
Христос Воскрес, дорогий читачу!

Настала ще одна Пасха Христова,“праздников
праздник и торжество из торжеств”. Кожного року
ми її очікуємо з нетерпінням і радісно зустрівши,
укріпляємо свою душу впевненістю в наше загальне
з Вами воскресіння. Христос перший, хто пройшов
цей шлях і закликає нас іти за Собою - шляхом, хоч
іноді скорботним але завжди переможним. Нам
також належить перемогти смерть так, як це
зробив Христос,“первенец от умерших”. 

Бажаємо Вам зустріти Христову Пасху в мирі і
любові, з глибокою вірою в серці, відмінному здоров’ї
і настрої.

З повагою, редакція.

В  Н О М Е Р І
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Історичні свідоцтва про
Христове Воскресіння

Це лише здається, що христи -
ян ська віра у Воскресіння Христове
ґрунтується на «бабусиних казоч -
ках».  
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“А якщо Христос не воскрес, то й проповідь  наша марна, 
марна і віра наша”

(1Кор.15,14)
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Пасха - це не просто свято. Це - суть християнства.
Якщо ми уважно прочитаємо апостольські послання і
подивимося ті перші проповіді, що приведені в “Діяннях
апостолів”, нас чекає сюрприз: те, що проповідують
апостоли, не можна визначити, як “етичне вчення
Христа.”

Жодного разу вони не кажуть “так вчив нас Господь”,
не переказують Нагірну проповідь і не передають з вуст у
вуста чудеса Христові. Важливішим за все для них одне:
Він помер за гріхи наші, але й воскрес. Пасхальні події -
ось основа християнської проповіді. Християнство - не

Христос Воскрес!

Юліанський чи
григоріанський?

Для того, щоб зрозуміти
передісторію православного кален -
да ря, ми повинні перенестися в
долину Нілу...
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Десятина в Біблії і в
сучас ному протестанти змі

Образ «жадібних церковників»,
так довго пропагований атеїста -
ми, сьогодні посилено використо ву -
ється різними протестантами.
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Церковне сім’я:
мучеництво як всесвітнє
покликання

На кожного з нас у житті рано
чи пізно чекає розчарування,
втрата тих, кого ми любимо, і

Настоятелю храма отцю
Олександру 60 років!

21 квітня настоятелю Свято-
Воскресенського храму протоієрею
Олександру Генераленко виповню -
ється 60 років.
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“вчення”, не моралістика, а “просто розповідь” про
факт. Апостоли проповідують тільки факт - подію,
очевидцями якої вони були.

Але при цьому говорять про Воскресіння
Христове не як про подію лише в Його житті, але й
у житті тих, хто прийняв пасхальне благовістя - тому
що “Дух Того, Хто воскресив з мертвих Іісуса, живе
у вас” (Рим. 8, 11). Його смерть і Воскресіння “діє в
нас” (2 Кор. 4, 12).

І з тих пір кожний християнин може сказати:
найголовніша подія в моєму житті відбулася в
Єрусалимі, “при Понтії Пілаті”...

Що ж ми святкуємо на Пасху? Про богослов'я
говорити сучасним людям нелегко, тому
придивимося до того, що говорить про це ікона.

Але в православній
іконографії немає ікони
Воскресіння Христового!
Знайоме усім нам
зображення Христа у
білосніжних ризах, Який
виходить з гробу з пра -
по ром у руці - це пізніша
католицька версія, яка
лише після Петра I
появилася в храмах на
Русі. Традиційна право -
славна ікона не зобра жує
моменту Воскресіння
Христа. Існує, однак, чи -
мало ікон, напис на яких
говорить, що перед нами
“Воскресіння Спасителя
нашого Іісуса Христа”, а
це зображення всього
лише розповідає про
події, які відбулися на
день раніше - у Велику Суботу. Пасхальною іконою
Православної Церкви є ікона “Зішестя в пекло”.

Христос на цій іконі начебто абсолютно
статичний. Він тримає за руки Адама і Єву. Він
тільки готується вивести їх з місця скорботи.
Підняття ще не почалося. Але тільки що закінчився
спуск: ризи Христа ще розвіюються (як після
стрімкого спуску). Він вже зупинився, а ризи - ще ні.
Перед нами - кінець зішестя Христа, звідси шлях
піде вверх, з пекла - на Небо. Христос ввірвався в
пекло, і розтрощені Ним врата пекла, розламані,
лежать під Його ногами.

“Зішестя в пекло” показує нам, як твориться
перемога Христова: не силою і не магічно-
авторитарним впливом, але - через максимальне
“Самоистощание”, Самоприменшення Спасителя.
Старий Завіт розповідає, як Бог шукав людину.
Новий Завіт, аж до Пасхи, нам говорить, як далеко

довелося зійти Богу, щоб знайти, все-таки, Свого
Сина.

Уся складність іконографії Воскресіння пов'язана з
необхідністю показати, що Христос - не тільки
Воскреслий, але й Воскреситель. Вона говорить про
те, для чого Бог прийшов на землю і прийняв
смерть. На іконі - це переломний момент, мить
зустрічі двох різнонаправлених дій, хоч вони мають
одну мету: гранична відмітка Божественного зішестя
стає стартом початку людського підняття. “Бог став
людиною, щоб людина стала богом” - золота
формула православного розуміння людини.

Можливості відкриваються для людини
блискавично - “за мить”. Саме слово “пасха”
означає - “перехід”, швидкий рух. У старозавітні

часи пасхальним хлібом
були опрісноки - прісні
хлібці, виготовлені на -
швидко руч з тіста, яке
ніколи було навіть
заквасити. Настільки ж
блискавично здійснюєть -
ся і звільнення людства
(всього людства, а не
тільки єврейського наро -
ду) від рабства (вже не єги -
петського, а самої смерті і
гріха). Воскресіння Христа
- дарована нам перемога.
Чи - перемога Христа над
нами. Адже ми зробили
все, щоб Життя не “жило
в нас”: вивели Христа за
межі храму своєї душі,
своїми гріхами пригвозди -
ли Його до хреста,
поставили сторожів біля

гробниці і запечатали її печаткою невір'я і
нелюбові. І - наперекір нам, і заради нас - Він, все-
таки, Воскрес.

Тому іконописець, завдання якого - передати
пасхальний досвід Церкви, не може просто
представити вихід Спасителя з труни як сценку.
Іконописцеві необхідно пов'язати Воскресення
Христа зі спасінням людей. Тому пасхальна
тематика і знаходить повноту свого вираження саме
в іконі “Зішестя в пекло”. Розп'ятий у п'ятницю і
воскреслий у неділю, Христос в суботу сходить у
пекло (Єф. 4, 8-9), щоб вивести звідти людей.

Перше, що впадає в очі на іконі “Зішестя” - це те,
що в пеклі знаходяться... святі. Люди в німбах
оточують Христа, що зійшов у пекло, і з надією
дивляться на Нього. До пришестя Христового, до
того, як Він з'єднав у Собі Бога й людину, для нас
був закритий шлях у Царство Небесне. Від
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гріхопадіння перших людей у світі відбулася
зміна, що перервала животворний зв'язок людей
з Богом.

Стан, у якому перебували душі померлих, на
староєврейській мові позначається словом
“Шеол” - місце, де нічого не видно, сутінки і
морок (Іов. 10, 21-22). Це скоріше стан тяжкого і
гнітючого сну (Іов. 14, 12), ніж місце якихось
конкретних мук. Це “царство тіней”, ця ілюзія
своїм маревом закривала людей від Бога. Древні
старозавітні книги не знають ідеї посмертної
радості, не знають про рай.

Так, Екклезіаст без усякої надії вдивляється в
тривалість людського життя. Псалмоспівець
Давид, плачучи, розмірковує про скороминучість
людського життя: “человекъ яко трава, дни его
яко цветъ сельный, тако отцвете, яко духъ
пройдетъ въ немъ и не будетъ”... І Іов запитує, не
очікуючи відповіді: “Коли помре людина, то чи
буде вона жити знову?” (Іов. 14, 14).

Так, старозавітні люди не знали про майбутнє
життя. Вони могли передчувати, жадати цього -
але явно їм нічого не було сказано. Адже
говорити, що після смерті їх чекає життя в Бозі,
Царство Небесне - значить втішати їх і вселяти
надію, але ціною обману. Та сказати людям
Старого Завіту правду про Шеол - означало
провокувати в них напад безутішного відчаю або
єпікурейства: “будемо їсти й пити, бо завтра
помремо!”.

І ось прийшов час, коли сподівання, надії, все-
таки, виправдалися, коли виповнилося
пророцтво Ісаї: “На тих, хто живе в царстві тіней
смертних, світло засіяє” (Іс. 9,2). Пекло
обманулося: воно думало взяти свою законну
данину - смертну людину, воно приготувалося
зустрічати теслю Іісуса, який обіцяв людям Нове
царство, а зараз сам опиниться під владою
древнього царства пітьми - але пекло раптом
виявляє, що в нього ввійшла не просто людина,
а - Бог. В обитель смерті ввійшло Життя, у
царство тіней - Отець світла.

Втім, і зміст, і настрій Пасхи як події нам не
вдасться передати краще за святителя Іоана
Златоуста: “Хай ніхто не ридає через свою
нікчемність, тому що прийшло Царство для всіх.
Хай ніхто не оплакує гріхів, тому що засіяло
прощення із гробу. Хай ніхто не боїться смерті,
тому що звільнила нас Спасова смерть. Воскрес
Христос і Життя продовжилось. Воскрес
Христос і немає жодного мертвого в домовині!”.

“Свій прийшов до своїх”. Хто ці “свої”? Святі
царі і пророки, праведники Старого Ізраїлю? -
Так. Але що говорить Златоуст? Хіба говорить
він - “жодного іудея в гробі”? (у духовному гробі

Н е д і л і  п і с л я  П а с х и

Н е д і л я  с в .  а п о с т о л а  Ф о м и

З давніх часів восьмий день після Пасхи, як завершення
Світлої седмиці, святкувався особливо, як би замінюючи
собою Великдень, тому і названий Антипасхою, що
значить замість Пасхи. У цей день оновлюється пам'ять
про Воскресіння Христове, тому Антипасха називається ще
неділею оновлення. Так як оновлення воскресіння Іісуса
Христа відбулось заради апостола Фоми, який не був
присутній під час Воскресіння Спасителя і не вірив у це, то
саме йому і були представлені докази Воскресіння. У зв'язку
з цим ця неділя іменується ще й Фоминою. Церква надає
цій події особливого значення. Своїм явлінням апостолу
Фомі воскреслий Господь запевняє, що Він мав після
Воскресіння не вдавану, примарну плоть, а дійсно
пречисту, яку сприйняв від утроби Пресвятої Богородиці, з
якою був прибитий до хреста і на якій залишилися від того,
навіть після Воскресіння, рани.

Святий апостол Фома був родом з Галілейського міста
Пансади і займався рибальством. Почувши благовістя
Іісуса Христа, він все залишив і пішов услід за Ним.
Апостол Фома входить в число Дванадцяти святих
апостолів, 12 учнів Спасителя.

