохристиянській громаді 
в Єрусалимі. Мабуть, Вона померла невдовзі після 30-х років, в Єрусалимі. Переказ 
про те, що тіла Богоматері не стало в гробниці, відображає віру Церкви в те, що



Діва М арія перша з  людей, щ« д о  завершення світової істерії, знайшла цілковите 
безсмертя, і не тільки духом, але н тілом перейшла на небо.

Тому кончину Бож ої М атері оточує не смуток, а радість. Смерть ї ї  — це не 
смерть, а короткочасний сон, за яким наступає воскресення й вознесення.

М айже весь християнський світ відзначає Успення, як велике свято. В нашій 
храїні йому присвячені величні храми, монастирі й лаври.

Найдавніше зображення Богоматері («Оранта» — моляща) в Київській Софії 
має назву «Нерушима стіна». Церква з найдавніших часів бачила в Приснодіві, яка 
молитовно простягає руки, вірний захист і допомогу.

Найменування інших ікон Богоматері говорять про живу віру в ї ї  покрову над. 
світом. Вона — «Щира Заступниця», «Всіх скорботних радість», «Милуюча», «Ути- 
шення печалі», «Несподівана радість», «Заступниця грішних», «Скоропослушниця». 
ї ї  життя служить для кожного християнина джерелом утіхи й натхнення. Вона — 
пристановище всіх скорботних матерів світу. Вона навчає нас, як проходити свок> 
путь у цілковитій відданості волі Небесного Отця. Та, що в убогому вертепі не 
забула ангельських слів, навчає нас серед підступів і спокус зберігати в своєму 
серці божественні глаголи.

Перед Успенням буває двотижневий піст. Н а всеношній буває літія з благосло
венням хлібів, вина та єлею.

За  звичаєм, що зміцнів в усіх містах і багатьох селах, на другий або третій 
день після Успення відправляється служба Похорону Богоматері, на якій виноситься 
плащаниця із зображенням Цариці Небесної, що спочиває в домовині. Перед пла
щаницею читають 118 псалом («Непорочні») з похоронними стихами на три «статії» 
а б о  частини. Після Великого славослов’я плащаницю звичайно обносять навколо 
церкви з хресним ходом. Здебільшого ця служба відбувається у вечірній час.

Тропар свята: Породивши, Ти дівство зберегла, а в успенні світу не покинула, 
Богородице; перейшла Ти до Ж иття, як Мати Ж иття і молитвами Твоїми визво
ляєш від смерті душі наші.

Кондак свята: В молитвах невсипущу Богородицю і в заступництві надію непо
хитну домовина і смерть не втримали: бо як Мати Ж иття до життя переселив ї ї  
Той, Хто в утробу вселився зічнодівочу.

в. к—».

ЗМІСТ «ПРАВОСЛАВНОГО ВІСНИКА» за 1971 рік

О Ф І Ц І Й Н А  Ч А С Т И Н А  

Послання, привітання, звернення, заяви, телеграми

Стор
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Різдвяне послання Екзарха всієї України, митрополита Київського і Га

лицького Філарет а .....................................................................................................1 5
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лицького Філарета .....................................................................................................5 3
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Представники Московської П атріархії на прийомах у Кремлі . . . .  1 9
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-’ь



Д іян ня  Освяченого Собору Руської Православної Церкви про скасування
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стоятелям Церков .............................................................................................................9 1
П атріарш і н а г о р о д и ............................................................................................................ 9 3
Призначення Священного С и н о д у ..................................................................................... 9 3
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телю Митрополитові Пимену ............................................................................. 6 7
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Православної Ц е р к в и .....................................................................................................6 7
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гарської Ц е р к в и ............................................................................................................ 6 7
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Церкви ............................................................................................................................6 8
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лита Крутицького і Коломенського Пимена в зв’язку з 25-річчям Л ьвів
ського Собору ............................................................................................................ 7 9

П ромова Екзарха України, митрополита Київського і Галицького Філарета
на акті 15 травня 1971 р ...............................................................................................7 10
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толиків з Руською Православною Ц е р к в о ю ......................................................7 14

€п іскоп  Володимир. Знаменний ювілей церковної є д н о с т і ..................................... 7 15
А рхіеп іскоп  Николай. Д вадцятип’ятиріччя возз’єднання Галицької Греко-като- 

лицької Церкви з Руською Православною Церквою на Львівському Ц ер
ковному Соборі (1!М6— 1 9 7 1 ) ...................................................................  8 13

А рхіеп іскоп  Иосиф. Чверть віку в рідному д о м і ................................ .....  9 6
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галицьких греко-католиків з Руською Православною Церквою . . . .  10 6
Архімандрит Варлаам. Наречення і хіротонія преосвященного Миколая, епіс

копа Курського і Бєлгородського . . . . . . . . .  4 . . . .  10 1
.Архімандрит Агафангел. Празник св. ап. Андрея Первозванного, річний акт

Одеської духовної семінарії ........................................... ..........................................З 7
Л .  Ф. Єрьомін. Церковно-археологічний кабінет при Одеській духовній се

мінарії ..................... ..... ........................................................................................... 9 9
•О. М. Кравченко. Закінчення учбового року в Одеській духовній семінарії 9 14 
■О. Кравченко. Початок нового учбового року в Одеській духовній семінарії 12 10
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•О. К. Сніжинський. Вдячна пам’ять про співця (до 125-рїччя з дня народ
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Відправи Екзарха України: № №  2, 5; II , 12,
З  життя єпархій — кореспонденції в усіх номерах
К анадські патріарші п а р а ф і ї .............................................................................................3 2
Канадські патріарш і п а р а ф і ї .............................................................................................7 18
Середньоєвропейський Е к з а р х а т .....................................................................................7 18
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Хроніка — повідомлення в № №  1, 2, 4, 5, 6, 7, 9.
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