За свідченням Священного Писання, святий апостол не
повірив розповідям інших учнів про Воскресіння Іісуса
Христа: "якщо не побачу на руках Його рани від цвяхів, і не
вкладу пальця мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в
ребра  Його, не повірю” (Ін.20,25). На восьмий день після
Воскресіння Господь явився апостолу Фомі і показав Свої
рани. "Господь мій і Бог мій!" - Вигукнув святий апостол
(Ін.20,28). "Фома, який був колись слабшим від інших апостолів
у вірі, - говорить святитель Іоанн Златоуст, - став по
благодаті Божій мужнішим, ревностнішим і невтомнішим за
інших, так що обійшов зі своєю проповіддю майже всю землю, не
побоявся сповіщати Слово Боже народам диким". За
церковним Переданням, святий апостол Фома заснував
християнські Церкви в Палестині, Месопотамії, Парфії,
Ефіопії та Індії. Проповідь Євангелія апостол
назнаменував мученицькою смертю. За навернення до
Христа сина й дружини правителя індійського міста
Меліапора (Меліпура) святий апостол був вкинутий у
в'язницю, зазнав тортур і потім, пронизаний п'ятьма
списами, відійшов до Господа. Частини мощей святого
апостола Фоми є в Індії, Угорщині та на Афоні. З ім'ям
апостола Фоми пов'язана Аравійська (або Арапетська)
ікона Божої Матері (святкується 6 вересня).
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Шеола). Ні, - взагалі “жодного мертвого”.
Чи знали іконописці на Русі, що найдавніші

православні святі вважали “християнами до Христа”
праведних язичників філософів? “Сократ і Геракліт
і їм подібні, котрі жили згідно з Логосом (Словом),
суть християни” (св. Іустин Мученик). Усі ті, хто
шукав Єдиного Бога і в ім'я Його подав своєму
ближньому “хоч чашу холодної води”, чия совість
вела до служіння Богу і до блага для всіх - усі вони
шукали саме Христа (ще не знаючи Його імені). Так
вважали перші отці Церкви, і навіть в той час, коли
язичество було в силі, вони не боялися знати правду
в її формально нехристиянському одязі - і
воцерковляти її. Нехристиянських мислителів (якщо
вони навчали добру) мали за та-ких, які не мали
права вважати себе єдиними знавцями Істини, ще
вважали, що Істина не належить їм, що Істина існує
сама собою і доступна всім людям, що шукають
духовного. І тому - як Мойсей наказав єврейському
народу під час пасхального виходу забрати все
золото з Єгипту (бо його євреї заробили за віки
їхнього рабства) - так і християни повинні
приносити в Церкву все краще: все духовне золото,
зароблене людством поза церковною огорожею,
“під рабством закону”.

Але ще й у “золоті часи”
православного Середньовіччя,
руські і молдавські іконописці,
ще не знайомі з Іустином
Мучеником, не соромилися на
фресках соборів писати лики
дохристиянських філософів.
Може, і на іконах Воскресіння Христового вони
бачили і писали не тільки старозавітних
праведників, але й усіх, що заслужили блаженство
“алчбой и жаждой правды”. Як писав апостол
Павло, “Бог є спаситель всіх людей, а найбільше
вірних” (1 Тим. 4, 10). Адже Бог “хоче, щоб усі
люди спаслися і досягли пізнання істини” (1 Тим. 2,
3-4). Як саме пришестя у світ Слова означає суд,
який полягає в тому, що те, що було від світла -
прийняло Світло, потягнулося до Нього й
просвітлилось, а ті, чиї справи були злими,
зненавиділи Його (Ін. 3, 19-21), - тому не тільки в
етичному плані, але і в плані пізнання знаходиться
повнота Істини, яка обов'язково буде “судити” всі
інші людські погляди. “Істинне Слово, коли Воно
прийшло, показало, що не всі погляди і не всі
вчення вірні, одні погані, а інші добрі” (св. Іустин
Мученик).

Мудрість дохристиянського світу освітилася
“Сонцем Правди” - Христом. І все перемінилось.
“Все, що є, вже було; що було, те й буде; ніщо не є
новим під нічним світилом”... Згідний! Місяць є
нічним світилом, а вночі всі коти сірі, але, заради

Бога, огляньтеся довкола: чи немає чого нового під
сонцем? Я вважаю, що про дух і сутність існує
тільки дві літератури: це література
дохристиянського періоду і література часів
християнства” (Бестужев А. А.).

“Світло Христове просвіщає всіх”. Можливо, саме
це хотів сказати древній іконописець, розміщуючи
на іконі Воскресення серед зустрічаючих Спасителя
людей не тільки з німбами, але й без них. На
першому плані ікони ми бачимо Адама і Єву. Це
перші люди, що позбавили себе спілкування з
Богом, але вони ж довше за всіх і чекали на його
відновлення.

Рука Адама, за яку його тримає Христос,
безсильно повисла: немає в чоловіка сили самому,
без допомоги Божої, вирватися з прірви
Боговідчуження і смерті. “Бідна я людина! Хто
визволить мене від цього тіла смерті?” (Рим. 7, 24).
Але інша його рука рішуче протянута до Христа:
Бог не може спасти людину без зусиль зі сторони
самої людини. Благодать не насилує.

По іншу сторону від Христа - Єва. Її руки
протягнуті до Спасителя. Але - значима деталь -
вони сховані під одягом. Її руки колись вчинили

гріх. Ними вона зірвала плід з древа
пізнання добра і зла. У день падіння
Єва думала стати ближче до Вищої
Істини, без любові до самої Істини,
без любові до Бога. Вона обрала
шлях магії - “вкусите и станете”,
знехтувавши шлях праці, - заповідь
“возделывания”... І ось тепер перед

нею знову Істина, що стала плоттю - Христос.
Знову причетність до Нього здатна спасти людину.
Але тепер Єва знає, що до причастя, причетності не
можна приступати з самовпевненістю...

І Єва не сміє самочинно доторкнутися до Христа.
А з мольбою в серці чекає, коли Він обернеться до
неї. Колись, у раю, покровами людей була
Божественна Слава. “Позбувшись” її після
гріхопадіння, після спроби здобути всю повноту
цієї слави знеславлено-технічним шляхом, і виникла
потреба в матеріальному одязі. При світлі стало
видно, що люди не одягнені в добрі справи, вони
голі без них - і від світла потрібен був захист, тому
що при цьому світлі, що стало тепер зовнішнім для
них і ззовні викривало їх, “довідалися вони, що
наги” (Бут. 3, 7). Одяг служив тим покровом, яким
пізніше стануть служити міста - самоізоляцією, що
стала, на жаль, необхідною (город - від “городити,
огороджувати).

Те, що зараз, у момент, зображений на іконі, Єва
вся, з голови до ніг покрита одягом - це ще й знак її
покаяння, розуміння своєї повної відокремленості
від Бога (одяг даний людям після гріхопадіння). Але

У день падіння Єва думала стати
ближче до Вищої Істини, без любові до
самої Істини, без любові до Бога. Вона
обрала шлях магії - “вкусите и
станете”, знехтувавши шлях праці, -
заповідь “возделывания”...
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У другу неділю після Пасхи Свята Православна Церква
святкує пам'ять святих жінок-мироносиць, а також
праведних Йосифа Аримафейского і Никодима. Коли
Юда предав Христа первосвященикам, всі учні Його
розбіглися. Апостол Петро слідував за Христом до двору
первосвященика, але там, коли виявилося, що він Його
учень, тричі відрікся від Нього. Весь народ кричав Пилату:
"Візьми, візьми, розіпни Його!" (Ін. 19.15). Коли розп'яли
Іісуса проходило багато лудей, які проклинали Його й
насміхалися над Ним. І тільки мати Його з улюбленим
учнем Іоанном стояли біля Хреста, атакож жінки, які
завжди супроводжували і служили Спасителю і Його учням
під час Його проповіді. Вони стояли і здалека дивилися на
те, що відбувалось. Серед них були Марія Магдалина,
Іоанна, Марія, мати Якова, Саломія та інші.

Після того, як Іісус спустив дух, Йосип із Аримафеї, який
був таємним учнем Христа, прийшов до Пилата просити
тіло Іісусове і, отримавши дозвіл, разом з Никодимом,
іншим таємним учнем Господа, поховав Його в новому
гробі .

У перший день тижня святі жінки-мироносиці, купивши
аромати, прийшли рано до гробу, щоб помазати тіло
Іісусове, але побачили камінь, відвалений від гробу і ангела,
який сповістив їм, що Іісус воскрес. Господь з'явився Марії
Магдалині, з якої вигнав сім демонів, і просив сказати
апостолам, щоб чекали Його в Галілеї.

Святі жінки-мироносиці являють нам приклад
справжньої жертовної любові і самовідданого служіння
Господу. Коли всі залишили Його, вони були поруч, не
злякалися можливих переслідувань. Не випадково саме
Марії Магдалині першим з'явився Воскреслий Христос.
Згодом, за переказами, свята рівноапостольна Марія
Магдалина багато потрудилася для проповіді Євангелія.
Саме вона піднесла римському імператору Тіверію червоне
яйце зі словами? "Христос Воскрес!", Звідки й пішов
звичай на Великдень фарбувати яйця.

Свята Православна Церква відзначає цей день як свято
всіх жінок-християнок, відзначає їх особливу і важливу
роль у сім'ї і суспільстві, зміцнює їх у самовідданому
подвизі любові та служіння ближнім.

Наскільки це свято відрізняється від так званого
Міжнародного Жіночого Дня 8 Березня, встановленого
феміністськими організаціями в підтримку їх боротьби за
так звані права жінок, а точніше, за звільнення жінок від
сім'ї, від дітей, від усього, що складає для жінки сенс життя.

саме через це (покаяння) - і врятована Єва.
А оскільки тема покаяння на Пасху ніби

відходить на задній план, то ікона в душі людини,
яка молиться, з'єднує Велику Суботу (коли було
зішесття в пекло) і Пасхальне Воскресіння. З'єднує
покаянні почуття останніх днів Великого Посту і
радість Пасхи.

“На Страстній Седмиці в передсвяткових
приготуваннях люди сугубо постилися, говіли. До
вечора Великої Суботи дім наш блищав чистотою,
як внутрішньою, так і зовнішньою, милостивою і
щасливою, що тихо чекає у своїй
благопристойності великого Христового свята. І
свято нарешті наставало - вночі з субботи на
наділю у світі відбувається дійство, суттєвий
перелом, Христос переміг смерть і утвердив
торжество над нею” (І. Бунін. “Жизнь
Арсеньєва”).

Воскресіння Христове пов'язане зі спасінням
людей. Спасіння людини - з її покаянням і
оновленням. Так зустрічаються у Воскресенні
“зусилля” людини і Бога. Так вирішується доля
людини - та доля, яку шукав і Бунін: “Чи є людина
Богом? Чи “сином бога смерті”? На це відповів
Син Божий”.

І знову скажу: це не “міфологія” чи “теоретичне
богослов'я”. Що більш притаманне природі
людській: християнське свідчення про пасхальне
чудо чи примарні роздуми про “науковий атеїзм” -
легко визначить серце в ці пасхальні дні. Якщо я
скажу вам: “Христос Воскрес!” - чи затріпоче ваше
серце у відповідь: “Воістину Воскрес!” - чи ви
змусите його промовчати?..

А краще - повірити серцю!
Диякон Андрій Кураєв,
"Школьное богословие"

Друга неділя -
с в я т и х  ж і н о к - м и р о н о с и ц ь

Звичайно ж, вибір подарунка на Пасху
залежить від вашої фантазії. Однак, є
обов'язковий атрибут пасхального привітання.
Важко собі уявити великоднє привітання без
червоного або розписаного яйця. Звичай
обмінюватися на Пасху червоним яйцем,
кажучи «Христос Воскрес!», дуже давній.
Христос дав нам життя, а яйце - це знак життя.
Адже ми знаємо, що з яйця виходить жива
істота. Всі християни вітають один одного
червоним яйцем як знаком вічного життя.

Що дарувати на Великдень
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21 квітня настоятелю Свято-Воскресенського
храму протоієрею Олександру Генераленко
виповнюється 60 років. Своє свято дорогий
батюшка проведе в колі парафіян, численних
гостей і родичів. Ювілей настоятеля припадає на
третій день Пасхи. У цей світлий пасхальний день
запланована Божественна літургія і святкова
трапеза. 

«Шестидесятиліття отця Олександра -
зауважує диякон Анатолій Слинько - для нашого
приходу є спільним святом оскільки особистість
батюшки всеосяжна. Він для багатьох парафіян
не тільки служитель, наставник, а й духівник». 

Дійсно отець Настоятель
при зустрічі залишає дуже
гарне враження відкритої
дружньої людини. Як свідчать
парафіяни: «Його проповіді
прості доступні й актуальні,
настанови і поради - дієві і
здійсненні». 

«Нічого поганого не можна
сказати про батюшку -
кажуть бабусі зі свічкового
ящика - він знаходить підхід
до кожного з односельчан.
Завжди доступний, «народ -
ний». У народі кажуть: «який
піп такий і прихід». Так ось, -
прихід у нас дружній. Парафія
підтримується його стара -
ннями. Він досить полюбився
людям і служить у нашому
храмі вже майже двадцять
років». 

«Настоятельство - це
справа не проста - продовжує отець диякон - за
час служіння о.Александра в храмі було зроблено
і робиться не мало:   проводиться настінний
розпис, активно проводяться ремонтні роботи,
упорядковане подвір’я, будується Духовний центр
при храмі і т.д. А головне - окормлення
багаточисельною паствою. Справ у нас
«непочатий край» але головне що всі вони
вирішуються благословенням та підтримкою
нашого пастиря». 

Кажуть, що про життя парафії можна судити
по молитовному настрою в храмі. Дійсно в
Зазимському храмі дуже легко молитися. Тут

відчувається молитовний настрій умиротворення,
спокій душі. Під час богослужіння душа
наповнюється захопленням від надзвичайної
простоти. Мабуть тому, крім бабусь у церкві на
звичайній недільній Літургії все частіше можна
зустріти молодь. Батюшка Олександр і до юних
душ має  підхід. З його проповідей довідуємось,
що близьких до Бога потрібно приводити не
насильством і нотаціями, а особистим прикладом
і любов'ю. 

«Отець Олександр досить відкритий, каже
Андрій Мішаков (причетник храму), він вміє
відчувати і розуміти внутрішній світ своїх

духовних чад. Я відвідую храм у
Зазим’ї вже понад десять років і
багато в чому йому завдячую.
Батюшка завжди зрозуміє,
надоумить і наставить, як
вчинити в хвилину спокус». 

Батюшка повний енергії,
світлий і добрий. Про себе багато
говорити не любить, швидше
поцікавиться твоїми пробле -
мами і в той же час не сприймає
пустих розмов - всіляко від них
втікає. Це важлива риса істинно
мудрого пастиря. 

Людмила Валентинівна
Спичак, голова сільради підмічає
в о.Александрі щиру простоту:
“саме головне те, - каже голова,
- що наш батюшка зовсім не
тщеславний, а це для священика,
особливо в наш час дуже
важливо”.

Читаючи ці рядки, можна
подумати, що автори перебілюшують і сильно
вихваляють свого настоятеля. В такому разі у
всьму сказаному можна легко преконатися,
поспілкувавшись з батюшкою. Насправді ми
знаємо що о.Олександр  хоч і сприйме все це як
похвалу собі, але мудрий розум і багатий досвід не
дадуть волі гордості і марнославству.

Парафія існує, живе молитвами свого
настоятеля, а він в свою чергу підкріплюється
молитвою пастви. В день його шестидесятиліття
всі парафіяни соборно заспівають своєму
улюбленому Предстоятелю перед престолом
Божим: «Многая і благая літа».

М н о г а z  л i т а  ю в i л z р у

Настоятелю храма
отцю Олександру 60 рокiв !
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Чи не час нам повернутися до традицій нашого народу,
відновити православне розуміння ролі жінки в нашому
житті і більш широко відзначати свято - чудовий день
святих жінок-мироносиць.

Свята Марія Клеопова
Свята Марія Клеопова,

мироносиця за переданням
Церкви, була дочкою
праведного Йосипа, Обручника
Пресвятої Діви Марії (пам'ять 26
грудня), від першого шлюбу і
була ще зовсім юною, коли
Пресвята Діва Марія була
заручена з праведним Йосипом і
введена в його будинок. Свята
Діва Марія жила разом з
донькою праведного Йосипа,
вони дружили як сестри.
Праведний Йосип після повернення зі Спасителем і
Божою Матір'ю з Єгипту в Назарет видав дочку заміж за
свого меншого брата Клеопу, тому вона іменується Марією
Клеоповою, тобто дружиною Клеопи. Благословенним
плодом того шлюбу був священномученик Симеон,
апостол від 70-ти, родич Господній, другий єпископ
Єрусалимської Церкви (пам'ять 27 квітня). Пам'ять святої
Марії Клеопової святкується також у Неділю 3-ю після
Пасхи, в день святих жінок-мироносиць.

Свята Іоанна Мироносиця
Свята Іоанна Мироносиця,

дружина Худзи, урядника царя
Ірода, була однією з жінок, що
слідували за Господом Іісусом
Христом під час Його проповіді,
і служила Йому. Разом з іншими
жінками після хресної смерті
Спасителя свята Іоанна прихо -
дила до гробу, щоб помазати
миром Святе Тіло Господа, і чула
від Ангелів радісну звістку про
Його славне Воскресіння.

Праведні сестри Марфа і
Марія

Праведні сестри Марфа і
Марія увірували во Христа ще
до воскресіння Господом
їхнього брата Лазаря. Після
вбивства архідиякона Стефана
почалися гоніння на
Єрусалимську Церкву. Святі
сестри допомагали своєму
брату в проповіді Євангелія в
різних країнах. Про час і місце
їх мирної кончини відомостей
не збереглося.

М н о г а z  л i т а  ю в i л z р у 7
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О. І. Белецький ніколи не приховував своєї релігійності.
У 1920-х роках він був церковним старостою в одному з
храмів Києва. Довгі роки до самої своєї кончини
Олександр Іванович очолював Інститут літератури імені
Тараса Шевченка в Києві. За трудову діяльність академік
Белецький був нагороджений 5 орденами і багатьма
медалями. 

Це лише здається, що християнська віра у Воскресіння
Христове ґрунтується на «бабусиних казочках».
Насправді казочками була безліч псевдонаукових видань
по антирелігійній пропаганді, в яких старанно
замовчувалися останні досягнення науки, що свідчили на
користь реальності факту Воскресіння, а також
практикувалися викривлення та
фальсифікації фактів (про це
докладно писав академік АН СРСР
О. Белецький). Навіть Ф. Енгельс
наприкінці свого життя, під тиском
останніх наукових доказів, визнав,
що воскресіння Христа дійсно
відбулося. Звернімося до історичних
джерел і ми у супроводі істинного
науковця, знавця своєї справи О. І.
Белецького. 

Як відомо, Іосиф Флавій вважа -
ється одним з найбільш надійних
історичних свідків. Карл Маркс
говорив: «Достовірна історія може
писатися лише на основі таких
документів, як твори Іосифа Флавія
та рівноцінні їм». Окрім того, Іосиф
Флавій за часів свого життя міг бути
в курсі описаних в Євангеліях подій.
Причому він не був послідовником
Христа, а як так, то від нього не можна чекати
перебільшень на користь християн. Ось уривок з його
записів: «В цей час виступив Іісус Христос, людина
високої мудрості, якщо тільки можливо назвати його
людиною, творець чудесних справ; коли за доносом
головуючих у нас людей Пилат розіп’яв його на хресті,
похитнулися ті, що першими його полюбили. На третій
день він з’явився перед ними знову живий». 

Гермідій (Гермізій), що займав офіційну посаду
біографа правителя Іудеї, написав також і біографію
Пилата. Його повідомлення заслуговують на особливу
увагу, бо містять багато достовірної інформації з історії

Палестини та Риму, через що були покладені в основу
історії Іудеї. Гермідій, за висловом одного з істориків,
розповідав про все «з безпристрасною точністю
фотоапарату», тобто не піддаючись ніяким емоційним
впливам. Під час воскресіння Христового він знаходився
поблизу, супроводжуючи одного з помічників Пилата.
Важливо, що спочатку Гермідій був противником Христа
і, як сам він говорив, умовляв дружину Пилата не
втримувати чоловіка від смертного вироку Іісусу. До
самого розп’яття він вважав Христа неправдомовцем.
Тому, з власної ініціативи, вночі він пішов до гроба, щоб
пересвідчитись у тому, що Іісус не воскресне. Але вийшло
інакше. 

«Наблизившись до гроба і
знаходячись кроків за сто п’ятдесят від
нього, — пише Гермідій, — ми бачили в
слабкому світлі ранішньої зорі стражу
біля гроба: два чоловіки сиділи, інші
лежали на землі, було дуже тихо. Ми
йшли зовсім повільно, і нас обігнала
стража, що йшла на зміну тій, яка
знаходилася там з вечора. Потім
раптово стало дуже світло. Ми не могли
зрозуміти звідки це світло. Та
незабаром побачили, що воно виходить
з сяючої хмарини, яка рухалася в горі.
Вона спустилася на гроб, і над землею
там показався чоловік, який начебто
світився. Потім почувся удар грому, але
не на небі, а на землі. Жахаючись цього
удару, сторожа підхопилася, а потім
упала. В цей час до гроба, праворуч від
нас, крокувала жінка, вона раптом
закричала: «Відкрилось! Відкрилось!» І в

цей час нам стало помітно, що дійсно дуже великий
камінь, привалений до входу в печеру, наче сам собою
піднявся і відкрив гроб (вхід у печеру). Ми дуже
злякалися. Через деякий час світло над гробом зникло,
стало тихо, як завжди. Коли ми наблизилися до гроба,
виявилось, що тіла похованого тут чоловіка вже немає». 

Сирієць Єйшу, відомий лікар, близький до Пилата
(лікував його), належав до найбільш видатних людей
свого часу. Спеціалісти по історії науки вважають, що він,
як лікар, по праву займає місце поряд з Гіпократом,
Цельсом, Галеном, а як анатом — поряд з Леонардо да
Вінчі та Везалієм. Лише маловідома мова, якою написані

Історичні свідоцтва про Христове Воскресіння 
Ім'я О. І. Белецького (1884–1961), видатного філолога-енциклопедиста, автора робіт з

історії античної, західноєвропейської, російської та української літератури, віце-
президента АН УРСР, сьогодні відоме лише обмеженому колу фахівців. Щоправда, про нього
іноді згадують у православних колах у зв'язку з Доповідною запискою в ЦК Компартії
України, яку він подав незадовго до своєї смерті. Цей документ поширювався у самвидаві ще
в 1960-х роках, як свідчення нечесності антирелігійної пропаганди. Академік Белецький
наочно показав, що творці наукового атеїзму були не вченими, а невігласами. Серед бійців
ідеологічного фронту, що боролися з релігією, не було жодного справжнього вченого. 

Печера в якій воскрес Господь,
сучасний вигляд
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його твори, перешкодила його визнанню. За
дорученням Пилата Єйшу з вечора напередодні неділі
знаходився поблизу гроба з п’ятьома своїми
помічниками. Він був і свідком поховання Христа. В
суботу він двічі обдивлявся гроб. Знаючи пророцтва
відносно Христового Воскресіння, Єйшу з помічниками
цікавився цим питанням, як науковець. Тому все
пов’язане з Христом та Його смертю вони досконало
досліджували. «Ми всі — лікарі, сторожа та інші, —
пише Єйшу, — були здорові, бадьорі, почувалися так, як
завжди. У нас не було ніяких передчуттів. Ми абсолютно
не вірили в те, що мертвий може воскреснути. Але Він
дійсно воскрес, і всі ми бачили це своїми очима». Далі
йде опис воскресіння. Взагалі Єйшу був скептиком. В
своїх роботах він часто повторював вислів, який потім
увійшов у східне прислів’я: «Чого я сам не бачив, те
вважаю казкою». 

Немало свідоцтв про воскресіння Христове ми
знайдемо також у єврейських авторів, які, із зрозумілих
причин, частіше схильні всіляко замовчувати факт
воскресіння. Серед них найбільш відомим є Маферкант,
один з членів синедріону, казначей, з рук якого Іуда
отримав 30 серебреників за зраду Іісуса. Саме
Маферкант був першим з членів синедріону, що прибув
для розслідування відразу після воскресіння. З його ж
рук, незадовго до моменту воскресіння, отримали гроші
охоронці гроба. Маферкант не встиг відійти далеко,
тому чув гром і бачив сяйво над гробом. Він впевнений у
тому, що воскресіння дійсно відбулося. Все, що бачив на
власні очі він описав у творі «Про правителів
Палестини», який належить до найбільш правдивих
джерел із історії Палестини. 

Взагалі, за підрахунками відомого знавця римської
історичної літератури академіка І. В. Нетушила
(1850–1928), кількість цілком надійних доказів
Воскресіння Христового перевищує 210. Згідно з
даними академіка Белецького таких свідоцтв 230.
Сучасні дослідження лише збільшують цю цифру. 

Завершити ж хочеться словами одного з найбільш
відомих спеціалістів з античності академіка
В.П.Бузескула: «Воскресіння Христа підтверджене
історичними даними з такою ж безсумнівністю, як
існування Івана Грозного та Петра Великого. Якщо
заперечувати Воскресіння Христове, то потрібно
заперечувати (причому на більшій підставі) існування
Пилата, Юлія Цезаря, Нерона, Августа, Трояна, Марка
Аврелія, руських князів Володимира й Ольги,
Олександра Невського, Івана Каліти, Данила
Галицького, Юрія Долгорукова та багатьох інших». 

Отже, Христос воістину воскрес! Але вірити в це
потрібно серцем, а зовсім не розумом, не зважаючи на
ті чи інші докази науковців, тому що Бога пізнають
серцем. 

Светлана Коппел-Ковтун 
Всеукраинский журнал «Мгарскій колоколъ»

Ф а к т и  в о с к р е с i н н z

Н е д і л і  п і с л я  П а с х и

В неділю 4-у після Пасхи прославляється зцілення
Господом розслабленого  біля овчої купелі, який 38 років
перебував у тяжкій хворобі. У цьому чуді Церква бачить

оновлення життя всього людства через Воскресіння
Христове. - "Надія, якою жив розслаблений, не обманула
його. Що живить нашу надію? - Її сестра - віра в Господа.
Надія рятує від зневіри і відчаю, коли ми бачимо глибину
свого гріхопадіння ... Джерело нашої надії в слові Божому.
У надії є ще й інша сестра - свята любов. Для того ми й
живемо, щоб любов'ю з'єднатися з Господом навіки. Ми
йдемо до порогу смерті з надією, яку зрощують у нас віра і
любов. Всі, хто в цьому житті надіявся на Господа, вірував
у Нього, любили Його, - в житті вічному знайдуть вічне
щастя і вічний спокій. " (Митр. Миколай Ярушевич).

Четверта неділя -
з ц і л е н н я  р о з с л а б л е н о г о

Продовжується будівництво Духовно-просвітницького
центру при Свято-Воскресенському храмі. 

На сьогоднішній день з Божою допомогою вже побу довано
третій поверх, потрібно вкрити дах і переходити до інших
робіт. Надіємося на Вашу посильну допомогу в добрій справі
православного просвіт ництва.

Б УД І В Н И Ц Т В О
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Справа в тому, що проміжок часу між двома
першими ранковими сходами Сиріуса, що однаково
збігалися в Єгипті з літнім сонцестоянням і розливом
Нілу, саме і складає добре відомі нам 365 і 1/4 доби.
Проте дійсною довжиною року єгиптянами було
обране ціле число днів, а
саме - 365. Таким чином,
за кожні 4 роки сезонні
явища випереджали
Єгипетські календарі на 1
добу. Очевидно, для того,
щоб Сиріусу пройти по
всіх датах скороченого
року (із 365 днів), було
потрібно вже 365х4=1460
діб. Але знову таки,
пам’ятаючи про те, що
Єгипетський рік
коротший від Сонячного
на 1/4 доби (6 годин), то для того, щоб повернутися
точно до тієї ж даті Єгипетського календаря Сиріусу
був потрібний ще один рік (1460+1=1461). Цей
циклічний період у 1461 Єгипетські роки і є
знаменитий “Сотичний період” (Великий рік Сотиса),
рівний 1460-ти Юліанським рокам. 

Чому ж старий стиль називається
Юліанським? 

Перша спроба реформувати древній Єгипетський
календар була розпочата ще задовго до Юлія Цезаря
Птолемеєм III Евергетом, що у своєму відомому
“Канопському Декреті” (238 р. до Р.Х.) уперше ввів
поняття високосного року, вирівнюючи тим самим
помилку в 1 добу, що набігає за 4 роки. Таким чином,
один рік із чотирьох ставав рівним 366 добам. На жаль,
реформа ця тоді не прижилася: по-перше, поняття
високосного року було цілком чуже самому духу
багатовікового Єгипетського літочислення, по-друге,
занадто сильні були ще древні традиції. 

Тільки в епоху Римського панування уже відомий
нам Великий рік Сотиса перестав існувати як реальна
календарно-астрономічна міра. Гай Юлій Цезар за
допомогою відомого Олександрійського астронома
Созігена замінив Римський календар реформованим
Єгипетським календарем “Канопського Декрету”. 

У 46 р. до Р.Х. Рим з усіма своїми володіннями
перейшов на новий календарний відлік, що одержав із
тих пір назву Юліанського. Саме цей календар
ввійшов в основу історії християнської культури. 

Юліанський календар як такий не проіснував і 400
років. На I Нікейському Соборі, скликаному
рівноапостольним царем Костянтином Великим у 325
році, серед інших найважливіших догматичних
постанов були вироблені єдині правила вичислення

християнської Пасхалії і
встановлена єдина ера від
Різдва Христового (Р.Х.) для
всіх християн. 

Таким чином, календар
Юлія Цезаря перетворився
в Церковний Юліанський
календар, що більше 1000
років служив
універсальним календарем
для всього Православного
світу. 

Суть Нікейської
реформи полягала в тому,

що в Юліанський календар, строго орієнтований по
Сонцю, було введено рух Місяця зі зміною його фаз.
Іншими словами, сонячний календар був органічно
об’єднаний з календарем Місяця. Цю необхідність
зумовила спроба точніше визначити головне
християнське свято - Пасху і пов’язані з нею інші
свята. Проте, встановлення дати Пасхи Нового Завіту
залежало від дати старозавітньої іудейської Пасхи, що
з часів Мойсея святкувалася євреями тільки в період
повної фази Місяця. 

Ось в чому полягає потреба з’єднати в Церковному
календарі Сонячний і Місячний цикли. Церковний
Юліанський календар у своєму реформованому
вигляді не тільки виконав це завдання, що відповідає
усім вимогам Церковного Богослужіння, але і поклав
кінець суперечкам між Римською,
Константинопольською та іншими Церквами з
приводу того, коли саме потрібно святкувати
Новозавітню Пасху і якими правилами для
визначення дати необхідно керуватися. 

Отже, за Місячним календарем Пасха має постійну
дату, а по Сонячному - дата переміщається у межах 35
днів: від 22 березня до 25 квітня Юліанського
літочислення. 

Але середня довжина Сонячного року - 365,25 доби,
а середня довжина Місячного місяця - 29,53 доби.
Пов’язати математично Місячний ритм із ритмом
Сонячним практично неможливо. Їх найменше
спільне кратне дає цикл з такою кількістю років, що
користуватися таким періодом було б безглуздо. Всі,

т ра д и ц i z  ц е р к в и

Юліанський чи Григоріанський?
Для того, щоб зрозуміти передісторію православного календаря, ми повинні перенестися в долину Нілу, де в

незапам’ятні часи був створений календар, що проіснував разом з Єгипетською культурою близько 4-х
століть. Походження цього календаря пов’язане із Сиріусом - найяскравішою зіркою небосхилу, оспіваною
багатьма поетами. Отже, Сиріус дав Єгипту перший у світі сонячний календар, що лежить в основі
літочислення всього Старого Світу, аж до наших часів. 
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хто б не брався роз’язувати цю задачу, змушений був
допускати у свої обчислення ту чи іншу похибку, яка
з часом все одно наростала б. Та співвідношення
циклів, розроблене грецьким астрономом Метоном
(432 р. до Р.Х.) можна вважати одним із шедеврів
світової астрономії. 

Місячно-Сонячне рівняння Метона стверджує: 19
Місячних років =235 Місячним місяцям = 6940 добі
=19 Юліанським Сонячним рокам. 

Незважаючи на допущену тут похибку, тому що
реально 19 Юліанских років дорівнює не 6940, а
6939,75 добам, саме цей цикл Метона закладений в
основу всіх розрахунків Місячно-Сонячних
календарів, як древніх, так і сучасних. 

Нікейські Пасхалісти, дотримуючись
Євангельських традицій у послідовності подій,
пов’язаних з останнім тижнем земного життя Іісуса
Христа, цілком свідомо хотіли, щоб дата Пасхи
Нового Завіту зберегла свій історичний зв’язок з
старозавітньою Пасхою, (котра зовсім не пов’язана з
Воскресінням як днем тижня, а прив’язана до
конкретного числа - 14 квітня), була б цілком
незалежна від неї, але завжди наступала пізніше. Дана
обставина була для Нікейських Отців настільки
важливою, що дата Новозавітньої Пасхи стала
“плаваючою”. Метоно-Созигеновий цикл виявився
для них ідеальною мірою для визначення дати Пасхи. 

Заснований на цьому циклі календарно-
астрономічний механізм християнської Пасхалії став
цілком незалежним від механізму Пасхалії
іудейської. Християнські Пасхалісти переконалися,
що дотримуватися високої математико-
астрономічної точності в календарній справі - річ
цілком нездійсненна і непотрібна одночасно. 

Плаваюча дата Новозавітньої Пасхи випереджає
дату рівнодення на 1 добу за 128 років, а математико-
астрономічно вирахувана дата - 14-го квітня -
іудейської Пасхи випереджає дату рівнодення на 1
добу за 210 років. Все це відбувається тому, що в
календарно-астрономічному плані рух Місяця
неможливо об’єднати з рухом Сонця. Отже, взагалі
будь-який календар не є абсолютно точним, і поняття
точності тут відносне. Тому будь-яка спроба
закріпити в календарі будь-яку дату “навічно” завжди
була приречена на невдачу. 

Саме цю грубу помилку допустила в XVI сторіччі
Західна Католицька Церква, провівши так звану
«Григоріанскую реформу», названу згодом “новим
стилем”. У тексті знаменитої булли папи Григорія XIII
говориться про те, що дата весняного рівнодення, яка
в епоху Нікейського Собору припадала на 21 березня
і за 1000 років змістилася на десять днів вперед,
“навічно” повертається на старе місце: “...було
турботою нашою не тільки закріпити встановлену
дату рівнодення на споконвіку призначеному йому
місці... але запровадити такі правила, за якими у
майбутньому дата рівнодення і 14-тий Місяць зі свого

т ра д и ц i z  ц е р к в и

Н е д і л і  п і с л я  П а с х и

В 5-у неділю після Пасхи Церква згадує бесіду Іісуса
Христа з самарянкою. В її особі Церква являє нам образ
грішниці, яка шукає спасіння і готова почути призиваючий
голос Спасителя.

Перед іудеями Господь зробив багато чудес. Добре
знаючи Писання, вони вимагали знамень в доказ того, що
Він істинний Бог. А самарянка, яка не знала Св. Писання,
відразу в Нього увірувала. Чому? Коли Господь вказав їй на
її гріховність, вона відразу визнала себе грішницею. Це
початок покаяння ... Це відкрило їй очі, бо покаяння
відкриває двері в пізнанні Бога. Знання Бога може бути
тільки внутрішнє, сердечне. Жодне зовнішнє знання
християнських істин не наближає до Бога, наближає тільки
покаяння.

Одного разу Іісус йшов з Іудеї, південнї частини Ізраїлю
в Галілею. Між Іудеєю та Галілеєю була Самарія, самаряни,
як і євреї, вірили в одного Бога, Творця неба і землі, але у
них були свої звичаї, свої священики, і колись навіть свій
храм (який був зруйнований євреями).

Євреї не хотіли спілкуватися з ними. Коли Іісус із Своїми
учнями прийшов до самарійського міста Сихарь, то,
втомившись з дороги, сів біля колодязя, а Його учні пішли
купити їжу.

Був полудень.
Одна Самарянка прийшла набрати води з криниці.
Іісус сказав їй:
- Дай Мені пити.
Жінка здивувалася і відповіла:
- Як Ти, бувши юдеєм, просиш у мене напитись,

самарянки?...
Іісус сказав їй у відповідь:
- Якщо б ти знала дар Божий і Хто говорить тобі: Дай

напитись Мені, то ти сама просила б у Нього, і Він тобі дав
би живої води. Жінка каже:

- Пане! Тобі навіть почерпнути немає чим, а криниця
глибока, звідки ж у тебе вода жива ?...

Іісус сказав їй у відповідь:
- Кожен, хто п'є воду цю, захоче пити знову, а хто буде

П’ята неділя -
б е с і д а  з  с а м а р я н к о ю
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Духівництво є класовий ворог, - цей стереотип
міцно відобразився в свідомості післяреволюційних
поколінь і частково зберігся у наших сучасників.

До духовенства завжди ставилися прискіпливо, і
тому недоліки священства (не тільки наявні, але
часто і вигадані) негайно стають темою, що
обговорюється в суспільстві. Образ «жадібних
церковників», так довго пропагований атеїстами,
сьогодні посилено використовується різними
протестантськими деномінаціями.

Тих, які ще не зважилися до кінця зрадити
православну віру, протестантські проповідники
після довгого знущання над православним
богослужінням і віровченням «добивають» останнім

аргументом: «А ви знаєте, що попи від людей
вимагають гроші?» - і це майже завжди діє
безвідмовно. А хто піде перевіряти цю зухвалу
брехню? 

Спрацьовує підсвідомий стереотип, що склався за
роки радянського атеїстичного виховання... І лише
коли людина міцно увійде до секти - тоді їй
пояснять, що Біблія вимагає від віруючого десятину:
10% свого доходу сектант повинен віддавати на
користь «церкви». Крім того, на кожних зборах
звучатиме заклик до пожертвувань з того чи іншого
випадку. Без збору пожертвувань не обходиться
тепер жодне «служіння» сектантів.

в и в ч а є м о  б i б л i ю

Десятина в Біблії і в сучасному протестантизмі    
У 80-і роки мені доводилося бачити в музеї атеїзму, що знаходився в Києво-Печерській Лаврі, потворні

карикатури на православне духівництво - священиків зображали жадібними, срібролюбивими експлуататорами
трудового народу. Безліч подібних прикладів можна знайти і в літературі: це і пушкінський любитель
«дешевизни» персонаж «Казки про попа і робітника його Балду», це і «жадібні» піп з попадею з «Нахаби»
М.Шолохова, які ховають від продрозкладки зерно в льосі...

Священик Діонісій ДУНАЄВ

місця ніколи не зміщувалася... “ (Булла папи Григорія
XIII, 24 лютого 1582 року). 

Григоріанський календар і його модифікації
порушують один з основних канонів - правило про
святкування Святої Пасхи Христової. Прихильники
“нового стилю”, встановлюючи дату Паски раніше
іудейської або разом з нею, змінюють послідовність
священних Євангельських подій і тому їх
спотворюють. 

Реформа була майже відразу прийнята всіма
католицькими країнами. 

Що стосується протестантських держав, то вони
довгий час дотримувалися правила, що “краще
розійтися із Сонцем, ніж зійтися з Римом”. Проте, до
середини XVIII століття Григоріанський календар
завоював практично всю Європу. Юліанський
календар зберігся лише в Росії, Греції й у патріархатах
Східно-християнського світу, які свято і непохитно
виконували постанови Святих отців Церкви. 

Православний церковний календар, суворо
дотримуючись Юліанського літочислення,
впорядковує дати. 

Багато чудес творить Господь Вседержитель для
підтвердження істинності старого стилю. 

За старим стилем у Велику Суботу на Гріб Господній
сходить Благодатний Вогонь, по старому стилю в День
Водохрещення Господнього освячується вода, що
зберігається протягом десятків років і багато чого
іншого. 

Ще приклад: Греція, в якій Православ’я є
державною релігією, в цьому столітті перейшла
офіційно на новий (григоріанський) стиль. Частина
віруючих, священиків, монахів відмовилися визнати
новий стиль. Їх назвали “старостильниками” і почали
переслідувати. 14 вересня (за старим стилем) 1925
року в день Воздвиження Животворящого Хреста
Господнього в небі над Афінами був знак Хреста. 

У цей день близько чотирьох тисяч старостильників
зібралися на горах Афінських біля церкви Іоанна
Богослова. Високо на сході заблищав величезний білий
восьмиконечний хрест. Його розмах був кількасот
метрів. Сюди прибула і поліція, щоб заарештувати
священиків, що із своєю паствою не перейшли на
новий стиль. Почалася боротьба з народом, що не
пропускав поліцію в храм. 

Поліцейські, побачивши Знак Хреста на небі, разом
із народом впали на коліна. Пролунали крики і плач:
“Господи, помилуй!“. Троє поліцейських незабаром
зняли свою уніформу і стали ченцями, інші -
старостильниками. Один із них ще живий і свідчить
про це чудо в Афінах. 

Світлана Безпальченко 
«Запоріжжя Православне»
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Що таке десятина?
Вперше про десятину згадується в Бут. 14:20:

Авраам дав десяту частину всього того, що мав,
Мелхіседеку, священикові Бога Всевишнього.
Десятина практикувалася і в інших народів за часів
біблейських патріархів. Іаков десятину вводить як
обітницю Богові: «...із всього, що Ти, Боже, даруєш
мені, я дам Тобі десяту частину» (Бут. 28:22).

У той час десятина ще не була обов’язковим
законом, а тільки виразом особливих стосунків
деяких патріархів з Богом.

Але не тільки десятина була способом жертви
Богові - існували й іншого роду пожертвування;
так, у Ісх. 23:29-30 читай:  «Не медли (приносить
Мне) начатки от гумна твоего и от точила твоего;
отдавай Мне первенца из сынов твоих; то же делай с
волом твоим и с овцою твоею (и с ослом твоим): семь
дней пусть они будут при матери своей, а в восьмой
день отдавай их Мне».

Первістки людей присвячувалися Богу, а
первістки від тварин приносилися на восьмий день
в жертву Богові.

Звичайно, Бог не має потреби в чомусь, не має
потреби Він і в жертвах, але вводить останні як
засіб для релігійного виховання людей. У Ісх. 35:4-
29 Мойсей передає веління Бога на пожертвування
для скінії, але коли принесено було цілком
достатньо, Мойсей зупинив потік пожертвувань
(Ісх. 36:3-6).

Під десятиною розумілася десята частина зі
всього, що отримує від своєї праці людина: «И
всякая десятина на земле из семян земли или плодов
дерева принадлежит Господу: это святыня Господня;
если же кто захочет выкупить десятину свою, то
пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую
десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что
проходит под жезлом десятое, должно посвящать
Господу; не должно разбирать, хорошее ли то, или
худое, и не должно заменять его; если же кто заменит

в и в ч а є м о  б i б л i ю

Н е д і л і  п і с л я  П а с х и

пити воду, яку Я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода,
яку Я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в
життя вічне.

Сповідуючи Бога, Іісус сказав жінці:
- Бог є Дух, і ті, хто поклоняється Йому, повинні

поклонятися в дусі та в правді.
Жінка каже до Нього:
- Знаю, що прийде Месія, який зветься Христос, коли Він

прийде, то все розповість нам.
Іісус каже до неї:
- Це Я, що розмовляю з тобою ...
Покинула жінка тоді водоноса свого, і побігла до міста, і

розповіла людям про Чоловіка, якого зустріла.
- Чи не Він Христос? ... І багато-хто із самарян з міста

того увірували в Нього зі слів жінки ... І тому, коли
самаряни до Нього прийшли, то благали, щоб побув у них,
і Він був там два дні. І ще більше вони ввірували через
слово Його.

Через свідоцтво однієї бідної самарянки багато людей
увірували в Господа. Ця розповідь про те, що перед
Господом рівні всі народи і раси, бо ми всі Його творіння.

Ця подія є очевидним свідченням Божественної слави
Спасителя, бо після розмови з Господом Самарянка та її
співгромадяни переконалися, що Іісус воістину Спаситель
світу - Христос (Ін.4, 41,41). В особі цієї жінки Свята Церква
являє приклад повстання з глибини гріховної грішників, які
шукають порятунку і готові прийняти закликаючий глас
Божий. Самарянка, “терпящи зной премногих страстей”,
все-таки не заглушила в своєму серці добрі почуття,
сприйнятливість до істини і бажання благоугождати Богу,
за що і сподобилась бесіди зі Спасителем, що нагадуванням
їй про її гріховне життя порушив у ній щире покаяння в
своїх гріхах. Він зробив її здатною зрозуміти Його
возвишене вчення про ''спасительну воду'' і запалив у її
серці щире бажання ''прияти воду жизни, из Него
изливаемую'',  ''юже пивши'', самарянка всім проповідувала
Христа, ''пришедша плотию, за еже спасти человека''. Всім
цим Свята Церква нагадує нам, що Господь Сам завжди йде
назустріч тим хто шукає святої істини і благодаті, та
здатний до покаяння. Милостивно дає їм дари Свої та
влаштовує їх спасіння, а через них і спасіння інших.

(продовження, початок на стор. 9)
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его, то и само оно, и замен его будет святынею и не
может быть выкуплено» (Лев. 27:30-33).

Зазвичай левіти стояли, тримаючи в руках жезл,
відлічували кожну десяту тварину і забирали її як
десятину незалежно від стану тварини, а якщо
господар втручався і намагався замінити хороше на
погане або навпаки, то на десятину забиралися
обидві тварини. Викуп предметів десятини, тобто
заміна продуктів грошовим еквівалентом, був
справою невигідною, оскільки
тоді слід було додати ще 5%
від десятини. 

Тим самим Бог показував
єврейському народу, що для
пожертвувань десятини
потрібні плоди самої праці, а
не гроші - інакше не було б
цих 5% як «штрафні санкції».

Отже, десятина йшла на
користь коліна Левія, що ніс на
собі обов’язки священства.
Коліно Левія не отримало, на
відміну від інших колін,
земельного наділу, оскільки
служило скінії Господній. Матеріальний добробут
священиків і левітів був поставлений в найтісніший
зв’язок з релігійним благочестям єврейського
народу. Тому, разом з етичним боргом, священики і
левіти мали і матеріальні спонуки піклуватися про
підтримку релігійного життя Ізраїлю на належній
висоті, як того вимагала обстановка теократичної
держави. 

Десятина в даному випадку була на зразок ренти,
яка виплачувалася замість земельного наділу, до
того ж коліно Левія складало  близько 10%
єврейського народу, тому у встановленні десятини
полягала природна справедливість - ряд колін
утримує на свої засоби одне коліно, яке виконує для
всього народу жрецькі функції. 

Після збору десятина розподілялася усередині
коліна Левія по досить складній системі. З десятини,
отриманої від «синів Ізраїлевих», виділялася
десятина в жертву Богові, на первосвященика, на
священиків, на пристрій свят (Числ. 18:21-32); також
на підставі Втор. 14:28-29 можна зробити висновок,
що кожен третій рік збиралася ще десятина, яку
потім з’їдали вдови, бідняки і левіти.

Хоча в Законі не вказувалося, яке покарання за
несплату десятини, кожен ізраїльтянин вважав своїм
обов’язком підтримувати це правило. 

В дні пророка Малахії Бог навіть звинуватив
ізраїльтян, які перестали жертвувати, що вони
«обкрадають» Його «десятиною і приношеннями»
(Мал. 3:8). 

Чи можна таке ж звинувачення застосувати і до
християн, які не приносять десятини? Давайте
подумаємо: закони якоїсь країни зазвичай не діють
за її межами. Так само і закон, що вимагає
приносити десятину, був частиною особливого

Заповіту між Богом і народом
Ізраїлю (Ісх. 19:3-8; Пс. 147:8-9).
Цей закон був дійсний для
ізраїльтян.

Десятина і Новий Заповіт
Як ми знаємо з Письма, Сам

Бог ніколи не змінюється, але
іноді змінюються Його вимоги.
Біблія недвозначно говорить,
що жертовна смерть Христа і
Його преславне Воскресіння
поклали край іудейському
Закону з його обрядовими
заповідями, «упразднив... закон

заповедей учением» (Еф. 2:15); «истребив учением
бывшее о нас рукописание...» (Кол. 2:14). 

Значить, Господь поклав край Закону  з його
заповіддю про десятину. 

Що ж прийшло на зміну десятині в час
Новозавітний? Апостол Павло не визначає
конкретну суму або частину доходу, яку повинні
збирати християни на потреби Церкви, але
пропонує: «У перший день тижня хай кожен...
відкладає зі свого заробітку частину грошей» (1 Кор.
16:2). 

Коринфяни повинні були заздалегідь обдумувати,
скільки вони зможуть пожертвувати, і регулярно
відкладати певну суму, щоб, коли ап. Павло прийде,
віддавати не примусово. Кожен християнин сам
повинен був визначити, скільки він дасть; кожен
повинен був поступати так, як він вирішив в своєму
серці» (2 Кор. 9:5-7).

Щоб «щедро зібрати», коринфянам потрібно було
«щедро і сіяти». 

Ніколи не потрібно було віддавати все до
останнього. «Я не маю на увазі, щоб... вам [було]
важко», - запевняв їх Павло. Пожертвування
«приймалися з особливою прихильністю»,
дивлячись по тому, що у людини є, а не по тому,
чого у неї немає» (2 Кор. 8:12-13; 9:6). 

в и в ч а є м о  б i б л i ю
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У своєму  листі апостол застерігав: «Якщо ж хто
не піклується про потреби... своїх домашніх, то він
відрікся від віри і гірше за невіруючого» (1 Тим.
5:8). Павло не заохочував жертвувати в таких
розмірах, які порушували б даний принцип.

Слід зазначити, що ап. Павло проводив «збір для
святих», які потребували підтримки. Ніде в Біблії
ми не читаємо, щоб Павло чи інші апостоли
збирали засоби або десятину як плату за своє
служіння (Діян. 3:6). Хоча Павло завжди з
вдячністю приймав дари від збору, він вважав своїм
обов’язком «не обтяжувати [братів] великими
витратами» (1 Фес. 2:9; Філ. 4:15-18).

Отже, серед послідовників Христа в першому
столітті практикувалося добровільне дарування, а
не збір десятини. Пізніше св. Іустин Мученик
писав: «Багаті серед нас допомагають бідним... І
забезпечені, за бажанням, дають кожен скільки
вважає за потрібне» («Перша апологія», ок. 150 р.).

Проте, десятина як форма забезпечення Церкви
іноді зустрічалася в Православ’ї. Так, св. равноап.
князь Володимир на десяту частину своїх доходів
побудував Десятинну церкву. На Русі збирали
десятину, як і в стародавньому Ізраїлі, натурою, на
користь храму і його служителів. Була навіть
посада «десятника», а після Стоголового собору -
«десяцький священик», у відомі якого був збір
десятини. Але в XVIII столітті ці посади були
скасовані.

Зробимо основні висновки. Зі скасуванням
обрядового закону в Церкві Новозавітній десятина
стала не обов’язкова; за часів апостолів не було
десятини, а було добровільне пожертвування. У
Православній Церкві зараз не існує обов’язкової
для всіх десятини, а виключно добровільні
пожертвування, хоча деякі прихожани прагнуть
жертвувати десяту частину своїх доходів,
посилаючись на біблейське правило. Це справа їх
особистого благочестя. 

Сектанти часто критикують православне
духівництво за те, що воно бере плату за
здійснення треб, але давайте, брати і сестри,
підрахуємо, що важче для кишень віруючих: дати
одноразове пожертвування за Хрещення,
відспівування, вінчання, освячення житла - те, що
часто буває тільки один раз в житті, - чи
щомісячно платити 10% зі своїх і без того
мізерних доходів, не рахуючи інших зборів, окрім
десятини? 

Нагадую, що для бідних членів православної

в и в ч а є м о  б i б л i ю

Н е д і л і  п і с л я  П а с х и

Шоста неділя після Пасхи - Неділя про сліпого. Одного
разу Господь Іісус Христос побачив сліпого, який просив
милостиню. На запитання учнів, хто згрішив: чи він чи
його батьки, Христос відповів, що “ні він не согрішив, ні
батьки його, а це для того, щоб відкрились на ньому діла Божі.
Мені належить робити діла Того, Хто послав Мене, доки день
є; прийде ніч, коли ніхто робити не може. Доки Я в світі, Я
світло світові. Сказавши це, Він плюнув на землю, зробив
слиною суміш і помазав сумішшю очі сліпому, і сказав йому: іди,
умийся в купальні Силоам, що означає: посланий. Він пішов і
вмився, прийшов зрячим.” (Ін.9,3-7)

Зцілений від вродженої сліпоти, став свідчити про
Христа. Тоді первосвященики й старшини юдейські стали
допитуватись у колишнього сліпого, запитуючи у нього:
хто, як, навіщо, чому, а чи справді ти був раніше сліпий, а
може, ні?'; допитувались навіть у його батьків. І отримавши
переконливі відповіді від самого сліпого і від його батьків,
всерівно зробили висновок: “Чоловік цей не від Бога” (Ін.9,
16), - сказали старійшини, вказуючи на Христа. Але
зцілений відповів:''Якби Він не був від Бога, то не міг би нічого
творити'(Ін.9, 33). Законники остаточно були розлючені
такими словами і прогнали колишнього сліпого. На
запитання Христа, чи вірує він в Сина Божого, Якого бачив
і чув, цей чоловік відповів: ''Вірую, Господи! І поклонився
Йому''(Ін.9, 38).

На прикладі зцілення Христом сліпомо, Свята Церква
представляє образ всякого грішника, який є сліпець від
народження,''тому що всі согрішили і позбавлені слави
Божої''(Рим.3, 23). А те що Христос дарував чудесне світло
духовним і тілесним очам сліпого повчає, що просвітитель
істинний - один Господь, і тільки в світлі Його можна
побачити істинне і спасительне світло.

Шоста неділя -
зцілення сліпого від народження

При нашому храмі діє Православна
бібліотека.

У фондах бібліотеки є різно ма нітна духовна
літера тура, відео (фільми, лекції) і аудіо записи в
CD, DVD форматах.
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общини треби можуть здійснюватися
безкоштовно, а таїнства Покаяння і Євхаристії,
що постійно здійснюються, взагалі безкоштовні
для всіх.

Чи часто в проповідях православні священики
згадують про необхідність жертвувати на храм? Я
можу пригадати дуже окремі випадки... А
сектантські проповідники? - «М’яко і
наполегливо» постійно нагадують про
необхідність жертвувати. Принцип різних
харизматичних деномінацій про так звану
«теологію процвітання» перекручує справжній
християнський світогляд, вносячи чужі йому
поняття. 

От як визначає зміст цього вчення людина, що
покинула одну з київських харизматичних сект: 

«1) Вчення про «завоювання» землі і всіх сфер
мирського життя для Царства Божого, тобто коли
християни цілеспрямовано займаються
політикою, великим бізнесом, армією,
спецслужбами і так далі 

2) Вчення про досягнення успіху. Біблія
говорить лише про заповнення потреб кожного
християнина - Божого сина, а харизмати говорять
про достаток і багатство. Тобто, кого Бог любить,
кого вважає за гідного - того Він обов’язково
«обдарує» великою сумою грошей і іншими
матеріальними благами».

Неодноразово були випадки, коли
малозабезпечених членів секти буквально
викидали на вулицю, оскільки, мовляв, Богові не
потрібні немічні і бідні. Як це далеко від вчинків
Самого Спасителя! Як це не схоже на апостолів,
що жили простим ремеслом, яких кидали у
в’язниці, піддавали тортурам і вели на страту!

Православ’я ненав’язливе, воно не пропонує
готового «рецепту» вирішення всіх ваших
проблем, а кличе до молитовного досвіду, досвіду
особистих стосунків з Богом. Воно і не вимагає
обов’язкової оплати «послуг» членства в Церкві, а
шукає стосунків любові і свободи. 

Хто дійсно шукає спасіння, благодаті, Царства
Небесного, той вже недалекий від Православ’я.

в и в ч а є м о  б i б л i ю

Н е д і л і  п і с л я  П а с х и

Минуло 40 днів від Воскресіння Христового, протягом
яких учні Христові переживали незрівнянну радість
солодких бесід з воскреслим Христом. В останній день
Свого видимого перебування на землі Господь, явившись
присутнім апостолам, наказав їм не відходити з Єрусалиму,
але чекати обіцяного їм ''Іншого Утішителя ... Духа правди
...''(Ін.14; 16,17), вивів їх з Єрусалиму на гору Оливну, по
дорозі розмовляючи з ними про утвердження Своєї
Церкви на землі. На вершині гори Єлеон Христос,
роз'ясняючи апостолам, в чому має полягати їхнє
призначення, сказав їм: “Ви приймете силу, коли зійде на вас
Дух Святий; і будете Мені свідками в Єрусалимі, та по всій
Іудеї й Самарії, та аж до краю землі” (Дії.1, 8). ''І, піднявши
руки Свої, поблагословив їх''(Лк.24, 50). І побачили апостоли,
як Господь почав підніматися від землі, і світла хмара
приховала Його від їхніх поглядів, небеса прийняли в

потаємні недра свої.
Через Вознесіння

Господа падше люд -
ство Христом зво -
диться від землі,
тління і смерті до
нескінченного життя
на небі. Христос,
воскреснувши силою
Свого Божества, через
Вознесіння удостоїв
обожене і одухотво -
ренне людське єство
найвеличнішої честі і
слави сидіння право -
руч Отця.

Вознішись на небо, Господь не залишив землю Своєю
Божественною присутністю, Він став ще ближче до
людини, до всіх, хто вірує в Нього. Нині Він знаходиться
на землі не тільки всюдисущим Своїм Божеством, але й у
великому і принебесному таїнстві Євхаристії -
Божественних Тіла і Крові Його, яких причащаються вірні.
Славне Вознесіння Спасителя на небо було продовженням
і завершенням прославлення Його по людству, яке
почалося у Воскресінні, і підставою якому послужив Хрест
Христовий. Тут здійснюється і завершується таїнство
домобудівництва нашого спасіння Христом в Його
перебуванні тілом на землі.

Вознесіння Ісуса Христа на небо разом з тим відкриває
для всіх віруючих у Нього шлях до неба, до вічного життя,
подібно до того, як Його смерть і Воскресіння є перемогою
над гріхом і смертю для всього людства. Христос вознісся
на небо, як первісток з мертвих, представивши в Своїй
Особі початок викупленої і відродженої Ним людської
природи. Він зійшов із славою до Світоначальніка Отця
Свого, Хрестом Своїм зруйнувавши стародавнє засудження
людства і середостіння (перешкоду) ворожнечі між
людиною і Богом.

Четвер сьомого тижня -
В о з н е с і н н я  Го с п о д н є

Свято-Воскресенська парафія орга ні зо вує
катехізаційні бесіди для дорослих.

Заняття проводя ться в храмі щонеділі о 16.00.
Запрошуємо всіх бажаючих!
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Торжество православ'я
У православному календарі є дві особливі події, які

підкреслюють особливу важливість мучеництва. Перша —
це вшанування Торжества православ'я в першу неділю
Великого посту як згадка про закінчення іконоборських
спорів 842-843 років. Процесія несе ікони, на єретиків
проголошують анафему, співають "Вічну славу" на честь тих,
хто захищав віру. Це радісне й урочисте святкування різко
відрізняється від смиренного духу служби під час Великого
посту попереднього тижня. Але у цьому Торжестві
православ'я особливо наголошується на стражданнях і
боротьбі, пережитих святими, на переслідуваннях, тортурах
і вигнанні, що їх вони зазнали заради Христа:

"Пам'ятай, о Боже, про докори та образи, що їх зазнали
Твої слуги... Наш Бог, справді, пам'ятав про горе й
приниження, яке пережили усі святі з Христом".

Отже Торжество православ'я постає як свято на честь
мучеників і сповідників. Єдиною перемогою, на яку Церква
на землі може або повинна сподіватись, є перемога
мучеництва.

Саме ця перемога проголошується у
Неділю Всіх святих, яка у православ'ї
припадає на тиждень, що настає після
Трійці. Ці два свята тісно пов'язані, при
цьому свято Всіх святих приурочено
впливу, який справило сходження
Святого Духа на життя Церкви.
Помітно те, що спеціальні гімни, які
співають у свято Всіх святих — тропар і
кондак - обидва стосуються мучеництва:

Кров'ю Твоїх мучеників, о Христе
Боже наш,

Твоя Церква красується по всьому
світу,

Немов вона з пурпуру й дорогих
тканин...

Наче перші дари природи
Садівнику світу всього,

Творіннями Твоїми заселена земля
віддає Тобі, о Боже,

Богоносних мучеників...
Таким чином, свято Всіх святих є святом усіх мучеників.

Святий — це переважно мученик.
У сучасних християн, безперечно, є особливі підстави

розмірковувати над центральним місцем мучеництва, бо
століття, що минуло, здебільшого було віком мучеників. За
двадцять років між двома світовими війнами за свою віру
загинуло набагато більше християн, ніж за цілих триста
років після Розіп'яття. Суворі випробування пережили
віруючі XX ст.: у Радянському Союзі у 1917-1988 pp., в
Ефіопії у 1974-1991 pp., не кажучи вже про інші приклади,
поряд з якими переслідування ранньої Церкви в Римській
імперії, навіть під час правління Діоклетіана, є порівняно
м'якими й гуманними.

Приклад Юлії де Бособр
Хто такий мученик? Що змінює страждання з руйнівної у

творчу силу, яка трансформує жорстоку смерть в акт
мучеництва, помилку суду — в пожертву, яка спокутує гріх?

Відповідь дає нам російська християнка Юлія де Бособр.
Одного дня в Москві, наприкінці 20-х років, коли її чоловік
був інтернований ГПУ, але ще не заарештований, вона
готувала йому до тюрми щотижневий пакунок з
продуктами. Почуття безнадійності поглинало її;
страждання чоловіка, власні страждання і все навколо
видавалося їй таким безглуздим та непотрібним. "Заради
чого?" — запитувала вона себе. І ось, переходячи з однієї
кімнати до іншої, вона раптом відчула, як хтось ударив її
ззаду по шиї, і почула, за її власними словами, "невимовлені
слова Іншого". Це були слова, які відкрили новий світанок у
її житті:

"Звісно, в житті це трапляється не з кожним. Це може
лише скалічити твоє тіло й викривити твою душу. Але Я
візьму на Себе і будь-який найменший твій тягар, який

травмує і викривляє тебе. З глибоким
жалем Я пізнаю увесь жах нещадного
знищення людей самими людьми. Я пізнаю
обтяжливість твого тягаря, несучи його
разом з тобою, але з глибшим розумінням,
ніж може бути у тебе. Я хочу його нести.
Мені треба це знати. Через Моє втілення і
твоє хрещення у нас немає іншого шляху
— якщо ти згодна".

Тут є дві особливо важливі речі: цінність
добровільного прийняття та необхідність
співучасті й солідарності.

"Якщо ти згодна", — говорить Бог до
Юлії. Христос, Прото-мученик,
добровільно приймає смерть, та будь-який
інший мученик — alter Christus, "другий
Христос", — покликаний зробити те саме.
Самі собою невинні страждання ще не
означають, що людина є мучеником.
Потрібно також, щоб ми самі, добровільно,
прийняли ці страждання, навіть якщо

спочатку їх не обирали. Потрібно присвятити себе, і саме
після цього той, хто страждає й помирає, стає людиною, яка
несе свідчення. Ми мусимо взяти свій хрест; нас не
примушує до цього зовнішнє насилля. Страждання стають
творчими, а смерть жертовною тільки тоді, коли їх
добровільно приймає той, хто має постраждати або
померти.

Христос також говорить: "Я візьму на Себе ваш тягар".
Страждання стають творчими, а смерть жертовною, як
тільки ми усвідомлюємо, що Христос, наш Господь, Сам
страждає з нами; і через ці Божественні співстраждання ми,
у свою чергу, можемо страждати з іншими, в інших, заради
інших. "Через Моє втілення...": Своїм народженням у
Вифлеємі Христос входить в усю повноту людського життя,

Ш к о л а  п од в и г у  х р и ст и z н с ь к о г о

Церковне сім’я: мучеництво як всесвітнє покликання
Мирні часи є сприятливими для сатани, адже тоді Христос втрачає 

своїх мучеників, а Церква — свою славу.
(Павло Євдокимов)
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повністю і беззастережно беручи на Себе людський тягар.
Потім, у Гетсиманському саду і на Голгофі, Він іде ще далі,
приймаючи всю повноту людської смерті ще раз —
повністю й беззастережно. Несучи наші печалі й горе, Він
повністю поєднує Себе з нами у нашому відчуженні і бере
на Себе наш тягар. "Що в Христа Ісуса охрестилися..." (Рим
6,3-5): хрещений смертю Христа і Його воскресінням
християнин також покликаний нести печалі й тягар інших
в єдності зі Спасителем. "Носіте тягарі один одного й тим
робом виконаєте закон Христа" (Гл 6,2).

Розглянемо детальніше ці два твердження.

Добровільна згода
Отже, найперше, що відрізняє мучеництво від убивства

або злочину, — елемент добровільної згоди: "Якщо ти
згодна". Потрібен акт волевиявлення. Мучеництво означає
не лише страждання, а й самопожертву. Мученик або
мучениця приносять себе у жертву, замінюючи таким
чином смерть на пожертву; адже слово "пожертва" означає
саме "освячувати щось, віддаючи це Богові", через смерть
або іншим способом. Мученик — це той, хто у момент
кризи говорить: "Ось я" (Іс.6,8), "Ось іду, бо у сувої книги
написано про мене, щоб учинити твою волю, Боже" (Євр
.10,7). Істинні мученики не накликають на себе покарання
жодним навмисним, агресивним і провокаційним учинком,
а також не говорять неправди і не рятуються втечею.

Це доводить і сам Христос. "...І життя своє кладу я за моїх
овець, — говорить Він, — ніхто його в мене не забирає, бо я
сам кладу його від себе" (Йн 10,15, 18). "...Ставши слухняним
аж до смерти" (Флп 2,8). Фома Аквинський сказав: "Коли
Він зробив стільки, скільки вважав за потрібне, тоді і
прийшов Його час; не через неминучість, а з Його власної
волі, не через збіг обставин, а через Його всемогутність".
Добровільний характер мучеництва Христа є очевидним
насамперед у Гетсиманському саду. За словами Паскаля:
"Ісус у Своїй пристрасті терпить муки, покладені на Нього
іншими; але у Своїй агонії Він терпить муки, обрані Ним
самим". Якщо Христос у цей момент в агонії, "у смертельній
печалі", коли Його піт стікає на землю, "як великі краплі
крові", то це тому, що Він вільний, — бо в цей момент перед
Ним постав вибір. Інакше кажучи, Йому не потрібно
помирати, Він ще може відмовитися й
уникнути цього. Вільно, свідомо й дорогою
ціною Він ставить Свою людську волю у
відповідність до волі Божої: "...Не як я бажаю,
лише як ти" (Мт 26,39). Отже, силою цього
добровільного рішення, яке Він самостійно
прийняв у Гетсиманському саду, Його смерть і пристрасть в
подальшому зливаються в акт самопожертви для
спокутування гріхів.

Такий самий елемент вільного вибору знову й знову
трапляється у житті мучеників. У "Вбивстві в соборі" Т. С.
Еліота, коли приходять чотири лицарі, Томас Бекет ще має
час врятуватися втечею. "Боже, вони наближаються, —
попереджають його священики. — Боже, швидше". Але
архієпископ відмовляє: "Підніміть ґрати, — наполягає, —
відчиняйте двері!.. Я віддаю своє життя... Я тут... готовий
пролити кров". Біблійне відлуння звучить навмисно: "Бо я
вже готовий на ливну жертву" (2Тим 4,6). І стільки схожих

прикладів спадають на думку: св. Полікарп Смирнський
близько 155 року "міг би втекти в інше місце, але
відмовився, кажучи: "Нехай сповниться воля Божа".
Новомученик Ілля Барбер у 1686 році мав змогу і далі
ховатися на горі Афон, але вирішив повернутися на те місце,
де його добре знали, щоб спокутувати гріх
боговідступництва добровільною смертю"; Вівіану Редліху в
Новій Гвінеї під час Другої світової війни давали змогу
врятуватися втечею перед вторгненням японців, але він

вирішив залишитися
на своєму посту; матір
Марія (Скобцова) у
Равенсбруці у Велику
суботу напередодні
Пасхи 1945 року
добровільно пішла на
смерть у газовій камері
замість іншої
ув'язненої. Кожен з
цих людей у свій
власний спосіб може
проголосити разом із
Христом: "Ніхто не
забирає мого життя у
мене, я кладу його за
власною згодою".

Подібний до цього
акт добровільної згоди вимагає чернецтво, яке заступає
мучеництво в мирні часи, коли немає явних переслідувань;
св. Петро Дамаскін з цього приводу говорить про
"добровільну смерть" ченця. Коли ігумен постригає в ченці
— обряд, який є вирішальною подією чернецької служби —
він кладе ножиці на Євангеліє і до готового прийняти
постриг послушника промовляє такі слова: "Візьми ножиці і
віддай їх мені". Відтак настоятель знову кладе ножиці на
Євангеліє і повторює ті самі слова. І лише коли це чиниться
утретє, ігумен переходить до постригу волосся послушника.
Підкреслюючи важливість трикратної церемонії, ігумен
промовляє: "Ніхто не примушує тебе приймати одягання.
Ти сам погоджуєшся його прийняти". Ніхто не забрав
свободу нового ченця, він сам дарував її Христові. Ще раз є

очевидним те, що покликання
бути мучеником не нав'язується,
а приймається добровільно.

Все викладене вище щодо
Христа, мученика й ченця
певною мірою стосується

кожного християнина без винятку. На кожного з нас у
житті рано чи пізно чекає розчарування, втрати тих, кого ми
любимо, і біль, фізичний чи моральний. Цих страждань
неможливо уникнути у грішному світі. Головне — як ми
сприймаємо ці страждання. Лише гідно зустрівши їх,
прийнявши їх, ми можемо зробити страждання творчими.
Страждання самі по собі є злом, вони не входили до Божого
задуму щодо людини. Він створив нас не для смутку, а для
радості, за словами прп. Йоана Лествичника, не для
скорботи, а для радості. Для деяких людей страждання є
повністю руйнівними, вони призводять лише до горя та
відчаю. Ми не маємо на увазі, що страждання — це
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На кожного з нас у житті рано
чи пізно чекає розчарування,
втрати тих, кого ми любимо, і
біль, фізичний чи моральний.
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Н е д і л і  п і с л я  П а с х иблагословення від Бога. Проте, з Божою милістю, те, що є
само по собі стражданням, може бути перетвореним на
добро. На цьому наголошує Юлія де Бособр у своєму
"Творчому стражданні" (це, мабуть, її найвідоміша праця):
страждання не може бути марним. З нього щось таки
вийде.

Усе залежить від внутрішнього ставлення до цього
страждальця і його ближніх. Ми можемо зустріти
страждання з обуренням і протестом, тоді воно нас може
духовно знищити. Або ж можемо сприйняти його
пасивно, тоді воно впливатиме на нас, як кислота на метал,
воно зіпсує наш характер, перетворюючи нас з людей на
моральних зомбі. Але ми можемо зустріти страждання
інакше — у дусі любові, прийняти його, принести в жертву
і таким чином перетворити його. Звичайно, це зробити
нелегко, але саме так чинив Христос. Він сказав до Юлії:
"Якщо ти згодна". Велике значення має саме наявність чи
відсутність цієї згоди.

Калліст (Уер), єпископ Діоклійський
Книга “Внутрішнє Царство”

(продовження  читайте в наступному номері)
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I Вселенський Собор був скликаний у 325 р. в місті Нікеї
при імператорі Костянтині Великому. Основним його
завданням було викрити псевдовчення Олександрійського
священика Арія, який відкидав Божество і відвічне
народження від Бога Отця Сина Божого і разом з тим

навчав, що Христос є тільки вище творіння.
Єресь Арія стосувалася головного християнського

догмату, на якому грунтується вся віра і вся Церква
Христова, який складає основу нашого спасіння. Якби
єресь Арія, яка відкидала Божество Сина Божого Іісуса
Христа і потрясла тоді всю Церкву, здолала істинне вчення
Церкви і стала панівною, то давно вже не існувало б самого
християнства. Весь світ поринув би в колишню тьму
безвір’я і забобонів. Арія підтримував єпископ
Нікомідійскій (Палестина) Євсевій, дуже впливовий при
царському дворі, тому єресь одержала дуже широке
поширення в той час. І донині вороги християнства,
взявши за основу єресь Арія і давши їй іншу назву,
бентежать розум і вводять у спокусу багатьох людей. На I
Вселенському Соборі взяло участь 318 єпископів, серед
яких були: Афанасій Великий, Спиридон Тріміфунтський,
Миколай Чудотворець і інші. Неправдиве вчення Арія було
блискуче спростоване архідияконом Афанасієм, який був
присутній на соборі в якості помічника Олександрійського
єпископа Олександра. 

Собор засудив, відкинув єресь Арія і затвердив
непорушну істину - догмат: Син Божий є істинний Бог,
народжений від Бога Отця раніше всіх віків і так само
вічний, як Бог Отець, Він народжений, а не створений, і
едіносущний з Богом Отцем. Щоб всі православні
християни могли точно знати істинне вчення віри, воно
було ясно і коротко викладено в перших семи членах
Символу Віри. На цьому ж Соборі було встановлено
святкувати Пасху в перший недільний день після першого
весняного повнолуння, визначено було священикам бути
одруженими і встановлені інші правила.

Сьома неділя -
Перший Вселенський Собор

Христосуватися – це великодня традиція.
Старі й молоді, діти й дорослі, чоловіки й жінки
цілують тричі одне одного. Годиться, щоб
молодші словами “Христос Воскрес!” привітали
першими, а старші відповідали їм: “Воістину
Воскрес!”

Ми робимо так тому, що радість Воскресіння
Христового наповнює нас, а пісні Великодньої
служби нагадують, що всі люди дійсно брати, і
від радості ми більше не пам'ятаємо ні ворогів
своїх, ні тих, хто нас скривдив.

У церкві співають на Великдень: “Сегодня
день Воскресения. Просветимся этим
торжеством и друг друга обымем. И скажем
друг другу: “Братья”, и ненавидящих нас
простим все ради Воскресения Господа, и всем
скажем “Христос Воскресе”.

Х р и с т о с у в а н н я

Від імені батьків дітей та від Української
Відкритої Асоціації Організацій, Груп та
Осіб, які працюють з дітьми, що
страждають онкозахворюваннями, хочемо
висловити подяку всім не байдужим людям
до чужого горя і біди. Спаси вас Господи, за
вашу милосердність, за ваше співчуття і
турботу про ближнього! 

По благословінню настоятеля з 2006 року
в храмі проводиться збір пожертвувань на лікування
онкохворих діток. 

Не залиштеся осторонь чужої біди, допоможіть їм вижити!
На адресу храму надходять листи вдячності від батьків.
http://donor.org.ua

Слово вдячності
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Жили два близнюки в материнській утробі і якось
один висловив іншому думку:

- Ти знаєш, мені здається, що після пологів  існує
дивне і прекрасне життя!

Але інший, підтягну -
вшись під маленьким
небозводом, не стримав
на своєму обличчі
беззубої посмішки.

- Це просто смішно
вірити в життя після
пологів! - Сказав він у
відповідь своєму
віруючому брату. 

- Як, по-твоєму, це
життя може виглядати?

- Я не знаю точно, - відповів близнюк, - але мені
здається, що там, на землі, більше світла, одного разу
уві сні я бачив це світло! Я, звичайно, не знаю, як все
це буде, але, можливо, ми своїми ногами будемо
ходити, хоч насправді це схоже на диво,  можливо
також, що ми навіть  будемо їсти ротом!

- Безгуздя, ось це вже ніяк неможливо, наше
життя - пуповина така коротка, а щоб ходити ногами
уявити собі не можливо. Ні, ми не зможемо ходити
ногами ніколи! І звідти ніхто ще не повертався. Що
за маячня у тебе, братику мій? Все закінчиться
пологами, не обманюй себе, - наше життя - це тільки
страждання у темряві!

- А мені здається, брате, - не вгамовувався перший,
- що коли-небудь ми зможемо побачити матір. І тут
ми тимчасово, і тільки для того, щоб  підготуватись до
життя після пологів!

Брат невіруючий лише качав головою:
- Вірити в маму - це просто за межею ідей! Я не

бачу її, виходить, її немає зовсім! Ну, скажи, якщо
розумний, скажи де вона?

- Як відповісти тобі, братику, навіть не знаю, але я
відчуваю серцем її турботу, ночами, коли все навколо
затихає, вона гладить наш світ і тихенько співає. Все
наповнене нею і така радість, наче в ній перебуваю і
нею живу. Хоча точно я не знаю про життя після
пологів, але я вірю, що воно буде наяву!

Путь воцерковления

П о е з і я  д у ш і

Узким путём трудно идти,
Часто падаешь в пути,
Часто гаснет веры свет,
Часто думаешь – сил уж нет,

Но Ангел твой вторит в ответ:
- Ты хочешь жить - пути иного нет!
И вот встаёшь снова с земли
И ползёшь, ползёшь к Свету вдали,

А, покаявшись, чувствуешь – Свет уже рядом,
И дождь Любви кору твою ломает градом
И ты опять, как тонущий корабль, вторишь – sos…
Вдруг вот, Он здесь – Спаситель твой – Христос!

И утешает Он тебя любя,
В стомиллионный раз прощает Он тебя
И укрепляет, исцеляет на глазах,
Стоит и ждёт, когда ты твёрдо станешь на ногах.

Александр Мартыненко
прихожанин Свто-Воскресенского храма с.Зазимье

Притча про близнюків
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Біда може торкнутися кожного і часто вона не питає
чи готова людина її прийняти. Особливо тяжко
бачити хворих діток хворобою, яку можна побороти
при умові щирої підтримки від ближніх - хто
молитвою, хто порадою, а хто матеріально.
Нещодавно нам стало відомо, що в Зазим’ї є
онкохвора маленька дівчинка Аліна Машковець (в
хрещенні Ангеліна), якій всього 2,4 роки, щоб спасти
дівчинку довелось видалити одну нирку. Зараз вона
проходить хіміотерапію.

Просимо всіх небайдужих допомогти дівчинці
вижити!

Реквізити:
Деснянське відділення Ощадбанку м. Київ 8451,

МФО 320230, код ЕДЗПОУ 05823976
№ транзитного рахунку за операціями з

платіжними картками 37398 004
№ карткового рахунку 26257505106331
Машковець Оксані Григорівні
тел.8 098 429 70 44

Просимо допомогти дівчинці!

Свято-Воскресенська парафія також організо вує
Недільну школу для діток.

Заняття проводяться в храмі щонеділі о 13.00.
Запрошуємо школярів і до шкільнят!

Свято-Воскресенська парафія орга ні зо вує
катехізаційні бесіди для дорослих.

Заняття проводя ться в храмі щонеділі о 16.00.
Запрошуємо всіх бажаючих!


